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P O  L  I  S  Z 
____________________________________________ 

 
POlitika-LÍra-SZéppróza szellemi-lelki “városálma” 

A Kráter Műhely Egyesület irodalmi és kulturális lapja 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

“NÉP, NEMZET, HAZA, MAGYAR NYELV, MAGYARORSZÁG, MAGYAR ÁLLAM, MAGYARSÁG 
— néztek vissza rám a szavak a papírról. ... Heten voltak, mint a Göncölszekér csillagai, s fokozatosan szédülés 

fogott el ... s ültömben mintha szakadék nyílt volna meg jártomban lábam előtt, olyan szakadék, amelynek a 
mélyére nézni kockázatos, átlépni lehetetlen, sarkon fordulni, hogy ne lássam többé, ugyancsak lehetetlen.” 

(Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet) 
____________________________________________ 
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Báthory János,  
Pomogáts Béla, Székely András Bertalan, Ujlaky István, Jónás Gabriella, 

Makkai László, Duma I. András, Csicsó Antal, Lukáts János, Petneki Áron, 
Botlik József, Popély Gyula esszéje, 

Világbeszéd — horvát, szerb, bosnyák, román és német-izlandi költők versei 
Madarász Imre, Barcsa Dániel karcolata és Johantsik Endre naplója  
BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL — Banos János, Jenei Gyula, Iszlay Zoltán, 

Dragomir Dujmov,  
Láaszló György, Ács Jenő, Dusa Lajos, Szentmártoni János, Ébert Tibor, Jánosi 

András, Zsille Gábor, Oláh András, Igmándi Szűcs István és Major–Zala Lajos és mások új 
versei  
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A POLISZ a hónap első lapja! 
Megjelenik minden páros hónap elsején. 

Keresse a folyóirat-standoknál! 
 

A POLISZ  névjegye 
 
A Magyar Írószövetség József Attila Köre a Mozgó Világ szerkesztőinek leváltása 

után négy lapalapító csoportnak szavazott bizalmat. Így alakult meg az A LAP című keretfolyóirat, 
melynek egyike a Turcsány Péter által kezdeményezett POLISZ, de az egyedüli, mely a 
legkülönbözőbb anyagi nehézségek ellenére máig fennmaradt. Demokrácia szülte lap, és a mai 
középnemzedéké. A POLISZ  mindmáig megtartotta az 1987-es alapítása óta felvállalt legfontosabb 
jellemzőit: életkorra való tekintet nélkül fedezi föl az arra érdemeseket - közléssel rehabilitálva az 
irodalmi porondról korábban akár évtizedekre kiszorultakat is -, nemzedékeknek, irányzatoknak, 
művészeti területeknek biztosít “békés egymás mellett élést”, megteremtve egymáshoz tartozásuk 
otthonosságát, gazdagon tallózik a világirodalomban, tematikus vagy megközelítési sokszínűséget 
kínálva, műhely természetéhez hűen  érték- és csapat-teremtő közösség; amely a nemzet 
vándoraként írótalálkozók révén közművelődési szerepet is betölt. Önálló bemutatást kapott a 
felvidéki a és a délvidéki magyar irodalom, a magyar nép ballada- és népművészeti világa, Budapest 
egyes kerületeinek speciális szellemisége, de a norvég kultúra megismertetésére is alkalom 
kínálkozott; s tudtunk a magyarországi nemzetiségek kultúrájával foglalkozó különszámot is 
megjelentetni. Közművelődési rendezvényeinkkel, tematikus konferenciákkal is jelen vagyunk tágabb-
szűkebb hazánk szellemi életében, a Kárpát-medencében. 

1999. januárjától a kiadó Kráter Műhely Egyesület szükségét érezte, hogy közgyűlésén a 
lapalapító Turcsány Pétert bízza meg ismét - egy új szerkesztőgárda élén - a Polisz 
főszerkesztésével. Szerkesztőségünk régi és új tagjait nem kell bemutatnunk; hogy mégis 
megtesszük, azt az alkotói műhely személyesebb bemutatása indokolja: Ferenczi László és Madarász 
Imre az összehasonlító irodalomkutatásban és irodalomtörténeti munkákban jelesek; 
Tóth Éva költő és műfordító, a magyarországi Pen Klub titkára, Maróti István, Kaiser László, Barcsa 
Dániel maguk is kiváló esszéírók. Őket egészítik ki a szépirodalomban komoly értékeket felmutató 
Bágyoni Szabó István és Pálfi Ágnes. Olvasószerkesztőnk a fiatalabb generáció egyik kiváló 
nyelvérzékű műfordítója és kutató nyelvésze: V. Tóth László. Képzőművészeti rovatunkért Szemadám 
György és a lap külcsínyének biztosításáért — Nagy András ős-tervei alapján — Fucskó Miklós 
tipográfus a felelős. Borítónk őrzi aszkétikus egyszerűségét, de keretes képeinkkel kultúránk és 
történelmünk személyiségeire emlékezünk, korhű ábrázolásokkal. Szöveggondozónk és 
szerkesztőségi titkárunk a fiatal újságíró Dubniczky Csilla. Szerkesztőségünk változatlan. A 2000. 
évben tartani kívánjuk két havonkénti jelentkezésünk rendszerességét. 12 év alatt félszáz számot 
jelentettünk meg, reméljük a következő évtizedek sűrűbben havazzák majd olvasóink postaládájába 
fekete-fehér-pelyhes lapszámainkat... Boldog  és szépségekben gazdag, munkában eredményes 
évezredzáró esztendőt kívánunk olvasóinknak! 

 
 
  

Lapunk megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alapprogram  
és a szerkesztők térítés mentes munkája támogatta 

 
A POLISZ levélcíme:1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16. Telefon / fax: 266-6288. 

 E-mail cím: krater.polisz@drotposta.hu 
Szerkesztőségi órák ugyanott csütörtökön 12-16 óra között az ITÁSZ helyiségében. 

Kiadja a Kráter Műhely Egyesület, 
2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. Telefon / fax: 06-26-328-491 

Felelős kiadó és főszerkesztő Turcsány Péter 
A szerkesztőség tagjai 

Barcsa Dániel (történelem), Bágyoni Szabó István (vers), Kaiser László (műbírálat), 
Madarász Imre (irodalomtörténet), Maróti István (hang-tárlat), Pálfi Ágnes (próza), 

Tóth Éva (műfordítás), Szemadám György (grafika), V. Tóth László (olvasószerkesztő) 
Dubniczki Csilla (korrektor) és Ferenczi László főmunkatárs 

Tipográfia és szedés Nagy András lapterve alapján Fucskó Miklós 
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Terjeszti a Hírker Rt. és az NHRT, megjelent a Saluton Bt. gondozásában. 
ISSN 0865-4182
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A szerkesztő jegyzete  

Ianus és Chaos 
 
“A huszadik század ledoktorált” — a színpadról csupa–ín, csupa–láz tizenéves lányka üvölt, hogy 

nékik már csak a hús remegő kocsonyája, rózsálló malacok füstölgő foga közt csak a gyászmise 
könnyfacsaró citrom–karikája e farsang, csupa–szex végjáték ez a régi–új ezerév. 

“Mért jársz vissza apám? Nem  jó odaát sem?” — élőt faggat a holt, vagy holtat az élő — 
egyremegy; s azt is sejteni már: nem elég ezeregy éjszaka sem, ha a történet fonalát gabalyítod — 
előre s visszafelé, nagyanyád csoszogó papucsában, vagy soha nem fakuló első filmed 
főszerepében: három évesen pisztolyt rántva a párna alól — újra meg újra csak ekkor, ötvenhat havas 
őszén mozdul a kép s a világ, az addig állani látszó. 

No de hol van a kezdet, a vég? A naptár, meglehet, összezavar csak. 
Ovídius is, a zöldfülű bölcs — alig múlt kétezer éves — megidézi Ianust, hogy tőle, a vén kapuőrtől 

megtudakolja: miért hogy télvíz idején, s nem, mint hajdan, az első rügyfakadással fordul és újul az 
év: 

 
“Téli napálláskor búcsúzik az ó – s jön az új nap:  
így nyeri újultát Phoebus az évvel együtt.”  

 
A kétarcú kapuőr válasza ennyi, ámde talányos, furcsa alakját — ímhol a Vízöntő rejtélyéhez a 

kulcs? — vérbő daktiluszokban tárja elénkbe nekünk: 
 
“Ősi való vagyok én, Chaos, — egykor az én nevem ez volt, —  
lásd, mi temérdek idő dolgait énekelem! 
(...) Én a világmindenség rendjét egymagam őrzöm, 
és a jog — ajtókat tárni, bezárni — enyém. (...) 
És amiként kapusod meglátja, ha ül kapujánál, 
azt, aki távozik, és azt, ki a házba belép, 
így vagyok én magam is, mint őre az ég kapujának: 
látom a napkeletet s látom a napnyugatot. 
(...) Őrzöm a szent küszöböt (...) neked én nyitok ajtót, 
bármelyik istenhez küldi is ajkad imád.” 
 

Pálfi Ágnes  
 
 

KÉRJÜK SZERZŐINKET, OLVASÓINKAT, HOGY ADÓJUK 1  %-ÁVAL TÁMOGASSA 

A KRÁTER MŰHELY EGYESÜLET  

KÖNYVKIADÓI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS FOLYÓIRATSZERKESZTŐI MUNKÁJÁT 

ADÓSZÁMUNK: 19667348—2—43 
 
Lapunk megrendelhető: 6 szám ára egy évre 1200 Ft, szomszédos országba 1800 Ft, távolabbra 35 

USD. 
 

A lap ára: 200 Ft 
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A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 
Banos János: Akkor is magyar (vers) 
 
Madarász Imre: De Gaulle öröksége 
Barcsa Dániel: Szabadesés (novella) 
KÁRPÁT-MEDENCEI KERESZTKÖTŐDÉSEK  Németh Zsolt: Köszöntő 
  Turcsány Péter: Gyertyák és bölcsődalok (bevezető) 
  Báthory János: A reciprocitási elv követhetősége és követhetetlensége a 
kisebbségdiplomáciában 
  Pomogáts Béla: A politikai nemzet és a kulturális nemzet 
  Jenei Gyula: csontból jövő, azonosítási kísérlet (versek) 
  Székely András Bertalan: Identitás és nemzet 
  Ujlaky István: Államnemzet? Kultúrnemzet? 
  Jónás Gabriella: Kisebbségi lét, kettős nyelvi környezet 
  Bóka Mária: Örökség (vers) 
  Makkai Béla: A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn 
  Pardi Anna: Idősíkok (vers) 
  Iszlay Zoltán: Hagyaték a rohadékoknak (vers) 
  Duma István András: A moldvai magyarok öntudatáról 
  László György: Arc a tükörben, Szállnak a felhők (versek) 
  Csicsó Antal: Miért kell csángó ábécéskönyv? 
  Lukáts János: Megszólaló nemzetiségek 
  Dragomir Dujmov: Fekete angyal (vers) 
  Petneki Áron: Határok és temetők 
  Ács Jenő három verse 
  Dr. Botlik József: Görög katolikus ruszinok és magyarok a Kárpátalján — merre 
tovább? 
  Dusa Lajos: Hajdútánc (vers) 
  Popély Gyula: A magyarság közép-európai esélyei a jövő Európájában 
 

VILÁGBESZÉD 
 

Milivoj Slavicek és Ivan Slamnig (Horvátország) versei (Pap Márió fordítása) 
Adam Puslovic szerb, Mircea Dinescu román és Baki Ymeri bosnyák költők versei (Szlafkay Attila fordítása) 
Helga M. Novak (Németország–Izland) versei (Cseh Károly fordítása) 

 
MERÍTETT SZAVAK 

 
Johantsik Endre: Napló–szigetek  
Szentmártoni János: Gulliver hazatérése, Apám piros fényben (versek) 
Ébert Tíbor: Játék (vers) 
Jánosi András: El kell engedjelek, Könnyeink (versek) 
Zsille Zoltán négy verse 
 

TÁJOLÓ 
 
BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL  Oláh András: Kölcsey, holtak erdeje, mi lesz velünk, egyszer 
téged is (versek) 
  Igmándi Szűcs István: Emlékeim (vers) 
  Major–Zala Lajos: Zsámbéki zsákutcás zsolozsma (vers) 
Pobori Ágnes: Körkép és kórkép (Györffy lászló Honi látószög című kötetéről) 

 
A külsőborítón Borsos Miklós Vízöntő lány című grafikája 

A borítóbelsőn F. Varga Ágnes (Kabó) “Bohóc” című grafikája 
 

E számunkat Luzsicza Lajos rajzai illusztrálják 
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A TÖRTÉNELEM  FAGGATÁSA 

 

Banos János 

Akkor is magyar 
Wass Albert emlékére 

 
A kő megmarad, 
s vagyok a remeklő ég alatt 
reszketve, sírva, csömörödve 
mint akin átjár olykor a huzat, 
ha lázas vagy a láz teszi tönkre. 
 
A kő megmarad, 
Nézem a lányom s tékozló fiamat: 
tudják-e, az ég nem azért fényes, 
mert egy-egy koporsó ránk szakad, 
bár a gyász lelkeket fényez. 
 
 

Madarász Imre 

De Gaulle öröksége 
 

Az idén lesz száztíz esztendeje, hogy megszületett, harminc éve, hogy meghalt. Charles de 
Gaulle: nem éppen kerek évfordulók, ám egy ekkora személyiségről és életműről nem csak 
jubileumok alkalmával lehet és kell megemlékezni. Nem kétséges, hogy a három évtizede elhunyt 
államférfi ma is él, sőt talán elevenebb, mint bármikor. A franciák a legnagyobb politikusuknak tartják 
Nagy Károly óta — új közvélemény-kutatások szerint még Napóleonnál is nagyobbnak — ám 
nagysága nem csak nemzeti léptékű. Ma, az egységesülő Európában ki kell mondanunk, hogy az 
európai formátumú és horizontú politikusok között is az egyik legkiemelkedőbb volt, akinek hagyatéka 
töprengésre kell, hogy késztessen minden tudatos európait. Magyarországon is, 
ahol a köztudatban de Gaulle–ról hiányos és kusza kép él, ha él egyáltalán. 
E sorok írója úgy gondolja, a “Tábornok” harcias és polemikus alkatához az 
illik, hogy örökségével a róla folyó viták tűzfényében vessen számot. 

Sokan megállapították — némelyek bírálóan — hogy de Gaulle-ról a mai napig az a kép a 
meghatározó, amelyet magáról, önarcképként festett meg tetteivel, beszédeiben és könyveiben, mint 
az elhivatottsága parancsszavát, küldetése imperatívuszát belülről meghalló és a történelemben 
beteljesítő emberről, aki a harctéren, a tárgyalóasztalnál, a szónoki emelvényen és emlékirataiban 
egyaránt Franciaország nagyságáért és dicsőségéért, “grandeur-jéért” harcolt. De olyan képet még 
senki, egyetlen politológus, egyetlen történész, egyetlen életrajzíró sem tudott rajzolni róla, amely ettől 
lényegében eltérne és hiteles volna. Sokoldalúsága — főleg az, hogy egyszerre formálta és írta a 
történelmet — Julius Caesaréra emlékeztet, ám egy alapvető különbséggel: Caesar a 
megsemmisítője, de Gaulle a megteremtője volt (két ízben is) a köztársasági szabadságnak. 

A “Tábornokot”, aki előszeretettel mutatkozott egyenruhában, ellenfelei — Sartre körétől a 
hatvannyolcas diáklázadókig — sokszor minősítették “a legtekintélyelvűbb demokratikus elnöknek”, 
“republikánus uralkodónak” és hasonlóknak: ezzel szemben de Gaulle–nál senki sem tett többet és 
nehezebb helyzetekben azért, hogy Franciaország — hibáival, fogyatékosságaival, 
önellentmondásaival egyetemben — demokratikus jogállam legyen, és lett is. 

Balos forradalmárok benne látták a konzervativizmus megtestesítőjét, s ez annyiban igaz is volt, 
hogy de Gaulle az “örök Franciaország” hagyományos értékeinek védelmét tekintette egyik fő 
feladatának. De ugyancsak ő jelentette ki: “Semmi sem marad fenn, ami nem képes 
mindig megújulni.” 

S nemcsak nemzete–országa, de saját maga fő erényének is méltán érezte a megmaradás és a 
megújhodás, az identitás–őrzés és az alkalmazkodás dialektikáját és harmóniáját. 
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Gyakorta bélyegezték nacionalistának, noha de Gaulle eltökélt ellensége 
volt a más népeket leigázó, rossz értelemben vett, sovén nacionalizmusnak: 
a nemzeti önrendelkezés és függetlenség jogát nemcsak saját népének ismerte 
el — ez tette az ellenállás vezérévé — de a Franciaország által gyarmatosított 
népek esetében is, amint azt a dekolonizáció során megmutatta, vállalva, hogy némelyek egyenesen 
hazaárulónak bélyegzik. Ugyanilyen alaptalan volt az egykori antifasiszta ellenállót antiszemitának 
titulálni csupán azért, mert elítélte Izrael agresszióját a palesztinok ellen. De Gaulle elutasította, hogy 
nemzete — és más nemzetek — sorsát más hatalom határozza meg: ezért harcolt a második 
világháborúban a nácizmus ellen az angol–amerikai szövetségesek oldalán, ezért állt élő falként a 
kommunizmus terjedésének útjában, de ugyanezen okból politizált a hatvanas években az Amerikai 
Egyesült Államoktól való minél nagyobb függetlenség érdekében, a szuperhatalmi hegemónia ellen. 
Az évszázados háborúk után, Franciaország ősellenségének tartott Németországgal való 
megbékélés, mely azóta is az európai együttműködés tengelyét adja, világosan bizonyította, hogy az 
úgymond “nacionalista”de Gaulle–nál kevesen tettek többet az egységes Európáért. Mármint a 
“nemzetek Európájáért”, a “hazák Európájáért” vagy, a nagy olasz hazafi, Mazzini szavaival élve, az 
európai “Népek Szent Szövetségéért”, nem egy olyan Európáért, mely olvasztótégelye a népeknek, 
“gleischachtolója” a nemzeti kultúráknak, uniformizálója–elszürkítője az európaiság lényegét adó 
nemzeti sokszínűségnek. 

A de Gaulle–i politika egyik fő fegyvere, kifejezője, foglalata volt a de Gaulle–i stílus: retorikája a 
szónoki művészet egyik csúcsa a hamis retorikájú vagy éppen pátosztalan huszadik században. 
Magasrendű stílusművészete, ihletett pátosza tette de Gaulle–t az emlékirataikat 
megíró világháborús vezérek között a legnagyobb íróvá, nagyobbá még az 
irodalmi Nobel–díjat elnyert Churchillnél is. A magyarra is lefordított (s 
nemrég újra kiadott) Háborús emlékiratok befejező bekezdései a francia próza 
legfényesebb lapjai közé tartoznak. 

A kialakuló egyesült Európa — melyet a “Tábornok” az Atlanti óceántól az 
Urálig akart látni — nem felejtheti vagy tékozolhatja el Charles de Gaulle 
örökségét. 

 

Barcsa Dániel 

Szabadesés 
 
A csengő kifullad, az ajtó pattanva tárul, s mint mikor egy oceanárium fala szétreped, kizúdul rajta 

a hatodik bé. A fodrozódó tajték taraján Goldmark tanár úr. No nem hullámlovasként, ki az elemek 
ura, hanem sokkal inkább mint egy hajótörött, görcsösen kapaszkodva naplójába. Az ormótlan táblai 
körző és vonalzó: tört deszkák egy süllyedő hajóról.  

— Mehettek! — mekegi a látszat kedvéért a távolodó hátak után, mintha a 
dolgok az általa szabott mederben haladnának.  

Goldmark tanár úr megáll, körülményesen kotorászik a köpenyzsebben, míg 
végre kihalássza tízóraiját, amelyet már valamelyik szünetben megkezdett. Nincs nagy kedve hozzá, 
valami felvágottféle a szikkadt, szivacsszerű zsemlyéjében.  

“Kéne egy új protézis...” — gondolja rágás közben, s oly óvatosan halad előre a tápban, mint 
Indiana Jones egy rejtélyes sziklaszentélyben.  

A folyosó évről évre hosszabb. Kétoldalt szürke hályogos üvegvitrinek, melyekben színes 
kartonból összeragasztott mértani testek porosodnak, egykori öntevékeny szellemének ércnél 
maradandóbb emlékművei. Ügyet se vet rájuk, pedig egy–két év, és jószerével csak 
ezek az általa tervezett, kiszabott és összeragasztott idomok lesznek 
egyetlen kézzelfogható bizonyítékai földi ittlétének. 

Becserkészi a lépcsőt. Erősen megmarkolja a korlátot, s oly óvatosan rakja lábait, mint egy 
kisgyermek. A minap, ráhágva egy elgurult üveggolyóra, túl gyorsan tette meg a tizennégy lépcsőfokot 
(csak a másodikat és a kilencediket érintve), kevés híján halálra zúzva maradék tekintélyét — és 
önmagát. Szép ívű röppályáját  — amelyet Goldmark tanár úr szívesebben ír le egy vektoregyenlettel 
— két nyolcadikos törte meg, sokkal inkább odaállítva a véletlen szeszélyétől, mint altruista 
szándékoktól vezérelve. 

Az öreg tudja, hogy már nem számolnak vele. Idén osztályt se kapott, hiába is kért. “Úgyse tudnád 
végigvinni őket!” — figyelmeztették a nyugdíjkorhatárra.  
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A fejét éles, sipító hangra kapja föl. Búzásné. 
—  Ő az! Ott jön a lépcsőn! 
Búzásné neveletlenül mutogat — “Istenem! Ha a pedagógus ilyen, mit várjunk a gyerekektől?” — 

mellette egy fényes dzsoggingos férfi, ki a felső részt, még ha akarná se lenne képes összecippelni.  
“Cigány szmoking” — mormolja maga elé az öreg, és — bár rögtön el is szégyelli magát e 

megjegyzéséért — képtelen legyűrni a hányingerként föltóduló ellenérzést. Ez a szünet már nem az 
övé. Goldmark tanár úr egy sóhajtással visszacsomagolja és zsebrevágja a zsemlyét, amelyre a jelek 
szerint nem a könnyű vég, hanem az ízenkénti lassú kínhalál leselkedik. 

A kövér férfi elindul felé, kifűzött magas szárú edzőcipőjében csoszogva csámpázik a lépcső 
aljához. Két párnás combja járás közben összedörzsölődik, a dzsogging anyaga bántóan csiszatoló 
hangot kelt. Ott találkoznak a lépcső alján, mint egykor a két antagonisztikus világeszme képviselői az 
Elbánál. 

— Maga a Goldmark? 
— ... Tanár úr! — az úr szót megnyomja. 
A dzsoggingos megvonja a vállát. Neki mindegy. A kezét leereszkedő hanyagsággal nyújtja oda. 
—  Kucsera. — majd egy kis idő múlva magyarázólag hozzáteszi — A Józsi apukája. 
Goldmark tanár úr megütközve bámul e hominidára. A gének különös játékára 

gondol, meg arra, hogy Józsi csak valami mutáns lehet. Egy szerencsés mutáns. Aztán még idejében 
észreveszi az orra alá lökött virsliujjakat, s győz a neveltetés.  

Az öreg zavart érez. Hogy időt nyerjen, rendezhesse sorait, váratlan vendégét bekormányozza a 
tanáriba. Ott Kucsera kínálás nélkül beleveti magát az első karosszékbe. A bútordarab — vén cseléd 
ez is — nyöszörögve tiltakozik. 

Goldmark tanár úr túlzott gonddal helyezi el a polcon a naplót, s szokása ellenére a táblai körzőt 
és vonalzót se dobja le az asztalra, hanem berakja a szertáros szekrénybe, a helyére. Eközben 
igyekszik úrrá lenni csalódottsággal elegyes bosszúságán. Mert, bár ő üzent Józsitól többször is a 
szülőkért, most mégis készületlennek érzi magát. 

“Nem így képzeltem...” — gondolja — “no, de már mindegy!” 
Tudja, félre kell hajítania a viszolygást. Erőt kell vennie előítéletén, hisz tárgyalni akar. Meggyőzni. 

Kérni.  
Mire megfordul, csupa kedvesség. Elővicsorítja műfogsorát, remélvén, hogy ezt a másik szívélyes 

mosolynak veszi. Ám Kucserát nem lehet ilyen olcsón lekenyerezni. Valami komor türelmetlenség süt 
belőle, amikor megszólal: 

— Na, mondja már, mi a baj?! 
— Baj?  
— Hát. 
— Baj nincs. 
— Akkor meg... minek hívott? 
— Tanár és szülő csak akkor beszélhet egymással, ha baj van? 
— Nézze, ne játsszon velem! Az én időm drága! — lóbálja meg mókusfarkon himbálódzó 

slusszkulcsát — Mondja meg, mit akar!  
Az öreg fölveszi a kígyóbűvölők pózát, delejes tekintettel, nyugtatóan Kucsera szemébe néz. Aztán 

engedékenyen, szinte alázattal szól: 
— Nem, dehogy akartam felbosszantani... Csak tudnia kell... El akartam 

magának mondani, hogy a Józsi, a maga fia, kivételesen tehetséges. 
Fantasztikus érzéke van a matematikához.  

Kucsera kissé megenyhül. Elvégre mégiscsak szülő. A fiát ért dicséret nem hagyhatja teljesen 
hidegen. 

— Maga is látja? Jófejű a gyerek, mi? 
— Így igaz... 
— Jobban számol bárkinél. Kiskorában a rokongyerekekkel versenyeztettük. Legyőzött mindenkit 

összeadásban, szorzásban... 
— Elhiszem apuka, de... 
— A múltkor a szomszéddal azt számítgattuk, hogy mennyi cement kéne... Hát, nehezen 

ment! Papion, ceruzával szerencsétlenkedtünk, de mindig más eredményt kaptunk. S akkor jött a 
Józsi, és megmondta egyből. 

— Persze, persze apuka, csakhogy... 
— Az én fiam! 
— Kétségkívül. Ámde a matematika nem a négy alapműveletben való jártasság. Más mint 
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versenyezni, hogy ki számol gyorsabban. 
— Más? 
— több. Például belekezdtem a múlt órán egy levezetésbe. Már harmincöt 

éve mindig ugyanúgy csinálom. Rutinból. És akkor a maga Józsija 
jelentkezett, hogy lát egy másik utat. Nem hittem neki, de kijött a 
táblához. Alig tudtam követni. Produkált egy olyan elegáns megoldást... — 
az öreget hirtelen pánik fogja el, mert észreveszi, hogy Kucsera kezd 
lesüllyedni a tökéletes érdektelenségbe. — Nos, kár a szót szaporítani, 
higgyen nekem, rég tanítok, de még egy ilyen talentummal, mint a Józsi, nem 
találkoztam. 

— Mit akar? 
— Csak azt... tudom, más a tervük... hogy Józsi tanuljon tovább. Egy jó 

gimnáziumban, egyetemen.  
— Matekot tanuljon? 
Az öreg bólint. 
— És az mire jó? 
— A matematika?... Tudomány. Egzakt tudomány. 
— Egzakt? 
— Hogyan is magyarázzam... Akkor mondjuk inkább, hogy elvont. 
— Ezt értsem úgy, hogy semmi haszna? 
— Nem, nem! Ez inkább azt jelenti... Szóval valóban, közvetlen materiális 

haszna nincs, de hosszú távon... Tudja, az emberi haladás... — Goldmark 
tanár úr utolsó szavai motyogásban halnak el. Megérzi, hogy most veszíti el 
a csatát. 

— Maga mit szeretne? Mi legyen a fiamból? Matematikus? 
— Igen... Valószínű, hogy...  
— Tanítana, mint maga? 
Az öreg önkéntelen követi a másik tekintetét, és az idegen szemével néz körbe a tanáriban. Látja 

a kopott bútorokat, a foltos, beázott mennyezetet, a fölrepedezett, megsárgult festéket az ajtókon. És 
elképzeli magát, ahogy Kucsera előtt áll, pecsétes köpenyben, a köpenyzsebből kikandikál olcsó 
cigarettával. 

— Persze  — próbál retusálni a képen — nem biztos, hogy ilyen helyre kerülne. Sőt, az se biztos, 
hogy tanítana... Lehetne például kutató! 

Kucsera ekkor már áll. 
— Meghallgattam, tanár úr. — Az úr szót most ő nyomja meg.  
Mire Goldmark észbe kap, Kucsera rég a hátát mutatja. Most ő nyújtaná utána jobbját — legalább 

a formaságokat tartsák be — de a keze a levegőbe markol. Faképnél hagyják, még egy istenhozzádra 
se méltatva. 

 
Az öreg kifosztottságot érez. Szégyent. Részletekbe kapaszkodva, a 

kudarcért magamagát okolja. 
“Legalább tiszta köpenyt vettem volna!” — gondolja — “Meg, húzhattam 

volna egy jobb nadrágot!”  
Friss levegőre van szüksége. Felrántja az ablakot, nagyokat szippant, és egy kicsit jobban érzi 

magát. 
Az ablak alatt egy kocsi parkol. Új, hivalkodó, élénkvörös színű. Goldmark tanár úr még a márkáját 

se tudná megnevezni. Egy hörcsögvágású nő áll mellette, ormótlan cekkerét a kocsi csomagtartóján 
pihenteti. Feltűnik Kucsera, meglepően fürgén közeledve. 

— Siess már! — kiált a férfira — Leszakad a karom! 
— Ne üvölts! Mit tehetek róla? Feltartottak! — hangja hirtelen magasabb 

regiszterbe szárnyal — Hányszor mondtam már, hogy ne pakold a rohadt 
szatyrot a kocsira! Tönkrevágod a dukkózást! 

A férfi felnyitja a csomagtartót, és az asszony dohogásától kísérve 
elsüllyeszti a cekkert. 

— Na, és mit akart? 
— Kicsoda? 
— Hát az a Goldmark! 
A férfi kezében megáll a kulcsos mókusfarok.  
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— Hogy mit akart? — Kucserából hirtelen kibuggyan a nevetés. A kövér 
emberek módján, gyöngyözve röcögteti, míg az asszony sóbálvánnyá meredve, 
döbbenten néz rá. 

— Azt kérded, mit akart?... Hát, hogy a mi Józsinkból egzakt matematikus 
legyen! Tanár! 

Az asszony megkönnyebbül. Mégse ment el az ura esze. Átragad a vidámság 
rá is, és már együtt kacagnak ezen a képtelenségen.  

— Ta–ha–ha–ná–hár! Bruhaha! A–ha–ha Józsi–hi–hi–hi–ból! 
Öröm nézni, ahogy összeboronálja a jókedv az iménti acsarkodókat. Ámde örökké semmi se tart, 

előbb az ember szedi össze magát. Lecsapja a csomagtartó tetejét, jelezvén, hogy a témát a maga 
részéről lezárja. 

— No, elég volt az idétlenkedésből. Ülj be, ha azt akarod, hogy hazavigyelek! Ma még sok a 
dolgom.  

 
 
 

 

KÁRPÁTMEDENCEII KERESZTKÖTÕDÉSEK 

 
A POLISZ folyóirat a Miskoléci Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karával 1999 november 4-én rendezte meg Miskolcon az I. Kárpát–medencei Keresztkötődések 
Konferenciá, amelynek fő feladata volt a hazánkban és a hazánk körül élő emberek, népcsoportok, 
népek többféle lelki és kulturális kötődéseinek, vonzalmainak, érdekeltségeinek feltárása. A részvevő 
tudósok, politikusok, tanárok, művészek megkísérelték a nemzetiség, anyanyelv, nép, 
nemzet, haza, ország, állam Közép-Európában oly sok vitát kavaró fogalmait 
együttgondolkozva tisztázni és meghatározni. 

 
 
 
 

Turcsány Péter 

Gyertyák és bölcsődalok... 
(Bevezető) 

 
Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Kedves Barátaim!  
Hagyományteremtő konferenciára gyűltünk össze, de magunk is már megkezdett hagyományok 

nyomába léptünk. Talán nem véletlen, hogy Európa e térségében szinte példamutatóan egy irodalmi 
társaság, a Berzsenyi Dániel Társaság hívta össze 1990-ben a nemzetek kisebbségi részeiért aggódó 
politikusokat és irodalmárokat. Most ismét irodalmi társaság, a Kráter Műhely Egyesület teszi 
ugyanezt. Mindkét társaságnak irodalmi folyóirata van, a Somogy, illetve a POLISZ. Nem csupán 
konferencia-alkalmakkor érezzük a Kárpát-medencei kisebbségek szorító problémáit, igazságosságot 
követelő mindennapjait, hanem folyóirataink szerzőgárdája révén szinte napi kapcsolatban élünk a 
kisebbségi sors jeles kifejezőivel, megszólaltatóival. 

1996 szeptemberében a POLISZ című folyóirat vezetőiként már kezdeményeztük és 
megrendeztük a Magyarországi Nemzetiségi Alkotók I. találkozóját. A résztvevők előadásait a 
következő év szeptemberében tettük közzé a POLISZ-ban. 1998-ban megrendeztük a második, 
hasonló szellemű tanácskozást, amelyet inkább az egyén szemszögének, a kettős érzelmi és nyelvi 
kötődés vizsgálatának szenteltünk. Mai összejövetelünket minden eddiginél teljesebb és 
problémafeltáróbb igénnyel szerveztük. Duray Miklós 1990-ben megfogalmazott 
gondolata nem vesztette érvényességét: „a kisebbségiek és többségiek 
közötti együttélést két irányból kell megközelíteni: az egyik az 
egyenrangúság iránya, a másik pedig a kölcsönös ismeret.” 

Nekünk, szervezőknek nagy öröm, hogy nemcsak az 1998-as választások utáni magyar külpolitika 
tért vissza a Pozsgai Imre és Antal József által megkezdett nemzeti és kisebbségi politikához, hanem 
könyv- és folyóiratkiadásunk is egyre több jelét adja a biztató rendezési kísérleteknek. Még 
akkor is így látjuk, ha ez kezdetben – például Románia moldvai részén a 
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csángómagyarok esetében vagy a jugoszláviai Vajdaságban, esetenként 
Szlovéniában és Kárpátalján – még csak a fogalom tisztázása terén történik 
meg. Az utóbbi években megjelentetett néhány könyv közül kiemelkedik Szabó 
Zoltán: Diaszpóra nemzet című postumus válogatása, amely az emigráns politikus utolsó 
évtizedeinek legfontosabb kutatásait hozta haza szülőföldjére, hozzánk, olvasóihoz. Megemlíthetjük 
sok más között Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből, a Barométer 
című antológiát (mely az ex-yu magyar közéleti irodalom megszólaltatója) és Duray Miklós: 
Önrendelkezési kísérleteink című munkáját. 

Meghívottjainkat – akiknek egyúttal köszönjük részvételüket – elsősorban 
fogalomtisztázó munkára hívtuk egybe. Érezzük és tapasztaljuk, hogy a különböző államok 
törvényhozóinak harmonizációs törekvései csak bukdácsolva és akadozva hoznak apró 
eredményeket, ugyanakkor a szellemi, a kulturális, a művészeti, a tudományos szóértés valós 
megalapozója lehet jövőbeni nemzeti és nemzetiségi együttélésünknek a Kárpát-medencében. A 
tényfeltáró megismerésnek szokássá, humán-mentalitássá, mindennapi praxissá kell válnia.  

Társszervezőnk a Miskolci Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Közép-Európa 
Tanszéke éppen a mentalitás-kutatásokra helyezi az oktatói munka hangsúlyát, s annak vezetője, Dr. 
Petneki Áron éppen a különböző népek, szokásaink lelki egymásrahangolódásában látja jövőnk 
zálogát. Legyen úgy, de ne csak a temetőben gyújtsuk meg egymás mellett a halottainkra 
emlékeztető gyertyákat, hanem a szülőszobák és az otthoni bölcsők mellett is őrizzük meg segítő 
szándékunkat — és tiszta szívvel dúdoljuk el legalább egymás bölcsődalait.  

A honvédeket toborzó Kossuth Lajos ajánlotta feleinek figyelmébe, hogy 
„amilyen körültekintés a tanácskozásban, olyan határozottság a végrehajtásban” — a cselekvésben. 
Egymásrautalt jövőnk szempontjából  magam is ezzel a gondolattal indítom el Konferenciánkat. 

 

Báthory János  
 

A reciprocitási elv követhetősége és 
követhetetlensége a kisebbségdiplomáciában 

 
 

A reciprocitási elv nem elfogadott kategória a kisebbségi politikában 
vagy a diplomáciában. Nem is lenne értelme vitatni, ha térségünkben nem 
alkalmaznák, mégpedig a magyarok kárára. Lényege: kihasználva a magyarországi kisebbségek és 
a határon túli magyarok közötti létszámbeli, nyelvi és identitásbeli, településszerkezeti, stb. 
különbséget, a magyarok nyelvi és kulturális szintjét a reciprocitásra hivatkozva csökkentsék. Ez a 
törekvés főként a Meciar és az Iliescu idején volt határozottan érzékelhető, de gyökerei a múltba 
nyúlnak és a jövőben sem zárható ki, hogy szembesülünk vele. Lássunk néhány példát. “Európa nem 
kényszerítheti rá Szlovákiát arra, hogy több jogot adjon a szlovákiai magyaroknak, mint amennyit ők 
biztosítanak saját kisebbségeiknek” — nyilatkozta Ivan Gasparovic a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke 
1997-ben (M.N. 1997. okt. 29.). Az érvelés ősforrása az 1939 utáni Tiso-féle szlovák állam, amely 
meghirdette a reciprocitás elvét, mondván, hogy a szlovákiai magyarok csak 
annyi és csak olyan jogokat kaphatnak, mint a magyarországi szlovákok. Ioan 
Donca román nagykövet szerint: “ha a magyarországi románok is olyan vagy 
hasonló helyzetben lennének, mint a romániai magyarok, akkor nagyon elégedett lennék”. 
(M.H. 1993. dec. 10.) Az elv alátámasztásának egyik ismert módja a kisebbségi intézményrendszer 
mechanikus, számszerű összehasonlítása. Könnyen kimutatható ugyanis, hogy amíg Szlovákiában és 
Romániában több száz magyar nyelvű iskola van, addig Magyarországon nincsenek a szó igazi 
értelmében vett egynyelvű nemzetiségi iskolák, és a kétnyelvűek száma sem túl magas. Nincs 
szlovák színház, holott Szlovákiában két magyar színház is van, a debreceni vagy szegedi 
orvosegyetemen nem oktatnak románul, miközben Marosvásárhelyen oktatnak magyarul, stb. Szlovák 
és román szomszédaink gyakran készítenek nemzetközi használatra ilyen mechanikus számszerű 
összevetéseket és a magyar diplomáciának nehéz dolga van, amikor el kell magyaráznia, hogy a több 
száz iskola, a számszerűségeiben jól mutató intézményrendszer a valamikori magyar oktatási és 
kulturális intézményrendszer romjait jelenti, hogy nem azért nincs Magyarországon egynyelvű szlovák 
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és román iskola, mert jogszabály tiltja vagy a kormány akadályozná, hogy tízezer magyarországi 
szlovák számára nem lehet színházat fenntartani, miközben a 600.000 szlovákiai magyar számára a 
két magyar színház is kevés. E ponton szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy nem azt 
kívánom bebizonyítani, hogy a magyarországi kisebbségek helyzete jó, a határon túli magyaroké 
pedig rossz. A kettő összehasonlíthatatlanságát hangsúlyozom és azt a politikai törekvést tartom 
visszautasítandónak, amelynek jegyében az egyik közösség rossz helyzetét a másik helyzetének 
magyarázatául vagy szándékos rontására használják fel. A magyarországi kisebbségek a nyelvi 
asszimiláció előrehaladott állapotában vannak és kérdéses, hogy ezt a folyamatot egy progresszív 
kisebbségbarát politika vissza tudja-e fordítani. Különösen akkor, ha anyaországuk kézzelfogható 
segítség helyett politikai célokra használja fel anyanyelv és identitásőrzés szempontjából 
veszélyeztetett helyzetüket. Asszimilációjuknak a mindenkori magyar kisebbségpolitika akarva-
akaratlanul elkövetett hibáin túl számos rajtunk kívül álló oka van. Szociálpszichológusok leírják, 
hogy számos megbélyegzett közösség interiorizálja a róla kialakított negatív képet. A magyarok is 
ezek közé tartoznak, amikor elfogadják a kisantant-propaganda által kialakított torzképet a Magyar 
Királyságról, mint a “népek börtönéről”, a nemzetiséget elnyomó és erőszakosan asszimiláló 
hatalomról. Kultusza alakult ki a nemzeti önostorozásnak, a rólunk kialakított téveszmék kritikátlan 
ismételgetésének. Ez vezetett ahhoz, hogy számosan átvették a reciprocitás elvének szlovák és 
román értelmezését, köztük felelős politikai tényezők is. Gyakori az olyan vélekedés, hogy “mi nem 
követelhetünk többet szomszédainktól az ottani magyarok számára, mint amit mi magunk is 
megadunk saját kisebbségeinknek”. Ennek az állításnak a nyilvánvaló képtelensége kiderül akkor, 
amikor a közel kétmilliós romániai magyarság önálló egyetemre való jogos 
követelésére gondolunk. Ha a rendszerváltozás óta elmúlt tíz évet vesszük 
alapul, azért az mégsem mindegy, hogy Magyarországon a törvényi lehetőségek, az állam 
kinyilvánított óhaja, pozitív diszkriminációs gyakorlat pl. (kiegészítő kisebbségi fejkvóta) ellenére sincs 
igény egynyelvű szlovák iskolákra, miközben Szlovákiában a magyar szülőknek, tanároknak és 
diákoknak kell folyamatos küzdelmet folytatniuk a meglévő magyar nyelvű oktatás elleni állami 
törekvésekkel szemben. A magyarországi kisebbségek és a határon túli magyarok közötti alapvető 
különbségnek több oka is van. Pl. az, hogy a trianoni határok Magyarországon túl kis számú 
kisebbségi közösségeket eredményeztek a szomszédos nemzetek nyelvhatárai perifériáján. A 
közösségként való működésnek vannak létszámbeli feltételei: egy egyetemet pl. félmilliós közösség 
tud fenntartani — legalább ennyi ember szükséges ahhoz, hogy az anyanyelven képzett szakemberek 
anyanyelvi közegben is megtalálják egzisztenciájukat. Tömbszerű településforma esetén (Csallóköz, 
Kárpátalja, Vajdaság, Székelyföld) könnyű lenne megoldani az anyanyelvi oktatást csakúgy, mint a 
közigazgatási anyanyelvhasználatot, ha az állam is úgy akarná. Diaszpóra-szerű településforma 
esetén, településenként 1-10 % kisebbségi népesség esetén ez objektíve nehezebb, különösen 
akkor, ha — mint hazai kisebbségeink esetében — a beszélt nyelv nyelvújítás előtti táji dialektus, 
amelyhez képest a mai normatív szlovák, román vagy német “idegen nyelv”, nem beszélve a 
magyarországi ruszinról, amelynek írásos változata nincs. A fenti és a többi tipológiai különbség miatt 
a mechanikus összevetés éppolyan groteszk lenne, mintha azt értékelnénk reciprocitási alapon 
diszkriminációnak, hogy a magyarországi szlovákok esetében az egy főre eső sífelvonók száma 
sokkal kisebb, mint a szlovákiai magyarok esetében. A reciprocitási elv képtelenségét és morális 
tarthatatlanságát semmi sem bizonyítja jobban, mint az “ellentételezés” nélküli kisebbségek példája. A 
magyarországi örmények nem azért alakíthattak önkormányzatot, adhattak ki örmény lapot 
államköltségen, mert Örményország is azt teszi az ottani (nem létező) magyarokkal. Hasonlóan a 
lengyelek, bolgárok és a németek esetéhez. Kisebbségbarát politikát nem azért kell követni, mert a 
szomszéd országban magyar kisebbségek élnek. Ugyanakkor semmiféle jogszűkítés nem fogadható 
el arra való hivatkozással, hogy Magyarországon mi a helyzet. Ezek a hivatkozások 
egyébként gyakran hamisak és szelektívek. Mindannyian tudjuk, hogy a 
magyarországi kisebbségek alanyi jogon járó garantált mandátumú parlamenti 
képviselete nem megoldott. Szomszédaink gyakran szembe is állítják ezzel 
azt a tényt, hogy Romániában és Szlovákiában kormányképes magyar parlamenti képviselet van, 
elfeledkezve arról a tényről, hogy a nagyszámú magyar közösség a szabad parlamenti választásokon 
juttatta be képviselőit mindenféle kedvezmény nélkül, sőt kisebbségeknek nem kedvező 
választástechnikai megoldások ellenére az ottani parlamentekbe. A hazai kisebbségek képviseletére 
ettől függetlenül megoldást kell találni. A szelektivitásra jó példa, amikor a reciprocitást emlegető 
tárgyalópartnereinknek követésre ajánljuk pl. az alkotmány “államalkotó” kitételét, vagy az 
önkormányzati rendszert, vagy a kisebbségi törvényt. Ilyenkor előkerülnek az érvek az eltérő 
történelmi fejlődés, a helyzet összehasonlíthatatlansága mellett. Hasonló játék folyik a létszámokkal. 
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Ha a magyarországi kisebbségi intézményrendszer fogyatékosságainak magyarázatául 
Magyarország a szlovák népcsoport alacsony létszámát (1990-ben 13.000) hozza fel, a szlovák 
nacionalisták a 110.000-től 500.000-ig terjedő becsült létszámot hangoztatják. Ha viszont a 
Magyarországon folyó “erőszakos asszimiláció” feltételezését kell igazolni, akkor a népszámlálási 
adatokhoz ragaszkodnak. Az “erőszakos magyarosítás” mítoszának fenntartása egyébként azt a 
funkciót tölti be, hogy igazolja az ott folyó szlovákosítási törekvések jogosságát. A reciprocitási teória 
itt is tetten érhető annak feltételezésével, hogy miképpen a XIX. századi Magyarország asszimilálta a 
szlovákokat, aképpen a mai Szlovákiának joga van asszimilálni az ott élő magyarokat. A 
történelemnek ez a vendetta-szemlélete azonban sem a magyarság, sem Európa számára nem 
elfogadható. Ugyancsak szelektíven alkalmazzák említett szomszédaink a reciprocitási megközelítést 
akkor, ha nemzetközi analógiák kerülnek szóba. A finnországi svédek vagy a dél-tiroli németek 
autonómiájának említésére rögtön előkerülnek az érvek a történelmi, társadalmi, nyelvi, és egyéb 
különbségek hangsúlyozásával, amelyek miatt ezek a példák a magyar kisebbségek esetében nem 
alkalmazhatók. Nem ismeri el a reciprocitás elv jogosságát a nemzetközi jog és a kisebbségpolitikai 
kötelezettségvállalások rendszere és a gyakorlat sem. Olaszország nem a nem létező ausztriai 
olaszok miatt biztosít széleskörű autonómiát a dél-tiroli németeknek és Finnországban sem zárják be 
a svéd egyetemet azért, mert a svédországi finneknek nincs egyetemük. Ellenkezőleg, minden 
releváns nemzetközi dokumentum a helyzethez és a kisebbségek igényeihez alkalmazkodó 
“appropiate”, “adequate” intézkedéseket ír elő. Az ENSZ kisebbségvédelmi deklarációja szerint: “Az 
államok tegyenek a helyzethez igazodó intézkedéseket, így, ahol lehetséges, a kisebbséghez tartozó 
személyek kapjanak adekvát lehetőséget, hogy tanulják anyanyelvüket, vagy oktathassanak saját 
anyanyelvükön” (Art. 4. para. 3.) A Kisebbségvédelmi Keretegyezmény szerint: “Azokon a területeken, 
ahol nemzeti kisebbséghez tartozó személyek élnek tradicionálisan vagy megfelelő számban, ha van 
elegendő kívánság, az aláíró feleknek meg kell kísérelniük amennyire csak lehet . hogy ezek a 
kisebbségek adekvát lehetőséget kapjanak arra, hogy anyanyelvüket tanulják vagy anyanyelvükön 
oktassanak”. A meciari Szlovákia józanabb gondolkodású politikusai is elismerték a reciprocitási elv 
tarthatatlanságát. Andrej Nemčok szlovák tanügyi államtitkár 1995-ös magyarországi látogatása 
alkalmával kijelentette “Mi nem akarunk semmiféle összehasonlítást készíteni sem a magyarországi 
szlovákok, sem a szlovákiai magyarok helyzetét illetően. Az összehasonlítás lehetetlen és 
értelmetlen” (Kossuth Rádió 1995. aug. 24., Ráadás). Igaz, a következő évben az MTV Panorámának 
nyilatkozó Dusan Slobodnik, a Szlovák Nemzeti Tanács Külügyi Bizottsága elnöke szerint: “Amit a 
magyarországi szlovákok kapnak, azt kapják a Szlovákiában élő magyar nemzetiségűek is”. (MTV 
1996. ápr. 18.) A magyar diplomácia sem fogadja el a reciprocitás elvét a kisebbségi politikában, 
jóllehet nem ismeretes olyan megfelelő szintű (miniszteri, miniszterelnöki) nyilatkozat, amely 
kifejezetten annak visszautasítására irányulna. Az e területen folyó diplomáciai munkának kialakultak 
bizonyos kényszerpályái amelyek nemzetpolitikai szempontból hátrányos helyzeteket 
eredményeztek. Ilyen az alapszerződések rendszere. Az alapszerződések sorát megnyitó magyar-
ukrán alapszerződés kisebbségekre vonatkozó része a két ország számára azonos kötelezettségeket 
állapít meg, tekintet nélkül arra, hogy a néhány száz főre tehető, új bevándorló ukránnal szemben 
Ukrajnában kb. kétszázezer őslakos magyar él. Ezt az egyenlő kötelezettségvállalási elvet követi a 
többi alapszerződés is. Nemzetközi kötelezettség vagy minta nem magyarázza ezt meg, hiszen a 
német-lengyel alapszerződés kisebbségekre vonatkozó része szociológiai helyzethez igazodóan 
aszimmetrikusan fogalmaz a lengyelországi németek javára. A magyar-német alapszerződéshez 
csatolt melléklet a magyarországi német kisebbségekre (1990-ben 38.000) vonatkozóan vállal 
egyoldalú kötelezettségeket, holott Németországban kb. 100.000 magyar él. (Igaz jelenlétük 50-100 
évre vezethető vissza, míg a három és fél évszázada Magyarországon élő németek őslakosnak 
számítanak.) Így Magyarország kötelezettséget vállalt a néhány száz lélekszámú magyarországi 
ukránnal kapcsolatban, miközben a “kisebbség” definíciót sokkal jobban kimerítő 100.000 
németországi magyar ügyében nem érvényesített ilyen szándékot. Példáim nem véletlenül erednek 
Meciar és Iliescu nevéhez köthető korszakból: a mai demokratikus szlovák és román kormány 
kisebbségi politikájával koránt sem lehetünk elégedettek, de a reciprocitási elv deklaratív vállalására 
nem volt példa az elmúlt években e kormányok részéről. Tartok azonban attól, hogy a kifejezés és 
mindaz, ami mögötte van, nem tűnt el teljesen a politika fogalomtárából. 

 

Pomogáts Béla 



 16

Politikai nemzet és kulturális nemzet 
 

Az újkori politikai gondolkodás — legalábbis az 1789–es francia forradalom és a napóleoni 
háborúkat követő európai rend bevezetése óta — mindig abban a fogalmi térben jelenik meg, amelyet 
egyfelől a “nemzet”, másfelől az “állam” fogalma jelöl. Az első fogalom egy nagyobb 
embercsoport etnikai, nyelvi kulturális és történelmi közösségére, a 
második a politikai intézmények horizontálisan és vertikálisan 
megszervezett rendjére vonatkozik. Ez a két fogalom ugyanakkor igen gyakran 
konfliktushelyzetben áll egymással, és feszültségük, küzdelmük nemcsak a 
politikai gondolkodást dinamizálja, hanem a gyakorlati politikát is. Mind a 
politikai eszmék, mind a politikai cselekvés ugyanis arra törekszik, hogy 
azt a két valóságot, amelyet a “nemzet”, illetve az “állam” fogalma 
megjelöl, valamilyen módon megfeleltesse egymásnak, és vagy az “állam” 
intézményi építményével adjon végleges formát és teljesebb kifejlődési lehetőséget a 
“nemzetnek”, vagy a “nemzeti “ közösséggel töltse meg az “államot”, amelynek szinte minden 19. és 
20. századi bölcselő szerint a nemzetre kell épülnie.  

A nemzet a politikai gondolkodók általános véleménye szerint az újkori történelmi fejlődés 
eredményeként jött létre, és az újkor előtt legfeljebb etnikai közösségeket, illetve az uralkodó és a 
dinasztia szuverenitására épülő államokat ismerünk. Többen vannak azonban olyanok, például Kristó 
Gyula, a szegedi tudományegyetem neves történészprofesszora, aki könyvek 
sorában foglalkozott a magyarság kialakulásával, illetve középkori 
történetével, akik szerint a nemzet bizonyos attribútumai már a középkori 
társadalmakban is megjelentek. Így a közös leszármazás tudata amely a 
magyar krónikák egyik központi ideológiai tétele volt. A nemzet fogalma 
nyilvánvalóan nem egyszeriben alakult ki, hanem lassú folyamat 
eredményeként, és a nemzeti közösség bizonyos tulajdonságai már a középkori 
keresztény államok, például az Árpád–ház korabeli magyar királyság keretei 
között is megjelentek.  

Ilyen módon a nemzet és az állam fogalmi körei között is igen korán 
létrejött bizonyos korreláció. Az emberi közösségeknek és az intézményes 
társadalmi életnek azok a körei, amelyeket a nemzet, illetve az állam 
fogalma megjelöl, sok esetben, például Skandináviában vagy néhány 
mediterrán országban, Olaszországban, Portugáliában, Görögországban már igen régi idők 
óta egybeesnek (vagy majdnem egybeesnek), az esetek többségében azonban nem, és 
egyrészt léteznek államok, amelyeket egyáltalán nem lehet “nemzeti” 
államoknak tekinteni, másrészt vannak nemzetek, amelyeket nem lehet 
pontosan egyetlen állammal sem azonosítani.  

A 19. századi Európa ennek a helyzetnek a két szélső esetével is szolgált. Az Osztrák–Magyar 
Monarchiának nem volt olyan nemzete, amely az államot minden tekintetben 
meghatározhatta volna, hiszen még a két államalkotó nemzet: az osztrák–
német és a magyar együttes száma sem haladta meg a teljes lakosság felét, 
és a monarchia etnikailag csak úgy lett volna valamelyest konszolidálható, 
ha az államalkotó nemzetek közé további nemzeteket, például a cseheket vagy 
a horvátokat is befogad az állam szerkezete. Erre azonban a dualista 
politikai vezetés sohasem tudta elszánni magát, és így ez a mulasztás is 
nagyban hozzájárult a kettős monarchia válságához, majd felbomlásához. A másik szélső esetet, 
vagyis az állam nélküli nemzet esetét pedig a lengyelek példázzák, minthogy az ország többszöri 
felosztása (a lengyel területeknek a porosz, az osztrák és az orosz államba történő bekebelezése) 
következtében a lengyel nemzetnek nem volt önálló állama. Hasonló szélső példákat mutathat a 20. 
századi történelem is; a gyarmati sorból felszabadult afrikai államok nagy része nem azonosítható 
valamilyen nemzeti közösséggel, a tizenötmilliós kurd nemzetnek pedig nincs 
saját állama. A nemzet és az állam fogalma által megjelölt valóságok ezért 
igazából a világ igen nagy részén tartósan feszültségben állnak egymással, 
és a két fogalmi kör harmóniájának létrehozása nem látszik valószínűnek a jelenben 
sem. 

A modern nemzetek mibenlétét általánosságban kétféle felfogás próbálta 
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rögzíteni az elmúlt két évszázadban; egyrészt a politikai, másrészt a kulturális kritériumokat 
követő felfogás. Mindkét felfogás a 18. század eszmélkedésének, a felvilágosodás bölcseletének a 
gyümölcse. Az a felfogás, amely az “államnemzet”, illetve a “politikai nemzet” fogalomkörét 
kialakította, a klasszikus francia politikai ideológiából, a francia felvilágosodás 
gondolatköréből ered. E felfogás szerint a nemzet határai egybeesnek az állam 
határaival, és azoknak a nyelvi, nemzeti vagy kulturális kisebbségeknek, 
amelyek az adott államban élnek, nem lehet más feladatuk, mint a 
maradéktalan és minél gyorsabb beolvadás, hogy ezáltal teljesen 
homogenizált népesség jöjjön létre az állam területén. 

A felvilágosodás filozófusai tulajdonképpen az ország népének egészét 
kívánták e felfogás jegyében polgári jogokhoz juttatni. A rendi nemzetet 
polgári nemzettel kívánták felváltani, és ezzel kétségtelenül igen nagy mértékben 
kiszélesítették a jogokkal felruházott szabad egyének közösségét, minthogy az egyházi és nemesi 
rend tagjainak viszonylag szűkebb körét kibővítették a “harmadik renddel”, azaz a polgársággal, majd 
már a 19. században a “negyedik renddel”, azaz a kétkezi dolgozókkal, a parasztokkal és az ipari 
munkásokkal. A rendi előjogoknak ez a felszámolása alapozhatta meg a modern demokratikus 
társadalmat, amelynek valamennyi tagja egyforma polgári jogokban, jogegyenlőségben részesül. 
Ugyanígy a jogegyenlőség elvét képviselték azok a forradalmi átalakulások, 
amelyek a 19. század közepén a közép– és kelet–európai régiókban, így a 
német államokban, az osztrák birodalomban és az 1848–as Magyarországon, 
valamint Erdélyben mentek végbe. 

A felvilágosodás és a francia forradalom következtében lezajlott demokratikus átalakulás 
ugyanakkor csupán az egyének jogait bővítette ki, illetve ismerte el, és nem számolt a többségtől 
eltérő más emberi közösségek jogaival. Emellett a francia forradalom, majd a Napóleon által 
létrehozott államberendezkedés erős központi hatalmat és igazgatást teremtett, és a centralizált 
hatalom eszközeivel kívánta létrehozni az eredetileg nyelvileg és etnikailag heterogén országban a 
“politikai nemzetet” és a “nemzetállamot”. A francia állam a 18. század végétől a 19. század végéig 
erőteljes, esetenként könyörtelen asszimilációs politikát folytatott, és az a Franciaország, amely 
korábban lakosságának közel felében nem franciául (hanem breton, okszitán, provanszál, katalán, 
baszk, olasz német nyelven) beszélő etnikai csoportokból állt, a 19. század végére már szinte csak a 
francia etnikumot ismerte (és ismerte el), és csupán kisebb nem–francia népcsoportok: a spanyol 
határ mentén a baszkok, Korzika szigetén az olaszok, Elzászban a németek egy része, végül 
Bretagne-ban igen kevés (az ottani lakosságnak nagyjából négy százalékát alkotó) kelta–breton 
nyelvi közösségek maradtak fenn, és ők is csak a legutóbbi évtizedben kaptak kisebbségi 
kulturális jogokat. 

Általánosságban ugyanez a politikai felfogás és gyakorlat érvényesült és érvényesül a 
közép– és kelet–európai kisállamok — a szlovák, a bolgár és különösen brutális hangsúllyal a román 
állam — esetében; ezek az államok a francia eredetű “nemzetállami” politikát hirdették és 
valósították meg. Lényegében ezt a felfogást képviselte a dualizmus korának 
hivatalos magyar nemzeti ideológiája is, igaz, azzal a lényegbevágó 
különbséggel, hogy az akkor általánosan érvényesülő liberalizmus és pluralista politikai kultúra 
nemcsak enyhítette, hanem egyenesen lehetetlenné is tette az államnemzeti 
koncepció gyakorlati megvalósítását. 

Ezzel szemben a közelmúlt Romániájának totalitárius berendezkedése, illetve egyszemélyi 
despotizmusa szinte korlátlan teret nyitott az államnemzeti ideológia hatalmi érvényesülése előtt, és 
ez az “államnemzeti” felfogás mind a királyság idején, mind a kommunista diktatúrában, mind 
az 1989–es változások után szinte korlátlanul érvényesült. Az államnemzeti 
ideológia ugyanis nem bukott meg a diktatúrával együtt, ellenkezőleg, más 
köntösben, másfajta retorikával ma is hallatja szavát, mind a román, mind a szlovák, mind a szerb 
politikában, elsősorban a magyar kisebbségi közösségekkel szemben. Az államnemzeti doktrína és 
politikai gyakorlat így a jelenben is súlyos társadalmi konfliktusokat és emberi 
szenvedéseket okoz. 

A liberális és pluralista keretek között fellépő magyar államnemzet–felfogás, mint ismeretes, végül 
csődbe került, és összeomláshoz vezetett. A ma érvényben levő hasonló közép– és kelet–európai 
nemzeti ideológiákat pedig pusztán a kommunista diktatúrákat túlélő hatalmi gépezetek, az állami 
erőszak intézményei támasztják alá. Ezek a tapasztalatok erősítik meg azt a meggyőződésünket, 
hogy az úgynevezett közép– és kelet–európai régióban az államnemzeti ideológiát nem lehet erőszak 
nélkül, tehát demokratikus eszközökkel fenntartani, ezért helyette a “kultúrnemzet” koncepciójának 
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érvényesülését kell elősegíteni. Ahogy az “államnemzet” — “Kulturnation” — gondolata a német 
felvilágosodás, illetve romantika — elsősorban Herder és a Schlegel–fivérek — bölcseletéből ered. Ez 
a koncepció a nemzet fogalmát nem politikai és állami meghatározottsággal, hanem 
nyelvi és kulturális kritériumokkal jelöli meg, igen nagy szerepet ad a 
közös tradícióknak és az összetartozás kollektív tudattartalmának, ezzel 
szemben csökkenteni igyekszik az államhatárok elválasztó szerepét.  

A kulturális nemzet fogalma bizonyára a német történelem terméke volt, az 
egymástól többé–kevésbé független német fejedelemségek, az évszázadokon 
keresztül megmaradt német széttagoltság ugyanis nem a közös állami, hanem a közös etnikai, 
nyelvi és kulturális keretben találhatta meg a német nemzeti identitás letéteményesét. A német 
fejlődés, mindenekelőtt a 19. században, ezért arra irányult, hogy a német nemzet egységének 
ügyét a közös kultúrára építse, és nyelvi, etnikai, kulturális keretben 
hozza létre a nemzeti államot. 

A magyar nemzeti ideológia, mint láttuk, különösen az l867–es kiegyezés 
után, a francia példát követte, korábban azonban voltak olyan gondolkodók 
és államférfiak is, akik inkább a kulturális nemzet fogalmi körében kívánták volna meghatározni a 
nemzeti fejlődés biztosabb célját, és óvtak attól, hogy a magyar államot francia mintára — mint 
nemzeti államot — határozza meg a törvényhozás, a kormányzat és a politikai köztudat. Elsősorban 
Széchenyi Istvánra gondolok, aki mind 1841–ben közreadott Kelet népe című munkájában, mind 
1842–es Akadémiai beszédében óvott az erőszakos és külsődleges magyarosítástól, és 
ehelyett egyrészt arra szólított fel, hogy az ország magyar lakosait gazdaságilag 
és kulturálisan meg kell erősíteni, másrészt azt tanácsolta, hogy a királyság nem magyar népeiben 
türelmes és engedékeny politikával kell kifejleszteni a magyarországi népek 
sorsközösségének tudatát. Ezt a gondolatot képviselte később Eötvös József és az 
1868–as nemzetiségi törvény létrehozását kezdeményező Deák Ferenc is, nagy kár, hogy javaslataik 
süket fülekre találtak a dualista korszak vezetőinél. 

Az államnemzeti felfogás erőltetése mindenesetre a magyar politika tévedése volt, mint 
ahogy a trianoni utódállamok esetében is súlyos tévedés és történelmi hiba. 
Lehetséges, hogy Nyugat–Európában (legalábbis Spanyolország kivételével), 
ahol a nemzeti kisebbségek aránya nem haladja meg a néhány százalékot, 
fenntartható a “politikai nemzet” koncepciója, Közép– és Kelet–Európában azonban, ahol (éppen 
Magyarország kivételével) ez az arányszám tíz vagy többször tíz százalék fölött van, csak a “kulturális 
nemzet” gondolatköre érvényesíthető, és legalábbis egy demokratikus, humanisztikus 
fejlődés esetén ennek a gondolatkörnek kellene érvényesülnie. A “kulturális nemzet felfogása” lenne 
képes arra is, hogy egy kívánatos “közép–európai” integráció elvi kiindulása legyen; régiónkban 
ugyanis (talán az egyedüli Magyarország kivételével) lehetetlen az emberi jogok 
súlyos sérelme nélküli valóságos nemzetállamot létrehozni. 

A kulturális nemzet felfogását el szokták ítélni azért, mert a nemzetnek 
mint etnikai, nyelvi és kulturális közösségnek a meghatározása végül is 
katasztrófákat okozott a 20. századi történelem során. Ez volt a kiindulása annak a 
“nagynémet” propagandának, amely az első világháború előtti birodalmi expanziót kísérte, és végső 
soron ez a nemzetfelfogás készítette elő a nácizmus iszonyatos ideológiáját és politikáját. Minthogy a 
“Blut und Boden” elvének hirdetői az etnikai és kulturális nemzetfelfogásban benne rejlő 
gondolatmenetet vitték tovább, midőn az államot minden tekintetben az etnikum, sőt a “faj” 
reprezentációjának és hatalmi kiteljesítésének tekintették. Ennek a gondolatmenetnek a 
kialakulásában kétségtelenül szerepet kapott az a német frusztráció is, amely a versailles–i 
békeszerződés következtében lépett fel amiatt, hogy német lakosságú területek kerültek idegen 
kormányok fennhatósága alá.  

Nem vitás, hogy a kulturális nemzet fogalmának és a 19., majd 20. századi nacionalizmusoknak, 
végső soron pedig a “klasszikus” nacionalizmus elfajulását mutató német nácizmusnak valamelyes 
köze van egymáshoz, azonban alig van olyan 19–20. századi politikai ideológia, amely 
elfajulva nem vált volna az elnyomás és az erőszak eszközévé. A francia államnemzeti felfogást, 
egyáltalán a francia felvilágosodás és a jakobinus forradalom szellemi örökségét is összekötik 
bizonyos szálak azokkal a birodalmi elképzelésekkel és politikai utópiákkal, amelyek ugyancsak 
háborúk, tömeges megtorlások és tömegmészárlások kiindulásai voltak. Így már Napóleon 
birodalomépítő tevékenységével és háborúival, amelyek igen sok szenvedést hoztak a 19. század 
első két évtizedében Európa népeinek. Ugyancsak vezetnek szálak a francia 
nemzetfelfogástól, pontosabban a jakobinus ideológiától a marxista, majd a leninista 
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államelmélethez, és végső soron a szovjet kommunizmushoz, amely maga is racionálisnak feltüntetett 
utópiákat próbált átültetni a gyakorlatba a maga véres módszereivel. 

Tulajdonképpen mind a német, mind a francia felfogásnak voltak rettenetes 
és elfogadhatatlan távolabbi következményei. Éppen ezért mindkét esetben el 
kell utasítani a nemzeti ideológia 20. századi elfajulását, és vissza kell 
térni ezek eredeti: liberális elképzeléseihez, amelyek minden tekintetben 
humánus és demokratikus követelményeket fejeztek ki. A közép–európai régióban, különösen a 
trianoni utódállamokban ma elsősorban az államnemzeti felfogás uralkodik, ez a magyarságot igen 
hátrányosan érinti, minthogy megszakítja azokat a természetes összeköttetéseket, 
amelyeket a nemzeten belül, a politikai határok ellenére, fenn kell 
tartani. 

A régióban ezért korlátozni kellene a politikai nemzet ideológiájának 
érvényesülését, és növelni kellene a kulturális nemzetfelfogás érvényesülésének 
lehetőségeit. A magyarság mint kulturális nemzet nem hódítani akar, pusztán nemzeti kultúrájának 
egységét, saját szellemi és lelki egységét szeretné helyreállítani. Az állam és a nemzet fogalmát ma 
sem szabad összekeverni, és ezért arra kellene törekedni, hogy a kulturális nemzet mint emberi 
közösség ismét működni tudjon, a kulturális nemzetfogalmat megint élő tartalom töltse meg. 

  
 

Jenei Gyula 

csontból jövő 
pokolkeresőben leásol 
a földbe; ottan mit találsz? 
mit fordít ki ásód, 
sárként tapadó tekinteted 
ha ördögszakáll-gyökerek közt 
kapirgál? 
 
atlantiszként elsüllyedt mozdulatokat 
őriznek törött cserepek; elhagyott 
csigaházban fényes hátú 
férgek; arrébb fokos-idő vére 
rozsdáll; az eső, a hólé 
beszivárog mindenüvé, a korhadó 
nyélbe, az ijedt gondolatok 
közé; egy sápadt meggymag kinéz 
a sárból, csonthéj arca mögött 
elfeledett lehetőség lakik. 
 
csak az elmúlás örök, ahogyan 
zabál, hízlalja a humuszt, a buta, 
sárga agyagot, civilizációkat 
présel egymásra, mint régi 
kisasszonyok illatos virágot 
sárguló imakönyvben; templomköveket 
téglákat, temetőket, halott 
katonák, asszonyok, gyerekek 
lassan porladó csontját rejti 
időtlen múzeumaiban, csontokat: 

 
madárcsontot, mely múltat jósol, 
emberét, amely jövődet. 
 

azonosítási kísérlet 
együtt J. A. soraival 
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szaporodik zsebedben a sok kacat 
egy üveggolyó, amit ígértek, 
aprópénz, amire válthatod, 
annyi minden talált tárgy van ott; 
találtál néhány nevet, 
asszonyt adtak hozzá, gyereket; 
szavakat kerestél, s lám nem leled 
azt agy egyet, 
 
ami a válaszra kérdezett 

 

Székely András Bertalan: 

Identitás és nemzet 
 

Miután e tanácskozás a nemzetiség, anyanyelv, nép, nemzet, haza, ország, 
állam Közép-Európában oly sok vitát kavaró fogalmai tisztázásának a 
jegyében zajlik, engedjék meg, hogy mint a kérdést két évtizede 
tanulmányozó kisebbségkutató, néhány hazai és határon túli szakember 
idevágó gondolatait, következtetéseit ajánljam a figyelmükbe. Elöljáróban 
csak annyit, hogy mivel a szóban forgó fogalmak több társadalomtudomány 
vizsgálódási körét érintik, akarva-akaratlan határsértést fogok elkövetni a társadalomlélektan, 
a szociológia, a bölcselet és a történettudomány különböző ágazatai között, de azon sem szabad 
elcsodálkoznunk, ha íróink, költőink is megnyilatkoztak közösségi hovatartozásunk ügyében. 

A korszerű pszichológia három síkon közelít az egyén és társadalom közötti pszichikus 
közvetítések finomabb rétegeihez: az én-rendszer, a személyes (perszonális) és 
a társadalmi (szociális) identitás fogalmai révén1. A személyes azonosság 
tudata kétféleképpen is érthető: egyrészt azonos vagyok önmagammal, azaz szubjektíve 
megélem létezésem folyamatosságát és azonosságát, e létezés merőben különböző szakaszaiban is. 
Másrészt azonos lehetek valami hozzám képest külsővel is: korcsoporttal, nemmel, társadalmi 
csoporttal, néppel, eszmével, értékkel, amelyek mintegy énem térbeli és időbeli meghosszabbítói, 
részei, illetve háromszögelési pontjai” lesznek; általuk haladhatom meg az egyéni lét végességét, 
önmagában vett “értelmetlenségét”.2 

A társadalmi identitás, kategorizáció az egyén tájékozódási rendszereként 
fogható föl, amellyel megteremti és meghatározza saját helyét, miközben 
környezetét is azonosítja, értékeli, rendszerezi bizonyos leegyszerűsítésekkel. 
Ezek a valamennyiünk által több-kevesebb tudatossággal kialakított ok-okozati összefüggések sajátos 
hierarchiába szerveződnek, amelyek folyományaként a személyiség egyidejűleg többféle szociális 
nagycsoport tagjának érezheti magát. Helyzeti tényezők hatására, szituációtól függően különböző 
intenzitással aktualizálódnak bennünk a nemi, a generációs, a magánéleti, a 
világnézeti-hitbéli, a foglalkozási-szakmai, a regionális és a nemzeti 
kategóriák. 

Öntudat és mi-tudat tehát elválaszthatatlan egységgé ötvöződik személyiségünk szerkezetében. 
Mivel a tárgyilagos önismeret, a valakikhez való tartozás tudata az önértékelésnek és a 
cselekvőképességnek jelentős összetevője, ezeket életutunk folyamatos beilleszkedési-tanulási 
folyamatában: a szocializáció során sajátítjuk el és tökéletesítjük. Az életkor előrehaladtával 
fokozatosan tágul az önértékelés a környezet kiscsoportjaival, nagyobb 
közösségeivel, a nemzettel, napjainkban pedig a kontinens, a glóbusz 
kereteivel való bizonyos fokú azonosulás felé.3 

Áttérve a nemzet, nemzeti tudat kérdéskörére, le kell szögeznünk, hogy 
mind a mai napig nincs olyan nemzetfogalom, amelyet egyetemesen 

                                                           
 1 Pataki F.: Az én és a társadalmi azonosságtudat. Bp., 1982,25-26. pp. 
 2 Pataki Ferenc: Az identitás-alakulás kérdései a 70-es évtizedben. In: Az 1970-es évtized a magyar 
történelmeben. Bp., 1980, 116. p. 
 3 Sz. Dévai Judit: Identitás — szélzúgásban. Révkomárom, 1993, 16-17. pp.  
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elfogadnának. Nemzetfogalmak vannak, amelyek érvényessége azonban még 
földrésznyi viszonylatban sem egyértelmű, hiszen nem csupán elméleti-megközelítésbeliek a 
különbségek, hanem — a történelmi koronként változó politikai határok és nemzethatárok 
különbözősége okán — a birtokon belüliség és azon kívüliség ténye nagyon is meghatározza e 
definíciókat. Mivel jómagam egy olyan nemzet tagja vagyok, amely a szerencsétlen csillagállás 
következtében e században országterülete mintegy héttizedét, nemzettestének 
pedig egyharmadát elveszítette, bocsássák meg nekem, ha e téren vállaltan a 
számomra hitelesebbnek tűnő “alulnézet” szemszögéből közelítek a kérdéshez. 

Lehetséges vezérlő csillagaink egyike, Bibó István például így fogalmaz: “... a nemzet 
alig vitathatóan társadalmi közösség, éspedig az elemi, alapvető társadalmi közösségeket meghaladó 
méretű, politikai intenciójú közösség, mely meghatározott területet, hazát, és azon politikai 
szervezetet, államot tud magáénak vagy kíván a magáénak tudni, s mindezt úgy, hogy 
ebben a tudatban, a nemzeti tudatban a közösségnek jelentős hányada, esetleg 
csaknem teljes egésze részes. Fel szokták sorolni még a történelmi összetartozást, nyelvi 
azonosságot és gazdasági életképességet, mint a nemzet kritériumait (...) Nem vitás, hogy az így 
felfogott nemzet nem örök érvényű kategória, nem szükségszerű jelensége sem a múltnak, sem a 
jövőnek, és nem olyan közösségi forma, mely az ember biológiai, lélektani és társas lényéből 
szükségszerűen következnék.”4 

Gáll Ernő, a jeles kolozsvári filozófus, elméleti szociológus professzor emígyen fogalmaz: “A 
társadalmi tudat összefüggései között keresve a nemzettudat helyét és 
szerepét, megállapítható, hogy az egyike az emberi közösségek kohézióját biztosító 
igen hatékony tényezőknek (...) olyan köteléket teremt valamely nagycsoport, nemzet, nemzetiség 
tagjai között, amely a követnikészség, a hűség és az áldozatvállalása messze kisugárzó 
megnyilvánulásait váltja ki. Az identitástudatot tápláló nemzeti tudat, a nemzethez 
tartozás tudata egymást követő nemzedékek tapasztalatainak, anyagi és szellemi 
tevékenységének, az adott közösség történelmi útjának az eredménye, e pályán létrejött 
nehézségekre, megpróbáltatásokra, választást sürgető alternatívákra adott válaszoknak a 
lecsapódása. A múltban kialakult hagyományok táplálják, de alkalmas arra is, hogy — önmagát 
megújítva — a jelen és a jövő problémáival való szembesülést szolgálja. A sajátosságok megőrzését 
szavatolja, a nemzet önálló létének, arculatának a fennmaradását segíti elő.”5 

Egykori szociológia-professzorom — akinek erkölcsi tartása és szakmai 
bölcsessége a halála óta fájó hiány, pótolhatatlan veszteség a hazai 
társadalomtudományban -, Andorka Rudolf szerint a nemzeti identitás ideál-
típusa “magában foglalja a közös nyelvet vagy nyelvjárást, a közös 
kultúrát, a szokásokat, a közös történelemre vonatkozó emlékeket (amelyek 
nem szükségképpen felelnek meg a tényeknek), továbbá a közös lakóterületet. 
A nemzet fogalmához általában hozzátartozik, hogy létezik egy állam, amely 
ennek a nemzetnek az állama. Nem szükséges azonban mindegyik, az 
ideáltípusban említett sajátosság megléte. a lengyel nemzetnek a XIX. 
század nagy részében nem volt állama, a horvátok és a szerbek ugyanazt a 
nyelvet beszélik, de külön nemzet tagjainak tekintik magukat. 

Meg szokás különböztetni az államnemzeten alapuló “francia” nemzetfogalmat és a “német” 
kulturális nemzetfogalmat. Az előbbi szerint a nemzet tagja mindenki, aki az adott állam polgára. A 
kulturális nemzet fogalma szerint a nemzet tagja az, aki a nemzet nyelvét beszéli, a nemzeti 
kultúrához tartozónak vallja magát. Politológusok szoktak arról vitatkozni, 
hogy melyik nemzetfogalom a jobb, a modernebb. A szociológus azonban nem 
előírásokat, normákat fogalmaz meg, hanem társadalmi tényekből indul ki, tehát azt kell alapul vennie, 
hogy az adott ember melyik nemzet tagjaként definiálja magát, melyik nemzeti identitást vallja. Más 
szóval az identitásválasztás szabadságából kell kiindulnia.”6 

Ez utóbbi gondolathoz hadd illesszem egy olyan historikus hitvallását, akit az elmúlt évtizedek 
monolit kategorizálása épp az ellenkező színben igyekezett föltüntetni. Hóman Bálint szögezte le 
1939-ben a “ki a magyar?” polémia kapcsán: “Nagy történelmi tévedés és megbocsáthatatlan hiba 

                                                           
 4 Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága. In: B. I. összegyûjtött munkái, 4. kötet. Bern, 
1984, 1003-1004. pp.  
 5 Gáll Ernõ: Nemzettudattól a nacionalizmusig. In: G. E.: A nacionalizmus színeváltozásai. Nagyvárad, 
1994, 74. p. 
 6 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp., 1997, 335-336. pp.  
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volna, ha a történet folyamán minden rétegében erős vérkeveredésen keresztülment magyar nép 
történetileg kialakult egységét a fajelmélet nevében — idegen érdekekért, mert hiszen ez magyar 
érdek sohasem lehet — megbontani engednők (...) Harcba kell szállnunk a magyar nép történeti 
egységének megbontására irányuló minden gonosz törekvéssel. Nem szabad, hogy múltunk és 
történetünk sok nagyságát megtagadva, bárki is különbséget tegyen törzsökös és kevertvérű, tőről 
metszett és áthasonult, elsőrendű és másodrendű, úri és paraszti származású, keleti és nyugati 
magyarok, mélymagyarok és sekélyesek, ilyen vagy amolyan rassz bélyegét viselő magyarok között 
(...) Nincsenek félig magyar, magyar, magyarabb, legmagyarabb magyarok, mert a magyar szónak 
nincs fokozása. Vagy magyar valaki vére, szíve, lelke szerint, vagy nem az. Mert a magyarság vér 
és lélek, hagyomány és hivatás, érzés és tudat, hitvallás és cselekvés.”7 

Zárjuk együttgondolkodásunk első részét Fekete Gyula kérdés-feleletével: “... nem kerülhetem el, 
hogy magamnak, magánhasználatra ne kíséreljem meg legalább fölvázolni azt a fogalmat, amely 
ennek az egész kérdéskörnek engem leginkább izgató lényegét fejezi ki. Íme: Az a társadalmi és 
földrajzi környezet, amely legnagyobb átfedésben összegezi s egybefoglalja a szülő-nevelő 
közösségeket; tehát az egyén születésének, nevelkedésének, eszmélkedésének, érzelmi-tudati 
kiteljesedésének, emberré válásának, munkájának, magánéletének, közéleti szerepének élő közegeit; 
szűkebb-tágabb, szorosabb-lazább közösségeit. 

Földrajzi fogalomként azt értem ezen: haza. 
Társadalmi fogalomként? 
Az első számú emberi alapviszony, amely nem ‘történelmi kategória’, minthogy sem a múltban, 

sem a jelenben, sem a jövőben bármikor e nélkül el sem gondolható homo sapiens minőségében az 
ember. 

Ez maga a társadalmi fogalom. De jelentése korról-korra alakul, változik, 
éspedig aszerint, melyik közeg-közösség kerül a nevelés epicentrumába, melyiknek az 
erőtere a leghatékonyabb.”8 

Egy egyén vagy közösség vállalt vagy vélt önazonossága a “szomszédokból” 
különböző, nem föltétlenül pozitív hatásokat szokott kiváltani. A szociológia és a szociálpszichológia 
gyakran él a csoporton belüliek (in-groups) és a csoporton kívüliek fogalompárjával. Az embert 
alapvetően jellemzi, hogy a saját csoportbeliekkel rokonszenvez, az azon kívüliekkel 
közömbös, gyanakvó vagy kifejezetten ellenséges. A “mi” és az “ők” 
megkülönböztetése kétségtelenül fejleszti a belső szolidaritást, így a rokonsági, korosztályi, vallási, 
kulturális, társadalmiréteg-beli, nemzeti összetartozás érzését is, de amennyiben a 
körön kívüliekkel szemben agresszív ellenérzésekkel párosul, súlyos 
konfliktusok forrása lehet. 

Érdemes itt egy csöppet elidőznünk a népcsoportokkal, azok tagjaival kapcsolatos kollektív 
képzetek világában. Az etnocentrikus látásmód a másokkal való összehasonlítás 
alapjává az evidenciaként kezelt különb voltot teszi meg. Az eleve torz 
kiindulásra épülnek rá a sztereotípiák, melyek a csoporton kívüliekre irányuló túlzó, 
leegyszerűsített és általánosító címkéket jelentenek, jellemzőjük a konkrét helyzettől való teljes 
függetlenedés. Az előítélet olyan csoportközi attitűd, beállítódás, amely az “ők” irányában gyakrabban 
negatív, esetenkénti pozitív érzelmi viszonyulást takar.  

Az elutasító előítéletek s az általuk éltetett ideológiák egyenes folyománya a feszültség, a 
diszkriminatív magatartás és cselekvés, majd a nyomukban kibontakozó összeütközés. Ahogy Gáll 
Ernő fogalmaz: “A bajok, a konfliktusok okát az idegen csoport felfogása, életformája, az 
azonosságát rögzítő hagyományok, szokások szolgáltatják, s e legitimációból a 
minden rossz kútforrásaként megbélyegzett csoport beolvasztása, kirekesztése is 
következik. Nyilvánvaló, hogy az asszimilálásra, általában megkülönböztetésre késztető, e 
magatartásokat igazoló előítéletek különösképp a nemzeti kisebbségeket sújtják.”9 Magamnak is 
alkalmam nyílott az 1980-as évtized elején használatban volt romániai és csehszlovákiai 
történelemtankönyvek összehasonlító elemzése során egzakt módon igazolnom a nemzeti 
sztereotípiák és előítélek irányultságát a saját csoport — a többség — és a 
“mások” — történetesen az ott kisebbségi sorsba szakadt magyarság — 

                                                           
 7 Hóman Bálint: Ki a magyar? In: H. B.: Magyar sors — magyar hivatás. Bp., 1942, 55-57. pp.  
 8 Fekete Gyula: Nemzet. In: F. Gy.: Elfogultságaim térképe. Bp., 1981, 159-160. pp. 
 9 Gáll, 1994, i.m., 85. p.  
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vonatkozásában.10  
Korábban Andorka nemzetmeghatározása kapcsán utaltam a szabad 

identitásválasztás elvére. Ez a Bibó és Illyés által is vallott fölfogás magában foglalja 
a csoportváltoztatás lehetőségét is, ami a legegyszerűbb esetben is háromszereplős (szülő csoport — 
identitásváltó — befogadó csoport) többségi-kisebbségi mezőt feltételez.11 Vass Csaba e 
folyamatot az idegenek közti viszony alakulásaként írja le, amelyben először az 
identitásváltó személy válik idegenné saját csoportja számára, illetve számára válik idegenné saját 
csoportja. Ezt követően ő maga tűnik föl idegenként a választott csoport előtt, amely még idegen a 
számára is, végül pedig a szülő és a választott csoport is idegenként kerül kapcsolatba. Az elfogadás, 
illetve az elutasítás megalapozott, illetve megalapozatlan módja szerint a kutató 
négy alapesetet különböztet meg: “amikor az idegenek egymáshoz való 
viszonyában a felek a másik iránt elfogadó viszonyulást tanúsítanak és az 
elfogadás megalapozott, akkor xenofíliáról beszélhetünk; abban az esetben, 
ha az elfogadó magatartás megalapozatlan, akkor xenopreferenciáról 
beszélhetünk; amikor megalapozottan elutasító az idegenekhez való viszony — mint például, amikor 
háborús bűnösöket kiadnak az államok -, akkor xenorealista viszony alakul ki az 
idegenek között; és utoljára említjük a kutatások témájául leggyakrabban 
választott viszonyt, amikor az elutasító viszonyulás a felek részéről 
megalapozatlan — például amikor politikai menekülteket adnak ki az államok.”12 Ez utóbbit 
illetjük a xenofóbia névvel. 

Időm végéhez közeledvén még annyit, hogy — több hasonló jellemző ellenére — a szomszédos 
országokban élő magyar nemzeti közösségek, a magyarországi nemzeti kisebbségek és a 
cigány/roma etnikai kisebbség szociológiailag más típust képviselnek, így 
viszonyaik mechanikus összehasonlítása — különösen, ha az (mint Báthory 
János kollégám azt önálló előadásban megvilágította) a számszerű viszonosság politikai 
szándékával párosul — számomra nem elfogadható. Ellentétben a határon túli magyarok őshonos 
részével, hazai kisebbségeink zömére a kettős vagy többes identitás a jellemző. A 2001-ben 
esedékes következő népszámlálás — véleményem szerint igen helytállóan — e tényt 
figyelembe véve, legalább három válasz megengedését tervezi a nemzetiség, az 
anyanyelv, a kulturális kötődés, a környezetnyelv és a beszélt nyelv felsorolt lehetőségei közül. 

Búcsúzóul engedjenek meg egy József Attila-i vallomást: “Magyarnak lenni nem 
jog, nem kötelesség, hanem megmásíthatatlan tény, amin az Isten nem segít, ha baj, — amit a pokol 
sem éget föl, ha dicsőség. A nemzetiség nem puszta osztályozás, de örömkeltő és bajhozó valóság 
— nemcsak nemzetünk magyar, hanem egyénenként is magyarok vagyunk... Az 
emberiségnek éppen magyar mivoltunkkal tartozunk.”13 

Köszönöm a figyelmüket. 

                                                           
 10 Székely András Bertalan: Nemzeti azonosságtudat a romániai és a csehszlovákiai magyar 
történelemtankönyvekben = Magyarságkutatás, Bp., 1987, 189-211. pp. 
 11 Vass Csaba: Többség-kisebbség-média és az identitásválasztás szabadsága — egy eset kapcsán. A 
Magyar Tudományos Akadémián, 1999. április 9-én rendezett kisebbségkutató konferenciára készült elõadás 
szerkesztett változata. Kézirat. 5. p.  
 12 Vass, 1999, i.m., 9. p. 
 13 Idézi Fekete, 1981, i.m., 133. p. 
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Ujlaky István 

Államnemzet? Kultúrnemzet! 
 
 
Szlovák és magyar labdarúgó válogatottak összecsapásáról mint nemzetközi 

(tehát nemzetek közötti) mérkőzésről szokott beszámolni a sportsajtó. Vajon helyesen? 
Nemzetek közötti mérkőzésen a felvidéki magyar fiúk a magyar csapatban játszanának, hiszen ők a 
magyar nemzet tagjai. Mégis a szlovák válogatottban fogják rúgni a bőrt, merthogy valójában itt 
országok közötti labdarúgó mérkőzésről van szó. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét is talán 
helyesebb volna Egyesült Országok Szervezetének nevezni. Mert hiszen a kurd, baszk, katalán 
nemzet nem léphet be az ENSZ–be, miközben Zimbabwe vagy Etiópia tagja ennek a szervezetnek, 
noha ezek nem nemzetek, hanem országok, nemzetté nem szerveződött törzsi lakossággal. 
Valójában a NAT sem nemzeti, hanem országos alaptanterv, hiszen a magyar nemzet határon túli 
tagjaira nem érvényes, ellenben hazánk nem magyar ajkú polgáraira is vonatkozik, noha ők nem 
tagjai a magyar nemzetnek. Hasonlót mondhatunk a nemzetgazdaság kifejezésről is. A 
nemzetgazdaság csak egy-két tiszta nemzetállam (a portugál, német, lengyel, izlandi) esetében 
valóban a nemzet gazdasága, viszont Spanyolország, Franciaország, Kanada, 
Oroszország esetében két vagy több nemzet működtet egy közös gazdaságot, míg a magyar, az 
albán vagy a svéd nemzet  nem alkot egyetlen gazdasági egységet — legalábbis ha a Kelet-Közép-
Európában általános nemzetfogalom szerint gondolkodunk. 

Honnan ered hát a nyilvánvaló fogalomzavar? Onnan, hogy legalábbis két 
nemzetfogalom él egymás mellett: az államnemzeté és a kultúrnemzeté. 

Az angolok, franciák, svájciak, belgák, hollandok vagy amerikaiak úgy 
látják: egy ország polgárai alkotnak egy nemzetet. A nemzetnek tehát nem a nyelv, 
a kultúra vagy a közös történelmi múlt a lényege, hanem az állampolgári kötelék. A nemzet társulás: 
az azonos politikai és gazdasági keretek között élő emberek közössége. 

Ezzel szemben a németek, oroszok, lengyelek, csehek, horvátok, románok, magyarok: 
kultúrnemzetek. Létrejöttükben nem a politikáé és a gazdaságé a főszerep, hiszen a nemzetté válás 
idején ezek a népek vagy széttagoltak voltak (mint a németek) vagy függő helyzetben éltek 
(miképp a magyarok)  vagy függetlenségük és egységük egyaránt hiányzott 
(lengyelek, románok, horvátok stb.). Így nemzeti ébredésük önálló és 
egységes állam híján nem lehetett politikai, de — alulpolgárosodottságuk 
miatt — gazdasági sem. Maradt a közös származás tudata, a történelem, a 
kultúra, és persze a nyelv. Nyelvében él a nemzet — de csak a Rajnától 
Keletre. 

Az ENSZ, a nemzetgazdaság, a nemzetközi labdarúgó mérkőzés mind nyugati, angolszász 
fogalmak, az ottani államnemzeti logika kifejezői, s tükörfordítással kerültek a magyar nyelvbe. 

1848 április 8-án szerb delegáció jelent meg Pozsonyban. A szerb 
küldöttség lojalitásáról biztosította a diétát, azonban egyúttal  az 
újvidéken elfogadott petíció követeléseit is ismertette. Kossuth  
válaszbeszédében  hangsúlyozta a szerb és más nyelvek szabad használatának 
biztosítását, de a szerbeknek nemzetként való elismerését burkoltan 
elutasította. Ezért a szerb delegáció lakásán kereste fel Kossuthot, ahol a 
nemzetként való elismertetés kérdését újra felvetette. Kossuth most már 
kategorikusan elutasította a szerb követelést: Magyarországon csak egy 
nemzet létezik — a magyar.  Akkor a megoldást másutt fogják keresni, mondta 
erre a szerb Stratimirovic. “Akkor a kard fog dönteni” —  felelte erre 
Kossuth. 

A történet előtt a kérdésben tájékozatlan olvasó értetlenül áll:  hogyan mérgesedhetett el ennyire s 
ily rövid idő alatt a szerb-magyar viszony az oly jól indult kapcsolatfelvétel után? Két nemzetfelfogás 
ütközött össze: az  (ekkor és itt) államnemzeti magyar s a kultúrnemzeti szerb. 

Hasonló helyzetnek lehetünk tanúi közel másfélszáz évvel később Nyugaton. Korzikai 
politikusok kérték népük nemzetként való elismerését a francia kormánytól. A  francia elutasítás után 
a kérdés végül az alkotmánybíróság elé került, s a testület a kormánynak adott igazat: 
Franciaországban csak egy nemzet létezik, a francia - hangzott az indoklás.  A magyar és francia eset 
mutatja, mennyire nehéz vagy épp lehetetlen olykor egyeztetni az államnemzeti és kultúrnemzeti 
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felfogást olyan esetekben is, amikor az együttműködés érdeke és a jószándék elvileg 
adott. 

 A kép teljességéhez azonban az is hozzátartozik, hogy az államnemzeti és a kultúrnemzeti 
gondolkodásmód korántsem válik szét élesen egymástól minden esetben és helyzetben. A 19. 
századi magyar (főképp köznemesi és értelmiségi) gondolkodásmód a Habsburg hatalommal, az 
összmonarchiával szemben kultúrnemzeti, de saját nemzetiségeivel szemben 
államnemzeti. 

A Trianon utáni román államban kuszán keveredik a két modell: a román 
identitás jellegzetesen nyelvi és történelmi, tehát kultúrnemzeti, de 
kisebbségeivel szemben államnemzetként viselkedik, államnemzeti  lojalitást 
követel, a centralizáló-asszimiláló államnemzet-nemzetállam eszméjével lép 
fel. 

András Sándor említi egyik dolgozatában (Kortárs, 1995/5) hogy  mi,  
magyarok többnyire népek önrendelkezéséről beszélünk, holott az ezt az elvet eredetileg 
meghirdető Wilson amerikai elnök egyértelműen  nemzetek (nations) önrendelkezéséről szólt. 
Mi lehet a megfogalmazások különbözősége mögött? Anélkül, hogy egészen biztos lehetnék 
elképzelésem helyességében, óvatosan megkockáztatok egy hipotézist. 

Ami az amerikai elnököt illeti, ha az államnemzeti logikát abszolút 
következetesen alkalmazná a politikai–katonai ellenfelekre is, akkor nem 
beszélhetne a Monarchián belüli csehszlovák vagy  jugoszláv nemzeti 
önrendelkezésről. Csakhogy a Nyugat mindig is hajlamos volt arra, hogy Európa keleti felében fel- és 
elismerje a nemzetiségi-nemzeti kérdést, miközben saját országaiban ragaszkodott az egységes 
nemzetállam fikciójához. Jó példa erre a 19. század néhány nemzetközi kisebbségvédelmi fellépése, 
vagy az első világháború után létrehozott nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer. Ezekre épp az 
jellemző, hogy — noha angol-francia bábáskodással születtek  —  mindig csak Európa középső, keleti 
és balkáni részeire vonatkoztak, de sohasem a brit és francia birodalmak 
gyarmati népeire, vagy az anyaországok ír, skót, breton, korzikai stb. 
kisebbségeire. 

Érdemes futó pillantást vetni arra is, ahogyan a Nyugat a volt 
Szovjetunió és Jugoszlávia  széteséséhez viszonyult. A Nyugat rendre támogatta önálló 
államok születését ott, ahol előzőleg önálló (mégha teljesen látszatönálló) közigazgatási-politikai  
keretek voltak, s az önállósulás ezek határai mentén történt (észtek, lettek, litvánok, szlovének, 
horvátok) de nem támogatta ott, ahol ilyen keretek nem voltak (csecsenek, horvátországi szerbek, 
jugoszláviai albánok). Tudom, elsősorban azért, mert érdekei ezt kívánták. De talán nem csak azért. 
Előbbi eseteink beleilleszthetők az államnemzet logikájába, az utóbbiak nem. Mivel Szlovénia 
vagy Észtország a föderatív Jugoszlávia és Szovjetunió keretein belül, de 
önálló  (ha mégoly formális) politikai keretek között létezett, a kétmillió 
szlovén és egymillió észt esetében  az állam=nemzet államnemzeti 
koncepciója nem sérült. Viszont önálló politikai keretek híján a kétmillió 
erdélyi magyar  vagy az egymillió csecsen esetében az ország=nemzet elv épp 
azt sugalmazza, hogy ezek a román, ill. az orosz politikai nemzet tagjai, 
önrendelkezésük (az államnemzeti elv szerint) nonszensz. 

Nem azt állítom, hogy a nyugati politikusok egy nemzetelméleti koncepciót alkalmaznak doktriner 
módon (az államnemzet és kultúrnemzet fogalmait talán nem is ismerik) hanem csupán azt 
feltételezem, hogy, mivel kisgyermekkoruktól államnemzeti miliőben nőttek fel, ez önkéntelenül és 
ösztönösen befolyásolja őket döntéseikben. 

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon  — a globalizáció körülményei s az eddig sohasem látott 
angolszász hatások és befolyás közepette — a mai magyar közgondolkodás kultúrnemzeti-e még, 
vagy  a nyugati minták nyomán államnemzetivé vált. Úgy látom, hogy az 
államnemzeti logika megjelent fogalomhasználatunkban, de identitásunk 
mélyrétegeiben megmaradtunk kultúrnemzetnek. 

1997-ben kb. négyszáz középiskolás diák körében végeztem kérdőíves felmérést  a diákok 
magyarságképéről. E felmérés tizenöt kérdésének egyike épp az államnemzet/kultúrnemzet 
dilemmára vonatkozott. A kérdés így szólt: szerinted melyik fontosabb a magyarság fennmaradása 
szempontjából?  A tanulóknak négy fogalompár között kellett választaniuk. 

 Mégpedig: állam — anyanyelv,  
                   ország  —  kultúra 
                   politikai intézmények  —  közös történelmi múlt 



 26

                   állampolgári kötelék  —  szokások, hagyomány 
Mint látható baloldalt rendre államnemzeti, jobboldalt sorra kultúrnemzeti értékek találhatók. Nos, a 

középiskolások az esetek kb. 80 százalékában a kultúrnemzeti értékeket választották. Ezt az 
eredményt erősítette meg  egy később, több gimnáziumi osztályban elvégzett kisebb 
kontrollvizsgálat is. Diákjaimnak azt a feladatot adtam, hogy osszanak el 
100 pontot  az alábbi fogalmak között aszerint, hogy a magyar nemzet 
fennmaradása szempontjából melyiket mennyire tartják fontosnak. A fogalmak 
rangsora a következőképpen alakult: anyanyelv, kultúra, közös történelem, 
kormány, szokások és hagyományok, alkotmány, parlament, állampolgárság. 
Mint látható, a kultúrnemzeti értékek ezúttal is az államnemzeti értékek 
fölé kerekedtek. (A vizsgálat részletes kifejtését lásd a  POLISZ 1999 
januári és a KAPU 1998 évi júniusi számában.) 

Összefoglalva gondolataimat, megállapíthatom, hogy nemzeti identitásunk kultúrnemzeti, de a 
nyugati eszmei befolyás és a fogalmak tisztázatlansága a szélesebb közvélemény előtt pontatlan és 
következetlen szóhasználatot eredményez. 
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Jónás Gabriella 

Kisebbségi lét, kettős nyelvi környezet 
a színészképzés gondjai az Újvidéki Művészeti Akadémián 

 
Filozófusok, szociológusok, politikusok és nyelvészek már egy könyvtárat megtöltő tanulmányban, 

értekezésben, újságcikkben foglalkoztak a kisebbségi lét hátrányaival, veszélyeivel, 
lehetőségeivel. Színészként és a színpadi, a művészi beszéd tanáraként a színészképzés gondjai 
közül vetek föl néhányat.  

Dr. Hódi Sándor már 1990-ben, az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében foglalkozott 
kisebbségi kultúrák értékvesztésének következményeivel, valamint a 
nyelvromlás és a tudati változások összefüggésével a jugoszláviai magyarság 
körében. Idézek az akkor elhangzott tanulmányból: 

“A beszélt nyelv sajátossága az öntudat és az identitás szempontjából 
kulcsfontosságú, hiszen a nyelv az egyén és a közösség egységének és 
összetartozásának alapját, legnyilvánvalóbb formáját jelenti... A kisebbségi 
tudat és a kisebbrendűségi érzés megjelenése szorosan összefügg az adott etnikai csoport hátrányos 
helyzetével, a nemzetiségi kultúra hiányosságával, társadalmi értékvesztésével... A kisebbségek 
nyelvének és kultúrájának degradálása legnyilvánvalóbban az “államnyelv” koncepcióban jut 
kifejeződésre... óhatatlanul az egyik nyelv és kultúra hegemóniáját jelenti más 
nyelvek és kultúrák fölött... Ahhoz, hogy az értékvesztésnek útját álljuk, 
a jugoszláviai magyarság helyzetén kell változtatnunk.” 

Hová nyúlnak a gyökerek? Hol kell a hibák forrását keresni?  
A vegyes házasságokban? (Ilyen esetekben a családok 90 százalékában a 

családon belül a szerb nyelvet használják.) 
A népesség fogyásában? (Ennek következményeként nem indul magyar nyelvű csoport az 

óvodákban, csökken a magyar tagozatok számára az általános iskolák első osztályába iratkozók 
között. Ezt tetézi, hogy a későbbi továbbtanulás megkönnyítése s a majdani könnyebb érvényesülés 
elősegítése végett sok magyar ajkú szülő szerb tannyelvű osztályba íratják gyermekét.) 

A magyar nyelvű általános és középiskolák elsorvasztásában? 
A magyarul megjelenő gyermeklapok, hetilapok megszüntetésében, betiltásában?  
A pedagógusok évek óta sajnálatos módon ismétlődni kényszerülő sztrájkjában? 
Egyetlen napilapunk, a Magyar Szó vegetálásában, mind gyakoribb és mind 

tovább tartó sztrájkjában? 
1975-ben Újvidéken, az egykori Jugoszlávia egykori tartományi székvárosában 

megkezdte működését a Művészeti Akadémia. Három tanszék, a zenei, a képzőművészeti és a 
színművészeti tanszék kapott helyet az intézményben. A színművészeti tanszék a szerb-horvát (ma 
már csak szerb) és a magyar nyelvű tagozatot, valamint a rendezői szakot foglalja magába. Az alapító 
évben megindult a színészképzés mindkét nyelven, azóta szerb osztály minden évben, 
magyar csak kétévenként indul. 

Az elmúlt 25 év alatt 13 magyar tannyelvű évfolyam indult, ebből 11 befejezte a tanulmányait, 
napjainkban egy harmadikos és egy elsős évfolyamon folyik a tanítás. 

Közel százan nyertek felvételt, 70 növendék fejezte be a négy évet, 13-án 
még tanulnak. 1999. október 26-ig 43-án szereztek diplomát, 24 abszolvense 
van a magyar tagozatnak, 3-an meghaltak. 

Az Újvidéken diplomát szerzettek közül 27-en vannak a pályán (13-an 
itthon, 14-en külföldön). Az abszolvensek közül 15-en dolgoznak a vajdasági 
magyar társulatoknál.  

Sajnos nem áll módomban, hogy más, határon túli főiskolák és a budapesti Színház– és 
Filmművészeti Főiskola adataival is összevessem e számokat, de anélkül is lesújtóak. 

Nem az én tisztem, hogy feltárjam, ki miért hagyta el a pályát, ki miért 
kereste a boldogulását a határ másik oldalán, vagy még távolabb. De nem 
szabad figyelmen kívül hagyni az elmúlt tíz év gazdasági, politikai helyzetét 
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Jugoszláviában. Az infláció, a gazdasági összeomlás időszakát, majd az 1991 óta tartó polgárháború 
éveit, a behívóparancs fenyegetését, az ország darabokra szakadását és az 1999 
tavaszán átélt, de még ma is elevenen ható bombázásokat: a túlélésért 
vívott harcot, a szó fizikai értelmében. Az országot sújtó embargó ma is 
érvényben van, a gazdaság romokban hever, a művelődési intézmények vegetálnak.  

A könyvkiadók anyagi gondok, papírhiány miatt már-már működésképtelenek, s ha mégis 
megjelentetnek valamit, kiadványuk nem jut el a létminimum határán (vagy alatta) tengődő potenciális 
olvasókhoz. A könyvtárak is csak részben segíthetnek, mert olvasási szokáskultúránk még nem nőtt 
fel odáig, hogy igazán kiaknázhatná a könyvtárak kínálta lehetőségeket. Életünk felgyorsulása és a 
görög-latin kultúra oktatásának elsorvadása következtében alig olvassák a klasszikus és a kortárs 
szépirodalmat, az igény a más jellegű könyvek iránt nőtt meg.  

Csoda–e hát, hogy még a tényleges színészképzés megkezdése előtt — de még később is, azzal 
párhuzamosan — a meglévő ismeretek feltérképezése s a hiányosságok pótlása az elsődleges cél? 

A Művészeti Akadémián a magyar tagozat színinövendékei öt tantárgyat hallgatnak és 
gyakorolnak magyar nyelven: színészmesterséget, beszédtechnikát, verstant, 
nyelvtani ismereteket, magyar irodalom- és drámatörténetet. Minden más 
tantárgyat — beleértve a hangképzést és az éneket is — az államnyelven 
oktatnak, s az a vizsga nyelve is. 

A hétköznapi beszéd igényessé formálása sokszor komoly gondot jelent a növendékeknek. A 
kettős nyelvi környezet és a nyelvi igénytelenség 18-20 éves beidegződéseit leküzdeni egyaránt 
nehéz feladat növendéknek és tanárnak.  

A Vajdaság földrajzi tekintetben ugyan egységet alkot, de a beszélt magyar nyelvet 
tekintve a nyelvjárások tarkasága jellemzi. A nyelvjárások anyanyelvünk rétegződését, gazdagságát 
jelentik, hiszen magukon viselik azoknak a tájaknak a jegyeit, ahonnan az egyes 
népcsoportok a mai Vajdaság területére vándoroltak. Egy nyelvjárás megőrzése és 
ápolása kötelessége mindenkinek, aki születése, környezete által elsajátította és magáénak tudhatja. 
A színinövendékek azonban nem mentesülhetnek az irodalmi nyelv beszédszintű elsajátítása 
alól. 

Nagy odafigyelést és sok gyakorlást igényel a tükörfordításból eredő furcsaságok, a szórendi 
és a mondatszerkesztési hibák kiküszöbölése. Gyakori hiba az igekötők helytelen használata (például 
kapd meg — kapd el helyett, bevállaltam — elvállaltam helyett), és a szerb vagy 
horvát szavak használata a megfelelő magyar kifejezések helyett (koverta — boríték helyett, 
salter — tolóablak helyett, prikolica — utánfutó helyett). Nem ritka a szerb szótövek 
magyar képzőkkel történő kiegészítése sem (mucsizol — szenvedsz helyett, boriztam — 
harcoltam helyett, pevázott — énekelt helyett). 

Az elmúlt öt évben nagy segítséget jelentett, hogy növendékeinket tanévenként három hónapra 
vendégül látta a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola. Rendes napi oktatásban részesültek 
és figyelemmel kísérhették a fővárosi színházak életét, munkáját. Jó alkalom számunkra a Határon 
Túli Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja is, ahová a társulatokon kívül évek óta eljönnek a 
határon túli főiskolai hallgatók is. Önálló tanulmányt lehetne írni arról, milyen nagy lehetőségeket rejt 
magában az ismerkedés, egymás munkájának, kultúrájának, gyökereinek megismerése, közös 
előadások létrehozása, az együttgondolkodás. 

Napjainkban talán még a korábbiaknál is nagyobb szükség van az elhivatott művészképzésre, 
mert a helytállni képes ifjú színészek fontos tagjai a jugoszláviai magyar értelmiségnek. A színészek 
szerepvállalása anyanyelvük megőrzésében és ápolásában napról napra jelentőségteljesebb, az ő 
kiállásuk, magatartásuk, szemléletmódjuk, iránymutatásuk nemzetmegtartó erővé válhat — és azzá 
is kell válnia.  

 

Bóka Mária 

Örökség 
 
Maholnap már forgalmas 
szembeköpősdi tereket nyitnak 
a minden hájjal megkent 
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bennfentesek, 
már szinte tisztán kivehető 
ki melyik rönk árnyékában 
húzódhat meg, 
kivételesen 
fácánlesen — 
kilátójukra köd ereszkedik, 
lobban gyűlölet, 
hogy nevükön csorba ne essék, 
na tessék; 
a derülő máris befellegzett, 
álcázott cuccban 
sok mihaszna kötekedő, 
szebb virradat reményében 
gaztettekre sürget — 
mentőövtől fölfelé 
szaggatott sóhaj fakad; 
homályukból kilépnek 
a misztikumot selejtező 
hosszú távon futni képtelenek,  
kabalamacikról lemállik 
a magasztos feladat; 
tűztorony a kirakat... 
szemfogaikat ínséggel edző 
mindenevők a cél, 
kiket nemrég anya táplált, 
krisztusi hit vezetett, 
akik az áldozat oltárkövén 
egykönnyen nem hagyják 
veszni örökségüket —  
sokasodnak már a  
szembeköpősdi terek, 
a gyűlölet sakktábláján 
kificamított létért 
sorsok tolódnak ide-oda, 
megfizethető árucikk lett 
az ember fűbe harapó foga. 
 
Palics, 1999. január 20. 

 

Makkai Béla: 

A magyarság szlavóniai 
térfoglalásának horvát reakciói a 

századelőn 
 
A két “társnemzet” több mint nyolc évszázadot átívelő közös történetéből az elválást megelőző e 

századi rövid időszakot szeretném kiragadni, s egyúttal jellemezni a magyar-horvát viszony 
alakulását a Dráván túli interetnikus kapcsolatok aspektusából. 

A “túlparti” megközelítést nemcsak az együttélésről kialakult (s mindkét fél esetében 
meglehetősen egyoldalú és negatív) kép árnyalásának igénye indokolja, de az a sajátos körülmény is, 
hogy a két nép tényleges együttélésének problémáiról csak a múlt század utolsó évtizedeitől 
beszélhetünk, amikor is — az olcsó föld hírére — nagyszámú magyar keresett megélhetést a 
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társországok területén. 
A magyarság tömeges (horvát sajtónyelven: “tatárjárás”

14
szerű) beáramlása 

szinte sokkolta a horvát politikai közvéleményt. 
A legnagyobb példányszámú lap, az Obzor vezércikkben kiáltotta világgá 1904-ben, 

hogy a 29.620 [?!] magyar lépésről lépésre szorítja Amerikába a szlávokat, vagy juttatja az uzsorások 
kezére.

15
 (Ám a baj ennél még sokkal nagyobb kellett legyen — hiszen a Dráván 

túli magyarok létszáma ekkor már a százezret közelítette!
16
) 

Ha meggondoljuk, csakugyan nem lehetett könnyen elfogadni, hogy a 
zagorjeiek nagyarányú kivándorlásával párhuzamosan bevándorló magyarok (és 
svábok) tízezrei szereznek földet Szlavóniában, vagy találnak munkát az 
unionista nagybirtokokon. Ennek az összetett szociológiai egyenletnek a magyarázatát — 
bűnbakkereső indulattal — Budapest hódító szándékaiban vélték megtalálni. 

A török- és Habsburg-ellenes harcokban egymással szoros, mondhatni 
testvéri kapcsolatokat ápoló két társnemzet viszonya a múlt század eleji nyelvi és 
közjogi vitákkal meghidegült. Az 1848-as szakítást és az önkényuralom — átmeneti enyhülést hozó — 
időszakát követő 1868. évi kiegyezéssel pedig nemhogy normalizálódott volna, de 
mondhatni, végérvényesen megromlott a magyar-horvát viszony. Az osztrák-magyar dualista alku 
ugyanis a horvát területegyesítő igényeket félretolta; ez a tény és Budapest önelégült és tapintatlan 
horvát-politikája magyarellenes frontba forrasztotta a nacionalizmus eszméjétől megérintett horvát 
tömegeket, (ami végül az 1883-as és 1903-as véres zavargásokhoz vezetett). 

Ebben a ellenséges légkörben igen valószínűnek látszott tehát, hogy a horvát többségű Muraközt 
“bitorló”, Fiúmét megkaparintó, a diszkriminatív tarifa- és pénzügypolitikát folytató, s alkalmasint 
“birodalmi ábrándokat kergető” “imperialista”

17
 magyarok nemcsak “kizsákmányolni”, de 

immár asszimilálni
18

 sőt elszakítani akarnak horvát területeket — mindenek előtt 
a kevert lakosságú — s egykor Magyarország szerves részét képező — 3 szlavóniai megyét.

19
 (A 

magyar megcsonkulási félelmekkel oly rokon horvát elvesztés-fóbiát a 
Budapesten újrafogalmazott visszacsatolási igények tovább erősítették.) 

Méginkább a horvát félelmek beigazolódását jelezte, hogy a magyar 
kormányzat az amerikai és romániai kivándoroltak “nemzeti gondozás”-át 
célzó programot a társországok szórványmagyarságára is kiterjesztette. 

Az 1904-ben elindított úgynevezett Szlavóniai Akció
20
 mindenekelőtt 

templommal és iskolával
21

 kívánta erősíteni az asszimilációtól fenyegetett Dráván túli 
nemzetrészt, hogy az — a bevándorolt svábokkal szövetségben — az ország területi integritásán 
őrködjék a déli végeken.

22
 Voltak azonban olyanok is, akik leplezetlen hegemónia-

igénnyel szemlélték a magyarság szlavóniai térfoglalását,
23

 (amit a 
miniszterelnökség referense a bevett negatív sztereotípiák felvonultatásával így interpretált: “A 
délszláv soviniszták elejétől fogva felismerték, hogy a horvátországi magyarság a ... 
szeparatisztikus törekvéseknek erős kerékkötője lesz, [s]... igen rövid idő alatt kivásárolja földjéből a 
volt határőrvidéknek a munkától elszokott, a szeszes italokat módfelett élvező 
népességét.”

24
) 

                                                           
14 “Második tatárjárás Horvátországban" c. vezércikk — Hrvatska, 1909. ápr. 9. 
15 Obzor, 1904. szept. 14.  
16 1880-ban: 41.417, 1990-ben: 68.794, 1900-ban pedig 90.180, s 1910-ben már 103.407 magyart 
számláltak a társországok területén, (mintegy 80 %-uk a 3 szlavóniai megyében élt). — KSH kimutatás, MOL 
K 26 ME 1189. cs. sz. n. 1918 XXXIV. t. 
17 Egy horvát származású, hazai történész a MÁV-ot nevezte a magyar imperializmus leghatékonyabb 
eszközének Horvátországban.- Gulyás József: Az erõszakos asszimiláció politikája Európában és 
Magyarországon...(disszertáció) é. n. [1964.] p. 144. 
18 A Hrvatski Pokretet idézi a Szlavóniai Magyar Újság (a továbbiakban: SzMÚ), 1914. febr. 22. 
19 Narodna Obrana, 1907. aug. 15. 
20 Ld.: Makkai Béla: A “Slavoniai actio" és a horvátországi magyarság (1904-1920) : kandidátusi értekezés. — 
Bp. 1994. VI. 324 p. 
21 MOL K 26 ME 575. cs. 260. 1902 XXII. t. 
22 MOL K 26 ME 855. cs.3583. 1907 XVI. t. 2280. asz. és uo. 1185. cs. 779. = 1482. számnál 1918 XVI. t. 
23 Gróf Széchenyi Béla, a Julián-Egyesület elnöke így fogalmazott: “A fajok erejének szabad versenyétõl s e 
versenyben a magyar faj testi, szellemi és erkölcsi fölényétõl várjuk... supremátiánk consolidálódását. “ — 
Elnöki jelentés a Horvát-Szlavónországokban élõ magyarság nemzeti gondozására alakult Julián-Egyesület 
1910. évi mûködésérõl, Bp. 1910. p. 3. 
24 MOL K 26 ME 855. cs.3583. 1907 XVI. t. 2280. asz. 
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Az akció elvi alapjait kimunkáló Klebelsberg Kunó* a szórványvidékek 
szigetté majd tömbbé kovácsolásának s a nyelvhatárhoz kapcsolásának hosszú távú 
koncepcióját fogalmazta meg; egy budapesti újságíró pedig az ártalmatlannak tűnő népiskolában látta 
az expanzió hatékony eszközét, mondván: “... iskolaállítással magyarrá 
tehetjük a Dráva jobb parti vonalát...”

25
 Jellemző, hogy e — ma már csaknem 

humorosnak ható — elképzelés esélyét fenyegetően valósnak ítélték a korabeli Horvátországban.
26
 

Még a mérsékeltebb szakmai körök is “törvénytelennek, károsnak és 
szégyenletesnek”

27
 nevezték a magyar iskolák puszta létezését. A 

magyarbarátnak számító Pejacsevich bán is azzal indokolta az újabb 
iskolaengedélyek halogatását, hogy a horvát közvélemény azokban “csak a 
megalázás és elnyomás tünetét látná”.

28
 A nemzeti érzékenység ezen túlzó 

megnyilatkozásai Budapestet tapintatos visszafogottságra intették. A magyar kormányzat önkorlátozó 
gesztusai — még ha elsősorban az akció sikerét szolgálták is — mindenképpen említésre 
méltóak:  

Elsőként idézzük Tisza István miniszterelnököt, aki az akció kezdetén* úgy instruálta az 
érintetteket, hogy lehetőség szerint kerüljék a súrlódásokat a horvát környezettel.

29
 A 

Magyarországi Református Egyház iskolaállításának nem volt törvényi 
feltétele a báni kormány engedélye, autonóm jogállása ellenére mégis 
szükségét érezte minden esetben kikérni a horvát hatóságok hozzájárulását. 
A Magyar Államvasutak a horvát utazóközönséggel konfrontálódó “túlbuzgó” 
alkalmazottait áthelyeztette,

30
 csakúgy, mint a legtöbb magyar iskolát fenntartó Julián-

Egyesület, amely tanítói karát külön körlevélben utasította, hogy az “... izgató, vagy tapintatlan 
fellépéstől óvakodjanak.” és “ ... semmi szín alatt se adjanak saját és a magyarság eljárásának olyan 
színezetet, mintha itt valami diadalról, a horvátok legyőzéséről ... lenne szó...”

31
 Hatásaiban még 

fontosabb volt a mintegy húszezer példányban terjesztett szlavóniai magyar 
kalendárium törvénytiszteletre és a békés egymás mellett élésre buzdító 
intelme;

32
 s ez a lojális (ugyanakkor jogvédő) attitűd jellemezte a társországok egyetlen magyar 

nyelvű orgánumát, a Szlavóniai Magyar Újságot is, amely alapításától kezdve 
“kenyéradó új haza”-ként emlegette Horvátországot, felszólítva 
honfitársait, hogy “ ...tisztelje ennek az országnak a törvényeit, 
szokásait, de mint nemzetiség éljen mindama jogával, a melyek a törvényben 
gyökereznek.”

33
 

A tudatformálás, és a magyarságkép alakítása szempontjából különösen meghatározó 
jelentőségű horvát sajtóban azonban a magyarsággal kapcsolatos híradásokat a 
lejárató beállítások jellemezték. Az újságok hasábjain a magyarság 
általában mint “arcátlan”,

34
 “gyarmatosító”,

35
 esetenként mint 

“felkapaszkodott ázsiai csorda”
36
 jelent meg. A magyar intézmények sorában 

a MÁV-iskolák, mint a “janicsárképzés”
37
 fellegvárai, a mindenes Julián-

Egyesület pedig egyszerűen, mint “rákfene”
38
 említtettek. 

Az eszéki magyar lap korrektsége és mértéktartása azonban a Dráva másik 
oldalán sem számított követendő példának. A horvát ügyekben meglehetős érdektelenséget 
mutató magyarországi sajtó politikai visszhangot kiváltó “túlkapásait” Rauch bán is 

                                                           
25 Budapesti Hírlap, 1904. szept. 22. 
26 Ld. a"Horvátország elmagyarosítása : egymillió a magyar iskolákra Horvátországban" c. vezércikket. — 
Hrvatska Sloboda, 1908. okt. 27. 
27 A Horvát Tanítóegyesület daruvári szekciójának álláspontja. — Dobrenic, Juraj: Madzarske skole u 
Hrvatskoj uopce, a u Daruvarskom kotaru napose. Zagreb, 1909 p. 49-50. 
28 MOL K 26 ME 741. cs. 6118. 1906 XVI. t. 270. asz. 
29 MOL K 26 ME 794. cs.1950 és 2508. 1905 XVI. t. 330. asz. 
30 MOL K 26 ME 854. cs.1163. 1904 XVII. t. 82. asz. 
31 MOL K 26 ME 997. cs.8171 1913 XXXIV. t. 6397. asz. 
32 Idézem az SzMÚ, 1909. nov. 27-i számából.  
33 SzMÚ, 1908. okt. 4. 
34 Hrvatsko Pravo, 1907. júl. 30. 
35 Hrvatska, 1909. máj. 28., Narodna Obrana, 1911. okt. 16. 
36 Hrvatska, 1909. máj. 16. 
37Hrvatska, 1908. máj. 26. 
38 Hrvatska Sloboda, 1909. júl. 24. 



 32

felrótta Wekerle miniszterelnöknek.
39

 S e kritika indokoltságát mutatja annak a zágrábi 
vasúti tisztviselőnek az esete is, aki 1906-ban azt a botrányos kijelentést tette, hogy: “...jóleső tudat, 
hogy idelent Horvát-Szlavónország magyar államvasúti iskolában jó kezekre bízták a 
magyarosítást.”

40
 Az újságcikk a magyarellenes reakciók lavináját indította 

el. 
A száborban több interpelláció hangzott el az ügyben,

41
 s a képviselők már nem 

csak a magyar iskolák bezáratását követelték,
42

 de az időközben kirobbanó vasúti 
pragmatika-botrány túlfűtött hangulatában — a bevándorolt magyarok Dráván túlra zavarását 
is.

43
 Az obstrukciós tiltakozás-hullámban a sajtó is megfújta harsonáit: a 

Hrvatska c. lap egyenesen megátkozta, azokat, akik a magyar iskolákkal valami 
módon együttműködnek

44
 

*A száborban benyújtott egyik sürgősségi indítvány pedig arra tett javaslatot, hogy csak úgy 
engedjék működni a magyar iskolákat, amennyiben azok tartózkodnak a “Horvátország elfoglalása”, a 
“Magyar Tenger” és hasonló fordulatoktól, s az elnemzetlenítő magyar tankönyvek helyett, 
hazafias horvát szellemű tankönyveket használnak.

45
 A kényes helyzetben a miniszterelnökség 

utasítására újraíratott olvasókönyv szerzője “...a különleges horvát viszonyokhoz való 
alkalmazkodás”-t és “... sovinizmustól ment, de erős és önérzetes magyar szellemet” ígért. A magyar 
sajtó ellenben a horvát tankönyvek hibáit kipellengérezte, felháborodottan állapítva meg, 
hogy Horvátországban olyan olvasókönyv is forgalomban van, amelyben 
egyetlen szó sem esik a Magyar Királyságról.

46
*  

A kölcsönös kifogások ellenére a magyar kormány azonban méltán 
hivatkozhatott az 1888. évi horvát autonóm népoktatási törvény szabad 
iskolaállítást és — választást biztosító paragrafusaira és arra a tényre, 
hogy ezen jogokat külföldön is megadják a kivándorolt magyaroknak (mint az 
Egyesült Államokban és Romániában).

47
 *Sőt, a paritásos iskolahálózat építésnek is lett 

volna jogalapja, miután a magyarországi délszlávokra arányában megközelítőleg annyi anyanyelvű 
iskola jutott, mint Horvátországban.

48
* 

A nagypolitikában gerjedt újabb feszültségek hatására azonban teljesen 
átpolitizálódott az iskola-ügy,

49
 olyannyira, hogy a báni kormányzat egyre 

gyakrabban tagadta meg új iskolák engedélyezését, s mondvacsinált 
ürügyekkel több magyar tanintézetet bezáratott.

50
 Tehette ezt a “Horvátország a 

horvátoké” jelszó valóságos fedezetét jelentő — ugyan gyakran lekicsinyelt — autonómia 
jóvoltából, amely az említett ügyekben szabad kezet biztosított a horvát 

                                                           
39 MOL K 26 ME 967. cs. 2582. 1909 XVI. t. 445. asz. 
40 Vasárnapi Újság, 1906. szept. 9. 
41 Cuvaj, Antun: Gradja za povijest skolstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas, I-
XI. Zagreb, 1910-1913. VIII. k. p. 714. és 790-791. és MOL K 26 ME. 741. cs. 1002. 1907 XVI. t. (Ságit 
egyébként — egy véletlenszerû névhasonlóság alapján — már magyar képviselõként emlegette a horvát sajtó. 
— Hrvatska, 1909. máj. 26.) 
42 MOL K 26 ME 967. cs. 5926. 1910 XVI. t. 1482. asz. A jogpárti Harambasic, a budapesti parlament 
képviselõje a sajtóban követelte ugyanezt. — Hrvatska, 1908. jan. 18.; Narodna Obrana is, 1908. júl. 20. 
43 Mint Tomac képviselõ. — Budapesti Hírlap, 1907. febr. 8. A jogpárti Harambasic, a budapesti parlament 
képviselõje ugyanezt a sajtóban követelte. — Hrvatsko Pravo, 1907. júl. 23. 
44Hrvatska, 1908. márc. 11. A Julián-iskolák felügyelõje szerint azonban a horvátok efféle nyomásgyakorlás 
nélkül is szinte hazaárulásnak tekintették telket eladni vagy épületet bérbeadni magyar iskola céljaira.- 
Margitai József: A horvát-szlavónországi magyarok sorsa, nemzeti védelme és a magyar-horvát testvériség. -
Bp. 1918. p. 158. 
45 1907. febr. 6-i szábor-ûlés. — Cuvaj, A.: Id. mû, VIII. k. p. 790-791., 815-817. 
46 Budapesti Hírlap, 1908. jún. 21. 
47 Stjepan Radic vette védelmébe a magyar iskolákat, arra emlékeztetve a szábort, hogy az Egyesült 
Államokban is akadálytalanul állíthat saját iskolákat a bevándorolt horvátság. A diákként magyar zászlót égetõ 
honatyára ezek után rásütötték a cseppet sem hízelgõ “ifjúmagyarón" jelzõt. — SzMÚ, 1914. febr. 22. 
48 Magyaroszágon 1623 délszláv lakosra jutott egy anyanyelvi népiskola, Horvátországban 1521-re, miközben 
a társországi magyarok esetében csak 3757 fõre jutott egy magyar iskola. — MOL K 26 ME 855. cs. 4279. 
1904 XVI. t.154. asz. 
49 MOL K 26 ME 992. cs. 2446. 1914 XVI. t. 
50 Pl. a Gutmann-uradalom beliscei iskoláját 1907-ben (MOL K 26 ME 701. cs. 5444. 1907 XVI. t.), a 
krestelovacit 1909-ben (MOL K 26 ME 967. cs. 6118. és 6447. 1909 XVI. t. 445. asz.) a brdjanit 1910-ben 
(MOL K 26 ME 855. cs. 2270. 1910 XVI. t), az antunovacit és az imsovoselóit 1911-ben. — MOL K 26 ME 
918. cs. 6601. és 6649. 1911 XVI. t. 126. asz. 
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hatóságoknak. 
Az elutasítások láttán Wekerle miniszterelnök türelmét vesztve írta 

(Rauch) bánnak, hogy nem engedheti meg, hogy a horvátok az autonómiát a 
magyarság asszimilációja eszközének, a magyar iskolát “kegyadománynak” 
tekintsék.

51
 

Éppen a hatalmi politika változásainak kitett engedélyezési gyakorlat 
megújítása érdekében javasolta a Julián-Egyesület, hogy a kormány 
eszközöljön ki egy a szórványmagyarság egyenjogúságát garantáló horvát 
kisebbségvédelmi törvényt.

52
 Csakhogy a Szent István-i birodalom “uralkodó 

nemzet”-e ilyen kéréssel presztízs-okokból sem fordulhatott a társnemzet parlamentjéhez; jóllehet a 
kezdetben kulturális természetű problémákat a világháború előestéjén valódi kisebbségi konfliktusok 
váltották fel. A református autonómia megnyirbálásának kísérletei,

53
 a katolikus anyanyelvű 

hitélet szinte teljes hiánya,
54
 — a tulajdonszerzés

55
 és az azzal szorosan összefüggő 

képviseleti és választói jog
56
 durva korlátozása,

57
 a hatóságok diszkriminatív intézkedései 

láttán panaszolta az egyik református lelkész: “Mindenből látjuk, hogy minket, szegény bevándorolt 
magyarokat erőnek erejével el akarnak nyomni.” Hiába sietett a kormány a jogvédelmi osztály 
felállításával* a fenyegetett Dráván túli magyarság segítségére, a kisebbségi 
jogsérelmek szinte extrém esetei (magyar diákok bántalmazása,

58
 magyar 

intézmények bojkottja,
59
 ill. feldúlása,

60
 robbantással és halállal

61
 való 

fenyegetés, merénylet-kísérletek
62

) egymást követték. A horvátországi magyarság 
“jogkövető magatartásának” teljes kudarcát mutató helyzetben vetette papírra gróf Széchenyi Béla: 
“Ne hízelegjünk magunknak azzal, hogy a horvátok rólunk és erőnkről valami nagy véleménnyel 
vannak. Nincsenek. De ha azt látnák, hogy mi a békét testünk egy darabjával 
akarjuk megvásárolni, ez után az engedmény után még kevesebbre becsülnének 
bennünket.”

63
 

A együttélés utolsó évtizedében azonban sem “a legnagyobb magyar” fia által — jobb híján — 
ajánlott erő-politika, sem a kompromisszumos taktikázás nem hozhatott fordulatot az elmérgesedett 
magyar-horvát kapcsolatokban. A magyar nyelv autonómiát sértő kiterjesztésének kísérlete (1907 : 
XLIX. tc.), az 1908-ban annektált Bosznia-Hercegovina horvát igényeket semmibe vevő külön 
kormányzása, s az 1909. évi Zágrábi “felségárulási per” földcsuszamlás-szerű változások nyitányát 
jelentették: végképpen felmorzsolódott magyarsággal szorosabb közjogi viszonyt fenntartani kész 
Nemzeti Párt, a trialista, illetve az egyre leplezetlenebbül jugoszláv irányultságú ellenzéki erők 
ismétlődő választási győzelmei s a szábor többszöri feloszlatása után, 1912-ben Ferenc József a 
horvát alkotmányt is felfüggesztette. A rendkívüli helyzetben kinevezett 
királyi biztosok ellen több (sikertelen) merényletet is elkövettek. A zűrzavar és 
kormányozhatatlanság állapotába hanyatlott Horvátország belső viszonyait rendezni hivatott 1913. 
évi alkuval Tisza István valójában a nagyszerb törekvések exponensének tekinthető horvát-szerb 
koalíciót segítette hatalomra. S innen már egyenes út vezetett az 1918 őszén bekövetkezett 

                                                           
51 MOL K 26 ME 855. cs.1515. 1909 XVI. t. 
52 MOL K 26 ME 741. cs. 3115. 1906 XVI. t. 270. asz. 
53 Itt pl. a nyilvántartások kötelezõen horvát nyelvû vezetésének elrendelésére, s a református templomok 
szellemétõl idegen szimbólumok és berendezési tárgyak kényszerû használatára (kereszt, falfestmények oltár) 
gondolunk, ld. Daruváron.* 
54 Magyarországon ugyanekkor 80 templomban horvát, 260-ban szerb volt az istentisztelet nyelve. — 
Margitai József: Id. mû:* p. 336 
55 Hrvatska, 1909. máj. 28. 
56 MOL K 26 ME 855. cs. 1004. 1909 XVI. t.és uo. 671. cs. 5297. 1906 XXXIV. t. 
57 MOL K 26 ME 967. cs. 1482. 1910 XVI. t. 
58 A slatinai magyar iskola feldúlását és tanulóinak megverését “méreglevezetõ demonstráció"nak nevezte a 
horvát sajtó. — Idézi a SzMÚ, 1911. febr. 19-i száma. 
59 Pétervárad — 1911. — MOL K 26 ME 967. cs. 3736 és 4280. 1912 XVI. t. 3736. asz. és uo. 1185. cs. 889. 
1915 XVI. t. 
60 SzMú, 1911. júl. 9. és MOL K 26 ME 1233. cs. 1895. 1920 XVI. t. 
61 Osekovo — 1913 tele. — MOL K 26 ME 967. cs. 1416. 1913 XVI. t. 1201. asz. — A daruvári református 
lelkészt 1907-benkapott ultimátum-szerû fenyegetõ levelet. — Uo. 794. cs. 3478. 1907 XVI. t. 212. asz. 
62 Az osekovói Julián-tanítót lakásán nyakon szúrták, késõbb éjszaka belõttek a szobájába. — MOL K 26 ME 
967. cs. 1416. 1913 XVI. t. 1201. asz. 
63 Elnöki jelentés a Horvát-Szlavónországokban élõ magyarság nemzeti gondozására alakult Julián-Egyesület 
1910. évi mûködésérõl, Bp. 1910. p. 10. 
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szakításig. 
Igaz ugyan, hogy a miniszterelnök egyik Zágrábhoz intézett átiratában a 

horvátországi magyarság jogainak érvényesülésétől tette függővé a magyar-horvát “jóviszony” 
fenntartását,

64
 ez a pillanatnyi béke azonban már nem hordozta magában a 

megbékélés lehetőségét. S ezen a ponton már a kiegyezéstől fényévnyi távolságra került horvátság 
cseppet sem zavartatta magát a magyar miniszterelnök dörgedelmeitől: a Dráván túli 
magyarságot, amelyet mindig is a magyar expanzió támadó ékének tekintett, a 
hatalomváltás után konzekvensen megfosztotta azoktól a — zömmel a 
Szlavóniai akció eredményeként született — oktatási, egyházi és közművelődési 
intézményektől és lehetőségektől, amelyek a kisebbségi léthelyzetben a fizikai megmaradás 
garanciáit jelenthették volna. 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a szlavóniai szórványmagyarság ügye 
csak ritkán emelkedett a nagypolitika szintjére; ugyanakkor a Dráván túli 
magyarsághoz mindkét nemzet igen ambivalensen viszonyult. Budapest, 
amelynek belpolitikáját esetenként a nyílt magyarosítási törekvések 
jellemezték, a társnemzet belső önkormányzatát mint objektív körülményt vette figyelembe a 
Szlavóniai Akcióban. Erre utal mértékletes magatartása a “magyarsággondozás” konfliktusos, sok 
tapintatot igénylő folyamatában. 

A horvátok sajátos viszonyulását a Szlavóniai Magyar Újság főszerkesztőjét idézve világíthatjuk 
meg: “... példátlan eset, hogy a horvátok ugyanakkor akarják otthonukban a 
magyarokat a legkíméletlenebb eszközökkel elnyomni, mikor viszont a maguk számára 
tőlünk mindig újabb és újabb jogokat akarnak kicsikarni.”

65
 

Az itt elmondottakból arra a konklúzióra juthatunk — s ezt a felidézett sajtócikkek, szábor-
jegyzőkönyvek és levéltári források együttesen igazolják -, hogy a tárgyalt időszakban mindkét nemzet 
olyan (megcsonkulási félelmekkel is terhes) “nemzeti” politikát folytatott, amelyben a 
magyarokat mindenek előtt a területi épség és a dualizmusban megtalálni vélt nagyhatalmi szerep 
megtartása; a horvátokat a nemzeti szállásterület még nem egyesített 
részeinek megszerzése mozgatta. Ebben az összefüggésben lehetett a 
szlavóniai magyarság Zágráb számára a magyar hódító politika “hídfője”, 
ugyanakkor Budapest szemében a délszláv egyesülés ellenében emelt “végvár”. 

Az utókor számára azonban a túsz-szerepre kárhoztatott (s időközben a történelem 
malomkerekében szinte teljesen felmorzsolódott) horvátországi magyarság sorsának alakulása 
mindenekelőtt a magyar-horvát együttélés próbájának tekinthető az elszakadást megelőző szűk 
negyed század történetében. 

Pardi Anna 

Idősíkok 
 
Befordult egy babiloni kapun, 
   kijött egy szovjeten, 
Mona Lisa képét nézve 
   Mona Mocsok barátnőkre emlékezett. 
 
Iszapot isznak a múzeumok, 
   a sok halott festő szeme előtt rémregék, 
ahogy a földet, a szerelmet megszállva tartják 
   regressziók, démonok, torz mesék. 
 
Ellen-vágyban, ellen-örömben, 
   szubsztancia hídon sietnek 

                                                           
64 “Én az elsõ pillanattól fogva jeleztem . .. a koalíciósok elõtt is, hogy a béke és együttmûködés eléfeltétele, 
miszerint a Horvát-Szlavónországokban lakó magyarok törvényes jogait respectálják ... s inkább kész vagyok 
mindent felrúgni, minthogy ennek korlátozását eltûrjem." — Tisza István levele Skerlecz Iván horvát bánhoz, 
1914. jan. 28. — MOL K 26 ME 1037. cs. 888. 1914 XVI. t.106. asz. 
65- MOL K 26 ME 854. cs. 3109. 1908 XVI. t.1364. asz. 
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egymás elé egymás ellenében egymástól szenvedve 
   a gyehenna tüze világpolgárok, 
 ridegen, hidegen 
 sátántól privatizált idegrendszerükkel. 

 

Iszlai Zoltán 
Hagyaték a rohadékoknak 

- Devernyamento —  
 

Lement a Föld. Elégetett a nap. 
Holdadat befalták a holtak. 
Sötét vagy. 
                 Nyisd ki vén szemed, 
holnaptól holdad — a voltod. 
 
Mikor már azt sem veszed észre: 
kifele mégy, 
jusson eszedbe — miközben klórmészre 
gondolsz — egy őszi légy. 
Mostantól légy őszintébb.  

* 
A múlt is helyetted erőlteti 
szalontüdő-agyú memóriáját: 
 
Feledni kell a kétes holnapot, 
hol nem lesz múlt, sem édes tegnapok, 
ahol a bomlás játszik létező halált 
mikor a jövő időtlenre vált. 
 
Midőn már megvan 
   az érdemi fölény, 
az ember kihaló ló, 
   átvérzett bölény. 
 
Elhúztak mind az elődök, 
engem is jókor lelőttek. 
Nincs szükség annak elődre, 
ki törni akar előre. 

* 
Hogy mondjak valami még lazábbat, 
agyon imádtam a hazámat, 
hát zegzugait megismertem 
jöttömben. S mentemben? 
 
Bomlott szellemem! Üdvözöllek. 
Köszönlek azon anyaölnek, 
amelyet lassan szétfesleni láttam 
ebben a nőgyógyászati nyárban. 
 
Kívülről sokáig nem láttam p....t, 
belülről egyiken pedig én jöttem át. 
Halálom után is problémám lesz vele. 
Nem én leszek már ki belenézegethet. 
 
Szeretlek, ahogy műveséjét 



 36

nem nélkülözheti urémiás, 
és miként — mintha csak herélnék — 
nyüszít prófétám, Jeremiás. 
Kötődöm, Hozzád, hogy éltem mérgét 
kivonja belőlem a le........s. 
 
Mikor még van rá alkalom, 
rajtaütök angyalomon. 
T....n rúgnám, de nem tudom, 
zúgva száll, nőstényszárnyakon. 
 
F.........hoz fohászkodtál ..........i 
s imádtad feszes s..........t, 
amikor mennyei mereven b.......vertem 
angyali üdvözletemet. 

 * 
Tréfálni rémsokáig mégse hagyj. 
Füled repeszti bárgyú füttyögésem. 
S ne játszasd túl a kétségbeesést sem: 
éjbe merülve tolom ki szemem, 
majd oltott érzékekkel, belélegezhetetlenül 
bugyborgok el, szurdok–sötétben. 
 
S félnék, ha élnék, hogy az ősz, 
mely mint a jó bor, száraz, 
a nemlét mámoráról meggyőz, 
szomjazó sorsomra ráhagy. 
 
Aztán ha jő a tél dere 
holtat s havat ígérvén, 
föltántorodik jobb felem 
s kiissza maradék reményét. 
 
Egyre többször felmerül, hogy 
nem muszáj így élni. 
Többek között a haláltól 
se kéne úgy félni. 
 
Sohasem adtam fel, hogy 
egyszer föladom. 

* 
Néhaiságon dolgozom, 
míg maiságom foldozom. 
 
Tűnődöm végső örömön: 
túlélni bátor körmökön. 
Jövőm képzeleg, nélkülem. 
Nem vonznak cafat részletek. 
 
Mit féltsem hát a távoli jövőt? 
Nem lesz oly múltja min borongjon 
 — született vak elképzelt púpon. 
 
Azt hiszem inkább a leendő 
halottat tisztelem bennem. 

* 
Nézek. 
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   Nézem a múltakat. 
Holt. 
   Szinkronizál holtakat. 
S mint ahogy kussol kép és hang, 
kihallgatatlan hallgatok. 
 
Örülhetek, mert mint a pép, 
amelyben hűs kovász van, 
fogyasztható lehetek majd még, 
ha éhínség vagy frász van. 

* 
Kicsit zavar még, hisz nem élek, 
hogy átver minden fájdalom, 
amit okoz emberiségemnek, 
ha véletlenül otthagyom, 
majd' megfujt a szánalom. 
 
Hasában mocorogva a jövőnek. 
Magunkkal lehettünk csak viselősek. 
Múltunk szürkületében kirajzolódunk. 
 
Dögvész mindazokra, akik voltunk? 

 

Duma István András 

A moldvai magyarok öntudatáról 
 

A moldvai magyarok származása 
 

A “csángó” szó mind a román, mind a magyar szóhasználatban azt jelenti: Moldvában élő magyar 
vagy székely. A moldvai magyaroknak azonban csupán tíz százaléka egyértelműen erdélyi 
származású, az utóbbi ötven-hatvan év során beköltözött és a nagyobb városokban letelepedett 
értelmiségiek. A csángók zöme falun él. Katolikus vallásúak, s mivel az 
1992-es népszámlálás 300.000 katolikust tartott számon, a körülbelül 50.000 
lengyelt és németet levonva megállapíthatjuk, nyolc éve mintegy 
kettőszázötvenezren voltak.  

A csángók három csoporthoz tartoznak, vannak északi, keleti és déli csángók. Mindhárom csoport 
különböző történelmi időszakban érkezett Moldvába. A moldvai Neámc megyében élők 
elnémetesedtek, még többen elrománosodtak. Berzincki állítólag már az 1800-as 
években találkozott olyan csángóval, aki megtagadta, hogy magyar volna. A 
Szeret menti csángók irháin azonban még ma is láthatunk olyan mintákat és 
formákat, amelyeknek semmi közük a székelységhez, hanem a magyar népvándorlás 
előtti időket idézik. Az itteniek használják a “táltos” szót, ismerik a gyógyírekkel történő ősi orvoslást, 
nap- és holdimádók, hisznek a csillagok csendjében. Húshagyó napokon sámántáncokat járnak, s 
olyan magyar eredetű szavaik vannak, amelyeket másutt vagy nem, vagy más jelentéssel használ a 
magyarság. Itt a hárs szádap, a nyúl fülyes, az okos kevély, a cékla répa. A menyegzők pogány 
búcsúztatók, amelyek főszereplői kilépnek egy világból és újjászületnek egy másikban. Zöld Péter pap 
megemlíti, hogy Moldvában élnek csángók, sajnos azonban nem tesz különbséget a bevándorolt 
székelyek és a sokkal korábban ideérkezett magyarok között. A képet tarkítja, hogy a Beszterce 
környéki falvakban fennmaradt ősi magyar kultúra is keveredett a székelyes és a régebbi csángó 
kultúrával.  

A csángó magyar kultúra nyelvére nem hatott a nyelvújítás, a román 
befolyás annál inkább, szavai 6–8 %-a román. A népviselet is átvett román 
formákat, de a sámánizmus hagyományait hordozó motívumok és jelek mindmáig 
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fennmaradtak. A legtöbbet a madéfalvi veszedelem és a román határvidéki 
katonaság rombolt ezen a kultúrán, olyannyira, hogy sok helyütt egyedül a 
magyar tulajdonnevek maradtak meg. Stefánitá vajda sorra ledöntötte a 
templomaikat, vallásuk elhagyására kényszerítette a mind fogyatkozó 
magyarokat. 1880-ban az “Amicul familiei”, egy erdélyi újság még 250.000 
magyart említ, mostanra a 250.000 katolikus magyarból csak mintegy 100-120.000 beszél 
magyarul. Minderről Domokos Pál Péter, Halász Péter, Táncas Vilmos, Pozsony 
Ferenc tanulmányaiból tudhatunk meg bővebbet, de foglalkoztak ezzel jó szándékú, tárgyilagos 
román szerzők is: Goleszku, Hurmuzake, lorga. A legújabb kutatások azt állapítják 
meg, hogy a moldvai csángók egy része a honfoglalás korában rekedt itt (nem 
kelt át a Kárpátokon), másik részüket pedig a madéfalvai veszedelem korában 
telepítették ide. 

 
 

Népesség és asszimiláció 
 
Jasi megyében több, mint 45.000 a magyar származású lakos, nagy részük a Jászságból tért 

vissza és nem tud magyarul, de elmondják, hogy őseik magyarok voltak, s ők is elsősorban azért 
tekintik magukat románoknak, mert most Romániában élnek.  

Neámc megyében igen erős az asszimiláció, a legtöbben nem beszélnek, de értenek magyarul, és 
magukról azt tartják, hogy magyarok, csángók. Számuk mintegy 60.000. Jóllehet származásukat 
elismerik, nem tartják kötelességüknek nemzetiségük vállalását, egyrészt mert ez komoly 
hátrányokkal járna számukra, másrészt pedig mert nem bírhatják a magyarság 
többi részének támogatását.  

Vrancsa megyében él egy kisebb, magyarul beszélő csángó csoport. 
Bakó megyében él a magyar nyelven tudó és magyarságát öntudattal vállaló csángók zöme. 

Körülményeik rendkívül súlyosak. 120.000–130.000 magyar él a Szeret völgyében, köztük a magukat 
csángóknak nevező, legrégebbi származású magyarok is. A Csík egy részén, a Pokolpatak 
mellett önmagukat máig székelyeknek valló magyarok élnek.  

 

Gazdasági kényszer 
 

Minél nagyobb jólétben él valaki, annál öntudatosabb lehet. Régebben a moldvai magyarság 
könnyebben megőrizhette öntudatát, mert jobban élt és jobban elszigetelődött a román falvaktól. 
Később a pénzkereset mindinkább a román többséggel való kapcsolattartás függvényévé vált, s a 
megélhetésért sokan feladták büszkeségüket, megtagadták magyarságukat. A hatalom pedig mindig 
az asszimilálódni hajlandókat juttatta előnyökhöz, a nemzetiségi öntudat feladását kínálva követendő 
példának. 

Ugyanennek a politikának másik eleme volt a magyarság szétszórására 
irányuló törekvés. Ahol együtt maradtak a magyarok, ott megnehezítették a 
sorukat, azokat támogatták, akik hajlandók voltak kiszakadni a magyarság törzséből. Ahol 
többen maradtak, ott jobban összetartottak a moldvai magyarok. Ha szétszóródtak, apránként 
felszámolták őket, családok, falvak és faluközösségek románosodtak el. Maradtak ugyan olyan 
magányos falvak (Magyarfalu, Vládnik), amelyek a környező román közösségben is 
megmaradtak kis magyar szigetként, de az iparosításnak jobban kitett falvakban 
(Margineniben, Baracban) hamarább elvesztették nyelvüket. 

 
 

Verés a magyarságért 
 

“Üsd a gyereket, ha megszólal magyarul!” Ez volt a “nevelési elv” azokban az iskolákban, 
ahol csángó gyerekek tanultak. Ostort kaptak, ha megmukkantak magyarul. Ha beszélgetni akartak, 
csak azokkal tudtak, akiknek szülei az ő megvetésükre nevelték saját gyermeküket. Természetesen a 
tanórákon is csak a többség nemzetéről hallhattak a gyerekek. A magyar történelem hőseit nem 
ismerhették meg, a magyar történelem eseményeit eltorzítva, gyűlölködő könyvekből kellett 
megtanulniuk.  
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A nemzetiségi öntudat másik forrását, a vallási közösségi összetartozást is 
tudatosan elapasztották. Azok a papok, akik magyarul prédikáltak, börtönbe kerültek. A többieknek 
kötelező volt gyűlölni a magyar nyelvet és a nemzetet.  

A kisebbség félelmét növelni, a többséget pedig mindinkább arra sarkallni, hogy meggyűlöltesse a 
kisebbséggel önmagát: így lehet angyalból ördögöt csinálni, és bárányból farkast. 

 
 

A csángók, a magyarság és a székelység kapcsolata 
 

A csángóságban nem él úgy a magyar öntudat, mint a magyar vagy a székely 
népben, itt nem voltak 1848-as forradalmi hősök, a nemzeti érzület is addig élt, amíg az 
emberek együtt éltek: mihelyt a fiatalabb nemzedék tagjai szétszóródtak az országban, elveszett az 
öntudatuk és nem használják a magyar nyelvet sem. A “nagy” magyarságból sokan őszintén 
törekszenek a helyzetük megértésére, de még többen rájuk hivatkozva csupán politikai hasznot 
igyekeznek húzni, de még csak nem is gondolnak velük. A csángóság legnagyobb részének pedig 
fogalma sincs az egészről, s amikor megtudja, akkor is csak meggyűlöli, mert lassan annyi mocsok 
gyülemlik fel a háta mögött, hogy inkább hallani sem akar arról, hogy így 
foglalkozzanak vele. Ráadásul a magyarság és a székelység nem is ismeri a 
csángókat, sokszor kikacagja és kiközösíti, s a magára maradt, a 
magyaroktól is elidegenedett csángók így még könnyebben adják fel 
nemzetiségi öntudatukat. 

Mit lehetne tenni? 
A magyaroknak ki kellene alakítaniuk és ápolniuk a kapcsolatot a 

csángókkal. Magyar vállalatok létrehozását kellene támogatni Moldvában. A 
magyar kormánynak el kellene ismernie a moldvai magyarságot. El kellene érni a magyar 
oktatás bevezetését, különösen magyar történelemkönyvek használatát az iskolákban. Ki kellene 
harcolni, hogy magyar papok magyar hitközösségek előtt magyarul misézhessenek.  

S mindezt — két-három év alatt. Mert most már az idő is fogytán van. 
 

 László György 

Arc a tükörben 
 

Tükröktől messzi–csapodár 
önfosztó ember vagyok én, 
saját árnyékán aki jár  
s elvesztem utcák szögletén. 
 
A harcot egyedül vívom 
s aki belőlem idejött 
az arcát sosem láthatom, 
velem, s általam üldözött. 
 
Arcom bámulja, féltve néz 
újra hiteget: elismerem, 
s akit elhagytam megidéz 
csintalant játszatna velem. 
 
Reám uszítja kék szemét 
a tükör messzi Édene, 
ha sírni meglát, tudja: vét 
s én is csak véthetek vele. 
 
Nézzük egymást mint űr-lakók 
nem tudjuk másikról: ki ő;? 
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magunkat hitünkben csalók, 
engem vesz elő az idő. 
 
Előre mentem, messzire, 
nem én vagyok ki itt maradt, 
mint aki érzi: vesztire 
maga mellett is elhaladt. 
 

Szállnak a felhők 
 

Férfiak árnyékuk fölött 
csámpás hittel őgyelgők, 
szállnak, szállnak a felhők. 
 
Előttük tükör darabok 
arcukkal mélységbe lejtők, 
szállnak, szállnak a felhők. 
 
Szemükben búrbolt nők inalnak, 
meddőség–üszök termők, 
szállnak, szállnak a felhők. 
 
Én is közöttük valahol, 
saját bőrünket cserzők. 
Szállnak, szállnak a felhők. 

 

Csicsó Antal 

Miért kell csángó ábécéskönyv? 
 

A romániai Moldvában élő, csángóként is ismert magyar népcsoport egyes jellemzői eltérnek a 
többi magyar népcsoportétól. Fontos volna válaszolni a kérdésre, melyek a legfontosabb eltérések, és 
milyen hatásaik vannak. Ez az összetett és szerteágazó probléma több 
szaktudomány bevonását is igényelheti.  

Már a múlt században vannak magyar leírások a moldvai csángóságról, a huszadikban pedig több 
száz könyv, folyóirat- és újságcikk foglalkozik vele, főleg néprajzi kutatások, azonkívül nyelvi, vallási, 
szociológiai, gazdasági tanulmányok. Áttekintésük mégis arra a következtetésre vezet, 
hogy még nagyon sok feltárnivaló maradt hátra. 

A moldvai csángómagyarok főleg falvakban élnek. Falvaik nagy része viszonylagos elzártságban 
volt a második világháborúig. Így egyfajta kulturális szigetek alakultak ki, s ez lehetővé tette, hogy a 
régi magyar kultúra számos darabkája viszonylag érintetlenül fennmaradjon. 

A csángó falvak néha hatottak egymásra, néha nem. Az utolsó nagy betelepülés (1764-ben) 
segítette a déli csángó és a székelyes csángó falvak uniformizálását. A nyelv egységesebb lett, főleg 
Bákó megyében. A különbségek a bákói csángó aldialektusok között nem 
akadályozzák a kommunikáció hatékonyságát. A mostani csángó vidéki nyelvi állapot 
azonban igen sokban különbözik a magyarországi köznyelvtől. S mivel e csángó falvak aldialektusai 
jobban különböznek a magyar köznyelvtől, mint egymástól, talán meg lehetne próbálkozni egy csángó 
magyar nyelvi standard kialakításával. Néhány akadály azonban leküzdhetetlennek látszik: a moldvai 
csángóságnak nincs értelmiségi rétege. A meglévő kevés csángó értelmiségi sem rendelkezik kellő 
felkészültséggel és erővel egy ilyen terv megvalósítására. A csángóság a román társadalom és a 
magyar kultúra perifériáján helyezkedik el, maguk a csángók sem tartják magukat “igazi magyarnak”, a 
csángóságnak nincsenek intézményeik, a csángóság még nem igazi társadalom, s ami a 
legsúlyosabb: a csángóság gazdasági ereje éppen a létfenntartásra elég, a fejlődésre nem. S az 
akadályok felsorolását még sokáig lehetne folytatni. Sajnos, úgy látszik tehát, 
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hogy egy életképes csángó standard a jelen körülmények között 
megvalósíthatatlan, s ha mégis létrehoznák és hivatalosan is elismernék, 
akkor a csángóságnak több kára, mint haszna származna belőle.  

A csángó gyermekeknek írt Apró ábécémben szóltam egy efféle standard létrehozásának 
szükségességéről. Elképzelésemet azonban szelidítenem kell. Az újabb kiadásban sok olyan szöveg 
lesz, amely a fő csángó nyelvjárásban íródott. Sok szót nyelvjárásban (is) beleírtam. Miért? 

Szem előtt tartottam, hogy Moldvában a helyzet merőben különbözik a magyarok lakta más 
vidékektől. A legfontosabb sajátosságok: az iskolás csángó gyermekek nagy része csak a legjobb 
esetben ismer 200 magyar szónál többet; ezek a gyermekek falvakban laknak; a 
magyar nyelvet egyre ritkábban használják Moldvában, még a csángó 
családokban is; a román nyelv presztízse magasan felülmúlja a magyar nyelv 
presztízsét; a helyi csángó aldialektusoknak kevés az értékük, mivel csak a 
falvakban használhatók; a helyes magyar köznyelvnek jóval nagyobb 
presztízse van, mint a csángó aldialektusoknak; mindaz, ami modern, román 
(vagy román közvetítéssel érkezik); önálló csángó modern kultúra nem 
létezik; a csángó nyelv és kultúra a régihez, az elavulthoz kapcsolódik, és a múltban a 
csángók szegényebbek voltak; a vidékünkön csak a román nyelvvel lehet érvényesülni; a közhangulat 
erősen magyar-ellenes; kevés olyan csángó jutott magasabb pozícióhoz a társadalomban, aki mások 
előtt is be meri vallani a származását; csángónak lenni nagy hátrányokkal jár; a magyar közvélemény 
is lenézi a csángókat. A legtöbb csángó ember ezeket a nehézségeket számba veszi, és úgy 
igazodik a helyzethez, hogy legalább túlélje. És ha ehhez be kell olvadnia 
valahová, vagy el kell “tűnnie”, mint csángó, akkor ezt is megteszi. Jól látszik, hogy a csángó út nem 
vezet az oly sokra tartott modern “értékek” felé: a pénzhez, a fejlődéshez, a biztonsághoz, a sikerhez, 
a könnyű szórakozáshoz. A legtöbb csángó átérzi a csángó lét tarthatatlanságát, 
mind a románokkal, mind a magyarokkal szemben. A csángók gyenge magyarok és 
gyenge románok, ezért emberként is értéktelenebbeknek számítanak. A csángók 
úgy érzik, hogy az egyik ezért, a másik azért, a harmadik valami másért, de 
mindenki utálja. Az ilyen helyzet óhatatlanul bizonyos következményekkel 
jár az egyének gondolkodására, de a csángóság közhangulatára is. S mindezt 
figyelembe kellett vennem a csángó gyermekeknek készített ábécéskönyv 
megírásakor. 

Az Apró ábécének elkeresztelt könyv első kiadása 1995 év végén jelent meg. A kézirat 
elkészítését sokan támogatták. Kolozsvárott nyomtatták ki 500 példányban. Iskolai alkalmazásra nem 
került, mivel Moldvában nincsen magyar tanítás, egyénileg viszont sokan tanultak 
belőle. Néhány alkalommal szervezetten is folyt tanítás a könyvből. Sok észrevételt kaptam, amit 
jónak láttam, s amit tudtam, beépítettem az újabb kiadásba. Ez 2000 első felében fog megjelenni, s 
hamarosan egy olvasókönyv követi majd.  

 
Mitől csángó ez az ábécéskönyv? 
 
a. részben nyelvkönyvre hasonlít; 
b. a magyar szavak egy része csángó dialektusban van; 
c. a mondatok egy része a csángó formát követi; 
d. egy csángó falu és a bákói csángó vidék jelenik meg benne; 
e. sok benne a csángó “lokálpatrióta” szöveg és vers; 
f. sok népdal, mondóka és népmese van benne; 
g. általában véve a magyar-csángó közeledésről szól; 
h. figyelembe veszi a csángó gyermekek román nyelvi tudását; 
i. a feladatok egy része a csángó dialektus specifikumait figyelteti meg; 
j. a nehezebb részekre kisebb hangsúly esik; 
k. a könyvből osztályban és egyénileg is lehet tanulni; 
l. rugalmasan alkalmazható különböző korú és aldialektusú gyermekek nyelvtudási szintjéhez.  
 
A könyvben nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy közvetve bebizonyítsam: 

kapcsolat van a csángó dialektusok és a magyar nyelv között. Ez a tény ugyanis ismeretlen a 
csángó gyermekek előtt. A román hatóságok állandóan azt hajtogatják, hogy a csángók nem 
magyarok, és a csángó dialektus nem magyar nyelvi dialektus. Azonkívül: a mi vidékünkön nagy 
szégyen, sőt bűn magyarnak lenni. Ezért arra is tudatosan odafigyeltem, hogy megszerettessem a 
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magyar nyelvet, enyhítve a kívülről erőltetett magyar-utálatot. A legnehezebb az önutálat leépítése. A 
szövegekben kimondottan nem jelenik meg, de a szövegek rejtett tartalma az: csángók, 
gyertek, létezzünk! A nagy távolságot a csángóság és a magyarság között 
csak fokozatosan lehet leküzdeni. Ennek a folyamatnak integrációnak, nem 
asszimilációnak kell lennie. Könyvemben ott a csángó lélek és a csángó 
lelkiismeret is. 

Az Apró ábécé híd a csángó gyermekek számára magyar nyelv és a magyarság 
felé. Az ábécéskönyv és az olvasókönyv feldolgozása után a csángó gyermek megközelíti egy 
első osztályos romániai magyar gyermek nyelvi szintjét, jóllehet teljesen csak a 
harmadik tanulási évben éri el azt. Egy ilyen érzékenyen felépített, lépésről lépésre haladó 
ábécéskönyv nélkül a csángó gyermekek útja a magyarság fele sokkal nehezebb volna, és e folyamat 
jobban akadozna is.  

Az Apró ábécéskönyv azzal az alapfeltevéssel íródott, hogy a csángóságnak 
helye van a magyar nemzetben, a magyar kultúrában.  

 

Lukáts János 

Megszólaló nemzetiségek 
A nemzetiségi könyvkiadás sorsfordító évtizede, 1985-

1995 
 

Mint cseppben a tenger, a magyarországi nemzetiségek könyvkultúrájában is 
ugyanolyan gondok és lehetőségek figyelhetők meg a rendszerváltozást megelőző és követő 
években, mint a magyarországi könyvkultúra egészében. A rendszerváltozást 1990-hez 
szokta kapcsolni a közmegegyezés, de ma már megállapítható, hogy olyan folyamat volt 
ez, amelynek egyes tünetei már korábban megjelentek, a folyamat teljes kifejlődése pedig éveket vett 
igénybe. 

A korábbi évtizedekben a nemzetiségekkel foglalkozó kiadványok legtöbbje 
a Kossuth Kiadó felügyelete alatt jelent meg, ez alól kivételt csak a 
néprajzi témájú művek és a nemzetiségi tankönyvek jelentettek (az előbbiek az Akadémiai, az 
utóbbiak a Tankönyvkiadónál láttak napvilágot). Az 1980-as évek végén azonban megjelent egy sor 
olyan alkotóműhely, amely — városi–megyei kezdeményezéssel — felvállalta a nemzetiségi kutatást 
vagy a meglévő adatbázisok kiadását. 

A levéltárak közül a Baranya Megyei Füzes Miklós történeti–statisztikai 
dolgozatait adta ki, a Somogy Megyei Simonné Pallós Piroska nemzetiségi 
oktatástörténeti tanulmányát, a Bács–Kiskun Megyei Levéltár Tóth Ágnes: Telepítések 
Magyarországon 1945 és 1948 között c. művét. A múzeumok közül a szegedi A szerbek 
Magyarországon, a mohácsi Sarosácz György: Magyarországi horvátok, szerbek 
és szlovének népviselete és népművészete, a budapesti Néprajzi Múzeum a Képek a 
magyarországi cigányok életéből c. kiadványt jelentette meg. Az Állami Gorkij Könyvtár, illetve 
későbbi nevén az Országos Idegennyelvű Könyvtár Hozzájárulás címen a hazai románokról, Hidek 
címen a magyarországi délszlávokról állított össze tanulmánykötetet.  

De a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai, illetve Politikatudományi 
Intézete, továbbá megyei közhivatalok (pl. a Békés, a Szabolcs–Szatmár, 
vagy a Hajdú–Bihar Megyei Tanács, illetve önkormányzat), valamint egyetemi és 
főiskolai tanszékek egyaránt hozzájárultak a korábban összegyűjtött nemzetiségi vizsgálati anyag 
megjelentetéséhez, vagy új kutatások megindításához (pl. a budapesti ELTE Germanisztikai Intézete, 
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola vagy a JPTE Népesedéselméleti 
Munkaközössége). 

1990-et követően fölmerült önálló nemzetiségi kiadó szervezésének gondolata, a 
magyarországi nemzetiségi könyvkiadás azonban végül nem erre az útra tért. 
1992-ben megalakult a NOI, a magyarországi románok szövetségének a kiadója, 
valamint az IZDAN, a hazai Szerb Önkormányzat kiadója, szintén 1992-ben a Cigány Tudományos és 
Művészeti Társaság. A Magyarországi Német Alkotók és Művészek Szövetsége (VUdAK) ugyan már 
két évtizede működött, de csak 1990-ben nyilvánította magát önálló kiadóvá. 

1989 és 1998 között nemzetiségenként független kutató és dokumentációs 
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központok jöttek létre, amelyek a nemzetiségi kutatás mellett a kisebbségi könyv– és 
folyóirat–kiadás feladatát is bizonyos mértékig magukra vállalták. Elsőként alakult meg Békéscsabán 
a szlovák, majd Budapesten és Pécsett a német, illetve a román, a horvát, a ruszin és a 
romológiai központ (az utóbbi is két helyen: Budapesten és Szekszárdon), 
valamint a lengyel.  

A nemzetiségi könyvkultúra átalakulását a nemzetiségek politikai–
ideológiai megítélésének a változása vezette be. Ennek következtében már az 
1980–as évtized közepén megjelentek az összefoglalás és az újraértékelés 
igényével fellépő művek. Ezek egy része a történelmi forrásokat vette számba (Ács Zoltán: 
Nemzetiségek a történelmi Magyarországon, Baka András: Eötvös Józseftől Jászi Oszkárig, vagy 
Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és a szláv nemzetiség ügyében c. röpiratának újrakiadása), más 
részük a megelőző fél évszázad folyamatát értékelte a nemzetiségek életében (Kővágó László: 
Nemzetiségi politika Magyarországon 1945 után, Fehér István: Az utolsó 
percben. Magyarország nemzetiségei 1945–1990, Tilkovszky Lóránt: Nemzetiség 
és magyarság: nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig). 

A változás első éveiben, a könyvkiadásban a nemzetiségek többnyire továbbra is együttesen 
jelennek meg (Arday Lajos: Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről, Gyivicsán Anna: A 
magyarországi nemzetiségek kulturális, tudati jellemzői), de folyamatosan kibontakozik az 
egyes nemzetiségek saját történetírása, kezdetben természetesen a 
visszatekintés és az összegezés igényével (Doncsev Toso: A magyarországi 
bolgárok, Mándics Mihály: A magyarországi bunyevác–horvátok története, Ewa 
Krasinska: A lengyel telepesek utódainak története és kultúrája, vagy 
Makkai László: Magyar–román közös múlt). 

A nemzetiségi irodalomban a valódi áttörést a korábbi tabuk megszűnése jelentette (Karsai László: 
A cigánykérdés Magyarországon, 1919–1945: út a holokauszthoz, vagy a németek elhurcolását 
szovjet munkatáborokba, illetve a deportálásukat feldolgozó írások és 
emlékezések, Árva Erzsébet: Deportáltak. Balmazújvárosról elhurcoltak 
visszaemlékezései, Erdmann Gyula: Deportálás, kényszermunka, László Lajos: 
Halálpolka, illetve Kozma Ferenc: Keserves utak. Riportok a Magyarországról 
kitelepített németekről, Molnár Gizella: A hajósi kitelepítések történeti–szociológiai vázlata). De 
ekkor jelennek meg a bonyhádi Hűségmozgalom dokumentumait ismertető kötetek is (Hűtlenség a 
“Hűségben”. Szerk. Paul Ginder). 

Külön figyelmet érdemelnek az 1990–es évek elején megjelent helytörténeti munkák. Ezek a 
gyűjtemények olyan nagy számban láttak napvilágot és olyan történeti–
szociológiai igényességet árulnak el, ami feltételezi, hogy kézirataik már 
korábban elkészültek. A településtörténet persze nem feltétlenül azonos a 
nemzetiségtörténettel, annál több is, kevesebb is, hírt ad az évszázados 
eredetmondákról, föleleveníti a szájhagyományt, ugyanakkor az 
egyháztörténet, a nyelvjáráskutatás vagy a tárgyi néprajz számára is 
értékes adalékokat kínál. 

A magyarországi helytörténeti kutatások legtöbbje olyan települések múltjáról ad hírt, ahol német 
nemzetiséghez tartozók élnek (Hőgyész, Rátka, Németkér, Tarján), de találunk közöttük román vagy 
szlovák köteteket is (Ardeleanu: Kétegyháza község monográfiája, illetve Szomszéd András: Cered 
krónikája, Dedinszky Gyula: Írások Békéscsaba történetéről, néprajzáról). 

A helytörténeti kötetek legtöbbje a települési önkormányzatok 
támogatásával jelenik meg, de több esetben kulturális vagy egyéb civil 
szerveződés nevét találjuk kiadóként feltüntetve (Pécsváradi Várbarát Kör, Brennbergi Kulturális 
Egyesület). A kiadás értékén mit sem változtat az a körülmény, ha a kitelepített, de magyarországi 
gyökereit őrző külföldi cégek és személyek támogatása járult hozzá az (esetenként 
kétnyelvű) kiadványok igényes megjelentetéséhez. 

A nemzeti–nemzetiségi azonosság megteremtésének-–megőrzésének másik eleme (a történelem 
mellett) az anyanyelv megtartásának és megújításának az igénye. Már az 1980-as évek közepén 
megjelenik Füzes Miklós félezer oldalas levéltári dokumentációja: A népesség anyanyelv szerinti 
összetételét befolyásoló tényezők Délkelet–Dunántúlon, Székely András Bertalan: Anyanyelv és 
közösségi tudat a középiskolákban, vagy Sziklay László: Együttélés és többnyelvűség az 
irodalomban, valamint a Kétnyelvűség a Kárpát–medencében című kötet. 

A nemzetiségi néprajzi tanulmányok csoportja 1990 után mindinkább 
kiegészül a vallási néprajz emlékét őrző és szokásait ismertető kiadványokkal (Hadrovits 
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László: Vallás, egyház, nemzettudat: a szerb egyház nemzeti szerepe, Horváth 
László: Szent, fiatal vasárnapocska: a zalai horvátok népi 
vallásosságából). 

A nemzetiségi könyvkiadásnak a rendszerváltozás közüli évtized politikai és kulturális, de 
szervezeti és kereskedelmi kihívásaira ugyanúgy meg kellett találnia a megfelelő választ, mint a 
magyar könyvkultúra egészének, beleértve a könyvkiadást, a könyvkereskedelmet és a 
könyvtárügyet. A korábbi, automatikus, kiszámítható állami támogatás az 1990-es évek elejére 
megszűnt, a helyébe lépő pályázati rendszer többnyire kereskedelmi (alkalmanként kampány) célokat 
tart szem előtt. A könyvek árucikk jellege és növekvő ára világjelenség, ezzel a gonddal a 
magyarországi nemzetiségi könyveknek is meg kell küzdeniük. A kapcsolatteremtés az 
anyaországi kiadókkal nemzetiségenként változó képet mutat (a délszláv 
háborúk sajnos ezen a téren is súlyos károkat okoztak). 

A nemzetiségi könyvkiadás — úgy tűnik — lassan megteremti vagy megtalálja a megfelelő 
kiadókat vagy a kiadást támogató intézményeket. A nemzetiségi kiadványok célba 
juttatásában a nemzetiségi önkormányzatokra komoly szerep hárul, de jelentős az a munka 
is, amelyet az Országos Idegennyelvű Könyvtár fejt ki ezen a téren. Az újonnan megjelent idegen 
nyelvű könyvekről, közöttük a hazai nemzetiségi kiadványokról, folyamatosan készít 
tájékoztatást, és a megyei báziskönyvtári hálózaton keresztül évente akár 
könyvek százait juttatja el a nemzetiségi olvasókhoz. 

A megszólalás nyelve nemzetiségenként változó, legtöbbször egymás mellett 
találjuk az anyanyelvű, a magyar és a kétnyelvű kiadványokat, de szinte mindegyik nemzetiség 
szívós küzdelmet folytat anyanyelvének megtartásáért, korszerűsítéséért, illetve újra használatba 
vételéért. Külön figyelmet érdemel a cigány irodalmi élet nagymértékű kibontakozása, az elmúlt 
másfél évtizedben több tucat cigány író, költő, szociológus és néprajztudós több száz könyve látott 
napvilágot — többnyire magyarul, alkalmanként azonban két nyelven is. Egyetlen emberöltő alatt 
ment–megy végbe az a folyamat, amelynek során egy nép az évezredes szóbeliséget írásbeliségre 
cseréli, megteremti a saját értelmiségi vezető rétegét, — és ugyanakkor anyanyelvét (legalább 
is részben) az ország többségi népének nyelvére cseréli.  

Ahány nemzetiség, annyiféle a válasz a megoldandó problémákra és a kínálkozó lehetőségekre. 
Naponta kell megküzdeniük legfőbb kifejezési eszközük, az anyanyelv életben tartásáért, a 
nemzetiségi azonosság hiteles megjelenítéséért. De küzdelmet kell folytatniuk a saját 
olvasóközönségük megteremtéséért és megtartásáért, — és — nem utolsó sorban 
— a hazai és az anyaországi elismertetésért.  

A tizenhárom magyarországi nemzetiség legújabb kori könyvkiadásának java termését az 1999. 
évi Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron külön pavilon és külön tájékoztató apparátus tette 
hozzáférhetővé és áttekinthetővé.  

 
 

Dragomir Dujmov 

Fekete Angyal 
 
Három alkalommal 
fekete angyal voltam 
reumatikus kitépett szárnyakkal 
három alkalommal véres karddal 
repültem körbe a várost s magam 
belegabalyodva nyesetlen 
bozót sűrűjébe 
és folytattam eszelős zarándoklatom 
az izzó aszfalton 
és könnyű köd 
feltámadásának pillanatában 
sárga megvilágításban 
szétkenve a nedves országúton 
láttam némelyeket 
akik mint a véresen megmartak kúsznak 
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szorosan bezárkózott polgárok 
vaskerítései mellett 
Ujjasaik s ijedt tekintetük 
elenyésztek az utcákon 
s újra születtek 
minden sarkon 
és lehullottak veres szárnyaim 
s véres kardom előtt 
úgy éreztem magam 
mint elhagyott zsidó temetőben 
halom hant  
s héber sírvers között 
Láttam olyanokat 
akik összetörnek 
minden találkozáskor 
és keveset kérnek és még 
kevesebbet kapnak 
kiégnek s futnak 
sörös dobozok 
párolgó illatán keresztül 
És három alkalommal 
fekete angyal voltam 
és sok beköpött ablakban 
láttam meg árnyékát 

 
A szerb nemzetiségű szerző verseit Radoszáv Miklós fordította  

 
 
 
 
 

Ács Jenő 

Irgalmazzon ő a többieknek  
 
Kigyúlt az éjben és mondott egy fohászt, 
és teste fény lett és vére sugár; 
szeméből imák imáztak föl, föl az égbe, 
s két karja, mint ősi zsoltár, keresztre tárt. 
 
A büszke térd, most lángzón megremeg, 
s nem csak a száj rebeg,  
beszél, susog, 
az egész test imáz, szív, tüdő, a gége, 
s dicséretet zengnek a pompás pórusok. 
 
Ó halandók, földik, emberek ! 
beszéljetek, fohásszal szóljatok az égiekhez; 
és szívetek az Istent kérje meg, 
hogy irgalmazzon ő a többieknek. 
 

A forrás ezüstben cseveg 
 

Fönt megremeg a téli Hold, 
s az ablakomra pattan; 
azt hiszem, hogy a fényen át, 
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te jössz hozzám tilosban. 
 
A forrás ezüstben cseveg, 
pisztráng dalol vörösben, 
ne félj! én átsegítelek! 
ha másképp nem: imetten. 
 
Én csillag–bokrétát viszek, 
te hozz szelíd fény–pihéket, 
az enyém űr–szájjal sziszeg, 
a tiéd: szívemmel beszélget. 

 
A nap érthető hitedtől 

 
Ó, istenek fia! kit tűző nap igáz, 
szántsz–vetsz s magad hajszolod, 
és célod innen van a szemhatáron, 
s a porszemet csillagnak gondolod. 
 
De lanyhul, ím, az ín, a vér sötétül, 
s ragyogni kezd szemed az örökléttől, 
és Isten szava szívedben megrezdül, 
elült a szél s a nap érthető hitedtül. 
 
Csillag szitál, fényporban a mérleg,  
a súlyos földön könnyűek a léptek, 
mert csillogásban áll a test s a lélek, 
s lélegzenek az égi, nagy törvények. 

 

Dr. Botlik József 

Görög katolikus ruszinok és magyarok 
Kárpátalján — merre tovább? 

 
Kárpátalján napjainkban mintegy 400 ezer görög katolikus vallású hívő él, akik közül 30 ezer lélek 

magyar ajkú. A hajdani Északkeleti–Felvidék e központi területén, amely 
lényegében Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyéket jelentette, három és fél évszázada 
laknak görög katolikusok, akinek döntő része ruszin nemzetiségű. Az utóbbiak ősei a XIII. század 
második felében jelennek meg a mai Kárpátalja területén, latinos nevükön rutének, másként magyar–
oroszok, kisoroszok, rusznyákok, újabban kárpátukránok. Az 1241–42. évi tatárjárás után IV. Béla 
királyunk várakkal új védelmi rendszert épített ki ezen a vidéken is, és megkezdte a gyepű 
benépesítését. Hozzáfogtak az erdőrengetegek kiirtásához és falvak telepítéséhez. A király e vidéken 
hatalmas birtokokat adományozott híveinek, s az új földesurak a tatárjárás mérhetetlen 
embervesztesége után onnan hoztak telepeseket, ahonnan tudtak. A közelség miatt ez elsősorban a 
Kárpátok északi és északkeleti oldaláról történt, Halicsból és Podoliából, ahol ez időben oroszok, 
azaz ruszok, és ukránok éltek. 

Az ukrán államiság ugyanis ekkor még ismeretlen, az Ukrajnak kifejezés — 
határszél, peremvidék értelemben — egy XII. századi óorosz krónikából 
ismeretes, mint a Kijevi Rusz délnyugati területeinek a neve. Ezt követően — a hivatalos történetírás 
szerint — az ukrán nép kialakulása három–négy évszázadig tartott. Halics és Podolia ez időben 
egyébként a Lengyel Királysághoz tartozott. A XVI–XVII. századi sorozatos kozákfelkelések után 
1654-ben a mai Ukrajnának a Dnyeper folyó bal partján lévő része — Kijevvel együtt — 
Oroszországhoz került. Mindezeket azért volt fontos megemlíteni, mert a hivatalos ukrán álláspont 
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szerint ma Kárpátalján nem ruszinok, hanem ukránok élnek. Mint említettük, a tatárjárás után 
ruszokat, azaz oroszokat telepítettek le a magyar földesurak a hajdani Ung, Bereg, Ugocsa és 
Máramaros vármegyék területére, amely a későbbi századokban is folytatódott, és csak a XVII. 
század elején fejeződött be. A latin nyelvű okleveleinkben ruténeknek nevezett emberek nem 
egységes nemzetként vagy népcsoportként érkeztek, hanem a kenézek vezették őket új lakhelyükre 
különböző időkben és helyekről erdőirtásra és földfoglalásra, falvak építésére. Ezt 
bizonyítja az is, hogy a rutének, vagy ruszinok sem nyelvileg, sem szomatológiailag, sőt 
ruhaviseletükben nem voltak homogének. A rutének egyik legnagyobb betelepülő raja Koriatovics 
vagy Korjátovics Tódor podoliai herceg vezetésével érkezett 1397–ben a mai Kárpátalja területére, 
ahol Zsigmond király Munkács várát adományozta a főúrnak. A herceg kísérőinek számát egyesek 40 
ezer főre, sőt családra teszik, ez nyilvánvaló túlzás, hiszen akinek ekkora népe van, nincs oka 
menekülésre. Aligha valószínű, hogy Koriatovics a szűkebb környezetén kívül nagyobb tömeget 
hozott volna magával. A herceg betelepülésének tényét egyes történészek “ Kárpátalja, mint ősi ukrán 
föld” hivatalos hangoztatásának az igazolására igyekeznek felhasználni. 

A nyelvtudomány is megerősíti, hogy a Kárpátalján élő ruszinok nem ukránok, hanem a nyolc 
évszázados együttélés során közép–szláv néppé formálódtak, Kárpát–medencei tudattal. Alexander 
Dulicsenko, az észtországi Tartu egyetemének professzora mutatta ki 1995–ben megjelent művében, 
hogy a bácsszerémi, azaz jugoszláviai/vajdasági ruszin nyelv nem az ukrán nyelv egyik dialektusa 
miként azt az ukrán hivatalos álláspont bizonygatja, hanem önálló képződmény. A hajdani dél–
magyarországi területre — a Bácskába, illetve a Szerémségbe — a ruszinok Mária Terézia királynő 
idejében, 1745–-ben és az azt követő években az Északkeleti Felvidékről telepedtek le. Dulicsenko 
azt is megállapította, hogy a ruszin nyelv hangtanilag a szlovákhoz (nyugati szláv), szótanilag a 
keleti–szlávhoz (nyugat–orosz) és mondattanilag a délszlávhoz (horvát, illetve szerb) hasonlít, és nem 
rokon az ukrán nyelvvel. Ez utóbbi nézetnek a képviselői a mai ukrán nyelvet vetítik vissza olyan 
időbe, amikor az még nem létezett, így nem is hathatott a ruszin nyelv formálódására. Az ukrán 
irodalmi nyelv — bár kezdetei a XVIII. század első feléig nyúlnak vissza — csak a XIX. század 
derekán, illetve harmadik harmadában alakult ki az úgynevezett balparti Ukrajnában a kijevi–
poltavai nyelvjárásból. Az ukrán nacionalizmus korszakában ezt 
terjesztették el az akkor osztrák fennhatóság alatt álló Galíciában — az 
ukrán történetszemlélet szerint Nyugat–Ukrajnában —, tudatosan kiszorítva az 
ott addig beszélt, illetve használatos, az óorosz nyelvből eredt nyugat–orosz nyelv legfeltűnőbben a 
ruszin nyelv szótani elemeiben maradt fenn. Mindezeket azért kellett előrebocsátani, hogy a 
továbbiakban érthető legyen a mai ukrán–ruszin, illetve a görög katolikus–pravoszláv vita 
Kárpátalján.  

A ruszinok első csoportjai ortodox, azaz pravoszláv — jelentése igaz hit, vagy igaz hitű, a 
pravoszláv szó a görög–latin eredetű ortodox megjelölés tükörfordítása — vallású emberekként 
érkeztek az Északkeleti Felvidékre. Lelki gondozásukat a XV. század közepétől Munkácsról már 
püspökség irányította, amit Mátyás királynak egy 1458. augusztus 14-én kelt oklevele is megerősít. 
Eszerint a Munkácson, a Szent Miklós tiszteletére szentelt bazilika kolostor apátja ez időben valós 
joghatóságot gyakorolt a pravoszláv hitű rutének felett. Azt nem tudni, mikor 
szentelték püspökké az apátokat, de egy 1491. évi oklevél szerint a Ioannes, azaz János nevű 
püspök a munkács–csernekhegyi kolostor igumene, vagyis főnöke és vidék főpásztora volt. Az sem 
ismert, hogy a pravoszláv egyházszervezetet Halics, Kijev, esetleg Konstantinápoly pátriárkája 
alapította, az viszont bizonyos, hogy 1491-től folyamatos a munkácsi ortodox püspökök sora. A 
kolostor szerzetesei közül választották őket, és joghatóságukat Kassától Máramarosig 
gyakorolták Magyarország északkeleti vidékén, sőt azt kiterjesztették a távolabbi 
magyarlakta tájak — Érmellék, Bodrogköz, Nyírség, Hajdúság, Nagykunság — 
magyar ajkú bizánci szertartású keresztényeire is.  

Mint ismert, az 1054. évi egyházszakadást követően csak az 1274. évi lyoni zsinat tűzte 
napirendre az egyházak egyesítésének a kérdését. Ezután a XV. század elején erősödtek fel a római 
katolikus és a keleti egyház közötti uniós törekvések. E folyamatok egymástól függetlenül, különböző 
körülmények között indultak és játszódtak le, de mindenütt az 1431 és 1445 
között megtartott Basel–Ferrara–Firenzei XVII. Egyetemes Zsinaton 1439. 
július 6-án elfogadott elvek alapján jött létre. Ezek szerint a keleti 
keresztények elismerik a római pápa főségét, azaz a primátust, a Filioque–tant — ...és Fiútól —, 
azaz a Szentlélek nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól, vagyis Jézus Krisztustól is származik. (Ebben 
a dogmatikus tantételben a Szentlélek eredetéről folytatott vita lezárásaként a 381–ben, 
Konstantinápolyban tartott 2. egyetemes zsinaton — a 325. évi niceai, vagy 
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nikaiai 1. egyetemes zsinat hitvallásának a kiegészítésével — megerősítik a Szentléleknek az 
Atyától és a Fiútól való származásáról szóló tanítást. Ez a kiegészítés évszázadokig heves vita 
forrása volt a katolikus, vagy nyugati és a keleti egyház között, s ma is egyik fő akadálya igazi 
közeledésünknek.) Ezen kívül az ortodoxok elfogadják, hogy az ostya és a 
kovászos kenyér egyaránt anyaga az Oltáriszentségnek. Cserébe a keletiek 
változatlanul megtarthatják szertartásukat, egyházfegyelmi kérdésekben 
megőrizhetik ősi hagyományaikat, például nős férfiakat is pappá szentelhetnek. Itt fontos emlékeztetni 
arra, hogy a római, illetve a görög katolikus egyház az alapvető hitelvekben azonos, szerves egységet 
alkot még akkor is, ha a kortársak és gyakran az utókor is úgy véli, mintha két egyház lenne. 

Több kisebb részunión kívül az 1596–os breszt–litovszki unió után az ungvári volt a 
legjelentősebb, amikor 1646. április 24-én az ungvári vártemplomban Parthénius Péter szerzetes 
vezetésével 63 rutén pravoszláv (ruszin) pap letette a katolikus hitvallást 
Jakusics György egri püspök kezébe, és engedelmességet fogadott X. Ince 
pápának és utódainak. Ezzel megvalósult a Rómával való egyesülés, és 
létrejött a magyarországi görög katolikus, vagy unitus egyház. Híveit 
bizánci szertartású vagy rítusú katolikusoknak is nevezik. Munkácsi 
püspökként Parthéniusnak 1655–ben további 400 görögkeleti papot sikerült 
megnyernie Rómának. Ezt követően Kollonich Lipót hercegprímás és De Camelis vagy Camillis 
József munkácsi püspök megszilárdította az ungvári uniót. Az utóbbi rakta le a máramarosi 
huculok vallási uniójának az alapjait, amely azonban csak a halála után 
másfél évtizeddel, 1721–ben valósult meg. 

Az ungvári unió után csak több mint egy évszázaddal alakult ki az önálló egyházszervezet, amikor 
XIV. Kelemen pápa 1771. szeptember 19-én kiadta Exima regalium kezdetű bulláját, amely elrendelte 
a munkácsi görög katolikus egyházmegye felállítását. Püspöke felsőbb hatóságának, vagyis 
metropolitájának az esztergomi érseket nevezte ki. A 13 északkeleti vármegyében, Szepestől 
Máramarosig fekvő egyházmegye megszervezése Bacsinszky András (1772–1809) nevéhez fűződik, 
akit máig a munkácsi püspökség egyik legjelentősebb főpásztorának tartanak. Sokat tett ruszin népe 
felemelésért, anyanyelvű iskoláztatási, valláserkölcsi nevelési programja körleveleiből kibontható. 

A hatalmas — 49 ezer négyzetkilométer — kiterjedésű munkácsi egyházmegye kormányzása nem 
volt könnyű, ezért a XIX. században három alkalommal került sor területének csökkentésére új 
egyházmegyék szervezésével. Így jött létre elsőként 1816–ban az eperjesi görög katolikus 
egyházmegye, majd 1823-ban munkácsi püspökség szatmári vikáriátusának parókiáit csatolták a 
nagyváradi egyházmegyéhez. A harmadik területi változás 1850–ben történt a 
szamosújvári püspökség felállításakor, amelyhez a munkácsi püspökség 
máramarosi részei kerültek. A negyedik változás 1912–ben volt, amikor a 
munkácsi egyházmegyéből a magyar ajkú hívőket a hajdúdorogi egyházmegyébe szervezték. A 
folyamat befejezésével jött létre a döntően ruszin jellegű munkácsi görög katolikus püspökség. Az 
első világháború előtt a történeti Magyarországon egyébként nyolc egyházmegyében, 2 025 508 
görög katolikus egyház sorsa összefonódott, sőt a ruszin etnikum ezen egyház keretében vált 
nemzetté, ruszinná, és nem orosszá, szlovákká vagy ukránná. Az 1920. évi impériumváltozás, a 
terület Csehszlovákiához való csatolása a görög katolikus egyház helyzetének a 
megváltozását hozta. Az új uralom “magyaronnak”, azaz magyarbarátnak 
tartotta a görög katolikus egyházat, ezért — s ezzel a ruszin népet is — igyekezett 
háttérbe szorítani, és a pravoszlavizmust előnyben részesíteni. A kárpátaljaiakból kikerülő újdonsült 
ortodox papok sorait gyarapította az a mintegy 300 nagyorosz emigráns görögkeleti pópa, akik a két 
világháború között végeztek missziós feladatokat Kárpátalján. Az 1910. évi utolsó magyar 
népszámláláskor a mai kárpátaljai területen még csak 550 (!) ortodox hívőt írtak össze, az 1930–as 
csehszlovák népszámláláskor már a második legnagyobb felekezet, 112 ezer fővel a pravoszláv volt, 
több mint 15 százalékos aránnyal. A lakosság 49,5 százaléka — 360 ezer fő — görög katolikus volt, 
akik 315 parókiához tartoztak. Az ortodoxia elterjedéséhez a fentieken kívül jelentősen hozzájárult 
a századforduló skizmatikus, “vissza az ortodoxiához” mozgalma is, de a 
pravoszlavizmus terjedését megakadályozni akaró máramarosszigeti és más skizmaperek 
ellenhatása is. Az 1936. évi sematizmus szerint a munkács-eperjesi pravoszláv püspökségnek 127 
temploma, 138 felszentelt papja és már 140 ezer hívője volt.  

Kárpátalja újbóli Magyarországhoz való tartozása idején, 1938 és 1944 között a görög katolikus 
egyház ismét betölthette korábbi nemzetfenntartó szerepét a ruszin nép életében. A terület szovjet 
megszállásának első heteiben, már 1944 végén a munkácsi pravoszláv püspökség küldöttséget 
menesztett a szovjet fővárosba Szabó Igumennel az élen, hogy az egyházmegyét csatolják a 
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moszkvai patriarchátushoz. A kívánságot rövid időn belül teljesítették, amely a kárpátaljai ortodox 
egyház jelentős megerősödését hozta. Már a küldöttség hazatérte után megkezdődtek a görög 
katolikus egyház elleni mind erőteljesebb támadások. Irányítója az állami egyházügyi hatóság, 
valamint a belügyi titkosszolgálat volt, amely tevékeny támogatóra talált a pravoszláv egyházban a 
görög katolikusok elleni küzdelemben. A hatóságok megvonták a görögkatolikus egyház anyagi 
támogatását, a pravoszlávét pedig jelentősen megnövelték. Megkönnyítették,, sőt szorgalmazták a 
görögkatolikus egyházközségek áttérését a pravoszláv vallásra. 

Romzsa Tódor munkácsi püspök (1944–1949) kezdettől fogva ellenállt a szovjet hatóságok egyre 
keményebb nyomásának, amellyel aposztáziára, azaz hitehagyásra, a görög 
katolikus vallás és egyház megtagadására igyekeztek kényszeríteni. Élesen 
tiltakozott az ellen, hogy a megszálló Vörös Hadsereg az egyházközségekben a 
görög katolikus templomokat átadja a pravoszlávoknak. A hatóságok eljárását jelentősen elősegítette 
Kárpátontúli Ukrajna Néptanácsának 1945. március 24–én kiadott rendelete a vallás 
megváltoztatásának szabadságáról. Hatására ez év tavaszán több mint 50 görög katolikus 
parókia szűnt meg, mert hívei áttértek a pravoszláv vallásra. A kárpátaljai unitus egyház felszámolása 
is új lendületet kapott azzal, hogy ez év május 8–án Lembergben — Lvovban, újabban Lvivben — 
központi akciócsoport alakult a görög katolikus egyháznak a pravoszlávval 
való egyesülésére. Ez szervezi meg az 1946. március 8 és 10–e között 
tartott unitus zsinatot, amely kimondta az 1596. évi breszt–litovszki unió 
eltörlését. A zsinat törvényessége vitatható, ugyanis az ukrán görög katolikus papság 
mellett a püspökök nem voltak jelen, mert 1945 áprilisától az NKVD börtöncelláiban ültek. Azzal 
vádolták őket, hogy a háború alatt együttműködtek az Ukrajnát megszálló német hadsereggel. A 
zsinatra való hivatkozással hozták létre Kárpátalján azt a három tagú 
akciócsoportot, amely a görög katolikus egyház felszámolását irányította.  

A szovjet megszállás első két évében Kárpátalján is államosították az egyházi, a parókiális és 
felekezeti iskolai vagyont. Ez például azt jelentette, hogy az egyházközségeknek 
ezután az államtól kellett — mind nagyobb összegekért — bérletbe venniük 
saját korábbi templomaikat. Megtiltották a hittan iskolai oktatását, a 
papoknak tilos volt a tanintézményekbe belépni. 1948–tól azonban a hittan 
oktatásának bármely formáját keményen büntették. Közben 1946-tól 14 görög 
katolikus lelkész az államvédelmi szervekkel összefogva titokban 
munkálkodott az ungvári unió, azaz a munkácsi görög katolikus püspökség 
felszámolásán. Egy 1947. júliusi jegyzék szerint már 73–ra nőtt azon templomok száma, 
amelyet a pravoszlávok elvettek az unitusoktól. Ebben az évben a szovjet hatóságok mindinkább arra 
a meggyőződésre jutottak, hogy a görög katolikus egyház felszámolásának legfőbb akadálya Romzsa 
Tódor püspök, ezért a titkosszolgálati szervek elhatározták a fizikai 
megsemmisítését. 1947. október 27–én Munkács közelében, Iványi falu mellett 
merényletet követtek el ellene. A Lóka nevű ruszin faluból, ahol előző nap, vasárnap templomot 
szentelt fel, a püspök Ungvár felé haladó bricskájába belerohan egy Studebaker típusú szovjet 
katonai teherautó. A főpásztor súlyos sérüléseket szenvedett, a munkácsi kórházban ápolták, ahol 
egy takarítónő — mint kiderült, az NKVD ügynöke — november 1–én éjjel egy órakor 
ciánkálival megmérgezte.  

Kárpátalján 1948. végéig 35 görög katolikus lelkész lett a vallásüldözés áldozata, akiket különböző 
koholt vádakkal letartóztatnak, és 5, 10, 25 év kényszermunkára, 
vagyonelkobzásra ítéltek. Közülük négyet kivégeztek, illetve meggyilkoltak. 
A következő év elején teljesedett be az unitus egyház tragédiája, januárban és februárban közel húsz 
parókust fogtak le a hatóságok, hogy megfélemlítsék a papságot és rábírják az aposztáziára. Ekkor — 
1949. február 17–én — rendeletileg is felszámolták a munkácsi egyházmegyét, híveinek száma ez 
időben 450 ezer volt — ebből 28 ezer magyar, 16 ezer román, néhány ezer szlovák, a 
zöme ruszin —, a parókiáké 265, a lelkészeké 350. A püspökség valamennyi 
intézményét bezárták, illetve átadták a pravoszláv egyháznak. A meghurcolt 
Bendász István kanonok hagyatékában fennmaradt jegyzék szerint a 350 lelkészből 131 aposztazált, 
hagyta el hitét és tért át a pravoszláv egyházba. A hitéhez ragaszkodó 140 pap kétharmadát 
Gulágokra, kényszermunkatáborokba hurcolták, közülük 110–en jutottak csak haza, a többiek 
odahaltak. Már 1944 végétől, összesen 143 pap külföldre — zömük Csehszlovákiába, kisebb 
részben Magyarországra, Romániába és az USA-ba — menekül. Még az 1950–es 
években vetettek börtönbe unitus papokat, illetve ölt meg a titkosszolgálat, mint 
például Orosz Pétert, akit 1944. december 19–én Romzsa Tódor szentelt titokban püspökké. Oroszt 
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1949–ben eltiltották a lelkipásztorkodástól, ekkor illegalitásba vonult és több társával együtt évekig 
titokban gyakorolta hivatását. 1953 nyarán egy milicista elfogta és Ilosva felé kísérte. Egy út menti 
keresztnél megengedte neki, hogy letérdelve imádkozzék, ekkor tarkón lőtte. A gyilkosság 
körülményei négy évtized múlva kerültek nyilvánosságra, amikor Orosz Péter földi maradványait 
kihantolták addig ismeretlen nyughelyén, az állambiztonsági szolgálat 
ilosvai garázsában.  

 A szovjet uralom évtizedei a vallásüldözés jegyében teltek Kárpátalján. A görög katolikus egyház 
léte mégis folyamatos volt, mert a diktatúra ellenére az őskereszténység korszakához hasonlóan 
földalatti, katakomba-egyházként működött. Az 1960–1970–es évektől mintegy száz görög katolikus 
pap végzett illegalitásban, többé–kevésbé rendszeresen lelkipásztori munkát. 
Mindig akadtak százával emberek, akik ragaszkodtak görög katolikus hitükhöz, 
mindig voltak papok akik titokban eskettek, kereszteltek, temettek, és végeztek istentiszteleteket szűk 
— gyakran családi — körben, de az előbbiek a hivő élet lényegét jelentették. Tulajdonképpen az 
egyházszervezet is sértetlen volt, hiszen kormányzása folyamatos: Chira Sándor “sub rosa”, azaz 
titokban felszentelt püspök után Murányi Miklós apostoli vikárius, majd 1978–tól — akkor már in 
pectore, azaz államjogi akadályoztatás miatt az előbbi módon felszentelt — Szemedi János püspök 
vezette, illetve máig vezeti a munkácsi egyházmegyét. Sőt a szovjet diktatúra végidején a papi 
utánpótlásról is gondoskodtak. Kárpátalján egyetlen teológiai doktor maradt Ortutay Elemér 
személyében, akit 1976-ban történt nyugdíjba vonulása után Szemedi püspök megbízott, hogy 
Ungváron indítson illegális teológiai főiskolát. (Ortutay atya egyébként hosszú évekig csak 
csempeégetőként dolgozhatott a kályhagyárban.) Másfél évtized alatt — az 1990. évi 
rendszerváltozásig — csaknem 20 papot képzett ki, akiket titokban szenteltek fel, és ma is 
Kárpátalján működnek. 

Csak négy évtized múlva, a peresztrojka idején, 1989. december 13–án jelent meg a szovjet 
kormány rendelete, amely hatályon kívül helyezte a görög katolikus egyház működését betiltó 1949. 
évi rendelkezést . Ekkor Kárpátalján is újra megengedték a szabad vallásgyakorlást. 1990 elején 
kezdődött a görög katolikus egyház küzdelme, hogy hajdani templomait és javait visszaszerezze a 
pravoszláv püspökségtől. Az ungvári görög katolikus székesegyház ekkor ortodox templomként, a 
mellette álló püspöki palota az Ungvári Állami Egyetem könyvtáraként működött. Ebben az évben még 
több mint 300 unitus templom még zárva volt, a parókusok elsősorban az utcán vagy a házakban 
miséztek. 1991–ban 52 templomot és az ungvári székesegyházat sikerült 
visszaszerezniük a pravoszláv egyháztól. 1996–ig — az ungvári unió 350. 
évfordulójának évéig — a görög katolikus egyház 264 parókiát kapott vissza, 
viszont templomainak száma alig haladta meg a százat, hasonlóan a lelkészek 
száma is. Ez azt jelentette, hogy alig három éve még egyházközségeik 
felében papjaik nem templomokban, hanem házakban vagy a szabad ég alatt 
miséztek.  

A munkácsi görög katolikus egyházmegyéhez napjainkban már 280, a 
hatóságok által hivatalosan bejegyzett parókia tartozik, de ebből 180 egyházközségnek 
nincsen temploma. Korábban egy megyei tanácsi rendelet szerint 67 templomot közösen kellene 
használniuk a pravoszlávokkal, de ebből 43–ban az utóbbiak ezt nem teszik lehetővé. Csaknem fél 
évszázados kényszerszünet után, a rendszerváltozáskor újraindulhatott a képzés az ungvári 
papi szemináriumban, 1990 óta több mint 60 papot szentelhettek fel. Az intézményben nagy a 
túljelentkezés, 1998–ban a 40 jelentkezőből csak nyolcat tudtak felvenni. 

Kárpátalján az elmúlt szűk évtizedben újra talpra állt a görög katolikus egyház, amely ismét a vidék 
legnagyobb — 400 ezer lelkesre becsült — vallásfelekezete. A munkácsi püspökség — melynek 
székhelye Ungváron van — létezése óta, három és fél évszázada különleges státust élvez, 
azaz ecclesia sui iuris, önálló egyházmegye, amely közvetlenül Rómának, a pápa főségének 
van alárendelve. A lembergi székhelyű nyugat–ukrajnai (galícia), öt görög katolikus püspökséget 
tömörítő főegyházmegye arra törekszik, hogy maga alá rendelje a munkácsi püspökséget, 
megszüntetve annak önállóságát és közvetlen Rómához tartozását. Ha 
sikerülne a lembergi érsekség törekvése, akkor a munkácsi püspökség 
feljebbvalója annak metropolitája lenne, s minden hivatalos ügye azon keresztül intéződne.  

A lembergi főegyházmegye céljai ezen a ponton megegyeznek az ukrán 
nacionalizmuséval, amely szeretné felszámolni a kárpátaljai ruszin 
identitást, mondván ruszinok nincsenek, csak ukránok vannak. A ruszinoknak 
napjainkban is legfontosabb támasza a munkácsi püspökség. Ezt erősíti, hogy Szemedi János 
főpásztor és a papság nagy része — mintegy háromnegyede — továbbra is a Vatikán fennhatósága 
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alatt kíván maradni. A lembergi főséggel ugyanis veszélybe kerülne a Kárpátalján élő, kereken 30 
ezer magyar anyanyelvű görög katolikus hitélete. Többségük a hajdani Ugocsa vármegye 
területén, illetve a volt Bereg vármegyei déli részén harminc egészben, 
vagy részben magyarlakta településén él. A görög katolikus istentiszteleteket 
ezekben a falvakban magyarul, a vegyes lakosságú helyeken magyar és ószláv nyelven végzik. 
Ugyancsak veszélybe kerülne az Aknaszlatina környékén lakó 16 ezer román, valamint a 
szórványban élő több ezer szlovák anyanyelvű hitélete is. 

II. János Pál pápa az ungvári unió 350. évfordulója alkalmából, 1995. 
március 25–én levelet küldött Szemedi János munkácsi püspökhöz, amelyben a jubileum 
kapcsán az t írta: “A rutén közösség friss erőt kap...Saját azonosságuknak az állítása legyen a 
bizonyíték arra, hogy az egyetemes Egyházban nyitott teret találnak a különböző hagyományok...A 
családok feladata, hogy az új nemzedékeknek közvetítsék saját hitük örök vallási értékeit”. A Vatikán 
tehát nem kíván változtatni a munkácsi püspökség jogállásán, sőt a rutén, azaz a ruszin görög 
katolikusokat arra buzdította a pápai üzenet, hogy vigyék tovább hitüket, identitásukat. A munkácsi 
egyházmegye kormányzása azonban nemzedékváltás előtt áll, főpásztora és két segédpüspöke 
életének nyolcadik évtizede végén, illetve közepén jár. A kérdés az, hogy ismét ruszin érzelmű 
püspök kerül–e majd az egyházmegye élére, aki továbbra is Róma főségét kívánja, vagy az 
egyházban most kisebbségben lévő ukrán irányzat erősödik meg, illetve veszi át a vezetést. Az utóbbi 
esetben a lembergi főegyházmegye minden bizonnyal újabb akciókba lendül a 
munkácsi püspökség bekebelezéséért, de az ügy végkifejletében a Vatikánnak lesz 
döntő szava.  

 
 

Dusa Lajos 
Hajdútánc 

 
1. 

Ölni kell, vagy megdögleni, 
nem örömből lettem hajdú. 
Ides hazám pogányoké, 
császáré és nagyuraké,  
csak én vagyok rongyos fattyú. 
 
Nem riadok, ha ijesztnek, 
a halálhoz nagyon értek. 
Ha török — hát karóba húz, 
ha császári — agyon lövet, 
saját vérem is megéget. 
 
Vicsorgok hát e világra, 
mint a bekerített farkas. 
Átharapni egy, két torkot 
- hogy magam ne adjam ingyen -: 
Uram, ez a te jutalmad. 
 

2. 
S akkor jöttek a hajdúk. Nincs megadás. 
Minden élő férfiakat kaszaboltak 
és nem volt megadás-jel, melytől a zsoldosok is 
elgondolták: jobb ha fogoly vagy. 
- Többet érhet ez élve, mintha halott, 
hisz megalázott asszonya és pereputtya kiváltja, 
hogyha üzen, s vált menlevelet... 
 
Ámde a hajdúk jöttek. Csak a vér folyt már ezután, 
és a szerencsés az volt, kit röviden 
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szúrtak-vágtak, a gégéjét metszették, 
mert a maguk megadók már 
hajdútánccal mentek a sírba. 
 
Kiknek a karját vágták meg tövig és 
hagyták elvérezni, kiknek a lábát vágták 
s félig nyersre sütötték — hogy egye meg, 
s kiknek az orrát vágták, mert nem bírta a bűzt, 
s táncoltatták őket a hajdútáncban nagy szilajul. 
 
Aztán jöttek a nők, gyerekek. Letiportabb 
Erdély ennél nem volt. Mert ama hajdúk 
káromkodtak véges-végig. És magyarul! 
 

3. 
Na, te, paraszt, védlek. Azt hiszed, hogy ingyen? 
Na, te, polgár, védlek. Azt hiszed, hogy ingyért? 
Na, te, kisúr, védlek. Azt hiszed, semmiért? 
 
Ki véd, annak zsoldját illendő fizetni. 
Parasztnál, kisúrnál nyomorultabb vagyok, 
ki véremmel védem maradék hazámat. 
 
Nem értetek semmit. Mért a rettegésnek 
nyitjátok meg csak a városok kasszáját? 
Ti csúfoljátok meg hajdú vitézségem. 
 
Ti lesztek szememben magyari pogányok, 
akiktől már holnap dögölhetek éhen, 
zálogul kardomat kérnétek szállásért. 
 
Állj csak! Nem vásár ez, nem törökös bazár, 
hanem egy életem, vérem csúfolása. 
Elvégezve dolgom, szemétre vetnétek. 

 
4. 

Fogadd most levelét Deák Kis Ferencnek 
Bocskai úr, egykor császári fiskális. 
Viszem hűtlenséged Nagykereki felé 
zsoldjában — mint hajdú — a felkent királynak. 
 
Tanultam én pedig cifra Páduában, 
birtokom semmi lett, mire hazatértem. 
Szilaj legény lettem, apám hogy levágták, 
ordas hajdú lettem anyám vére okán. 
 
E kóbor, vad népet látom hogy használják: 
saját faja ellen, sosem török ellen. 
Deák Kis Ferencnek hozzád, Bocskai úr, 
figyelő levele íratik ekképpen: 
 
Lehetsz te honszerző félezred után is, 
a pártos hajdúknak csak példát ne adnál. 
De adjál birtokot, hová telepedjék, 
végre-valahára legyen is mit védjen. 
 
Avégre semmi nép ez a lándzsás-puskás, 
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miképpen hiába István úr hűsége. 
Ellened is rablót toborzott a császár, 
kit pedig szolgáltál még hited fölött is. 
 
Most a pusztulásnak, összevisszaságnak 
tobzódó idején István úrra nézek. 
Kereki Istvánra, Bocskai Istvánra, 
ha pápista volnék, majdnem Szent Istvánra. 
 
Ezt a cudar népet, ezt térítsd meg, István, 
Bocskai úr, velünk teremts szövetséget. 
A mi rossz vadságunk, a mi álnokságunk 
emeljen magasra, jó Bocskai István! 
 
Levelem kerülje Kassa kapitányát, 
annak hadnagyait, mindenféle ártást. 
Deák Kis Ferenc most leteszi lúdtollát, 
versével utálja immár hajdú voltát. 

 
 

Popély Gyula  

A magyarság kárpát-medencei esélyei a jövő 
Európájában 

 
Előadásom axiómájaként szeretném minél világosabban leszögezni, hogy amennyiben 

nemzetünknek egyáltalán van bármilyen létesélye a jövő évszázadban, annak színtere csakis a 
Kárpát-medence lehet. Csakis ebben a térségben képzelhető el bármilyen magyar élet, csakis itt 
remélhető nyelvünk, kultúránk és identitásunk tartós fennmaradása. Ennek feltételeként itt kell 
rendezni és megerősíteni belső tudati világunkat, itt kell — jobban mondva: kellene — 
megerősödnünk számbelileg és szellemiekben, és nem utolsósorban itt kell kialakítanunk jövőbeli 
együttélésünk feltételrendszerét a Kárpát-medencében meghonosodott vagy kialakult egyéb 
nemzetekkel. 

Ennek kapcsán jogosan vetődik fel a kérdés: vajon nemzetünknek van-e, lesz-e ereje és kellő 
akarata megmaradása biztosítására a 21. század egységesülő Európájában és globalizálódó 
világában? Elvégre valamennyien kénytelenek vagyunk tudatosítani, hogy a most 
leáldozóban lévő 20. század teljesen szétzilált bennünket; megtörte hitünket és akaratunkat, 
feldarabolta történelmi hazánkat, nemzetünk egyharmadát pedig idegen uralom alá kényszerítette, 
aminek következtében századunk folyamán egy tartósan emelkedni látszó nemzetből traumákkal 
küszködő, meghasonlott széthulló társadalommá váltunk. Földre sújtott és megalázott nemzetünk 
időről–időre kísérletet tett ugyan a feltápászkodásra, e próbálkozásokat azonban mindig még 
súlyosabb próbatételek követték.  

Az 1945. esztendőt követő évtizedek különösen tragikusaknak bizonyultak a magyarság számára. 
Amint tudjuk, Európában 1945 májusában véget ért a második világháború, amelyben — bár 
mindvégig vonakodó csatlósként — Magyarország is részt vett a tengelyhatalmak oldalán. A háború 
után mi, magyarok egyértelműen “címkézett”, bűnös nemzetté váltunk ellenségeink szemében. Bár 
nem vitás, hogy Szlovákia, Románia és Horvátország Magyarországhoz viszonyítva minden téren 
odaadóbb kiszolgálója volt a Führer akaratának és a náci érdekeknek, a poklok 
legmélyebb bugyrait mégis minékünk kellett megjárnunk. Mi lettünk a térség velejéig romlott és 
fertőzött “fasiszta nemzete”, az utolsó csatlós, az örök háborús veszélyforrás, a demokratikus fejlődés 
kerékkötője, valamint minden elképzelhető és elképzelhetetlen rossz előidézője. A felvidéki 
magyarságra az új csehszlovák államhatalom a hivatalos állampolitika szintjén is rásütötte a kollektív 
bűnösség bélyegét, miután kormányprogramban fogalmazták meg a teljes magyar etnikum 
erőszakos felszámolásának tervét. A Délvidéken tízezrek estek áldozatul a 
szerbek vérszomjának, a Székelyföldön tőkén baltával lecsapott magyar fejek jelezték a 
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Maniu–gárdák útját. Vć victis! 
Több mint fél évszázad telt el e vázlatosan felvillantott eseménysorok óta. A magyarság 

összeurópai megítélése és pozíciója azóta kétség kívül sokat változott, bizonyos sztereotípiák, 
előítéletek azonban továbbra is fennmaradtak, főleg a körülöttünk élő nemzetek, velünk szemben 
tanúsított magatartásában és érzelemvilágában. Pedig mi, magyarok évtizedek óta a megbékélés, a 
lelki kiengesztelődés óhajával közeledünk valamennyi közeli és távoli szomszédunk felé. Tudatosítjuk, 
hogy különösen a Kárpát–medence — a történelmi haza — egykori nem magyar népeivel lenne 
szükséges mielőbb rendezni közös dolgainkat. Tudjuk, hogy bölcs megfontolással — olykor talán 
önkorlátozó lemondások árán is — újra kellene gombolnunk a nagy történelmi 
sorsfordulók során a nagyhatalmak által ránk erőltetett, elszabott és rosszul begombolt mellényt. 
Mi azt is jól tudjuk, hogy az ad hoc birtokonbelüliség ténye még nem azonos 
az igazságossággal, a jogszerűséggel és az etikai megalapozottsággal. Azt is tapasztalnunk kell 
azonban, hogy megbékélési törekvéseink a legtöbb esetben hajótörést szenvednek 
a meg nem értés és az elzárkózás zátonyain. 

Gyakorta tudatosítanunk kell azt a kegyetlen valóságot is, hogy lám, 
nekünk még történelmi tragédiáinkat sem illik gyászolnunk, és nem tanácsos 
nyilvánosan hangot adnunk azok fölött érzett fájdalmainknak. 
Szétszakíttatásunk fölötti kesergésünk különösen irritálóan hat 
szomszédainkra, elvégre számukra éppen a mi állami és nemzeti 
szétszabdalásunk jelentette évszázados vágyálmaik valóra válását. Számunkra 
tehát már a csendes emlékezés is ártalmas lehet, mivel ezzel úgymond 
sérthetjük szomszédaink nemzeti érzését. Az egyforma mérce elvének 
kimondásától pedig végképp tartózkodnunk kell, mind a múltra, mind a 
jelenre, mind a jövőre vonatkozóan. 

Óvatoskodó szerénységünkkel és szinte már önfeladó nemzeti 
önmarcangolásunkkal azonban hiába is próbálkozunk némi megértést és “elfogadási készséget” 
kicsikarni a bennünket minduntalan gyanakvó szemekkel méregető szomszédainkból. Önbecsülésünk 
feladásával pedig semmiképpen sem válthatunk ki belőlük tiszteletet saját fajtánk iránt. Erre csak 
korrekt, következetes és öntudatos, a mindenkori magyar érdeket szem előtt tartó politizálással, 
társadalmi viszonyulással és erkölcsi hozzáállással leszünk képesek.  

A mindenkori magyar kormányok külpolitikai céljai között első helyen kellene állnia az akaratuk 
ellenére, szülőföldjükkel együtt erőszakosan leszakított nemzetrészek sokoldalú védelmének és 
támogatásának, persze nemcsak a retorika szintjén, hanem tevőlegesen is. Megítélésünk szerint 
ennek kellene alárendelni mind az úgynevezett jószomszédi viszony ápolását, mind 
az ország euroatlanti integrációját. Elvégre az elszakított nemzetrészek 
védelme az összmagyarság nemzeti önvédelmét is jelenti. Mert aki úgy akarja 
boldogítani a maradék kétharmadot, hogy csendesen “leírja”, feláldozza a 
leszakított egyharmadot, az bizony az egészet elkótyavetyéli. 

De vajon van– e még nemzetünkben belső igény a korrekt, következetes és öntudatos, nemzeti 
érdekben gondolkodó politizálásra? És ha megvan az igény, vajon megvan– e rá az akarat és a 
képesség? E felvetett kérdésekre válaszunk csak a határozott igen kimondása lehet. 

Az 1998. évi parlamenti választásoktól eltelt másfél esztendő magyar politikája máris pozitívan 
érezteti hatását nemzetünket érintő valamennyi vonatkozásában. Csodák természetesen sehol sem 
történtek, valami azonban erjedőben, mozdulóban van nemzetünk politikai, társadalmi, kulturális és 
erkölcsi életében egyaránt. Mind a csonka haza, mind az elszakított területek 
magyarságában feltámadóban van a hit és a remény megtaposott nemzetünk 
feltámadásában. Ez a hit sok esetben csak akkora, mint a mustármag, de már 
elpusztíthatatlan és kiolthatatlan.  

Következetes és öntudatos magyar politikai folytatásával nemzetünkre a 
21. században új reformkor várhat. A 20. századi tragédiáinkból és 
meghasonlottságainkból bölcsen leszűrt történelmi tapasztalatainkat az eljövendő reformkorunk 
folyamán értékesen hasznosíthatjuk a magyar igazság és élet érdekében.  

Most még a mélyben vagyunk, s éppen csak hozzáláttunk lehetőségeink felméréséhez. De máris 
érezzük, hogy semmi sem maradandó, sem a mi megalázott helyzetünk, sem mások pöffeszkedése 
fölöttünk. A jövőnk érdekében azonban mindig szem előtt kell tartanunk — trianoni határokon innen és 
túl — hogy a magyarság több, mint a mai Magyarország! Ezt kell tudatosítania valamennyi 
nemzettestvérünknek; ezt az elvet kell elfogadtatnunk valamennyi szomszédos 
nemzet politikai közvéleményével.  
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Ha minderre képesek leszünk, akkor a küszöbön álló 21. évszázad nemzetünk 
újabb felemelkedését hozhatja a közép–európai régióban, sőt a kárpát–medencei 
keresztkötődéseknek is mi lehetünk az irányítói.  

 
VILÁGBESZÉD 

Milivoj Slavicek 
(Horvátország) 

 
Született 1929-ben. 1946-ban jelentkezett a horvát költészetben az akkor 

még divatos “esztrád” költészet igényesebb változatával. Már akkor egyéni 
stílust és törekvéseket sejtetett, melyek azóta nemzedéke egyik legérettebb 
tagjává avatták.  

 

Irodalmi adás 
 

Hallak titeket, költő testvérek, miket beszéltek 
“Lemondok, tehát emlékezem” 
“Haldoklom, tehát vagyok” 
 Valahogy így, és még sok jót és pontosat 
Ebben a században, ezen az estén 
“Hogy fehér legyen a fehér, egy pillanatra legalább” 
Már rég ismerjük mindezt, s még itt vagyunk 
közel magunk között 
és még itt leszünk szörnyű soká 
bár nekünk ez végleg kibírhatatlan, mégis 
 
Nem, ez elkerülhetetlen, csak így tisztességes 
(Tán azért is mert semmit sem tehetünk már 
de úgy kell fellépnünk mintha tehetnénk 
 

Egy újabb nehéz nap után 
 

Egy újabb nehéz nap után nem magyarázkodnék– e nem mentegetném– e 
magam 
újra az éj az ő dallamaival 
újra Tana (nem, nincs itt), bár már azt gondoltam újra 
megszabadítottak 
És újra megdermeszt egy irracionális bánat, tán elveszett állatéhoz 
hasonló 
mit valamely Univerzumlakó kérd: Mi ez ami itt nálatok történik? 
Egyszerűen, az enyém elégtelen emberi hang nem tudok néki válaszolni 

 

Ivan Slamnig 
(Horvátország) 

 

1930–ban született. A világháború utáni horvát líra és próza egyik legegyénibb és legjelentősebb 
személyisége. Mint esszéíró és műfordító is jelentős munkát végez.  

 

Hazafias himnusz 
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Halak közt Messiás lenni akartam, 
a mólónál halhad tüntetett alattam. 
 
Cipőm a tenger vízébe beesett, 
épp oda ahol a halmenet lépkedett. 
 
Ettől mindenik úgy váltott galoppba, 
a halak rohanva úsztak a templomba. 
 
Egy harang volt csak abban a templomban, 
az dalolt ily szóval erre fel onnan: 
 
“Földön platina, tengerben kék vagyok, 
alattam a szent koporsója ragyog. 
 
Arany ornátusba rejti a szent magát, 
szakálla havazza a templom padlatát, 
 
ahogyan az Alpokban a hó, ha szél 
egyetlen ölnyi föld színéről sem kél.” 
 
Másodján szemem lett prédája haboknak, 
a halak utolsó szufláig daloltak: 
 
“Sose jó idegen szemeket enni: 
hasunk idegen tudat részévé tenni.” 
 
Majd orromat is a tengerbe dobtam; 
így aztán meztélláb maradtam ottan. 
 
Elestem végül mint egy rongy azt hiszem, 
szétterültem mint az olaj a vízen. 
 
Lábamnak kellett még vízbe csobbannia, 
hogy kihalt legyen a nyüzsgő Adria. 
 
“Kroácia” szólt a püspök “pokolba 
megint egy magát a halaknak dobta 
 
pepita ballonban le a halaknak 
ezüstösen mint az Esthajnal csillag. 
 
Ezüstösen mint a csillag est–hajnal 
legfőbb topáz az isteni jogarban. 
 
Mint az esthajnal ezüstös csillagok  
hosszúak akár a hurkadarabok. 
 
Esthajnal mint az ezüstös csillagok  
megint egy itt halételnek dobatott.” 
 

Idegen vagyok 
 

“Én egy senki vagyok. Kicsoda Ön?” 
E. Dickinson 

 

Egy idegen mond jó estét! 
Az vagy te is talán? 
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Ketten volnánk? Ne szólj, mert még 
láncra vernek, komm! 
 
Szomorú az: otthon lenni 
s közönséges: békamód 
isten éjét bekvartyogni  
füstös árokszél alól. 
 

Dal refrénnel 
 

Nem tudom hogy múlott el az ifjúsága. 
Tán még a régi Jugoszláviában. 
De én fiatal voltam a háború idején 
egy szögletes városban. 
 Levelek, sárkány marokban 
 előállított cikloisok. 
 Bolonddá tett a szél, 
 a szél mely örömmel moccan. 
 
Sétáltunk sokat. 
Beszéltük, valamelyikünk volt–e nővel 
meghogy Isten van–e. 
Esőzés volt egyszerűen. 
 Levelek, sárkány marokban 
 előállított cikloisok. 
 Bolonddá tett a szél, 
 a szél mely örömmel moccan. 
 
Különös bánat volt, csalódottság. 
Nekem csak a pubertás. 
Állandó félelem 
ilyen volna a felnőttek világa —  
 Levelek, sárkány marokban 
 előállított cikloisok. 
 bolonddá tett a szél, 
 a szél megy örömmel moccan. 
 

Éjszaka a tzenger... 
 

Éjszaka egy fémlemez a tenger 
abban fénylenek fel a fények s a csillagok; 
úszom és merülök és mindig én vagyok. 
 
Ha meg becsukom a szemem  
és elsötétül minden 
megint magam maradok magammal 
csak valahol a lélekben 
csillan fel még a tenger 
de a napok olyanok mint mindig  
 
Várom is hogy jöjjön 
a szürke messzeségből 
az éjjel keveredő tengerből 
az ismeretlen úszó 
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az elhagyott, a csendes 
és hátulról a víz alá buktassa a fejem.  
 

Pap Márió fordításai 

Adam Puslovic 
(Szerbia) 

 

Örökség 
A szerb költő ezt a versét a pályatárs és barát Nichita Stanescu emlékének ajánlotta. Ez az 

értékes költemény frappánsan ötvözi Nichita Stanescu költészetének jellemzőit a nagy emigráns 
román művész, C.  Brancusi világhírű szobrainak párhuzamba állításával. 

 

 
Ó, kérdez, ó miért vagy szem–formájú? 
— Én Nichita homéroszi szeme vagyok ! 
Egy, két, három, négy szem vagyok. 
és egy kereszt a kör közepében, 
és egy kör a keresztben. Én vagyok a  
lélek szelleme 
és a szellem lelke is én vagyok. 
 
És csak a mi urunk szeme  
nyitva, és mindentlátó és nyitott 
miként a Csók Kapuja 
miként a Hallgatás Asztala 
miként a Végtelen Oszlopa. 
 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

 
 

Mircea Dinescu 
(Románia) 

  
Az 1989-es romániai szabadságmozgalom nagy alakjának tavaly Herder-díjas, 

Ivászat marxszal című verseskötetéből választottuk e verset, tiasztelegve életműve előtt. 
 

Bach 
Nem fáradtál még bele Johann Sebastian Bach hogy mind  
hátadon cipeld 
háromszáz év óta 
a dallamos ökörtetemet az emeletes orgonákból? 
 
Te kensz gyermekeink kenyerére 
templomi mézet, haranglábasat... 
Még nem fáradtál bele, hogy elhidd, az angyal majd eljön,  
hozza az angyali szerszámokat, hogy megjavítsa vétkeinket? 
 
Miattad részegedik le a tavasz kulcsárja 
és veszti a kulcsokat. 
Na és: nyitva maradnak a bokrok 
és szilvavirág hullik ránk a végén. 

 

Baki Ymeri 
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(Románia) 
 

A szerző bosnyák származású, jelenleg Romániában is él. E verse bosnyák– román nyelvű 
kötetéből való. 

 

Az élet játéka 
 

Folyton az életről 
Beszélünk 
A Jó Reménység foka felé 
Utazva. 
A mellettem lévő hely 
Hozzád tartozik 
Mint a naphoz 
Forgása 
A mosolygó Keletről 
A mély Nyugat felé. 
 
Ha a világon 
Létezik csodálatosan 
A napnál 
Az csupán a művészet 
Melyet nap mint nap gyakorlunk: 
Az életet elölről. 
 

Szlafkay Attila fordításai 
 
 

Helga M. Novak 
(Németország–Izland) 

 

Helga M. Novak német költőnő 1935–ben született Berlinben. Az 1960–as évek elején Izlandra 
ment férjhez, majd hosszú évek után visszaköltözött szülőhazájába. 

 

 

Télutó 
Ellenáll még a hegyekben a jég 
a legyező tavasznak de nemsokára 
tengeri fecskék raja zúdul már 
fészekről fészekre elfoglalni a mezőket 
visszatérek a messzeségből én is nemsokára 
megszokott utamon hóbortos pillantásaimmal 
tükrözni: Izland örök hava hív 
 

 

Kutyahűség 
 

kutyahűséggel kötődöm a fákhoz 
 
villám hasította ketté évekkel ezelőtt 
ablakom alatt a korhadó fűzfát  
zúgása álmomban gyereksírás 
keresztülsüvít a messzeségen 
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kettészakítja testünket 
kettészakítja lelkünket 
kettészakítja otthonunkat. 
 
nem tudom miért tépázza 
idegeimet szüntelen 
ez a gyötrő meghasonlott  
régi szerelem 
 
mindenütt megsül a kenyér 
mindenütt drágán kel el — 
költözőmadár sorsa 
sorsom végérvényesen 
 
s kutyahűséggel kötődöm a fákhoz 

 
 

Cseh Károly fordíításai 

 
MERÍTETT SZAVAK 

Johantsik Endre 

Napló-szigetek 
 

99. I. 31. 
  A Nap-kelte riportereket keresett, és ez sok örömteli órát szerzett nekem is, mint nézőnek. 

Különösen tetszett az a mellbevágó politikai tájékozatlanság, amivel ezek a szépreményű 
gyerekek bevetik magukat a közélet mélyvizébe. Az meg kiváltképp amikor az egyik azóta sztárrá 
avanzsált leányka, Voltaire híres mondását az ellenvélemények kifejtéséről Goethének ajándékozta. 
Nem dőlt össze a stúdió, oda se figyelt a zsűri, az élet ment tovább. Mint ahogyan azt néhány kolléga 
megállapította, ugyan minek is kellene ismernie bármelyik reménybeli újságírónak a miniszterelnököt, 
vagy az országgyűlés elnökét. Végül is, és ezt el kell ismernem,  a Fókusz plusz vagy Százból egyet 
szempontjából még az is mindegy, hogy a nagybetűket ismerik–e. Mint ahogyan a kedves feltörekvő 
generáció nem ismeri negyvennyolcat, ötvenhatot, hatvannyolcat, de még nyolcvankilencet sem. Ami 
első olvasatban abszolút nem tűnik hátránynak, hisz egész életeket lehet felhőtlenül leélni úgy, hogy a 
történelem vagy a politika szele meg se érinti az embereket. A múlt nem érdekli őket, a jelenről nem 
akarnak tudni, a jövő meg ebben a térségben sose tőlünk függött. Jobb nem foglalkozni a közélettel, 
elég az a három klisé, amelyet bármelyik társaságban kockázat nélkül el lehet ereszteni: Egy: Én nem 
foglalkozom politikával. Kettő: Minden politikus gazember. Három: Kis pont vagyok én ahhoz... stb. 

  Hogy honnan ered ez a beteges irtózás, arra történelmünk adhatna 
választ, amikor az ország folyamatosan más nagyhatalmak játékszereként 
szolgálta az idegen érdekeket. Hol a török, hol az osztrák, hol az orosz. Akiket túl kellett élni, 
ki kellett várni, el kellett szenvedni. A kurucos dac és ellenállás átívelt a századokon és vérünkké vált. 
A folytonos lapítás és hallgatás úgyszintén, mert a diktatúrák nemigen kedvelték az övéktől eltérő 
véleményeket. 

  A rendszerváltással egészen más helyzet állt elő. Demokrácia és szabadság. Ez volt a két 
leggyakoribb szó, amelyeket azokban az időkben kimondtak az emberek. Aztán jött a nagy csalódás. 
A pártok és az egymást váltó kormányok megosztották a társadalmat: lettek szegények és gazdagok, 
nemzetiek és liberálisok, pártoskodók és közönyösök. Meg a nagy, néma tömeg. A nagy, néma 
tömeg, amely azt látja, hogy a Parlamentben örökké veszekednek, a pártok acsarkodnak, a 
politikusok egymással és nem az ország ügyeivel törődnek. Állandóan azt hallja a viccműsorokban a 
mókás fiúktól, hogy a politika hatalmas hazugság, a politikusok szánalmas figurák, és az egész csak 
arra jó, hogy megtömjék a saját zsebüket. Ugyan miért tetszene bárkinek is ez a cirkusz? Nem 
is lenne semmi baj, ha négyévenként nem kellene véleményt nyilvánítani a 
hatalmas hallgató tömegnek, hogy kit szeretne kormányon látni? 

És ekkor már egyáltalán nem vicces a fiúk üzenete, nem olyan szimpatikus a kurucos ellenállás, 
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és nem igazán érthető a struccollás sem. Milyen alapon szavaz és választ néhánymillió olyan ember, 
akinek fogalma sincs arról, mi történik az országban? Fogalma sincs arról, hogy ötven év 
diktatúrája után most formálódik valamifajta parlamentáris demokrácia, ami 
lehet, hogy zajos és idegesítő, de nem visznek el senkit éjszaka, váratlanul, mert más a véleménye. 
Igaz, hogy ettől nem lesz olcsóbb a kenyér. De az is igaz, hogy a kétezredik év előtt egy nappal ideje 
lenne túl lépnünk a kenyéren meg a sörön, mint a nagy magyar történelmi etalonokon. Mindezekkel 
összefüggésben mind a mai napig azt sem ismerte föl a társadalom jelentős hányada, hogy miközben 
az MSZMP és az egész Horn–féle gyülekezet 1989–ben védtelenül, vértezetlenül 
odalökte a kapitalizmusnak a kizsigerelt milliókat, a saját szűk körüket már a hetvenes 
évek vége óta fölkészítették erre a változásra. Meggazdagodásuk föltétele éppen az volt, hogy széles 
társadalmi rétegek félrevezetésével, azok kifosztásával boldoguljanak. Ezért nem található 
egyetlenegy exkommunista sem a becsapottak, kárvallottak között. Ám annál többen vannak a csaló 
milliárdosok, külföldön meghúzódók körében. Mostanában egyre sűrűbben hallani a médiákban, hogy 
mindenképpen az oktatás részévé kellene tenni az általános politikai ismereteket. Ehhez persze 
előbb le kellene számolni a világnézetileg semleges oktatás egetverő baromságával. 

 

99. V. 10. 
  A sokadika valamikor a balladai időkben kezdődött, azóta is tart, és úgy tűnik, hogy csak az 

emberiséggel együtt fog megszűnni. Legfeljebb ilyen görcsös rángatózásnak tűnő 
hullámtevékenységet nem mutatott, miszerint néha kevésbé, néha nagyon sokadika van. A nagyon 
sokadika általában a luxuscikkel eltünedezésével ad hírt magáról. Mondjuk elfogy a papírszalvéta, a 
papír zsebkendő, a papírpénz. A tréfából még mindig kenyértartónak nevezett, hajlított lemezből 
készült tárgyban pedig már csak egy megkövesedett sercli jelzi, hogy rohan a csermelyléptű idő. 
Ilyenkor kerülnek elő a pókhálós zugokból az üres üvegek. 

  Az üvegvisszaváltás elsősorban lelki tevékenység, nagyobb szerepe van benne a 
pszichológiának, mint a pókerben, hihetetlen emberismeretet, időzítést és színészi teljesítményt 
követel. A test és a lélek finoman összehangolt munkáját, heroikus elszántságot és bátorságot. A 
szóba jöhető közértek száma sorsszerűen adott. Van ugyan a szemközti, aztán van a 
távolabbi és van a nagy, ahol kevesebbet adnak a göngyölegért, de nemcsak 
cserélik, hanem adott eseten némi készpénzt is visszaszolgáltatnak. Pusztán 
racionális szempontok alapján, ezen utóbbinak a legnagyobbak az esélyei. A 
sokadika szorongásaitól azonban az ember általában összetört állapotban 
vegetál, és a nagy közért messze van. Nos, hát legalábbis relatíve messze, tehát előfordulhat, 
hogy a befektetett energia rossz hatásfokon térül csak meg, azaz hiába szereztük meg a 
papírszalvétára, papír zsebkendőre elegendő papírpénzt, azt, eredendő emberi gyengeségünkből 
fakadóan alkoholtartalmú italokra költjük, mert az úton annyira, de annyira megsajnáljuk magunkat, 
hogy megérkezéskor logikusnak tűnhet, hogy igenis megérdemeljük azt a kis Unicumot, ami végleg 
betesz a fentebb már bőségesen jellemzett papíráruk bevásárlásának. 

  A távolabbi közért közelebb van, mint a nagy, de itt nem ismernek 
minket, azaz személyes varázsunk még nem hat eléggé ahhoz, hogy pénzt csikarjunk 
ki az üvegekért. Nem beszélve arról, hogy a kicsiny alapterületű boltban könnyebben észrevehetik a 
borosüvegekbe klopfoló és fakanál segítségével bevert dugókat, mint a nagyüzemi létesítményben, és 
könnyen abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy az eladó sajnálkozva utasítja vissza az 
egyébként betétdíjas termékeket, majd a maradékot immár megkülönböztetett akkurátussággal 
átböngészve dönt, hogy mennyi papírszalvétát hajlandó adni, hogy most papír zsebkendőről ne is 
beszéljek.  

  A szemközti közért viszont annyira közel van, hogy szinte időnk sincs elgondolkozni az élet 
értelmetlen és kegyetlen voltán, miközben átszeljük az M. József utca ebürülékes medrét, csak hipp–
hopp egyszerre ott vagyunk, és rögtön lehet mondani, hogy akkor kérnénk szépen két csomag...izé, 
nocsak, érkezett Unicum, hát ez nagyszerű, no, szóval, mennyibe is kerül egy csomag papír 
zsebkendő? Hát nem olcsó, végül is kitűnően helyettesíthető bármivel, a papírszalvéta pedig 
kifejezetten pazarlás, amikor van rendes damaszt, igaz, hogy mosópor sincs, de akkor is, különben 
sem eszünk sohasem otthon. Sőt, egyáltalán nem eszünk, ha lehet ezt mondani, hiszen a rizs a 
szomszéd macskáé, a bab pedig, szóval bab után valahogy otromba dolog szalvétát használni, 
úgyhogy, légy szíves, azt az Unicumot, meg akkor kijön még két sör (persze 
Borsodi), és akkor még én kapok tizenkét forintot.  
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99. VI. 10.  
  Munkából hazafelé menet, április első hetének egyik évszakhoz képest szokatlanul 

meleg délutánján, a megszokottnál is nehezebb fejjel szálltam le arról az 
autóbuszról, melynek megállója házunk előtt van. A tizenhetedik éve ilyenkor szokásos ösztönös 
pillantással és igen ritkának számító örömmel fedeztem fel ötödik emeleti lakásunk 
erkélyét, melyen Anikó időzött, s mint utóbb kiderült, árgus szemekkel 
figyelte a leszállókat. Évtizedes távlatban ritkának számító örömöm, 
melynek egyedüli forrása az, hogy valaki vár az erkélyen, nem tartott soká. Ugyanis az 
ilyenkor szokásos üdvözlő kézmozdulat helyett jobb karjával több olyan hívogató mozdulatot tett, 
melyek kétséget kizáróan egyértelműsítették, hogy megérkezésem keltette örömöt ezúttal — egyelőre 
ismeretlen okból — elnyomja hazaérkezésem sürgetése. Mivel ez a tény — ősi beidegződések 
szerint — nem csupán egyedül és kizárólagosan jót jelenthet, pusztán a hazaérkezésem 
miatti natúr örömömet úgy elfújta, mint a szél. Annak ellenére, hogy 
odafent nem várt sem baleset, sem betörés, sem csőrepedés híre, kinek–kinek a legjobb 
belátására bízom, hogy a sürgető kézmozdulat jót jelentett–e vagy rosszat? Mindezek 
után jogos a kérdés, hogy egy apa és leánya között lezajlott — igaz, nem 
hétköznapi témájú — néhány perces eszmecsere megörökítésével miért vártam két 
hónapot? Nos, ennyi időre volt szükségem ahhoz a felismeréshez, hogyha leírom, a világ egy 
jottányival sem lesz sem jobb, sem szebb. Ám ha nem írom le, reális a veszélye annak, hogy egy 
lebírhatatlan lelkiismeretfurdalással kell szembenéznem a mulasztás miatt. Éspedig azért, mert 
búcsúzó századunk első felében egy szekszárdi születésű Humanista fülbemászón dallamos 
szavak fortélyos összerakásával — boldogult úrfikoromban — egy életre 
figyelmeztetett, hogy: “...vétkesek közt cinkos, aki néma...” Azaz, egy még 
régebbi megközelítéssel élve, a hallgatás beleegyezést jelent. 

  Egyetlen magzatom, szerencsésebb sorsú autótulajdonos kortárs–ismerőseinek hatására még 
1997-ben  fejébe vette, hogy jogosítványt szerez. Autója még nincs, sőt, egy nagy erejű Deus ex 
machina hiányában belátható időn belül nem is lesz. Ám jelenlegi életkorába még az is lazán 
belefér, hogy — kimondani is furcsa — saját erőből valósítja meg a ma még ködösnek tűnő 
vágyálmot. Amikor a finanszírozás lehetőségeit firtató családi haditanácsban szót kaptam, 
hozzászólásomat meghatározóan motiválta az a közhelyszerű tény, hogy manapság egy 
mezítlábas műszaki diplomának a vezetői engedély ugyanolyan szerves kiegészítője, mint a 
nyelvvizsga. Az áhított bizonyítvány elméleti összetevőjének megszerzése (KRESZ–vizsga) nem 
okozott problémát, mi több, költségei sem jelentettek életveszélyes fenyegetést a kosztpénzre. 
Kevésbé szerencsés módon, merőben másként alakult a helyzet a gyakorlati vizsgán. Az első 
sikertelen próbálkozás után — a főkönyv alaposabb áttanulmányozása nélkül is — még 1998 őszén 
nyilvánvalóvá vált, hogy a támogatási keret kimerült. Heroikus idők jötte, melyek során a 
negyedéves építőlány a plusz gyakorlati órák költségének előteremtése érdekében olyan 
tulajdonságról tett bizonyságot, ami azonos életkorban — a már korábban vázolt okok miatt — nálam 
még nem jelentkezett.  

  A nem autós ismerősök szférájának segítségével igen hamar tárgyalási kapcsolatba lépett a 
kiemelten fiatalokat foglalkoztató reklámügynökségekkel. Az első szerződés nem sokat váratott 
magára. Különös pályakezdése Szentendrén kezdődött, ahol bokros egyetemi elfoglaltsága mellett 
hétvégeken, behívásos rendszerben, egy nonstop üzemelő termékbemutató csarnokban, 
egyenruhában, frissen piacra dobott új üdítő italokat kóstoltatott a nézelődőkkel. Az élet 
sűrűjében vállalt újszerű szerepében többszöri elhatározásom ellenére mégsem látogattam meg. 
Nagy valószínűséggel azért, mert meghökkentően életszerű beszámolói képzeletben teljes értékűen 
oda tudtak varázsolni a nélküle már meglehetősen ismerős környezetbe. Első szerződésének 
lejárta után egy másik cégnél felvételizett, melynek következményeként már a Duna 
Plazában lett vásárlási szerződés–előkészítő. Bonyolult banki kapcsolatokra tett szert, melyek 
segítségével nagyobb összegű vásárlási szándékok esetében azonnal ellenőrizte a 
hitelképességet. Mindezek közben pedig dőlt a pénz, ami már nemcsak a jogosítványért 
vívott hadjárat folytatását fedezte, hanem lehetővé tette ruhatárának — alapvetően még mindig 
szerény — oly mértékű kiegészítését, amiről korábban még csak nem is álmodhatott.  

  Amikor az első gyakorlati vizsgáról szóló beszámolót hallgattam, nem kellett külső szakértőt 
igénybe vennem annak elismeréséhez, hogyha az ott esett hiba éles 
helyzetben történik, azaz nem pótfékes tangépen, akkor a lehetséges 
halottak számának minimuma háromban állapítható meg. Sajátos módon ez a 
vallomás nem ösztönzött lemondó kézmozdulatra, mégpedig azért ne, mert a 
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vizsgázó 22 év során gyakorlati  vonalon igen számos bizonyítékát 
produkálta annak, hogy nem cserélték el a kórházban. Márpedig ha valóban 
apja lányáról van szó, akkor a siker, igencsak kaffkai világunkban is csak idő kérdése. Drámai 
eltéréssel az elsőtől, a második nekifutás történéseinek elemzésekor keresve sem kerültek elő olyan 
szilánkok, amelyek indokolták volna az elutasítást. Ezt követően, mivel immár volt rá fedezet, 
a mondabeli amazonokat megszégyenítő elszántsággal megkezdődött a felkészülés a harmadik 
menetre. Azon a bizonyos április eleji délutánon már tudtam arról, hogy megtörtént a harmadik 
vizsga időpontjának kitűzése, ám a liftben fölfelé araszolva, sztereotip töprengéseim béklyóiban 
vergődve — mármint hogy mit jelenthetnek a szokatlan, sürgető karlendítések — nem sejtettem, hogy 
éppen erről a harmadik vizsgáról várnak rám eddig ismeretlen háttérinformációk. 

  Izgalomtól remegő hangú, kitágult szemű előadásmódban kaptam pontosított 
tájékoztatást arról, hogy a harmadik vizsga négy nap múlva lesz, és ha ez 
nem sikerül, a negyediken már teljesen új emberek vizsgáztatnak, akiknél 
fizikai lehetetlenség átmenni. A jelenleg érvényes játékszabályok szerint pedig 
a negyedik bukás után az orvosi és pályaalkalmasság vizsgálatoktól kezdődően mindent újra kell 
kezdeni. Mindezek elkerülése érdekében az oktató azt javasolta, hogy borítékolni kellene egy 
István királyt, amit a megfelelő helyen és időben ő adna át az illetékes személynek. 
Következésképp a kulcskérdés az, hogy a rengeteg idő, pénz és fáradtság feltételezett megmentése 
érdekében ebben a pillanatban én rendelkezem–e tízezer forinttal? Azért én, mert Anyukája erről a 
témáról már hallani sem akar. Ennek kapcsán azért estek az érkezésemet sürgető kézmozdulatok, 
mert egyedül volt otthon, s tulajdonképpen már ez a beszélgetés sem jöhetett volna létre harmadik 
személy hallótávolságán belül. A beszámolót követő mély sóhajomba egyszerre két 
felismerést sikerült belefojtanom. Az egyik az volt, hogy ötvenöt év átlagában 
rettenetesen nem csíptem azokat a pillanatokat, amikor a döntéskényszer 
futamideje mindössze néhány másodpercre korlátozódik. Továbbá, hogy ez itt 
és most nem a moralizálás helye és ideje.  

  Szinte hihetetlen, de mint a mesében, akkor már hetek óta rendelkeztem 
egy nehezen összegyűjtött István királlyal, aminek a létezéséről mind az ideig csak ketten 
tudtunk, a Jóisten, meg én. Nap mint nap, rengeteg elképzelést cipeltem magammal a 
felhasználásáról, de ez a variáció nem szerepelt a terveim között. Grand seigneur–i mozdulattal 
és megkeményedett arcéllel vettem elő rejtekhelyéről a ropogós bankjegyet. Átadásakor 
ellentmondást nem tűrő hangsúllyal közöltem, hogy ebben a helyzetben nem tehetek mást, 
de ha ne adj' Isten ez sem hoz sikert, akkor 1999–ben már én sem akarok 
hallani jogosítványról. Ebben maradtunk.  

  Ezt követően talán három hét sem telt el, amikor vegyes érzelmekkel küszködve, a kezemben 
forgatva elgyönyörködhettem egy vadonatúj,  J. A. nevére kiállított vezetői 
engedélyben. Gondolataim nehezen tudtak elszakadni attól az elvi lehetőségtől, hogy mi lenne akkor, 
ha úgymond jogilag jól előkészítve egy kicsit megkaparnám az ügyet. A végeredmény többszöri 
nekifutás után mindig ugyanaz volt. Egy olyan világban, ahol alulfizetett APEH–ellenőröktől az 
országúti rendőrökig — kísértetiesen kevés kivétellel — a szabályos bírságolás helyett mindenki a 
saját zsebére alkudozik, nagy valószínűséggel ugyanúgy szitává lőnének, mint legutóbb Tahiban 
Serest. Pedig nincs is ötvenmilliós bentlym, csak egy ötmilliós panel odúm, ahol 
mostanában egyre sűrűbben töprengek el azon, hogy valójában milyen vidáman is megyünk tönkre.  

Szentmártoni János  

Gulliver hazatérése 
 
Hogy voltak jobb idők? 
Lehet. Nincs mit tenni: 
a csend romjaiból 
mindent összeszedni. 
 
Nem más e cella, 
mint a hajómba zárt  
— ugyanúgy beúsznak 
üvegén át a fák. 
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Csodától fénylő szemem,  
azt mondják, átok 
– nem kell itt senkinek, 
mi mindent látott. 
 
Behunyom. Mélyülök,  
akár néma örvény, 
elfogyó szédület 
a tekintet ölyvén, 
 
mint a fű növése, 
a kamránk mögötti 
— neszét a szél a túl  
hangjaiba önti, 
 
vagy völgyekben élő 
titokzatos állat 
— csupán árnyékát 
űzi, éri vágyad.  
 
Soha nem hittem, hogy 
több vagyok bárkinél 
— azt hallgasd, értsed, 
miről hiányom beszél, 
 
amiről a hajóm 
nélküli tengerek, 
s a hűlt helyembe szőtt 
pókháló–fényerek. 
 
Őrültnek tartanak. 
Már nem számít ez sem. 
Látod, én vagyok az,  
amit fölfedeztem, 
 
én voltam, s én leszek,  
a kifordított álom, 
mit éveim fokáról 
sikerült belátnom; 
 
nem vehetik el azt,  
mi nincs birtokomban 
— szél vagyok, 
homok a lábnyomokban.  
 

Apám piros fényben 
 

Apám álom–piros fényben. 
Zárva fürdőszobaajtó. 
Tükör előtt állok, nézek. 
Idegen képekbe hajló. 
 
Várom, vasaljon dobokon 
fotókat tükörsimára. 
Zárkattanás, ajtó nyílik: 
álmok kabinja kitárva. 
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Hangot, egy pisszenést se már — 
csak a henger dobogása. 
Csipeszhordalékba túrok, 
ki a tiszta esőt várja. 
 
És máris zsírmaszat a fény; 
apám kezemre sem ütne: 
nevet, bezárkózik újra; 
s én csak állok szemlesütve. 
 
Apám álom–piros fényben. 
Zárva fürdőszobaajtó. 
A kulcslyuk: éjszaka, pecsét. 
Csipeszcsettenés, morajló 
 
Kézfej: vízbemerülések. 
S én látok hosszú zsinóron 
fénykép–sort lengni a szélben. 
Azóta nincs is más dolgom 
 
tisztogatom, töröltetem 
— kabin–álom fénye rajtam —,  
s pörgünk szárítókötélen 
százféle csodás alakban. 
 
Hogy szőlő–magasban, rigó– 
csőrben mi legyünk az étek: 
kerengő fecnik, szikrák, hang– 
talan vízbemerülések. 

 

Ébert Tibor  

Játék 
 

/folytatnám játékaimat 
ha maradtak játékaim 
folytatnám játékaimat 
ha hagynak játszani/ 
játszanék 
minden játékom újrakezdeném 
minden játékom megidézném 
minden játékom beteljesíteném 
minden játékom folytatnám 
és játék lehetnék 
játék magam is 
mert az aki játszik 
játszani tud 
játszani kell 
   akié a játék 
titkokat fed fel  
   varázsol 
játékká változik 
egyszersmind játszik és játék 



 66

játék és játszik 
én ki játszik én a játék 
összes játékaimat megkeresném 
összes játékaimat leporolnám 
összes játékaimat ismét megtanulnám 
és játszanék játszanék játszanék 
játékként mint ki játszik 
játszik játszik 
s az időtlenség fiókjába 
   zárja játékait 
 

Jánosi András 

El kell engedjelek 
 

Nem tudom, Neked fuj – e a lét, 
de nekem már fáj, hogy élsz, 
el kell engedjelek 
 
Mindent megéltünk együtt, 
mit anya és fia megélhetett,  
s nem lehet már otthonod, 
csak haza, kedvesem, 
el kell, engedjelek. 
 
Nem tudsz mondani, kiabálni 
semmit sem Nekem, 
s minden öntudatlan moccanásod 
azt mondja: Megyek, 
el kell engedjelek.  
 
Agyam szétfeszűl, futok itthonról, 
nem lelem sorsom, helyem, 
minden telefonra pattanok, 
nekem szólnak, menjek, 
mert kihűlt már Helyed, 
el kell engedjelek. 
 
Hová lettek könyörgő könnyeim, 
Édesanyám, kis Szivem? 
Drága formád tönkrement, 
beleszakad szivem, 
s lassan hiába él Érted Hitem, 
mégis el kell engedjelek, 
mert így jó Neked és Nekem. 
 

Könnyeink 
 

ELEREDT AZ ESŐ, — 
VESZEKSZENEK 
A TESTVÉREK A JUSSON, — 
S PEREG A KÖNNY 
AZ ANYÁK SZEMÉBŐL 
AZ ÉGBŐL. 



 67

 

Zsille Gábor 

Dal 
 

Csak mint a hó, csak 
mint az emléke, 
napról napra  
zsugorodsz 
bennem, szomorodsz latyakká. 
 
Csak mint a volt, mint 
a mégsem, makacs 
visszhang, kiáltoz bennem 
a sosem-volt és a mintha. 
 
Csak mint a hó, csak 
mint az emléke, 
zsugorodsz napról napra 
bennem, szomorodsz latyakká. 

 
 

(Elveszejtett én szép kertem 
 

álmomban arcomhoz hajol,  
szemhéjam barkával fedi. 
Magadra maradsz, suttogja, 
felmagzott fűre pergeti 
tenger szirmát a barackfa,  
s a tíz tő pünkösdi rózsa 
elnyílik egyetlen éjjel. 
Alkonyatok enyhe rúzsa: 
pára gyöngyözik a füvön,  
a betonon csigák csíkja. 
Párnámon kuporog, virraszt, 
magadra maradsz, ásítja.  
Ne menj még, dongja egy darázs, 
az űrt soha meg nem szokod,  
a hintaágy tehetetlen 
béna, a körtefa zokog – 
 
Álmomban arcomhoz hajol, 
szemhéjam szirmokkal fedi.) 

 
 
 

Bokád fölött a gumicsík… 
 

Bokád fölött a gumicsík, a kalap 
vöröses barázdája homlokodon, 
karórád, karkötőd bilincsnyoma a  
sajgó, gyulladt szőrtüszőkkel csuklódon, 
a csat lenyomata köldököd alatt,  
mint márványba örökült falevél-rajz 
lépcsőfokon, szobron, a metró falán,  
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s a hajnalok redői a szem körül 
meggyűrűznek, lefoglalnak, őriznek, 
hattyúnyakra húzott sárga műanyag, 
villanyórán ólom-plomba módjára 
figyelik minden léptedet, húsodba 
nőnek, beléd vesznek, hogy tudd: bensődbe 
naponta billogot éget valaki. 

 
 

Az ablakok… 
 

Az ablakok, az ablakok, a magukat  
arcomra vetítők, a legyet, 
fényt elnyelők, csillagtalan néma kutak. 
 
Tapintatlan, rezzenetlen üveg-szemek 
a csillagtalan homlokzaton,  
sohasem könnyeznek, sosem öregszenek,  
 
ránc sarkukban nincs; beíratlan, meddő táblák,  
magukat hirdetik, hallgatják, 
mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy látják. 
 
Az ablakok, az ablakok, a magukat  
kivetítők, 
csillagtalan néma kutak. 
 

TÁJOLÓ 

 

BÖLCSÕHELYÜNK KÖRÜL 

 
50. számunkban megjelentetett sorozatunkat a szülőföldhoz tartozás, a szűkebb haza és élettér 

lírájának, iletve tárgyilagos bemutatásának szánjuk. Célunk a  mai humán- és agrárértelmiség — 
értekeinket őrző és felfedező —  egymásra találása.   

Oláh András 

Kölcsey 
Kísérősorok Bíró Lajos Mátészalkán felállított szobrához 

 

ma roskatag ősöreg fák 
orgonáján játszik a szél 
a rőt homok arcunkbanvág 
 
gőgös árkádok romjai 
közt egy vándor pihenni tér 
arcának izzó árkai 
kérdezik: merengni mit ér 
 
barátja mérföldes magány 
a jégcsillag szívébe szúr: 
kompországunk kőpamlagán  
 
véres csík a Tisza s a Túr  
– de bántak vele bár ebül 
szent hona — hiszi — fényre derül 
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holtak erdeje 

Tarr János: Elmúlás című festményére 

 

holtak erdejében 
vért termő feszület 
csupasz fák vigyázzák 
elárvult életed 
 
rád csukódik átfon 
polip–karok hurka 
fölcsendül elszédít 
a céda–mazurka 
 
csontfehér fák közül 
menekülnél — ám a  
múlt gyilkos liánja 
legyűr, utad állja 
 

mi lesz velünk 
 
halálod átöltözteti majd az arcokat 
bekormozódnak a felhő–rágcsálta 
csillagok s hogy méltóképpen 
gyászoljanak meghajtják fejüket 
a szelek kényére bízott fák is 
 
de mi lesz velünk 
kik belülről szerettünk 
kik könyvek lapjaira préselt 
szavak mélyén vacogunk 
s hallgatjuk a szírénszavú Seherezádét 
 
velünk mi lesz vajon 
ha halálod végképp átöltözteti majd 
az arcokat – – – 

 

egyszer téged is 
 
álmomban térképeket készítettem 
hogy aztán mégis eltévedjek 
a kiürített házak 
    csontig kitakart falai között 
 
egyszer téged is belerajzoltalak 
   álmaimba 
szemed zöldjével takaróztam 
s a mély ájulásból titkot 
   kutató szavak hidege ébresztett 
s mire igazoltam bódorgó magamat 
   már sehol sem találtalak - - - 
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Igmándi Szűcs István 

Emlékeim 
Pacsirtafütty az én zeném, 
amivel a kiművelt 
akkord — bárhogy szárnyal,  
föl nem ér, 
mert ő ültette szívembe 
a dallamok szeretetét. 
 
Régen hallottam a mesét, 
s kis fészkük táján, 
mint befogadott jóbarát 
rég nem jártam én: 
kit vezttek kézenfogva 
fűszálházuk udvarán 
— gyermekkorom hajnalán. 
 
Pedig valaha egy volt velem a táj, 
zöldellő mezőben 
fütyülő madárvilág, 
tüskével felszúrt, 
szakadt volt a ruhám, 
s barátságunk zálogán 
masnit kötött 
a lágyan hajló szivárványleány. 
 
Most már sok éve csak 
emlékekből száll felém 
a pacsirták éneke, 
elnyúlt foszlányokban, 
de mégis kedvesen, 
s eltűnödök: élek–e? 
S ha igen, élet–e 
ez a madaraktól fosztott 
sehovatartozás, 
se nem tavasz, se nem nyár, 
kövekkel bezárt — máséletvilág. 
 

 

Major–Zala Lajos 

Zsámbéki zsákutcás zsolozsma 
(Dippold Palinak: másképpen a hazáról) 

 
Nyelves puszival áttolt bennünket Kádár Ázsiába 
unokái visszaráncigáltak globi–elegánsan a Balkánra 
pufajkájukon az Angyal a szentkorona selymét vasalja 
egyengeti tények gyűrődéseit a görbült kereszten 
ízlik inkább a kancsuka mint a vizslató értelem? 
mert mi értjük: kéz a kézben tenyér tenyéren 
összefonódva ököl ökölbe simul a változásra 
aki ezt nem kapizsgálja kurta annak a felfogása 
aki meg a múltról szónokol vessen az magára 
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felejtsünk elvtársak: pöccentsük le tetteinkről a sarat 
a legyilkoltakkal meg igyuk meg a békepoharat 
így kívánja a kegyelet: a parcellák arcra lökött hamva 
az Isten irgalmára – proszit! ez a történelem dolga 
a történelem pedig mi voltunk leszünk és vagyunk 
felemelt fejjel megjártuk a damaszkuszi utunk 
talpunk horzsolódott: nyomunkban vér marad 
koporsónkból is kifolyik sírunkban sem alvad 
folyik a friss vér! bűzlik tőle a Munkáspanteon 
béke veletek! — mi kitartunk a kigürcölt p–oszt–on 
mindörökkön örökké ámen az idők vég(e)zetéig 
 
aki ezt nem érti előtte az út: davaj hát Amerikába! 
elűztek? szavazni nyet! tiltja az elűzők vérfoltos voksa 
költheted dollárod szavaid áruként e Magyaur barakkban 
adót fizetsz bőröd alól nyelved nyúzott igazával 
ha már lekoptál Svájcba fulladj hát a sajtos kádba 
ha pedig maradsz húzd be tollad–farkad e Balkániában 
 

Utóirat 2000. január elsejére 
 
nem hullik értetek könnyem sem vérem sem szavam 
levágom csúf lábaim ha felétek tartanak 
rút nyelvem kiszakítom hogy ne emlegesselek 
barátaim kik sohasem voltatok a pokolba veletek 
Isten megáldjon te magyaurok Jani–c(s)ár országa 
hazugság csap át a töltésen: Balkántól bűzlik lelketek 
nincsen adósságom sem élőknek sem holtaknak 
így hát elmegyek (ér)talmi barátaim a pokolba veletek 

 

Pobori Ágnes 

Körkép és kórkép 
Györffy László: Honi látószög (Helyzetjelentések 

Magyarországról) 
 

 
Györffy László író-publicista 1993 és 1996 között — amikor “az elferdült 

hazai sajtó szellemisége okán” állás nélkül maradt — a Bécsi Napló és a 
Nyugati Magyarság szerkesztőségének felkérésére írta e lapok hasábjaira beszámolóit a hazai 
eseményekről, így tájékoztatva a Nyugaton élő magyarságot az aktuális hazai helyzetről, a 
gazdasági, társadalmi, de főleg politikai folyamatok alakulásáról. 

A több mint húsz tudósítás a rendszerváltozás utáni Magyarország 
hétköznapjairól számol be, az Antall-, majd a Horn-kormány intézkedéseit 
értékelve. Elemzi azt a folyamatot, amelyben átformálódott a politikai 
intézményrendszer és kiépülhetett a parlamenti demokrácia, megalapozódtak a 
piacorientált termelés alapelvei, és nem utolsósorban  — az idegen 
megszállók “elküldésével” — létrejött a szuverén állam, amely a 
magántulajdonra (is) építette már gazdaságának feltételrendszerét. Szól a 
kormányváltás körülményeiről, a pártok és pártszövetségek érdekeiről, elemzi azokat a hibákat, 
amelyek az úgynevezett “nemzeti oldal” bukásához és a szocialista-liberális koalíció kormányra 
kerüléséhez vezettek. Az irányítás szűklátókörűsége következményeként beszél a korrupció 
térhódításáról, a rosszul bevezetett fogyasztói szemlélet értékromboló hatásáról, a magzatvédő 
törvény megalkotásáról és a törvénykezést megbénító joghézagokról, a budapesti beruházások 
ésszerűtlen sorrendjéről; megpróbál eligazodni a médiaháború szövevényes viszonyrendszerében, a 
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különböző “jobbító szándékkal” fellépő mozgalmak akcióiban, amelyek a szociális háló nélkül 
maradt lakosság védelme érdekében keresik önmegvalósításukat — a Bokros-
csomag ellenében (Rosszkedvünk tele; Így kormányozzuk önmagunkat; Káosz, kiszorítósdi 
kezelhető kezesbárányokkal?; Piócák vagy köpölyözés; A “megbokrosodott” kormány 
“perben” az országlakókkal stb.). És a “helyzetjelentések” közepette rendre figyelmeztet: a 
civil társadalomnak a jelenlegi válságos-átmeneti korban szellemi csoportokba kell szerveződniük — 
hogy kisugárzásukkal a hétköznapokban kínlódók is erőre kaphassanak 
 A Honi látószög írásai ma már kordokumentumok: egyszerre kísérlik meg 
a szembesítést nemzeti sorsunk kényszerűségeivel és lehetőségeivel, miközben valamiféle 
konszenzusra kényszerítik az olvasót; azokat is, akik nem — vagy nem teljesen — azonosulnak a 
szerző gondolatmenetével. Mert arra is felhívják a figyelmet, hogy Magyarország — bár a nemzetközi 
tőke extraprofit-szerző vadászterületeként, és csak oly kevéssé a maga uraként — elindul azon az 
úton, hogy “behozzon valamicskét” a szocialistának nevezett évtizedek kényszerű lemaradásából. 
(Hungarovox Kiadó, 1999)
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