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 “A költő-alkat egyúttal drámai alkat is. Valaha a drámaírókat is drámaköltőknek nevezték, s valószínűleg nem csak azért, mert a drámák is 
verses formában íródtak. Úgy a költő, mint a drámaszerző lelkében vulkanikus erők izzanak, és az ihletett pillanatokban olyan erővel törnek 

felszínre, hogy azt csak kevesek tudják közvetlen közelről, azaz első kézből kapva elviselni.” 
Murawski Magdolna 
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Duma-István András 

Munkának kell kezdeni 
 
– Én azt mondok, amit tudok, 
Nem tudom virágozni, 
Sokan lesnek, mint az urak, 
S nem akarják mondani. 
 
Lám, ám most a valóságat 
El fogják lesz ismerni, 
Ami van, azt kérek szépet, 
nem szabad ki kerülni. 
 
Készen állok a dolgokat 
Böcsülettel tárgyalni, 
Hadgyök a mitológiát, 
Munkának kell kezdeni. 
 
Klézse, Mildva 2005 június 

 
 



 

Szerkesztői jegyzet 

Barcsa Dániel 

Iskolakezdés 
 
 
A vakációnak számunkra immár vége, de tanítás még nincs. Az első nemszeretem feladatok, s már lehet 

sejteni, az új kollégák közül, kiben mi lakik. 
Barbi az imént tért meg a távoli Kaledóniából, hol a vad piktek ivadékai dúsan díjazták ösztöneit.  Most 

pillangóként libben egyik kabinettől a másikig, s e gondtalan csapongások távolról se teszik őt népszerűvé. 
Gyakran kukkant be hozzám is egy kis csevelyre, udvariasságom hajlandóságnak vélve. Míg én folyóiratokat 

kötegelek, könyvcsomagokat bontogatok, nyelem a port, addig ő egy asztalon ülve a lábát lógázza. Nem 
kérdezek, de ő nyílik magától: rám okádja mindazt a zagyvalékot, amit eddig irodalomról, oktatásról, nevelésről 
rágatlan  magába habzsolt. S el nem tudom képzelni, miképp szerezhetett diplomát, miképp áldozhatott őrá annyi 
pénzt hiába a szegény Magyarország, s a takarékosnak mondott Skócia. 

E nem kívánt együttlétek alatt megtudom tőle,  hogy Balassi olvashatatlan,  Csokonai buta, Petőfi 
nemkülönben, de ezen felül még sovén és xenofób is, Mikszáth pedig tömény giccs. 

„Ezeket, hopp, majd átugrom” – mondja, s mutatja is hogyan, leugorván az asztalkáról. 
„Helyettük mit tanítasz?” –kérdem. 
„A hétköznapok esztétikáját” –válaszolja. 
S megtudom, hogy az ő óráin lesz reklám-, és slágerszöveg elemzés, sőt diákjaival is irat ilyesféléket, s lesz 

még móka, kacagás is, haverok, buli, Fanta. És szót ejt a szolgáltató iskoláról is, bár képtelen vagyok elképzelni,  
hogy ugyan ő mit lenne képes szolgáltatni – bár elég formás, és elég gátlástalan.  

Különösen szeret beszélni eljövendő kísérleteiről. Elhűlve hallgatom e pedagógiai Mengelét, még egy diákját 
se látta, de már látatlanban úgy beszél róluk, mint ha fehér egerek, vagy tengerimalacok lennének.  

Mikor beköszöntött a második Magyar kurzus – Marx szerint a történelem megismétli önmagát, egyszer 
ugyanazt a darabot tragédiaként, másodszor bohózatként adja elő – nem örült, pártállástól függetlenül, egyetlen 
kollégám se. De tudtuk, bár a Szalay utcába ismét beköszöntött a voluntarista akarnokság, az osztálytermek 
ajtaján a tehetségtelenség, és a hozzá nem értés megtörik. A pedagógus az osztálytermet magára csukva továbbra 
is teszi, amit kell, amit felkészültsége, és lelkiismeret diktál. 

„Hannibal ante portas…” – mondták a rómaiak. Az ellenség itt a kapuk előtt. 
Nem. Barbi, egy a Szalay utcai klónok közül, immár a falakon belül van. Vigyázat! 
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Győrffy Attila 

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus 
 
 
Az író kisebbség, konok 
’estében megátalkodott, 
 
amit az égre fest: örök, 
útja Istennel körkörös! 
 
Halálig hallgat s idegen, 
nem arat soha: eget vet! 
 
Gyökere gyémánt keményen 
ásódik poklába (Éden 
 
vándora holtig hiába): 
Úristen kell, hogy kiássa! 
 
Föléli lelkét egyedül,  
néma, mint Chagall-hegedű; 
 
minden-kevéssel beéri, 
s ha angyalszárnyát kitépik, 
 
két csonkján hanyatt dőlve hál 
ős partodon, szent óceán. 
 
 

 

A csillag képlete 
 
 
Krisztus után kétezer évvel 
bóvli a szeretet, hacacáré, 
vadászok isznak vért üver-éren; 
de Dosztojevszkij nem volt a cáré! 
 
Mindenünk másság-másoló álság, 
király vár haza halott királynét; 
lehullajt: rissz-rossz a pokol-párkány, 
szerelmünk magány-elöntött ártér. – 
 
Ó, Uram, tudod tév-dolgaimat 
s mind, mit föl nem értem soha ésszel, 
s hogy virágaim százszor levadászták, 
 
mert angyal voltam csupán, égi írmag, 
tehetetlenül, ám tetteidre készen, 
s voltaképpen maga az imádság. 
 
 



Földmíves, anyaföld – közel 
Szőcs Zoltánnak 

 
Paraszt vagyok, nehézkes, ős-konok, 
soha egy bonmot, riposzt, parádriposzt, 
csupán a föld s barmok, éjt nap robot, 
míg égből csordul gyilkoltból ichor. 1lbj – 
 
Réges rég értem a Sátán-csíziót 
(Párizsba tán megérkezett ,Godot’…)! 
Keserű szám, mint hikoridió, 2lbj 
űrt ásítanak kihalva templomok. – 
 
Láttam a világ háborodott táncát: 
hát mihez képest Éden a pokol?! – 
Betakarítom a tengert minden őszön 
 
s csillagok csöndjével bíbelődöm 
telente (hazavár üdvvel ég-akol?), 
hallgatván holtig Isten muzsikáját. 
 

Jegyzet: 
1.Ichor (ejtsd: ihor; görög szó): Az istenek vére Homérosz műveiben 
2. Hikori (indián szó): amerikai őshonos diófaféle, termése ehetetlen, fája bútoralapanyag, illetve szobrászok használják. 
 

Szappanos Gábor 

Egy fiatal íróhoz 
 

 
Boldog születésnapot, kedves fiatal barátom, koccintsunk… Úgy ni, egészségedre… Hát, ötvenéves lettél, el 

sem hiszem, emlékszem még, amikor először láttalak édesapáddal. Nagyon aranyos – akkor még szőke – kis 
kölyök voltál, most pedig a halántékodon már őszbe vegyül gesztenyebarna hajad. Hosszú szempillád volt, olyan 
hosszú, hogy minden szálldosó szösz megakadt benne, apáddal alig győztük szedegetni. A te szempilládról aztán 
tényleg el lehetett mondani, hogy seprő. S közben, ahogy óvatosan lehúztam róla egy-egy bolyhot, néztem az 
arcodat, a hatalmas szemedet, amely messziről barnának látszott, közelről azonban kiderült, hogy zöld… De ez 
mind nem érdekes, nem is ez tűnt föl igazán, hanem az, hogy valahogy mindig olyan szomorkás volt a 
tekinteted… De nem, ez nem jó szó, nem fejezi ki a lényeget, keressünk megfelelőbb szót, elvégre írók volnánk, 
vagy mifene, tehát nem is szomorkás, mert ez inkább átmeneti érzést fejez ki, nem, a te szemed állandóan 
szomorú volt, de én úgy láttam, ez nem holmi futó hangulatok miatti szomorúság, hanem egészen mélyről jövő. 
Ez a tudás szomorúsága volt. Olyan volt a szemed, hogy az ember azt hitte, mindent tudsz. Ötévesen. Mintha egy 
másik világról hoztad volna ezt a tudást. Ahol az igazság, a jóság és a szeretet uralkodik. Hiszen nem volt okod a 
szomorúságra, jó családból származol, apád-anyád szeretett, az egész család dédelgetett. De mégis. Ez a tekintet 
volt a te bélyeged. Én már akkor észrevettem, hogy rendkívül érzékeny lélek vagy, biztos voltam benne, hogy 
művész leszel. Talán leginkább festő. No, nem sokat tévedtem. Hiszen úgy írsz, mintha minden porcikáddal 
látnál, mintha magad is egy hatalmas szem volnál, ahogy az amerikai Ralph Waldo Emerson egyik esszéjében 
olvashatjuk… 

De egészen kitikkadok, rendelek egy üveg ásványvizet, tudod, az idős emberek könnyebben kiszáradnak, 
ebben is hasonlítunk a csecsemőkhöz, no meg abban is, hogy mi is nagyon közel vagyunk az igazság, a jóság és 
a szeretet birodalmához, csak mi nem kiszakadtunk belőle, hanem épp térünk vissza belé. Mert szívesen 
koccintok ám veled egy pohárka finom vörösborral, de aztán jöjjön a víz, a víz, a víz… Neked is ajánlom, hogy 
kevés alkoholt igyál, csak a bajt hozza rád. Láttál te már kilencvenéves embert kocsmázni? Hetvenévest se 
nagyon. Rád kincset bíztak odaát, és neked azt itt kell felmutatnod. Neked itt feladatod van, küldetésed, a 
prózaíró olyan, mint a hosszútávfutó, sőt, még olyanabb, be kell osztania az erejét, a prózaíró hosszú távra tervez 
és él. Nem ihatja el az eszét, csak néha, hogyha nagyon muszáj… Nem meginnod, hanem megírnod kell az 
igazságot… de ez egy más ügy… az igazság… Hajh, írd meg az igazságot; meg fogod bánni; ne írd meg az 



igazságot, azt is meg fogod bánni; írd vagy ne írd, mindkettőt meg fogod bánni; akár megírod, akár nem, 
mindkettőt megbánod – hogy kedvenc dán bölcselőnk modorában szóljak. De ismerlek, te is olyan vagy, mint 
én: csak az igazságot tudod megírni. Nincs benned semmi vagányság, képtelen lennél pénzért ócska horrort vagy 
pornót írni. Ha megírod az igazságot, a többség kiközösít, csak a hozzád hasonlók becsülnek, és holtodig 
szegény maradsz, ha nem írod meg, hanem csak limonádét vetsz papírra, a többség ajnározni fog, elhalmoz 
jutalmakkal, viszont nem tudsz tükörbe nézni… De nálad az már nem kérdés, te már döntöttél, sőt, nem is kellett 
döntened, ha akarnál, sem tudnál más lenni. Úgyhogy ez megoldódott magától. Az a kisgyerekkori tekinteted 
erről szólt. 

Én nemsokára meghalok. Nem vagyok beteg, csak az a bajom, hogy pergamen vékony a bőröm: aggastyán 
lettem. Igyekeztem okosan élni, s most szeretnék néhány tanácsot adni útravalóul, csak épp nincs sok értelme, 
hiszen te szinte mindent tudsz, mint ahogy ötévesen is tudtál. Már akkor pont olyan voltál, mint most. Kívülről 
sokszor határozatlannak látszol, merengő a tekinteted, aki nem ismer, azt hihetné, teszetosza, befolyásolható 
ember vagy, de ez csak a megtévesztő máz, belül olyan kemény vagy, mint a gyémánt és éppoly csökönyös, mint 
vastagnyakú kálomista őseid. 

Mint atyai barátod, most jöhetnék megint a kierkegaard-i diapszalmatával: Vegyél részt az irodalmi 
közéletben, vagy ne vegyél részt, így is, úgy is megbánod; legyen viszonylag biztos állásod, ahol kitapossák a 
beled rossz fizetésért, vagy élj szabadon, de bizonytalanságban: így is, úgy is megbánod. Egyébként is úgy élsz, 
ahogy saját istened diktálja – mindig is inkább te próbáltad magadhoz hajlítani az embereket, s ha egy bizonyos 
határon túl nem voltak hajlandók rá, nem foglalkoztál velük többet. Te azt írsz, amit akarsz, természetesen nem 
veszel részt az irodalmi közéletben, és szabadon élsz – már amennyire a jelenlegi körülmények közt ez 
egyáltalán lehetséges. Furcsállnám is, ha nem így tennél.  

Voltaképpen már csak egy kérdés megoldatlan az életedben: a másik nemhez való viszony. És most pontosan 
idézem filozófusunkat: “Házasodj meg, meg fogod bánni; ne házasodj meg, azt is meg fogod bánni; házasodj 
vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni; akár megházasodsz, akár nem, mindkettőt megbánod…” 
Tisztában vagy vele, hogy akármit is teszel, úgyis megbánod, ezért nyilván úgy gondoltad, a két rossz közül azt 
választod, amit kevésbé bánhatsz meg. Így még mindig választhatod a másikat, ha viszont megházasodtál, akkor 
már nincs választásod… Na, ebbe jól belebonyolódtam…  

Figyelem azt a nőt, aki háttal ül nekem a másik asztalnál, tarka nyári blúza erotikusan ráfeszül testére, a haját 
dobja jobbra-balra, mint egy türelmetlen kanca a sörényét. Egyfolytában tüzel… Ó, bárcsak újra hetvenéves 
lehetnék, s nem ilyen vén trotli… 

No, de hova lettél, fiatal barátom?! Most jövök csak rá, hogy az a nő pontosan a te széked mögött ül… és már 
nagyon régóta nézem a hátát. Vajon kimehettél a vécére? Gyanús, hogy sosem mondtál semmit a mondókámra. 
Ilyen nagy lenne köztünk az egyetértés? Vagy kezdek teljesen meghülyülni, és végig magamban beszéltem?! 
Csak odaképzeltelek az asztal másik oldalára? Sőt, nem is téged, hanem magamat? A negyven évvel ezelőttit? 
Ezért hallgattál beleegyezőleg?! 

Na, ideje hazamenni, és bevenni egy marék Cavintont. 
Pincér, fizetek! 
 
 

Novák Valentin 

Hová is hull az ember? 
(Isten válasza a próféta jajveszékelésére) 

 
 
Hová is hull az ember, miféle táptalajra, 
miféle holt-tengeri, rongyos hullámtarajra? 
Hová is hullunk, mi immúnis, átkos gyommagok - 
veteménybe, hol szalutálnak az ártatlanok? 
Kinek is kell ócskavas dalunk, mit önmagunkból 
lomtalanít a becs? Filléres rozsdarím, ha szól, 
kinek jut börtön-eszébe, több e csikorgás, mint 
mit a képcső-mátrix szülte álvilág elénk hint. 
Minek is hívott a fény, ha elnyel másik izzás, 
a földi lét autodafé-menetű kínzás. 
Minek mindezekre válasz, ha minek után OTT sem 



találhatsz megnyugvást, mert hidrokefál az Isten. 
Mi ez? Hát skizofrén rácsodálkozás a Grálra! 
A kereszt, a gyufa, a vér és az ecetsavó? 
Mi ez? Ó-hit, tagadás, prűd-erény – mire való? 
A varjak tolla is benne van az árendába'? 
Mennyit kapunk, ha döndül majd fölöttünk kőpecsét? 
Hány kiló manna, ambrózia, Mammon-vese jár? 
A számos, megváltott lélek a Mennyben mit zabál, 
ha szűz kendője törli le a sátán köpetét? 
 
Mi ez a rojt a kárpiton, mi az a fürt gaz ott?  
Árulnak-e még nemesített >Júdás< gyommagot?  
Brokát-matéria a világ, vagy silány anyag? 
És a teremtés hanyag-e, és ezért ingatag? 
Periódusos rendszerbe kódolhatom magam,  
elektronrezgés-e mennydörgő, lappadó szavam, 
kémcsőben bugyboroghat a szerelem legjava, 
elvonói fogalom-e – isten, lelke, fia? 
Van-e nincs, és így osztható és/vagy megosztható  
az egész. Vagy az égből távirányított agyak 
merész filozófiája, merő csődtömeg, vad  
tapogatás? (A lényegért vak horda ás...) Hahó,  
itt vagyok! Ki, mi, minek, miért, hová és meddig -  
kérdéseitek, s mind a válaszok, létfelettik... 
Itt vagyok! Az EGY antropomorf csoda-rút-izzás.  
Ember-arc: önmáglya-rezzenés, égre kacsintás. 
Vagyok – szűz jéhérfolyása, tej-rejtett kódbetű,  
Szent Margit háromszögén pattogó korbács-tetű. 
Vagyok vagy ok, ti, deomorf anyaghadsereg - 
ti, bordarács mögé szorított filozopterek. 
 
Részetek legnagyobb egésze, vezetőtök 
a halál térfelére. Mert hiába nőttök, 
csak ölemen ütődtök, alfa-omega 
ringatóban, magomban zajongtok, dodeka- 
éder rezgetőmben, a majdnem gömbben sírtok. 
Milliárd testetek, milliárdnyi nyitott tok. 
Bölcsőim, csúfondáros temetőim, hisz csak 
szórakozom, mikor vagytok! Rólam a hittan 
csupa jót okít, káték hitetik el kegyem, 
babonát más varr ikon-nyakamba. Úgy legyen!  
Amaz bosszút oszt rám, de unom: Nincs kegyelem!  
Isten vagyok, játékszabály. Nincs emberhitem!  
Valamit elrontottatok, ha bocsánatnak 
kellek, majd kihevertek, és csodálatnak – agg  
arcom ne csüggjön – tárgyaként a festett égen. 
Képeitekben tükröződnöm isten-szégyen... 
 
Hová is hull az ember? Dübörgöm arcotokba: 
sóként pereg felfedezett univerzumokba, 
nem ízenként frissen sült égi fő fogásnak, de 
átoknak, ármánynak, nyű(g)nek, pondró-nyafogásnak... 

 
 
 
 
 

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 
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Egy éve az Európai Unió tagja vagyunk 
Etnokulturális visszatekintés az elmúlt egy évre 

 
 

Gyüre Lajos 

A nyelvem 
 
… nem is ez az izmos 
húsdarab, ki csak hű szolgám, 
rabom, együtt így kettesben 
elválaszthatatlanul, kötve 
és oldva, eleitől fogva 
gügyögve, vagy zsoltáros 
kedvvel dalolva, “te voltál 
és te vagy” erős váram 
az agy s a lélek pillérén 
kapaszkodva oszlopaidba 
szavaid rengetegét járva 
“nyelvében él” az üres 
beszéd is, akár a másik, 
az éltet adó hűség, perlekedő 
feleselő védelem zárt tornya 
kapuzár nyikorgása, kulcsa, 
s az utolsó “Nincs már szívem 
félelmére” némasága, és a 
“Tebenned bíztunk” boltíve, 
mert hát kihez is folyamodnánk 
végső menedékül, szomjunk 
oltani “szép híves” patakodból, 
evezni “új vizekre” mentő- 
csónakodon békésebb partok, 
féltőn ölelésre tárt karok felé, 
kárpátok meredékén, kaptatóin át, 
sziklakövek zuhatagát úgy kerülve, 
hogy másokat is védve, irgalmat  
kegyelmet csak tőled remélve, 
most és mindörökké ámen. 
 

Kassa, 2001. jan. 23 
 
 

Hazajöttem 
 
Valójában el se mentem. 
Csak indulnék, de hova, hol 
úgy lengne körül az éter,  
hogy torkom kortyolva inná 
a friss zamatot, bátran, nem  
félve tüzétől, füstmarta garat 



felköhögött mérgeitől, de 
hova is mennék, hol rám találna 
a boldogság kék madara, 
vajon hol várna toll-pehely ágy 
pihenésre, széket ki törölne 
alám, s mondaná: “Isten hozott!” 
 
Hát valójában el se megyek. 
Csak indulnék vágyva mindig 
tovább, a végtelenbe táguló 
gondolat-mezőkön taposva 
új nyomot, nem-járt ösvényt, 
csak indulnék, de akkor is  
hova, hol nem volnék idegen, 
hol nem köszönnének rám: 
“hát te mit keresel itt, idegen?” 
bár nyelveden szólok, s mégis 
megtagadsz, hát ezért maradok. 
 
Mert ez az én hazám, otthonom, 
váram, menedékem, börtönöm, 
nyelvem bazaltjába körömmel 
vájt szűkös barlang-odúm: 
a sikoltó vaskapu, az ajtó 
kilincse a határ! az ablakrács 
foglya, az asztal síkja a tér! 
Trianon húzta cordon sanitaire, 
zöld övezet a sovány repkény 
a szomszéd falán, s a magasság 
az antenna-felkiáltójel végtelene. 
 
Itt vagyok otthon. Karosszékek 
ölelése, gúzsbakötés-szindróma, 
térd alatt keresztül seprűnyél – 
papír-katonák szorítanak falhoz, 
élvezik kínomat, homlokomon 
verejték-eső, hátamon fénylő 
kisebbségi kancsuka-bélyeg, 
és nem védjegy-oltalom maradásra – 
meglékelt agyamba kúszó vers- 
gyökerek nyúlnak, felszívják 
nedveit, s vérvörös virágot nyitnak. 
 
De akkor is maradok, mert ez a hazám, 
otthonom, házam, s ha volnék bár  
nyelvem Bakonyában bujkáló betyár, 
a bajban szabadító, égig magasodó 
vigasztaló, istenkáromkodással 
úgy imádkozó, hogy a feloldozást is 
igennel tagadó, gyűlölve szerető, 
koldus-fillér után egymást taposó, 
kisszelmenci tragédia-jokulátor, 
kalitkában élő hajléktalan csöves, 
– hát kelletlen vendégnek ne hívjatok. 
 
Én akkor is maradok, mert ez a hazám. 

 
Kassa, 2005. febr. 5-én. 



 
 

Nagy László 

Béke vagy háború? Frontvonalak az Európai 
Unióban… 

 
 
“Kísértet járja be Európát…! A kommunizmus kísértete!” 
 
Sokak agyában ismerősen csengenek a szavak… 
Sokáig senki nem hitt a kísértetben. A kísértetekben nem szívesen hisznek az emberek. A kísértet csak álom, 

azt gondolták. Aztán egyszer csak jött a rémálom. Európában tényleg megjelent a kísértet. 
Egy jó darabig Kelet-Európa jelentős részére kísértet árnyéka vetődött.  
Tudjuk, Karl Marx jövendölte meg a kísértetet. De szerencsére ez az ifjú Marx nem csak kiváló filozófus, 

jogász, pedagógus, történész, és annyi minden tudás és hatalom ismerője volt, hanem egy igazi lángelme, aki 
jósnak sem bizonyult utolsónak. Vagyis Marx jövendölése a kommunizmusról valóban fedi a valóságot. A 
kommunizmus ténylegesen csak kísértet maradt. Sohasem teljesedhetett ki. A kiteljesedéshez lehetősége sem 
volt, természetellenes mivolta, gazdaságellenes természete, és az emberiség történelmi fejlődésének ellentétei 
miatt sem. 

Ma már talán biztosan állíthatjuk, a kommunizmus csak kísértet maradt. Ám az, hogy mely országokban 
mennyi ideig kísértett, és mennyi rombolást hagyott maga után mindaddig, míg tovább nem állt, azt talán ma 
még nem tudjuk megmondani.    

Mert sokan emlékeznek… Most sokan elgondolkoznak.  
És még többen remélnek? 
Száz egynéhány évvel Karl Marx kísértetet jövendölő szavai után, 1950 körül, más szavakat kezdtek az 

emberek suttogni. 
Ezek a szavak akkor talán így szóltak: 
Kísérlet járja be Európát…! Európa kísérlete! 
Az a bizonyos Marxi kísértet végül kísérlet maradt, mégis befészkelte magát az emberek gondolkodásába, 

Európa jelentős részén.  
A kísértet még jelen volt, amikor elkezdődött annak a másik Európának a megjövendölése. Azé az Európáé, 

amelyik kiegyenlítve kiengesztelhetetlen történelmi ellentéteket, olyan Európát próbál teremteni, amelyik 
egyformán megadja a népeknek, nemzeteknek az önállóság, a fejlődés, a szabadság lehetőségét, mind az 
egyénnek a szuverén európai állampolgári jogot; szabad munkavállalással, vállalkozási lehetőséggel, 
családteremtéssel, szociális, művelődési, és kulturális önállósággal. 

Ez az Európa, amelyben élnünk kell.  
Ebbe az Európába indultunk el, Etelközben szövetkezve, önmagunk törzsi vérszerződésében bízva. Ez az 

Európa kívánta tőlünk a véráldozatot, Batu kán unokáinak véres tatár hordái feltartóztatását remélve; ez a 
keresztény Európa köszönte meg a déli harangszóval Mohamed ostromának feltartóztatását, amikor Dugovics 
Titusz és társaik megvédték önfeláldozásukkal a keresztény Európát az oszmán zászlóval leigázni kívánó 
sereggel szemben Nándorfehérvárnál; ez az Európa imádkozott Kőszeg várának ostromakor Jurisics Miklós 
maroknyi katonájában bízva, Szigetvár ostrománál Szulejmán szultánnal szemben, és ez az Európa fogadta 
szívébe nekünk a világ legszebb részét, Magyarországot, 2004. május 1-én. 

Ez az Európa a mi Európánk, ami közös, és egyformán lehet minden európaié. 
De ez az Európa már rég nem a romantikus történelmi emlékek, és az álmodozó tehetetlen államok, és 

magatehetetlen politikusok Európája. 
Ez az Európa az észre, az erkölcsre, a jogra, és mindenkit egyformán megillető lehetőségre épül. Ez az 

Európa Brüsszelben létrehozta talán a világ eddigi legbürokratikusabb, legagyonszabályozottabb államát.  
Persze ez kényszerűség is, hisz annyiféle út van, annyi lehetőség. Ám a lehetőségek magukkal hozzák a 

felelősséget is. 
Részt veszünk Európa vérkeringésében. Részt veszünk Európa kormányzásában. Részt veszünk mindenben. 

A részvételünk pedig semmi mást nem kíván, mint minket. Nekünk kell ott lenni, ahol születhetnek a törvények, 
nekünk kell ott lenni, ahol megszülethetünk újra és újra mi, magyarok! 

Hisz a történelem sodorta ostorvesszőt mi magunk már rég megkóstoltuk. Ettünk mi tatár, oszmán, német, 



orosz, és minden más nép főzte keserűlevesből.  
Most rajtunk a sor, hogy mit főzünk. 
Az Európai Unió olyan világ, ahol nem feltétlen magától terem a gyümölcs, hanem teremteni is lehet a 

gyümölcsöt. 
Persze először el kell dönteni, mi nekünk a gyümölcs. Mi a politikai, kulturális, eszmei, erkölcsi lehetőség.  
Merre akarunk menni? 
A “…merre akarunk menni…?”, ne tépelődő kérdés legyen, hanem a jövőre építő, határozott elgondolás.  
Építkezni kell! 
Amikor végigtekintünk önmagunkon, véres gyolcsainkon, megtépett mentéinken, behorpadt vértünkön, 

akkor ne azt lássuk, hogy vesztesek vagyunk, hanem azt, hogy nyerhetünk, illetve nyernünk kell! Nyerni most 
nem a másik fél legyőzésével lehet elsősorban, hanem önmagunk megtalálásával. 

Európai Parlamenti képviselőink számát lélekszámunk meghatározta. Nem kérhettünk többet, mint amit 
jelentünk könyvelésileg. Ez a bürokratikus állam igazsága.  

Most nekünk nem az adatok meghamisításával kell győznünk, hanem önmagunk reális valóságának 
megerősítésével.  

Építkeznünk kell! 
Építkezni, mégpedig a legegyszerűbb módon. 
Az alapoktól kezdve. 
Trianon átka nem lehet örökkévalóság. A magyarság éppen abban az Európában lehet egységes, amelyikbe 

megérkeztünk, megérkezhetünk. Ennek az Európának a léte még mindig csak lehetőség, hisz akár a közös 
Alkotmány, akár bármi más feltett kérdés még erősen változtathatja. 

A mi építkezésünknek önmagunkból kell jönnie. 
Hangozzék el a szó, amiből lehet az igazi gondolat…! 
Találjuk meg az értéket, ami hordozza önmagunk igazi értékét, hogy megszülethessen mindannyiunk európai 

értéke, létezhessen az értékek Európája!  
Az érték lehet számtalan. Lehet szellemi, monetáris, népi, keresztény, lelki, vagy bármi más. 
Az Európai Unió lehetőség. Lehetőséget ad, de nem erőltet ránk semmit. Míg évezredeken, évszázadokon 

keresztül a csatamezőkön dőlt el minden, addig ebben az új világban már a tárgyalóasztaloknál kell győzni.  
Azoknál a tárgyalóasztaloknál, ahol nem sok babér termett eddig nekünk. Azoknál a tárgyalóasztaloknál, 

ahol sokat nyerhetünk, és sokat veszíthetünk. 
Mert a huszadik század jórészt csak veszteséget hozott nemzetünknek. Amikor kapcsolatokról volt szó, nem 

hogy a szomszéd államot, de önmagunkat sem találtuk meg sokszor. Vesztes oldalakon álltunk, és veszett 
fejszével “vágtunk” volna utat. 

Visszataszító szókapcsolatként magyar-magyar kapcsolatokról kellett beszélnünk, amikor semmi másról nem 
volt szó, mint arról, hogy testvér testvérrel találkozhassék...  

Ez nem a mi született világunk. Ez már rég nem Etelköz önmagunk vágott sebe által folyt vérünk egyezséggé 
kovácsolandó serlege. 

Most mégis itt vagyunk. Ebben a világban kell meglelni önmagunk, boldogulásunk, gyermekünk, leányaink, 
s fiaink életét. 

A legfontosabb, hogy a tárgyalóasztaloknál lehessünk azok, amik vagyunk. Képviseljük érdekeinket, s ne 
féljünk hangoztatni egyenrangú méltóságunkat.  

Az Európai Unió lehetőség. Lehetőség önmagunknak, és felelősség önmagunkért. 
Meg kell tanulnunk a játékszabályokat, és első játékosként nyertes lapokat kellene húznunk, hogy valójában 

is nyerhessünk.  
Most új szelek fújnak. A tavaszi szellő 2004. május éjjelét meghozva, kibontotta azokat a bizonyos zászlókat, 

amelynek csillagai mára nekünk is világítanak. 
De ezeket a fényeket meg kell szolgálni. El kell nyerni. Mindenkinek. Az osztónak, a hívónak, és a kibicnek 

egyaránt. Vagyis új világ érkezett el hozzánk. Új világ, ami él, virul, létezik, és élni szeretne.  
Mert feladatunk most tényleg sok van… 
Nyelveket kell tanulnunk. Olyan új nyelveket is, amit eddig is illett volna tudni. A tárgyalóasztalok nyelvét… 

A szomszéd országok nyelvét... 
Meg kell értenünk azt a szót is, ami hozzánk szól. A leosztott kvóták még nem felvehető juttatások. Meg kell 

érteni, meg kell szolgálni mindent.  
Meg kell tanulni a civil szervezeteknek is az újfajta elosztást, az újhangú pályázatokat, az új programokat.  
De ez mindig így volt. Eddig is, aki gyorsan lépett, az megélt. Aki elkésett, az elalélt.  
Itt tartunk most. Egy évvel 2004. május elseje után. 

 



 

Gazda József 

Nincs előrelépés 
(2004 májusa után) 

 
Magyarország belépett az Európai Unióba. Az ünnepély nagy csinnadrattával zajlott, lehetett várni, hogy 

történik valami. Mi, Erdély magyarsága inkább szorongva, de halványan, reménykedve is vártuk, mi lesz. 
Miként érinti az anyaországot, bennünket, miként fogja érinteni a kapcsolatainkat ez a történelmi jelentőségű 
esemény. Erősödik-e általa, nyer-e belőle valamit a szétszakított nemzet? 

 
Változás kelletik KISKAPITÁLISSSAL 
Az Unión belüli Magyarország kárpát-medencei politikájában változás kelletik. Miért fontos ez a változás? 

Mindenik utóállam  erőhelyzetben volt eddig Magyarországgal szemben. Jól példázzák ezt – hogy csak a 
leghivatalosabb politikai lépéseket   emeljünk ki – az  alapszerződések, melyeket Szlovákiával, Ukrajnával és 
Romániával írtak alá, s melyek  egyike sem a magyar érdekeket tartotta szem előtt. Magyarország ezekben 
hivatalosan is lemondott a Trianonban, vagy a II. világháború után az illető országokhoz csatolt területekről, s 
cserébe nem kért a magyar nemzetrészek  számára semmiféle garanciát megmaradásukhoz. S a motiváció  e 
magyar szempontból szinte szégyenletesnek mondható szerződések gyors, megalapozatlan, előkészítetlen 
megkötésére akkor ez volt: szinte szolgai módon akarni az Európai Unió tagja lenni. Mert ugye az Unió urai úgy 
nyilatkoztak, csak konfliktusmentesen “lehet” bejutni oda. Még azt sem ismerte fel Magyarország, hogy a 
csatlakozás legalább ugyanannyira fontos az Uniónak, mint nekünk. S hogy mi is kérhettünk volna segítséget 
saját problémáinak – az óriási magyar kisebbség sorsa megoldásának – az ügyében. Ehelyett: a konfliktusok 
kizárásának  lehetőségét egyoldalúan oldotta meg Magyarország. Odadobta véreit a szomszédos államok durva 
nacionalizmusának. Nos, 2004. május 1-je óta e tekintetben alig mutatkozik változás. Magyarország inkább 
önmaga szolgai mivoltát bizonygatja. Úgy tűnik: a nemzet ügye egyelőre háttérben “rejtőzködik”. Nem tud, vagy 
nem akar tudni róla a Nagy Közösség, amelynek része lett az ország. Pedig a bajok oka is oda vezethető vissza. 
Az uniós társországokhoz. Ahhoz a közösséghez, amelynek tagja lett az ország. S mivel bajban, nagy bajban van 
a nemzet, nem tudni, jó-e a szembekötősdit folytatni. 

 
Kulturális szervezeteink, intézményeink 
Románia magyarlakta részeit helyi kezdeményezésre létrejött kulturális egyesületek, alapítványok hálózzák 

be. Ezek többnyire közvetlenül az 1989-es események után jöttek életre, mintegy a magyarság élni akarását 
bizonyítva. Ezek működése nagyobbára akadálytalan, ám hivatalos finanszírozásban, költségvetési támogatásban 
nem részesülnek. Ez alól egyetlen kivétel: az 1991-ben felújított EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület), melynek működését az innen-onnan kapott hivatalos pénzekből az RMDSZ finanszírozza. S ha saját 
szervezeteket épített ki a valamikor Mikó Imre létrehozta erdélyi kulturális központ, ez főleg a szórványokban 
eredményezhetett “felülről” támogatott, mozgatott működést. És csak képletesen, semmiféle hivatalos  
támogatást nem kapva tartozik hozzá az önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületek hatalmas hálózata. 
Ezek a kisebb-nagyobb egyesületek mind végzik a maguk külön munkáját, tevékenykednek,  programokat 
bonyolítanak le. Többnyire áldozatos emberek önkéntes munkájának köszönhetik a létüket, működésüket, akik 
időt, energiát és anyagiakat áldoznak ezért a működésért, mely valójában alapfokon – helyi jelleggel – élteti a 
magyar kultúrát, s mint ilyen: fontos szerepet tölt be. Saját telefonjukon, saját zsebükre szervezik a műsorokat a 
mozgatók, az egyesületeket létrehozó vezetők, saját otthonukban szállásolják el előadóikat, vendégeiket.   Az 
egyesületek működésének anyagi hátterét egyetlen módon biztosíthatják: pályázatokkal. A romániai alapokkal az 
RMDSZ által létrehozott Communitas Alapítvány rendelkezik, s ezeknek egy kis százalékát bocsátja a pályázók 
rendelkezésére, s a pénzek odaítélésének a “pártatlansága”, “politikamentessége” jogosan megkérdőjelezhető. 
Amiként az Illyés Közalapítvány alkuratóriumai ugyancsak az RMDSZ nomenklatúra kezén vannak, s az 
NKÖM támogatások adminisztratív lebonyolítói ugyancsak ők. Talán egyetlen magyarországi támogató a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram, melyhez önállóan is lehet pályázni. Ezek a források korlátozottak, legtöbb 
esetben a meghívott előadók utaztatása, esetleg elszállásolása és ellátása fedezetét biztosítják, székház és 
alkalmazottak fizetésére nincs alap, ez utóbbiak mind csak “önkéntességi” alapon oldhatók meg.  

Magyarország uniós csatlakozása ezen a helyzeten semmit nem változtatott. Vagy ha mégis: csökkentek a 
pályázási lehetőségek. Az ország nehézségei áttevődnek a pályázati lehetőségekre is.  

 
A magyar nyelv helyzete Romániában  



Miközben hatalmas területek vannak Erdélyben, ahol jóformán még a fű is magyarul nő, s ahol   csak a 
rendőrség tagjai románok (ők a megszálló alakulatok), az élet is természetesen magyarul zajlik, ám hivatalosan a 
magyar nyelv jobbágyi állapotban, teljes jogfosztottságban szenved. Egyetlen hivatalos irat nem bocsátható ki 
magyar nyelven. Az egyén kérvényezhet ugyan magyarul – ha nem fél, hogy ezáltal nem hallgattatik meg a 
kérelme, vagy ha igen, kérése hátrányos elbírálásban részesül -, ám a Hivataltól román nyelvű választ fog kapni. 
2003 januárjától – 85 év után először –  még az egyházainktól is megvonták a magyar adminisztráció 
lehetőségét. Törvényszéken is külön kell kérvényeznie a magyar “ügyfélnek”, ha tolmácsot óhajt, és 
elképzelhető, hogy magyar a felperes, alperes, ügyész, bíró, mindenki, és a tárgyalásnak mégis román nyelven 
kell folynia, a hivatalos személyek nem szólalhatnak meg magyarul, csak az “ingyen kirendelt tolmács” 
fordíthatja magyarra a hivatalos személyek románul elmondott szavait. 

Ennek a helyzetnek az orvoslása csak gyökeres változtatásokkal lenne lehetséges. Magyarország kötelessége 
lenne az Unión belül lobbizni az úgynevezett. “kisebbségi nyelvek” helyzetének a javításáért. E tekintetben sem 
látszik, hogy történt volna, történne valami.  

 
Autonómia szükségessége és az uniós Magyarország 

A felszívódás, a veszés folyamata szinte óriásivá növekedett. A szórványokban ijesztő méreteket öltött az 
asszimiláció. A folyamat – hogy az agresszió nézőpontjából fogalmazzunk – a tömbök fellazítása, 
elszórványosítása, majd a szórványok felszívása – itt is és ott is, gyakorlatilag mindenütt erőteljes mértékben 
működik. Erdélyben 1993 és 2003 között majdnem negyed millióval csökkent a számunk.  

Ha ennél is  nagyobb távlatokban vizsgáljuk a magyarság  helyzetét, még riasztóbbnak tűnik az. S ez ellen 
nincs jóformán semmiféle “uniós” védelem, vagy segítség.  

Mintha Magyarország nem ismerte volna fel, hogy a magyarság határmódosítás nélküli megmentésének 
egyetlen módja az autonómiák létrehozása lenne. 

Az 1989-es romániai változások után az első úgynevezett Mentés Front nyilatkozatában benne volt az 
autonómia ígérete. Pár nap múlva már  hiányzott. Az anyaország támogatásától, határozott kiállásától várhattuk 
volna a segítséget. Nem történt meg. Az alapszerződésekben Magyarország hivatalosan is lemondott a 
magyarság autonómia-igényéről. Újabb lehetőséget kínált Románia csatlakozási folyamata. Magyarország – már 
mint az Európai Unió tagja, erőhelyzetben van (Vagy nem jelentene ez erőhelyzetet? Ne lenne az Unión belül 
egységes érdek? Még annyi sem, hogy az egyik tag érdekét kifele az egész képviseli?). Ebben reménykedett a 
határon túli magyarság, és ebben a tekintetben semmi jel arra, hogy az anyaországtól hathatós segítséget 
kaphatnánk. S ami még meglepőbb: az Unió és az Európai Parlament felől – pontosabban annak egyes 
politikusai részéről - jövő segítséget (Gross-féle jelentés, a dél-tiroli Michael Ebner javaslata a Külügyi 
Bizottságban, hogy tegyék Románia uniós csatalakozása feltételévé a kisebbségvédelmet, a Székelyföld 
autonómiáját) sem vette észre, illetve nem áll melléje  a teljes magyar politikum. Ennek a következménye: az idő 
múlik, s az autonómia ügye helyben topog, nem lett csatlakozási feltétel Románia számára. Mintha ellensége 
lenne ennek mind a jelenlegi magyar kormányzat, mind pedig az utódállamok magyar  érdekvédelmi szervezetei 
– élükön a három legnagyobbal: az RMDSZ, a Magyar Koalíció Pártja és a délvidéki Magyar Demokratikus 
Szövetség. Mintha közös összefogással akadályoznák a határon kívül rekedt, de szülőföldjén őshonos  
magyarság  megmaradásának ügyét. Ezt példázza a magyar kormánynak a dec. 5-i népszavazás előtti bántóan 
megalázó nemzetellenes kampánya is. 

 
Mit hozott hát az anyaország Európai Uniós csatlakozása az elszakított területeknek? Erdély 

magyarságának?  
Semmit. A határnál: minden a régi. Román részről ... magyar részről...  S ha van mégis változás, az a 

határátlépéshez kötelező 500 euró felmutatásának a kényszere, ami a mozgáslehetőség korlátozását jelenti, főleg 
az elszegényedett átlagnál.  

A támogatások láthatóan csökkentek. Az eddiginél jóval több a visszautasított, vagy a megpályázott 
összegnek csak kis százalékát megítélő  pályázat. 

A kétoldali kapcsolatok a régi szinten maradtak. Testvértelepülések, testvéregyesületek szintjén van valami 
mozgás, szinte ez minden. 

Váratlan egy helyben topogást tapasztalunk. Kintről inkább a Magyarországot ért kihívások érződnek. 
Május elsejét dec. 5-e követte. Traumatikus hatást váltott ki Erdély-szerte. Jelentős mértékben megrendült a 

magyar politikába vetett, amúgy sem túl erősnek mondható bizalom. 
Szinte váratlan segítséget kaptunk svájci, katalán, dél-tiroli politikusoktól, akik már régebb idő óta európai 

uniós tagok, még ezt sem karolta fel a magyar politikum. Sőt! Inkább nem vett tudomást róluk. Az erdélyi 
magyar közösség autonómiáját támogató katalán javaslatra az SZDSZ-es magyar küldött a cigánykérdés 
megoldását szorgalmazta.   A kormány részéről utóbb is csak szólamok hangzottak el. 

 



Románia csatlakozási esélyei 
Magyarország ezt a lehetőséget sem használja ki, feltétel nélkül támogatja Románia uniós csatlakozását. S ha 

szab valami feltételt, az a verespataki aranykitermelés környezetkárosító hatásának az elhárítására tett kísérlet. A 
magyarság helyzetének orvoslása, jogvédelme szóba sem hozatik, nemhogy a magyar igen feltétele lenne. A 
magyar vélemény szerint a román csatlakozással eleve javulás fog bekövetkezni. A határok eltűnése a magyar  
integrációt fogja segíteni. Alapos vizsgálatot kellene végezni: Így történt-e ez Szlovákia esetében? Javult-e 
valamit a szlovák csatlakozással az ottani magyar kisebbség helyzete? Erdélyi szemmel nézve – a helyi 
viszonyokat, az igen erős román nacionalizmust, magyarellenességet ismerve: a “magától való megoldódás” 
kérdésében kételyeink vannak. 

 
Végső következtetés 
A nemzet, a magyar kultúra ügyét jobban a központba kell helyezni. A nemzet újraegyesítése csak akkor 

oldható meg, ha ezt a magyar politikum központi céljának tekinti, s lépéseket tesz ebben az irányban. Az Európai 
Unió országok, és nem nemzetek szövetségeként jött létre. Utóbb lépések történtek a  kisebbségi jogok 
biztosítása irányában, nem magyar részről, ám ezekhez lehet csatlakozni, sőt: kezdeményező szerepet is vállalhat 
az ország. A határon kívüli magyar kisebbség életképességének, a magyar kultúrához való kötődésének az 
erősödése a közös  megmaradást, s ezzel az egész magyarság életképességének a növekedését is eredményezné.  
A határon kívüli magyarság óriási erőforrást jelenthet az egész magyarság számára.  
 

Kádár Ferenc 

akár egy eskü 
 
 
ökölbeszorult indulattal 
valahol egy határhoz érek, 
nem puccos kocsiban, sem vonatban, 
csak úgy gyalog – értem hogy mit beszélnek, 
mégis idegennek hallom, 
gázolok egy képlékeny tömegben, 
“tök jó új arcok” mindenütt, 
“eldobom az agyam” szégyenemben – 
kínálják másoknak mindenük, 
de a vér szavát megtagadják, 
virágba borult szellem-diktatúra – 
ki rántja le a leplet bátran? 
lenéz, megaláz, a “bölcs” Európa – 
meddig hajlongtok térdig sárban 
hazugság légvárai előtt? 
 
ez a szegfűs-galambos “elit” 
egy népet kerget önfeladásba, 
gúnnyal fertőzi szent emlékeink, 
ahogy kérik – finnyás vagy parázna, 
s ráadásnak világpolgár-mosoly, 
kilúgozott aggyal, nyugis nyomorban 
a többség vöröset álmodik, 
de a polgár-fejekkel is “gáz” van, 
míg egyik bőrünkre “lobbizik”, 
a másik sértetten elvonul, 
– – – – – – – – – – – – – – – 
már csak sejtem, hogy van kivétel, 
csúfságot űznek mindennapok, 
vitáznék ősök istenével, 
a szenvedély is megkopott – 
 
bambán állok, röggel kezemben: 



ez a szent anyaföld darabja? 
nézem, s eldobni nem tudom – 
ki a tarisznyát nyakába varrja, 
kövesse útján irgalom, 
éljen, hol neki egyremegy, 
maradok, fajtámat elviselve, 
mert nekem is a lelkem rajta, 
aki elment, óvja jószerencse, 
de vándorbotból nem nőhet fejfa 
szülőföld-árnyas temetőkben 

 
2005. január, Nagykároly, Partium 
 
 

mikor még aggastyán  
 
 
koponyám kérge elkopott 
átsütött fejemen a hold 
kiviláglott nyomorú titkom 
mikor álmatlan éjjeleken titkon  
elástam volna valami mélyre 
a meggyalázott föld méhébe 
 
kezem néha úgy remegett 
kiürültek a vén erek 
s egy vad héroszi szorításból  
sárba telepedett álmom 
ott szemezgettem erőtlen 
megtudni mivégre jöttem 
 
szemem gyengült képek gyötörtek 
horizontomra fagytak a könnyek 
nem voltam jó képmutatásra 
hogy magam helyett valaki másra 
kenjek derűt vagy bánatot – 
arcom nem láttam elhagyott 
 
mikor még aggastyán voltam 
ott hittem lelkemet holtan 
függőkertben vagy árokparton 
nem képzeltem hogy betartom 
a magamnak tett fogadalmat – 
ideje eljő még egy dalnak 

 
2005. május 

 
 

Fülöp Anetta 

Az Európai Unió küszöbén avagy 
egy székelyföldi szociális egyesület mindennapjai 

 
 
Mivel rendkívüli módon érdekelt a nonprofit intézmény-együttes, ezzel foglalkoztam a szakdolgozatomban 



is. Nagyító alá vettem és vizsgáltam e szektor (újra)megjelenését a változások után, gyors fejlődését, mint 
komplex társadalmi-gazdasági jelenséget, a kormányok e szektorhoz való viszonyulását, Közép-Kelet-Európa 
két országában: Romániában és Magyarországon és ennek vonzataként vizsgáltam egy fontos kérdést, a humán 
erőforrások problematikáját, akadályait és esélyeit a szociális civil szervezetekben.  

Minthogy a szomszédos államban, Magyarországon, e szektor fejlettségi foka magasabb, a romániai civil 
szféra jellegzetességeit a magyarországival párhuzamba állítva vizsgáltam. 

 
Témaválasztásomnak személyes okai, motivációi is voltak. Szülővárosomban, Székelyudvarhelyen, közel hat 

éve folytatott önkéntes munkánk eredményeként, 2001-ben bejegyeztük az alábbiakban  bemutatott Zseb-IKE 
egyesületünket, amely a székelyudvarhelyi szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek támogatását tűzte ki 
céljaként.  

Költségvetésünk kb. 95%-a, még ma is, egy németországi egyesülettől származik. Már régebben felmerült 
bennünk a gondolat, hogy célszerű lenne egyesületünket a “saját lábára állítani”, hisz ez a szinte teljes függés 
egyszersmind a létbizonytalanságot is jelenti számunkra. Mindezt még nem sikerült megvalósítanunk, és ennek 
egyik okát a munkatársak bizonytalan státuszában látom, mivel ez - véleményem szerint - egyik meghatározó 
komponense az alacsonyabb szervezeti hatékonyságnak. 

Megfigyeléseim szerint a többi nonprofit szektorban dolgozók jelentős része is gyakran két, három vagy négy 
funkciót is ellát, ami sokszor negatív hatással van a szervezet életére, működésére. A szociális szervezetek 
hatékony és magas színvonalú működtetése pedig társadalmunk egyik életbe vágó kérdése napjainkban, és a 
jövőben is így lesz, hisz 2007-ben uniós tagországként csak azoknak a szervezeteknek van esélyük az “életben 
maradásra” amelyek meg tudnak majd felelni az EU követelményeinek. 

Ugyanakkor, szociális munkás hallgatóként, tanulmányaim során is szembesültem azokkal a nehézségekkel, 
amelyekkel a szociális szféra küzd Romániában. Egyértelmű, hogy e nehézségek szoros összefüggésben állnak a 
civil szektor fejletlenségével.  

Ma már senki sem vitatja a harmadik szektor jelenlétének fontosságát és súlyát a társadalomban. 
A civil társadalom közkeletű felfogása szerint e fogalom körébe tartoznak a polgári kezdeményezések 

mindazon formái, amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme 
érdekében, és amely kezdeményezések az államtól függetlenül, autonóm módon működnek.   

A civil szervezet a közös latolgatáson, mérlegelésen keresztül megszűri az egyéni véleményeket. Azonban itt 
ennél sokkal fontosabb dologról is szó van: a közös mérlegelés során a közjó modellálása is történik.  

 Magyarországon, a hetvenes és nyolcvanas években, miközben a szabályozás szigorúbbá vált, a 
gyakorlatban lazult az egyesületek állami ellenőrzése. A hatalom ritkábban szánta el magát arra, hogy frontális 
támadást indítson az állampolgári kezdeményezések ellen. Az öntevékeny szervezetek tevékenységi köre és 
szabadsága jelentősen bővült, az emberek szinte kizárólag ártatlannak látszó, politikailag semleges egyesületek 
egész sorát hozták létre. Szintén a fenti okoknak köszönhetően, mind az egyéneknek, mind szervezeteiknek 
sikerült megőrizniük bizonyos gondolkodási és véleményalkotási szabadságot is. Az alapítványok jogi 
“rehabilitációja” már a politikai változások előtt, 1987-ben megtörtént, az alapítvány jogintézménye újra 
bekerült a Polgári Törvénykönyvbe. 

Románia társadalmából a kommunista diktatúra időszakában teljes egészében hiányzott a non-profit szféra, a 
román civil szféra teljes megsemmisülésre ítéltetett. A társadalmat ellenőrző egyeduralmi párt a civil 
kezdeményezésnek egyáltalán nem engedett teret, a szocialista diktatórikus államforma oly tökéletességre 
emelkedett, hogy az állami szférán kívül lényegében nem is létezett más jellegű intézmény. Anélkül, hogy az 
egykori szocialista Románia társadalmáról teljes képet próbálnánk adni, megállapíthatjuk: a kommunista 
diktatúra közel fél évszázada alatt nemcsak a civil társadalom szűnt meg létezni, hanem az annak mibenlétére 
vonatkozó valósághű elképzelések is csaknem teljesen hiányoztak a közgondolkodásból.  

A 89-es fordulat után elindult a társadalomról szóló képzetek, felfogások átalakulása, ami természetes 
következménye volt a születő politikai és gazdasági berendezkedésnek. A nagyon hosszúra nyúlt átmenet egyik 
legjelentősebb eleme a harmadik szektor megjelenése, amely, mondhatni, a semmiből próbált létrejönni. Az 
1989-es év után lehetőség nyílt rá, hogy a meghirdetett váltás a gyakorlatban is érvényesülni kezdjen. A 
társadalomnak, mint organikus egésznek a részét képező non-profit szféra, követhetetlen gyorsasággal kapott 
életre és fejlődött, anélkül, hogy az ennek optimális működését biztosító intézményes struktúra, valamint 
gazdasági, vállalkozói háttér kiépülhetett volna.  

A non-profit szféra fejlődését elemezve az ország különböző földrajzi régiói között jelentős különbségek 
észlelhetők. Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban létezett egy, a kommunista uralom által megszakított 
hagyomány, amire építeni lehetett. Ezzel szemben Moldvában és az ország déli részeiben – leszámítva a fővárost 
és néhány jelentősebb vidéki központot – a civil kezdeményezések és a non-profit szféra csaknem a teljes 
ismeretlenségből bukkant elő, s mint ilyen, az első években rengeteg gyanakvást ébresztett az akkori politikai elit 
képviselőiben is. 



 

A Zseb-IKE egyesület bemutatása 
 
A fent leírt körülmények között tulajdonképpen maga a szükséglet hozta létre a mi kis egyesületünket is.  A 

továbbiakban egy a Székelyföld szívében (Székelyudvarhelyen) leledző egyesület létrejöttét, annak főbb 
fejlődési pontjait, valamint tevékenységét szeretném röviden felvázolni. Illetve arra is kitérnék, hogy hogyan 
kapcsolódik mindez az Unióhoz, a csatlakozáshoz (gondolok itt elsősorban Romániára, mint 2007-ben 
csatlakozó és Magyarországra, mint már csatlakozott uniós országokra). 

A Zseb-IKE egyesület működési területe tehát Székelyudvarhely, amely egy 37.000 lakosú kisváros Románia 
szívében, Erdélyben. A városban 95%-ban magyar ajkú emberek élnek, a fennmaradt 5 % román, roma és német 
anyanyelvűnek vallja magát. 

A Zseb-IKE mindenkori célja a szociálisan hátrányos helyzetű családok, gyerekek, fiatalok felkarolása, a 
gyerekek iskoláztatása, oktatása, táboroztatása, családi házak létrehozása, tehát a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése, a keresztyén erkölcs alapján. 

A Zseb-IKE szervezett tevékenysége 1996 óta létezik, önálló jogi személlyé 2001-ben alakult. 
Külföldi kezdeményezés eredményeképpen született, 1994-ben egy amerikai vendégtanárnő gyűjtötte össze a 

többnyire az utcán lévő gyerekeket, és két évig heti rendszerességgel találkozott velük egy úgynevezett “Klub” 
keretén belül, ahol énekeltek, bibliai történetekről beszéltek és játszottak. 1996-ban, távozása után e 
tevékenységet az IKE tagjai közül néhányan folytatták. Az évek során, ahogy nőtt a gyerekek száma, egyre több 
fiatal kapcsolódott be ebbe a munkába, folyamatosan elkezdett bővülni a tevékenységi terület is. 

Egyesületünk fejlődési dinamikáját szemlélve, két kritikus, avagy sorsdöntő szakasznak is nevezhető 
időszakot állapíthatunk meg: 

1.) a 2001. év – ekkor történt az Egyesület hivatalos bejegyzése. Az önkéntes munka olyan mértékben kinőtte 
magát ekkorra, hogy a további működés elengedhetetlen feltétele volt a hivatalos keret megteremtése. Két 
alternatíva között kellett dönteni: a megszűnés vagy egy nagy lépés előre – a jogi keret megteremtése.  

2.) a 2005., azaz a  mostani év szintén hasonló kihívást tartogat számunkra. Egy hatalmas lépés előtt állunk, 
amelynek kimenetele még nem teljesen világos számunkra. Figyelembe véve, hogy 2007-ben Románia is 
csatlakozik az Unióhoz, nem felejthetjük el azt, hogy az elkövetkezendő 2 év csupán agóniát jelenthet 
számunkra, amennyiben az alaptevékenységek mellett nem fordítunk hatalmas erőt az EU követelményekhez 
való felzárkózáshoz. 

Helyiségeink, berendezéseink alkalmasak voltak ugyan eddig a tevékenységek lebonyolításához, de 
semmiképpen nem kompatibilisek az uniós előírásokkal. Ahhoz, hogy az elkövetkezendő két év perspektívát 
nyithasson a távolabbi jövőre, az Unió a közeljövőben csatlakozandó országoknak nyújtott támogatásait kell 
elsősorban kihasználnunk. Sajnos pár nappal ezelőtt kaptunk elutasítást az egyik ilyen pályázattal kapcsolatban, 
amelyben két magyarországi szervezet mellett mi voltunk a harmadik partner.  Jelenleg még egy EU-s 
pályázatban vagyunk partnerei a városi önkormányzatnak, amely biztosíthatná számunkra ezt az előrelépést, 
aminek pozitív kimenetelében reménykedünk. 

A 2004-es évben egy főállású szociális munkás, egy németországi önkéntes, és egy roma segítő dolgozott 
teljes munkaidőben a Zseb-IKÉ-ben, azaz foglakozott rendszeresen a mintegy 80 gyerekkel. Ezenkívül 
önkéntesek is segítették ezt a nem mindennapi tevékenységet. Rajtuk kívül még akadtak időszakos segítők is, 
akik több-kevesebb ideig részt vettek a különböző programok irányításában és szervezésében. 

Tevékenységeink, amelyek heti rendszerességgel zajlanak: 
– házi feladatok elkészítésében nyújtott segítség – ez az egyik fő tevékenységünk, hisz kisiskolásainknak (de 

nemcsak nekik), nincs aki otthon a tanulásban segítsen, mivel legtöbb esetben szüleik még az általános iskolát 
sem fejezték be.  

– német óra – gyerekeink egy része az iskolában ezt a nyelvet is tanulja, foglalkozásainkon szakszerű 
segítséget kaphattak német anyanyelvű munkatársunktól heti két alkalommal. 

– román óra – Zseb-IKÉ-seink rendkívül nehezen birkóznak meg e nyelvvel. Székelyudvarhelyen – lévén az 
erdélyi tömbmagyarság egyik központja – a hétköznapi életben sem találkozhatunk a román nyelvvel, ám a  
Romániában való boldogulás feltétele e nyelv ismerete.  

– informatika óra – a számítógép kezelés napjaink alapvető követelménye. 4 komputerünk segítségével a 
számítógép kezelés alapjait, a szöveg- és képszerkesztés “tudományát” sajátíthatták el gyerekeink, heti kétszeri 
alkalommal. 

– Biblia óra – a serdülőkorú gyermekek vettek részt itt, ismerkedtünk a Biblia világával, a fiatalok 
kérdéseiről, dilemmáiról beszélgettünk a Biblia tükrében 

– gitár oktatás – 8 lelkes fiatal a gitározás alapjait sajátította el, heti 2 alkalommal “csaphattak a húrok közé“ 
– kézimunkaóra – a képeslapok, karácsonyi díszek, ünnepi kellékek készítése, az agyagmunka, ablakdíszek, 

gyöngyfűzés és barkácsolás nemcsak a gyerekek örömére szolgált, de a kreativitásuk, kézügyességük 



fejlesztéséhez is nagymértékben hozzájárult. 
– társasjáték – a családban meg nem tapasztalt közös játék örömeit élhették át fiataljaink, gyerekeink az 

egyesület által szervezett kártyajátékokról és különböző társasjátékokról szóló délutánok, esték során. 
– sport tevékenységek – a futball, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz nagy népszerűségnek örvendtek a 

Zseb-IKÉ-sek körében a 2004-es évben is, a  közelünkben levő sportpályák adtak otthont ezen 
tevékenységeinknek. 

– biciklizés – biciklitúrákat szerveztünk Székelyudvarhely környékén, amelyeken a kisebbek is részt vettek. 
A bicikliket a Zseb-IKE biztosította ezen alkalmakra. 

– fitness fiúknak – serdülő fiaink hódolhattak a testépítés szenvedélyének, amelynek során munkatársunk 
irányítása mellett igénybe vehették a Zseb-IKE súlyzóit, erőpadjait és egyéb felszereléseit. Számukra napi 
edzéstervet is kidolgoztunk. Az edzések során rendkívüli mély és mindenki számára sokat jelentő beszélgetések 
is kibontakoztak. 

– aerobik lányoknak – 6-8 tini lány lelkes részvételével, heti rendszerességgel zajlott ezen tevékenységünk, a 
tréning mellett az ésszerű és egészséges étkezésről is beszélgettünk.  

– lányklub – a 14-18 éves lányokkal, szervezett program keretében a “gyengébb nem”  szempontjából 
vizsgáltuk a különböző  eseteket, a mindennapi eseményeket, különös tekintettel párkapcsolati problémákra. 
Szexuális felvilágosító délutánokat is szerveztünk számukra, szakemberek bevonásával.    

– játékszoba – a 3-6 éves kicsik számára biztosítjuk a lehetőséget, ahol kulturált körülmények között 
játszhatnak.  

Nagyon fontosnak tartottuk és tartjuk mai is a játékokat és a sport tevékenységeket, mert ezek által 
ismerhetjük meg a gyerekeket és terelhetjük őket a többségi társadalom által elfogadott normák felé. 
Meglátásunk szerint nem elég “prédikálni” nekik, hanem szükséges minél kötetlenebb keretek között a 
személyes példamutatás. 

Egyéb, időszakos tevékenységeink: 
– nyári tábor – táboraink célja, hogy alternatív életformát mutassunk a gyerekeknek az általuk 

megtapasztalttal szemben. Ehhez szükséges, hogy kiragadjuk egy időre őket a mindennapi, megszokott 
környezetükből, ami a táborozás révén valósul meg. Ekkor, a szülőktől távol, új normákat, normarendszereket, új 
életstílust próbálunk mutatni a gyerekeknek. A táborozások alkalmával hangsúlyt fektetünk a békés együttélés 
szabályaira, a  konfliktusok eredetére és ezek megoldásaira. Mindezeket próbáljuk megfogalmazni, és 
ugyanakkor megélni is.  

2004-ben, egy pályázat elnyerése kapcsán a Budapest melletti Velencei tónál szervezhettük meg 
hagyományos nyári táborunkat, augusztus elején. Óriási élményt jelentett nemcsak 40 gyerekünknek, de nekünk, 
munkatársaknak is a jól felszerelt ifjúsági tábor, vendéglátóink kedvessége, a vízi sportokkal való ismerkedés 
lehetősége.  

Gyakorlatilag ezek az általunk szervezett rendezvények jelentik az egyetlen lehetőséget a gyermekek 
számára, hogy nyári táborozáson vehessenek részt, hisz szociális helyzetükből adódóan, nem engedhetik meg 
maguknak a szülők, hogy gyerekeiket bármiféle táborba küldjék. 

– színházlátogatás – a kultúrával való ismerkedés jegyében az elmúlt év során 10-11 alkalommal 5-7 fiatallal 
különböző színdarabokat néztünk meg a székelyudvarhelyi művelődési házban. 

– kirándulások – tavaly 2 alkalommal voltunk 4-4 gyerekkel az anyaországban, szintén 2 alkalommal voltunk 
Félixen, a termálvizes gyógyfürdőben, és télen számos alkalommal utaztunk ki több gyerekkel Ülkébe, (10 km-
re van Székelyudvarhelytől) korcsolyázni és víkendezni egyik munkatársunk hétvégi házába. 

– szavalóverseny – novemberben Zseb-IKE szavalóversenyre került sor, több mint 30 résztvevővel 
– sportnapok – szeptemberben, Hoyeswerde-ből jött 8 fős német csoport, ők szerveztek számunkra 4 napos 

rendezvénysorozatot, “Sportnapok” címmel 
– Ki mit tud – e vetélkedő  alkalmával megcsillogtathatta minden gyerek és fiatal a tudását, képességét.  
– Tátika – a híres énekesek, együttesek szerepeibe való belebújás már-már hagyományosnak tekinthető 

rendezvénynek számít a Zseb-IKE-ben, amely évente egyszer kerül megszervezésre. 
– Miss és Mister Zseb-IKE – 2004-ben először került sor erre a vetélkedőre, itt a gyerekek külső szépsége 

mellett a “belső szépség”, a tudás és a műveltség is mérvadó volt. 
– Zseb-IKE születésnap megünneplése – november 2-án, egész napos rendezvény keretében ünnepeltük 

egyesületünk 10. születésnapját 
– gyermeknapi szereplés – a “Nemcsak elfogadni, de adni is tudni kell” mottó szellemében a többi gyereket 

egy színdarabbal ajándékozták meg a Zseb-IKÉ-sek gyermeknap alkalmából. 
– szereplés Nagyváradon – munkatársaink nagy része a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem szociális 

munkás szakán végezte tanulmányait. Ezen az egyetemen adtunk elő egy színdarabot húsvétkor. 
– karácsonyi szereplés templomban – mint minden évben, a tavaly is készültünk a karácsonyra. Kis 

műsorunk után közösen vacsoráztunk az egyik közeli vendéglőben. 



A tevékenységek lebonyolításához az anyagi alap nagy részét (95%) egy németországi IKE csoport biztosítja 
számunkra.  

A helyi és a környékbeli református egyházközségek is rendszeres támogatóink közé tartoznak, illetve 
rendezvényeink alkalmával különböző cégek támogatnak felkérésre. 

A kihívás tehát, hogy valóban fenntartható nonprofit szervezeteket hozzunk létre, alapvetően többdimenziós 
feladat: egyrészről a szervezeti erőforrások fejlesztésére és megerősítésére kell koncentrálnunk annak érdekében, 
hogy ki tudjuk használni a szervezet életében jelentkező lehetőségeket, illetve szembe tudjunk nézni a 
folyamatosan jelentkező kihívásokkal. 

 
 

Duma-István András 1lbj 

Csángó magyarnál változások 
Etnokulturális visszatekintés az elmúlt egy évre 

Emlékszó 
 
Az Iasi-i püspök egyik egyházi beszélgetésén azt említette, hogy 90 000 moldvai katolikus hagyta el Moldvát 

az utolsó tíz évben. Ha pedig valaki ellenőrzi a romániai népszámlálási adatokat, kiderül, hogy Moldvában a 
katolikusok száma nem esett le, ennek ellenére. 

 Ez azt jelenti, hogy Moldvában az összes 250 000 magyar eredetű katolikusság száma nem változott. Mégis 
kell figyelni arra, hogy az előbbi népszámlálása adatai szerint a 2100 körül számolt csángók száma csökkent, az 
utolsó népszámláláson már csak 1100 csángót említenek. 

Ha jobban megnézzük a népszámlálási adatokat, akkor észre lehet venni azt is, hogy a csángó magyar 
falvakban, egyből kicsibb lett a csángók száma és növekedett a magyarok száma. 

Például: Klézsén 1992-ben 305 csángó volt és 11 magyar, 2002-ben az irány döbbenetesen változik, lesznek: 
magyar 100, csángó 100 és más  nemzetség, esetleges zavarban a nemzetiség iránti kérdésben 100, többieket 
pedig románoknak számlálják. 

A hivatalos népszámlálásban a lakosság száma is esik pár százzal, például  Klézsén a több mint 7100 lélekből 
már csak 6600-ról beszélnek. Ha valaki külföldön dolgozott, akkor nem vették figyelembe, mint helyi lakost. 

Ezekből következő tényező az, hogy a csángó-magyarak demográfiai növekedésinek ellenire a magyar ajkú 
katolikusok száma a hivatalos népszámlálási adatokban félre vannak értelmeztetve. 

Mindezeken túl Moldvában a római katolikusok kérik a magyar oktatást.  Két csángó-magyar szervezet: a 
Szent István Egyesület és a Szeret-Klézse Alapítvány levelet küldnek az Iasi-i püspökséghez A zsinat 
munkálatához küldött hivatalos levél figyelmezteti a magyar nyelvi mise bevezetésinek szükségit.  

Az oktatás terén szerény engedélyek történnek kilenc faluban: 400 gyerek tanul  hetente 3 óra magyar 
nyelvet, ahol csak ezekben a falukban van több mint 8000 tanuló az általános iskolákban.  Több faluban is a 
gyerekek részt vesznek iskolán kívüli magyar nyelvi körökön.  

– A magyar nyelv heti három óra tanítása az iskolában 3%-nak nem bátorítja a nyelv használatát a gyerekek 
közt. Ahol iskolán kívüli körök vannak, ott észrevehető, hogy a magyar nyelv ismerése és ennek használata 
gyakoribb, mint máshol. 

– Több mint 12 éve a moldvai magyarak egy középiskolát szeretnének maguknak. Jelenleg, a nyilatkozatok 
szerint és a tervek szerint egy szociális jellegű iskola kőletételére számíthatunk.  Pedig ha a csángó magyar 
településeket figyelembe vesszük, akkor a rekecsini iskola félre esik a moldvai magyarság zömétől.  
 

Magyarország Európában és a moldvai magyarok élete 
 
Mindenki reményt látott és lát a Magyarország csatlakozásában Európához, a remény minden téren várható 

volt a megígért szabadságban és gazdasági haladásban. 
Abban reménykedtek a moldvai magyarak, hogy a már hivatalosan elismert moldvai csángókat a magyar 

igazolvány is könnyebbíteni fogja  a Romániában való jogok megszerzésiben. 
Ezek mellett a már kiemelkedő csángó magyar értelmiség is nagy reményt látott Magyarország 

csatlakozásában Európához.  
Ezek a remények ébredtek a moldvai magyarok szívében, és még se nem teljesültek úgy, ahogy ezt érezte 

volna szélesebb körben a moldvai magyarság. 
Az információ, amelynek el kellett volna jutni az itt lévő néphez, nem jutott el az elvárások szerint, minden 

úgy történt, mint régebben is. Nem csak a csángó magyarak zöme, hanem még a szervezetek is csak később 



tudtak a velük kapcsolatos  eseményekről, esetleges látogatásokról.   
A gazdasági problémák megoldása Moldvában magán területen történt, egy részt a külföldi vendégmunkából, 

ennek jövedelemből kisebb gazdasági  kezdeményezéseket építenek, vannak olyan gazdasági infrastruktúrák is, 
amelynek a részei magán gazdasági  cégeknek épültek. Pedig a helyi nagy gyárak megszűntek.  

A munkaerő nagyabb része külföldön szerzi a munka lehetőséget, Olaszországban, Spanyolországban, 
Portugáliában és egyre kevesebben dolgoznak Magyarországon. Itt kisebbek a fizetések és nem tudnak 
tartózkodási engedélyt szerezni. Más országokban jobb kilátások várnak a csángókra. 

Nem látható, hogy a jövőben mely módon tud beilleszkedni a csángók magyar értelmisége a helyi 
intézményekben, mivel nincsen kidolgozva ennek a stratégiája. 

Jelen kezdeményezés, mely Rekecsinben egy szociális iskola létrehozására indult Moldvában, mesze van a 
csángó problémájának megoldásától.   

Egyrészt középiskolát kell építeni Moldvában, másrészt a falvak magyar nyelvű iskolai infrastruktúrájának a 
kiépítésire kell koncentrálni. Az általános iskolás gyerekek számára elsősorban  a falvakban kell erősíteni az 
oktatást.  

Az értelmiség tevékenysége együtt legyen a néppel, a nép között kell éljen ez értelmiség.  
A jelenleg épülő szociális iskola ezen a téren nem segítség, sőt a már kialakulóban lévő csángó-magyar 

értelmiséget félre viszi a falvakból, mivel az épület távol esik a  csángó falvaktól. 
Jelenleg nem látok olyan idősebb csángó értelmiséget, amely tudná vezetni az iskolát,  amely többéves 

tapasztalattal rendelkeznék.  
A Szeret-Klézse Alapítványon belől  végiggondoltuk, mely módon tudnók segíteni bent a falvakban ezeknek 

a problémáknak a megoldását. Amennyiben ennek költségeit  megszerezzük, a jövőben is folytatjuk munkánkat. 
Ilyen jellegű szervezetek azok, amelyek a problémáknak egy részét meg tudnák oldani. Jelenleg több faluban 
tevékenykedünk és három kört is szerveztünk. Szervezünk gyerekeknek és fiataloknak. Segítünk a gyerekek 
oktatási költségeinek előteremtésében. Tanulmányaik megkönnyítéséhez egy lakást biztosítunk Kolozsváron hat 
egyetemistának, akik magyar nyelven folytatják tanulmányikat, közöttük is elsőbbséget élveznek a csángó 
magyar származású diákok. 

Az évek folyamán tőlünk támogatott fiatalak már dolgoznak az iskolákban, sajnos nagyobb része Erdélyben, 
mivel a Moldvában lévő  intézményekben a beilleszkedés bizonytalan. A magyar nyelvi középiskolába is sokan 
jelentkeznek azok közül, akik az iskolán kívüli körökön vesznek részt. 

Többször is felkerestek itt lévő vállalkozók, segítséget kérve konkrét támogatásért Ez úton is szeretném 
közölni, hogy egy új tevékenységet indítunk: megteremteni a kapcsolatot a moldvai csángó-magyar gazdálkodók 
és a magyar gazdaság infrastruktúrája közt. 

Jelenleg a moldvai magyar nép nem látja és nem érzi át, hogy milyen jövője lenne Európában. Az elmúlt 
évben Magyarország részéről inkább eredményeket láttunk, amelyeket a médiában is ismertettek Egyelőre ezek a 
felmutatott eredmények azonban nem változtatják meg a csángók helyzetét, hanem inkább olyan ernyőt 
alakítanak ki a csángók felett,  amely mögül nem látható az itt lévő valóság.  
 

Civil szervezetek Moldvában és civil szervezetek a csángókért 
 
Civil szervezetek a moldvai magyarak segítségére kezdetben Magyarországon jöttek létre és Erdélyben. A 

Moldvai Csángó Magyarak Szövetsége Sepsiszentgyörgyön alakult meg, ahová az utolsó negyven évben számos 
moldvai fiatal telepedett le, közülük számos értelmiségi  emelkedett ki.   

1999-ben a Szeret-Klézse Alapítvány volt az első szervezet, amelynek a bejegyzése Moldvában történt. 
Azóta több civil szervezet alakult bent Moldvában, és 1997-ben  Csicsó Antal, a MCSMSZ volt elnöke,  
Bákóban nyitott irodát a szervezetnek. A történtek után a moldvai csángó magyar szervezetek kapcsolatba léptek 
a magyarországi szervezetekkel és intézményekkel is. Mondhatjuk azt is, hogy a magyarság infrastruktúrájának 
része lett a  moldvai  magyar civil szféra is.  

Jelenleg a négy civil szervezet külön végzi tevékenységét, és csak pár magyarországi szervezettel készít 
közös programokat.  

Ahogy az utóbbi időben értesültünk, több mint 100 szervezet jött létre Magyarországon, hogy segítséget 
nyújtson a csángóknak, vannak olyan vélemények, hogy sokkal több szervezet is  tevékenykednék ez téren.  

Úgy, mint a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke, mondhatom, hogy ezek 20%-a foglalkozik csángó 
programmakkal. 

Mégis a moldvai szervezetek inkább a magyarországi intézményekkel tartják a kapcsolatot valamint a 
RMDSZ-szel. Ezek a kapcsolatok hasznosok az együttműködésben és a támogatásokban. Ebből a szempontból 
mondhatjuk, hogy van előrehaladás.  

Hiányzik az említett civil szervezetekkel való együttműködés, melyek könnyebben tudnának résztvenni az 
európai pályázatok megszerzésében. Közösen léphetne előre a moldvai magyarság is, és nem lenne kitéve az 



egyenlőtlen versengésnek a magyarországi és erdélyi szervezetekkel szemben. 
Említenék pár szervezetet és intézményt, amely együttműködtek és segítettek a moldvai magyar 

szervezeteknek: Domokos Pál Péter Alapítvány, Lakatos Demeter Egyesület, NKÖM és az erdélyi RMDSZ az 
oktatás téren, Illyés Közalapítvány, Moldvai Magyarságért Szent László alapítvány, Petrás Incze János 
Egyesület, Antall József Szociális és Kulturális Alapítvány, a református és katolikus egyházak különböző 
programok segítésében. És ne felejtsük el a magán támogatókat se, akik sok esetben komoly veszélyektől mentik 
meg a szervezeteket. 

Sajnos egyelőre nincsen meg az a szervezet, amely a csángó szervezeteket és a csángókért tevékenykedő 
szervezeteket össze tudná fogni és együttműködésre bírni. Jelenleg mindenki saját maga választ partnert az 
együttműködéshez. 

Reményünk az, hogy az említett eredmények megerősödnek egy olyan infrastruktúrában, amely megteremti a 
moldvai magyarság bekapcsolódását a magyar nemzet infrastruktúrájába. 

Nem szerencsés az a történet, amely a moldvai civil szervezetek nélkül próbálja megoldani a csángó-
magyarak problémáit. A moldvai magyaroknak minden magyarországi politikai párttól függetlenül kell 
támogatást élvezniük. 
 

Megjegyzések 
 
– Amennyiben nem létezik olyan szervezet, amely képviselné a teljes csángó-magyarság problémáit, akkor 

konzultálni kell a csángó ügyi döntésekben és tevékenységben a Moldvában bejegyzett és működő 
szervezetekkel is. 

– Magyarország nyitott kapui könnyebben Európához tudják segíteni a moldvai magyarságot, 
együttműködésben a megmaradásáért szervezett különböző programokban. 

– A moldvai magyarságnak elismerése ettől kezdve a magyarországi civil szférától is függ. 
– Egyenlő segítségben kell részesíteni valamennyi moldvai szervezetet, hogy ezek fedezni tudják 

költségeiket, és legalább részben alkalmazni tudják a kialakult értelmiséget. 
 
_______ 
Duma András költő, a moldvai Szeret-Klézse Alapítvány elnöke. 
 

Duma-István András 

Utolsó Üzenet 
 
Föld Nap üdeiben1 lbj 
Hold még Nap fényiben 
Föld közepén sarka 
Ami négyben asztia2 lbj 
 
Soroknak a hegye 
Lesz bélnek kebele 
Sorok másik része 
Négy sorok végzése 
 
Szár soroké válik 
Bél kebél3 lbj változik 
Mindenek mindene 
Atyának a jele 
 
Mindenek mozgása 
A felmutatása 
Apróba osztása 
Üdő nyargalása 
 
Bél igozítása  
Folyó virágzása 
Menybe emelése 



Isten ismerése 
 
Szárnak rögzítése 
Földből emelése 
Védőben végzése 
Üdő  megmentése 
 
Szárnak a szényei4lbj 
Szények énekei 
Ezeknek rezgése 
Lelkünk érintése 
 
Fehérben a jövő 
Színekben jelenő 
Feketébe rakva 
Hólállba5 lbj megfogva 
 
Folyő kebeliből 
Magas sorok kebeliig 
Szép szárnyas angyalig 
Vízben csillagozik 
 
Fénynek rögzítése 
Formákba van vésve 
Vagy színek vorása6lbj 
Az irhára ásva 
 
Irha dolgozása  
Hongoknak írása 
Embernek tudása 
Továbbra adása 
 
Atya üzenetül 
Ami Istenünktől 
Közismeretünktől 
Az életi lénytől. 
 

 
Jegyzetek: 
1. ideiben 
2. megosztja, egységekbe osztja jelentésben 
3. kebel 
4. színei 
5. halálba, hol áll szótő értelmezésével 
6. várása 
 

Marjanucz László 

A zsidóság szerepe Magyarország polgárosodásában 
 

 
A magyar társadalom rendi-feudális szerkezetének bomlása már a reformkorban megindult, de a régi 

rendszer felszámolásával nem semmisült meg azon nyomban, hanem fokozatosan alakult át. Ennek az 
átalakulásnak a tartalma a polgárosodás. Egyik oldalát a hagyományos társadalmi osztályok (nemesség, 
jobbágyság) felbomlása, másikat a modern szociális csoportok (polgárság, munkásság, parasztpolgárság) 
megjelenése alkották. Az 1850-es években ez azt jelentette, hogy a nemesség számára elvesztek az előjogok, de 
nem vált valósággá az, amiért 1848-ban föl merték vállalni saját kiváltságaik eltörlését: az újfajta 
érvényesüléssel kecsegtető, független polgári nemzetállam. A nagybirtokos arisztokráciát leszámítva a volt 



nemesség többsége elvesztette birtokát vagy nem tudott megélni belőle, szakképzettség híján csak a tradícióra 
hagyatkozhatott a polgári fejlődés kezdetén. A Habsburg abszolutizmus keményen sújtotta a birtoktalan 
honorácior réteget is: nem tudott boldogulni a szabad pályákon, maradt a gazdatiszti állás és a megvetett 
hivatalvállalás közötti választás. Így az a csoport, mely kidolgozta a polgári átalakulás programját és a 48-as 
törvényekben manifesztálta is, nem maga vált a polgárosodás hordozójává, hanem más társadalmi rétegek 
teljesítették annak végrehajtását. Erről a megkerülhetetlen társadalmi-gazdasági funkció betöltéséről nagyrészt a 
zsidóság gondoskodott.  

A polgárság összetételének változása már az 1850-es években megindult. Az egykori patrícius rendi 
polgárság korábbi szerepéből megőrizte a céhtagságot, a kereskedelmi és iparkamarák tisztviselői állásait, de 
hajdani előjogaik tisztelete gyorsan fakult a vagyon urainak befolyása mellett. A népesség akkor 4%-át kitevő 
zsidóság 1849-ben kimondott jogegyenlőségét a neoabszolutizmus nem ismerte el. Lakhatási és iparűzési 
jogaikat átmenetileg ismét korlátozta, földvásárlásukat eltiltotta, s a polgári házasság lehetőségét, az 
összeolvadás egyik feltételét biztosító 49-es rendelkezést is elvetette. Feudalizmus kori helyzetükhöz mérten így 
is megkönnyebbedett gazdasági tevékenységük, 1860 után pedig, az iparszabadság meghirdetésével, és a 
földvásárlási tilalom fölszámolásával gyakorlatilag szabaddá vált az út a polgári feladatok ellátásához. A hazai 
zsidóság korábban sem volt egységes. Jelentősen különböztek a történeti fejlődésből fakadó előzmények folytán 
a zömben Dunántúlon és az Alföldön élő, régóta a polgárosodás útjára lépett, illetve az ország északkeleti 
szegélyén megtelepedett szegény, elmaradottabb galíciai zsidóság gazdasági, életformabeli és tudati viszonyai. 
Mindez oda vezetett, hogy a zsidóság, mint társadalmi képlet, bomlásnak indult, zömét a fokozatosan gyengülő 
vallási kötelékeken kívül mindinkább csak a külső nyomás, a megkülönböztetés maradványai és továbbélő 
következményei fűzték össze.  

A zsidóság társadalmi differenciálódásának jelét, egyben a hazai polgárosodási folyamat lényeges vonását 
kell látnunk a hazai nagypolgárság kialakulásában. Élére a termény-nagykereskedők csoportja került. Tagjai 
jórészt a hazai zsidóságnak abból a rétegéből emelkedtek ki, amelyet a korlátok hajdan kontárkodásra, regálék 
bérletére, pénzüzleti tevékenységre, és aminek jelentősége még nagyobbá vált: a gyapjú, a nyersbőr, a toll, és 
gabona gyűjtőkereskedelmének a területére szorítottak. Arra a hajdan kevésé irigyelt, fáradságos és szerény 
jövedelmű tevékenységi körre, amelyet azonban a kapitalista fejlődés tartós nyersanyagigénye a kereskedelmi 
tőkefelhalmozás kivételesen gazdag forrásává alakított. A mezőgazdasági termékek felvásárlásának, gyűjtésének 
és piacra juttatásának olyan szervezeteit alakították ki már korábban egyes kereskedő családok, amelyek az 
1850-es, 60-as évekre néhány tucat nagykereskedő kezében összpontosították a hatalmassá növekedett belső és 
külső terményforgalom zömét. Ez a kereskedő réteg Pestre összpontosult, itt bontakoztatta ki – a 
kereskedelemben fölhalmozott tőkéjének mind jelentősebb hányadát ömlesztve át az iparba – a hazai kapitalista 
fejlődésben oly nevezetes szerephez jutó malomipart, szeszgyártást és más ipari vállalkozói tevékenységet.  

A közép- és kispolgárság soraiban helyezkedett el a zsidóság nagy többsége. Tipikus alakja az iparcikkeket 
árusító városi szaküzletek, a kisebb-nagyobb vidéki malmok, szeszfőzdék, fűrésztelepek tulajdonosai, 
szállítmányozók, és szabad pályán működő értelmiségiek, a hagyományos orvosihoz elsősorban az ügyvédi, 
tanári és újságírói foglalkozást társítva. Kisiparosként azokban az iparágakban foglalatoskodtak, amelyeket a 
céhek töretlen uralma idején műhelynyitástól még eltiltva, kontársorba szorítva szoktak meg, elsősorban a szabó- 
és általában a ruházati iparban. Vidéken a földbirtokosok zöme zsidó regálebérlőt tartott, magasra csigázott 
bérleti díjak révén osztozva vele a kocsmajövedelemmel összefonódó pénzüzleti tevékenység uzsorahasznában. 
A modern hitelrendszer térhódítása és a földvásárlási tilalom fölszámolása a 60-as években nagyban hozzájárult 
annak a folyamatnak a kialakulásához, amely a regálebérlők pangó, s részben hitelügyletekben kamatozó 
pénztőkéjét közvetlenül áramoltatta az agrártermelésbe, s a regálebérlőből földbérlőt, esetenként kis- vagy 
középbirtokost formált. Különösen az iparszabadság meghirdetése nyomán és a vásárok jelentőségének 
csökkenésével szoros kölcsönhatásban, mind több házaló, vándorkereskedő nyitott szatócsüzletet korábban 
boltot nem ismerő települések ezreiben, s vált a falu jellegzetes kapitalista kori kispolgári alakjává. Ez azt is 
jelentette, hogy a batyus házaló vándorkereskedő zsidó állandó lakhelyet választott magának, szatócs üzlete 
elemi létszükségleti cikkekből elérhető, biztos ellátásról gondoskodott helyben. 

Magyarország fejlettsége a 19. század végén érte el azt a szintet, amikor termelőerői biztosították a nemzeti 
jövedelem rendszeres növekedését. Az elmaradott Magyarország kapitalista fejlődése nem alapulhatott egyedül a 
belső gazdasági erőforrásokon. A 19. század közepén a tőkés fejlődés iránya épp a legköltségesebb, nagy 
tőkeigényű, de lassan megtérülő beruházásokat (közlekedés, bányászat, nehézipar) követelte meg. A zsidóság 
gazdasági szerepe itt nőtt meg a reformkorhoz képest, mert bekapcsolódtak az infrastruktúra fejlesztésébe, s a 
külföldi tőkét a magyar gazdaságba irányították A rendszeres gazdasági növekedés megindulásához és 
fenntartásához Magyarország nagyarányú tőkeimportra szorult, s ezt jórészt a hazai zsidó polgárság 
közreműködésével szerezte meg az ország. Az ország gazdasági szerkezetéből és külkereskedelméből 
következett, hogy a nagy beruházások elsősorban a mezőgazdaság és közlekedés modernizálására irányultak. 
Ehhez a mezőgazdaság termelésének gyors bővülésére és fejlesztésére volt szükség, mert ez tette lehetővé a 



munkaerő átáramlását az iparba és a forgalomba, valamint a növekvő ipari-forgalmi népesség ellátását és az ipari 
termelés belső piacának szélesedését. A mezőgazdaság exportjának és tőkefelhalmozásának növekedéséből 
kellett jó ideig a külföldi tőkeimportot fedezni. Az 1860-as évek végétől bebizonyosodott, hogy a reformkori 
élőállat- és borkereskedelem gyenge exportjövedelmet eredményezett a terménykivitel többszörös 
exportjövedelméhez képest. A 19. század második felében a konjunktúrát zsidók közvetítették a 
mezőgazdaságba, többek között földbérlet formájában megvalósuló tőkebefektetéssel. A Monarchiába beáramló 
külföldi (francia, angol, német) tőke a magyarországi üzleti lehetőségek kihasználására és lebonyolítására a bécsi 
Rotschild csoport közreműködésével Pesten 5 új bankot hozott létre, melyek valóságos óriásokká lettek: együttes 
tőkeerejük a magyarországi hitelintézetek tőkeerejének felét tette ki. Ők voltak a Magyarországra beáramló 
külföldi tőke fő közvetítői, rajtuk keresztül hasznosultak a források a vasútépítkezésben, középítkezésekben és 
nagy iparvállalatok alapításában. A magyar kormány a kapitalista gazdaság legfontosabb feltételének a 
vasúthálózat kiépítését tartotta. Ebben találkoztak a nagybirtokos osztály és nagykereskedő burzsoázia érdekei. 
Nem véletlen, hogy a hazai zsidóság legjelentősebb képviselői ott voltak a kapitalista “úttörés” kezdeteinél, az 
első vasúttársaságok megszervezésénél. A vasútépítés fellendülése nagy keresletet támasztott a vasgyártásban, 
míg a mezőgazdaság fejlődése fellendítette a mezőgazdasági gépek gyártását és a feldolgozóipart. Ez pedig a 
gyáripar általános fellendülését vonta maga után, melynek során kialakult az ipari burzsoázia. Legjelentősebb 
csoportját azok a terménykereskedők alkották, akik a gabonakonjunktúra idején fölhalmozott tőkéjüket 
elsősorban a malomiparba fektették be. Ők szinte kivétel nélkül zsidók voltak, vállalkozásaik a kiegyezés utáni 
gründolási láz tipikus jelenségei. Ipari burzsoáként később kezükben tartották a malomiparon kívül az 
élelmiszeripar, szeszipar és könnyűipar nagy részét, de érdekeltségük volt a nehéziparban is. A teljesség igénye 
nélkül utalunk itt Goldberger Óbudai hajógyárára, Weiss Manfréd csepeli és angyalföldi gyáróriására, a Beckek, 
Lánczy Leó Kornfeld Zsigmond bankjaira, Chorin Ferencre, a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökére 
és bányáira, vagy Jellinek Henrikre, Budapest villamosvasúti hálózatának kiépítőjére.   

A kapitalista fejlődés kibontakozására a társadalom különböző rétegei különféleképp reagáltak. Az alapítási 
időszak elzárulásával, az 1880-as évektől nyilvánvalóvá vált, hogy számos nehézség, amely a nagy felfutás 
időszakában anomáliának látszott, az a társadalmi struktúra átalakulásának szerves része. A magyarországi tőkés 
fejlődés társadalmi-politikai következményei közül jelentős a mezőgazdasági válságra reagáló új 
gazdaságpolitikai irányzat föltűnése. Az agrárius mozgalom a kapitalizmus konzervatív kritikáját fogalmazta 
meg. Negatívnak értékelték a kapitalizmusnak a birtokviszonyokra tett romboló hatását, a régi vagyonos rétegek 
süllyedését és újak fölemelkedését, a kisipar hanyatlását, és a kizsákmányolást. Programul tűzték ki a 
mezőgazdaság fokozott állami támogatását, a termelést, az értékesítést előmozdító intézkedéseket, a 
mezőgazdaság szerkezeti átalakítását. Az agrárvámot tekintették az Ausztriával fönnálló gazdasági közösség 
egyetlen értelmének. Legfontosabb szociális követelésük az elidegeníthetetlen, azaz elárverezhetetlen és 
adómentes földbirtokminimum bevezetése. E gazdavédő program a kormány szemében teljesen antiliberális 
megoldásnak tűnt, ami szemben áll a kapitalista piacgazdaság térhódításával. Funkcióját az állandó hitelhiánnyal 
küzdő volt nemesi középbirtok hanyatlásának megakadályozásában, és az elmaradott paraszti gazdálkodás állami 
segítséggel történő korszerűsítésében látták. Ezt csak a nagytőke támogatásának a rovására lehetett elérni, ám a 
merkantilisták kezében levő Szabadelvű Párt nem engedett. Az agráriusok szerint a liberalizmus az erősek, a 
hatalmasok uralma a gyengéken, a durva egoizmusé a humánumon, a társadalmat bomlasztó erőké a társadalmat 
konzerválókén. Szemükben a liberalizmus azonos volt a merkantilista nagytőke uralmával, s azzal vádolták meg, 
hogy a szocializmus okozója, mert gátlástalan önzése keltette fel az ipari és parasztszocializmust, az anarchia 
veszedelmeit. A nagytőkés merkantilizmus és a proletár szocializmus ugyan egymás ellentétei, de vannak közös 
vonásaik is: mindkettő a nyers erőszakot képviseli, a merev materializmus és önzés alapján állva rombolja a 
társadalmat. Tisza Kálmán és köre viszont arra mutatott rá, hogy az agráriusok antikapitalista jelszavai mögött a 
nagybirtok anyagi érdekei húzódtak meg, s veszélyes társadalompolitikai reakciónak tartották, ha a rosszul 
gazdálkodó nagybirtok szanálását az egészséges ipar- és kereskedelemfejlődés terhére akarja megvalósítani. 
Később Tisza István is hangsúlyozta “a nemzetköziség” vádjával szemben, hogy Magyarországon szarvas hiba 
lenne megfeledkezni az ingatlan és ingó tőke természetes szolidaritásáról, mert a “magyar nép előtt az uradalmak 
sokkal élőbb képviselői a nagytőkének, mint az ingó vagyon”, s nálunk a tőke elleni támadás a “ Zichyken 
keresztül jut el a Rotschildokhoz”. A polgári életforma térhódítása, az új divatú pénzszórással egybekötött 
fényűzés, a kötelező úri életmód anyagi velejárói növelték a volt birtokos nemesség adósságait. Nem lehetett 
megoldani azt a kérdést, hogy miként költsön valaki évi 20 000 Ft jövedelemből 30 000-t károsodás nélkül. 
Emiatt egyre többen fanyalodtak rá az állam kenyerére: az állami birtokon, közigazgatásban, minisztériumokban 
kerestek megélhetést. A liberális felfogás (Beksics Gusztáv, Berzeviczy Albert) a középbirtok hanyatlását 
természetesnek, a dzsentri polgárosodását szükségesnek tartotta. De megkezdődött a dzsentri öntudatra 
eszmélése is, a liberalizmus agrárius kritikájához való fölzárkózás. Mindezek oka, hogy a társadalmi átalakulás 
üteme és intenzitása nem volt adekvát a gazdaság növekedésével.  

A magyarországi tőkés fejlődés sajátosságai mutatkoztak meg abban, hogy a terményforgalom, a hitelélet és 



a közlekedés gyors előrefutása a társadalmi viszonylatokat gyökeresen nem formálta át. Megszületett a modern 
nagyipar, de rendkívül jelentős maradt a gyáripar elől hátrálni kényszerülő kisiparosság. A parasztgazdaságok 
zöme nem alakult át piacra termelő mezőgazdasági üzemmé, továbbra is elsősorban családfenntartásra dolgozott, 
erősen autarkiás vonásait a háziipar továbbélése is támogatta. A hagyományos paraszti életforma lassan mozdult, 
őrizte a feudalizmusból hozott formákat, hasonlóan a városi kispolgári rétegekhez. A közlekedés, ipar, hitelélet, s 
az egész kapitalista élet gyors ritmusát, szokatlan szabályait a hagyományos gondolkodású és süllyedő rétegek 
idegennek érezték. Ezt az eleve meglevő idegenkedést fokozta, hogy Magyarországon a polgárság, az új 
társadalmi rend legmozgékonyabb alakítója és egyik fő haszonélvezője zömében etnikailag idegen elemekből –
kisebb részt német patríciusokból, bevándorolt cseh és osztrák iparosokból, de nagyobb részt zsidókból került ki.  

A zsidók jelentős szerepe a magyar kapitalista fejlődésben két fontosabb okra vezethető vissza. A feudális 
korszakban a zsidóság vallásilag háttérbe szorított, társadalmilag megvetett, elkülönített és elkülönülő réteget 
alkotott. Földbirtokos vagy teljes jogú városi polgár nem lehetett, céhes iparral nem foglalkozhatott. Maradt tehát 
számára a korai katolikus felfogás által erkölcstelennek tartott pénzüzlet, s a céhen kívüli kontáripar, illetve az 
egyre fontosabb gazdasági funkciókat betöltő házaló kereskedelem. Jogfosztottsága és kirekesztettsége azonban 
a kapitalista átalakulás beköszöntével, a polgári jogegyenlőség bevezetésével gazdaságilag a hasznára fordult. 
Közép-Európában a nagybirtokhoz kötődő mezőgazdasági árutermelés kedvező lehetőségeket teremtett a gabona 
kereskedelem, a kereskedelmi és kölcsöntőke, a váltóüzlet számára. A zsidó polgárság, miután feudális eredetű 
ingatlanok nem kötötték meg gazdasági tevékenységében, teljes anyagi erejét a kapitalista fejlődés emeltyűjét 
képező kereskedelemre és hitelre fordította. Így került a magyarországi zsidóság legvagyonosabb része a 
kapitalista gazdasági élet fontos pozícióiba. Itt igazolható a magyar polgári fejlődés sajátos útja: az autochton 
nemzeti polgárság gyenge és önállótlan, szükséges és nélkülözhetetlen volt a zsidóságnak a polgárosodás 
funkcióit betöltő gazdasági és társadalmi szerepe.  

Növekvő gazdasági szerepük nagyarányú be- és átvándorlásukkal is összefüggött. A Galíciából és az 
oroszországi pogromok elől a zsidóság tömegesen vándorolt Nyugatra, köztük Magyarországra. Ezek a 
csoportok az északkeleti megyékből fokozatosan az Alföldre, a falvak után a városokba húzódva házalással 
próbálkoztak. Részben közülük kerültek ki a faluhelyeken a pénzügylettel is foglalkozó kocsmárosok, 
terménykereskedők, tehát a tőke helyi megtestesítői. Ezen a talajon bontakozott ki a liberalizmus másik támadó 
irányzata: az antiszemitizmus.  

A zsidóság a 19. század második felében gyorsan asszimilálódott és differenciálódott, a társadalom 
különböző rétegeibe tagozódott. 1900-ban a zsidó népesség 1,38%-a tartozott a 100 holdon felüli birtokosokhoz, 
1,73%-a nagypolgársághoz (gyárosokhoz, bankárokhoz), 3,18%-a az 1-100 hold közötti birtokosokhoz, 38,30%-
a a kispolgársághoz, 20%-a a tisztviselő-értelmiségi réteghez és 34-36%-a a munkássághoz. Ez a megoszlás felül 
és alul nem nagyon különbözött az egész társadalom struktúrájától, bár annál polgárosultabb. Ez elsősorban a 
tőkések, iparosok, kereskedők és munkások átlagnál nagyobb arányában mutatkozott meg. A fő különbség az 
volt, hogy a zsidó népességből csaknem teljesen hiányzott a parasztság, csak igen vékony kis és középbirtokosi 
réteg alakult ki. Az egész lakosság kétharmadát kitevő parasztság híján, a zsidó népességben az ipari és fogalmi 
keresők aránya háromszorosan, az értelmiségieké kétszeresen múlta felül az országos átlagot. Magas volt 
számarányuk a tőkésiparban, hitelszervezetben, de egyúttal az ipari és kereskedelmi munkások között is. A 
zsidóság tehát a 20. század elejére a magyar társadalom szerves részévé vált, s valóságos társadalmi hiányt 
pótolt. De csak pótolt, és csak annyira, amennyire helyzete, történelmi kötöttségei lehetővé tették. A régen 
érkezettek és korán elmagyarosodtak a történeti uralkodó osztályokhoz asszimilálódtak. Pl. Helfy Ignác politikai 
karrierje egyedülálló: Kossuth bizalmasaként ő állt 1874-től a Függetlenségi Párt élén. Az újonnan érkező 
asszimiláns polgárság, minthogy sem az etnikai közösség, sem a közös antifeudális küzdelmek szálai nem fűzték 
a régi kispolgári rétegekhez, a parasztsághoz, lefelé is elzárkózott. Ezért az asszimilánsokból és a vékony magyar 
erekből alakult polgárság elégtelenül töltötte be a nemzeti burzsoázia szerepét. Az antiszemitizmus ellenfelei 
abból kiindulva, hogy a zsidóság vallás, semmi más, érveltek a zsidóellenességgel szemben. Azt azonban nem 
tagadták, hogy néhány évtized nem volt elegendő bizonyos etnikai jellemvonások megváltoztatásához. Sok 
esetben – úgymond – külsejéről, magatartásáról, életviteléről meg lehet állapítani, ki zsidó, ki nem az. Tehát az 
antiszemitizmusban az etnikai konfliktus bizonyos elemei is benne voltak, függetlenül attól, hogy a zsidók 
részben a történelmi múlt alapján külön etnikumnak vagy külön nemzethez tartozóknak minősültek-e vagy sem. 
A liberális gondolkodás elvetette az antiszemitizmust és egyes zsidók kiváló közéleti eredményeire, illetve a 
közösség asszimilációs hajlandóságára hivatkozott. 

A zsidóság asszimilációja fontos szerepet játszott az ország nemzetiségi viszonyainak megváltozásában. 
1910-re a hazai zsidók túlnyomó többsége magyarnak vallotta magát, s ennek is köszönhető, hogy magyarság 
abszolút többségbe került a nemzetiségekkel szemben. Ebből kiindulva azt is mondhatjuk, hogy a magyarországi 
zsidóság története jórészt az asszimiláció története. Jelentősége jól megmutatkozik külföldi összehasonlításban. 
Míg a morvaországi, vagy csehországi zsidók megtartották német kultúrájukat, kevesen csehesedtek el, addig a 
magyarországi zsidók néhány évtized alatt zsidó magyarok lettek. Ennek fő oka, hogy a zsidóság polgári 



érvényesüléséhez nélkülözhetetlen volt magyarrá válása. De szerepet játszott benne az is, hogy a folyamat egybe 
esett a magyar nemzetté válás folyamatával, s a reformkor liberális szellemű nacionalizmusa, a magyar kultúra 
kiemelkedő teljesítménye mágnesként vonzotta magához a németeket és a zsidókat. A gettóból szabadult, 
lényegében elnémetesedett zsidóság egy erősebb, és feljövőben levő kultúra vonzásába került. Egy kivételesen 
erős nemzeti kultúra asszimilációs erejéről van szó. Fontos megjegyezni, hogy a világon egyedül a magyarokhoz 
asszimilálódtak a németek. Még az Osztrák-Magyar Monarchia területén is, ahol nem a magyarsággal 
érintkeztek (Csehország, Erdély román lakta részein, Galíciában, vagy Bukovinában) a németek mindenütt 
németek maradtak. De a Duna mentén, vagy a Bánságban átvették a magyar nyelvet és kultúrát. Tehát a magyar 
kultúra nemcsak a német nyelvű zsidókat, hanem magukat a németeket is asszimilálta. A magyar kultúrát 
gazdagító személyek közül megemlítjük Goldzieher Ignác és Vámbéry Ármin orientalistát, Kármán Tódor 
fizikust, Purjesz Zsigmond orvost, Acsády Ignác, Fraknói Vilmos és Marczali Henrik történészt, Bródy Sándor 
írót, Fényes Adolf festőművészt, Hajós Alfréd úszót.   

A magyar zsidó burzsoá kialakulása, szorgalmuk, igyekvésük, vállalkozói kézségük összességében a magyar 
nemzet egészének megizmosodását jelentette a polgárosodás korában. 

 
 

Szőke Árpád 1 lbj 

A nagybecskereki magyarság kulturális életének 
hatvanadik jubileuma és megmaradásunk jövője 

 
 
Nagybecskerek - Béga menti város, a vajdasági Bánát központja, a valamikori Torontál vármegye székhelye. 

Lakosságának kb. 13% magyar ajkú. A tenyérsík Bánát értékeiben még mindig kincsesbánya. Sajnos minden 
elvándorlással, minden temetéssel szegényebb lesz és feledésbe merül. Csak a lelkes, a szülőföld értékei iránt 
érzékeny emberek igyekeznek fenntartani magyarságukat, különböző civil és politikai szervezetek formájában. 

Közép-Bánát térségében tíznél több művelődési egyesület hallat magáról évente. Ezeknek a művelődési 
egyesületeknek a szervezettségi formája - attól eltekintve, hogy város vagy falu - nagyban különbözik. 
Nagykikinda, Muzslya és Nagybecskerek rendszeresebb munkával bizonyít évente, még a többi egyesület egy-
egy jeles dátum megünneplésekor vagy a vajdasági magyarságot összefogó, fontosabb rendezvények alkalmával 
kap lángra. Természetesen az anyagi háttér a legnagyobb akadálya annak, hogy mindenütt kibontakozzon a 
folyamatos munka. Kevés egyesület mondhatja el magáról, hogy saját épülettel és saját anyagi forrással 
rendelkezik. Sok éven keresztül az ilyen művelődési egyesületek  a helyi önkormányzatok pénzügyi 
támogatására voltak és vannak utalva. De ezek az adományok is annyira kevesek, hogy a megvalósult 
rendezvények tisztán a lelkes műkedvelők önzetlen munkájának eredményei. De mindennek ellenére, ezen a 
szórványvidéken is találunk komoly és dicséretre méltó munkát. Ezt részben bizonyítja a nagybecskereki Petőfi 
ME tevékenysége is, melyet előadásomban ismertetni fogok önökkel. 

Pontosan hatvan esztendeje annak, hogy a második világégés után megalakult a Petőfi Művelődési Egyesült. 
Köszönhető mindez dr. Váradi Imrének, Marócsik Györgynek, B. Szabó Györgynek és nem utolsó sorban az 
akkori alapító tagoknak és a tagságnak,  1945. május 6-án megalakították a Vajdasági Magyar Művelődési 
Egyesületet, egész bizonyos, hogy ez volt a felszabadult Vajdaság első magyar művelődési egyesülete. Idézném 
dr. Váradi Imrét, az alapító közgyűlés elnökének megfontolt gondolatait: 

“Egy fiatal nemzedék veszi ma kezébe a vajdasági magyarság kulturéletének vezetését és a kulturán 
keresztül, annak segítségével keresi az utat a néplélekhez. Emelni kívánja a magyarság kulturszintjét, hogy lépést 
tarthasson a többi népek kulturális versengésében. Ennek az egyesületnek hivatása lesz a szlávság és magyarság 
közötti testvéri viszonyt kiépíteni, megerősíteni és ápolni.” 

Az akkori időknek megfelelően a következő irányvonalakat és feladatok megvalósítását rendezte az 
alapszabályzat: 

A vajdasági magyarság művelődési igényeit biztosítani. 
Az illetékes hatósági szervekkel karöltve és azok segítségével felszámolni az írástudatlanságot. Hozzájárulni 

az elemi és középiskolák tatarozási munkálataihoz, hogy azokat mielőbb megnyissák. 
Széleskörű munkaterv keretében a lakossággal megismertetni a magyar és más nemzetek kulturális 

örökségét. 
Fejleszteni a vajdasági magyar művészetet és irodalmat. 
Munkálkodni a jugoszláviai nemzetek hagyományainak cserelátogatások alapján való megismerésen, 

valamint fejleszteni az együttműködést a délszláv és magyar egyesületek között. 



Segítségre lenni minden olyan tevékenységben, amely a vajdasági magyarság gazdasági és kulturális 
helyzetének fellendítésére irányul. 

Már a kezdet kezdetén szerteágazó tevékenységre tett szert az egyesület. Az egyesület 
munkatevékenységének legfontosabb kérdése az iskoláztatás továbbfejlesztése volt. 

“Minden magyar gyermeknek és ifjúnak biztosítani kell az elemi oktatásban való részvételt. A szorgos és 
tehetséges tanulóknak pedig az anyagi nehézségek ellenére is, lehetőséget kell nyújtani, hogy főiskolai 
képzettséget szerezhessenek.” 

Az egyesület részt vállalt a magyar könyvtár megalakulásában, a népművelő előadások megszervezésében, 
továbbá a műkedvelőkre támaszkodó színházi és zenei élet megindításában, képzőművészeti tárlatok 
megnyitásában és a más nemzetek egyesületeivel rendezett közös előadássorozatok szervezésében. 

Évek folyamán az egyesület neve változott. 1980 óta, Petőfi Művelődési Egyesület Zrenjanin néven 
szerepelünk, mely pecsétünkön négy nyelven magyarul, szerbül, románul és szlovákul található. 

A mai egyesületi otthont a tagság 1948-ban kapta meg és azóta az épület többszöri átalakuláson ment 
keresztül, míg elnyerte mai alakját, amely részben megfelel a műkedvelő mozgalom és a szórakozás igényeinek, 
valamint szavatolja a zavartalan munka és  elképzelések megvalósítását. Egyedülállóak vagyunk abból a 
szempontból is, hogy az épületet sajátunknak vallhatjuk. 

Egyesületünk keretén belül alakult meg az országszerte hírneves magyar bábosok színtársulata, az 
egyesületből vált ki 1952-ben a Madách Színház, a Városi Filharmonikus Zenekar és nem utolsó sorban az 
Amatőr Képzőművészek Egyesülete 1985-ben. 

Az egyesület munkájának a hangadója kezdetben a színtársulat volt, majd a néptánccsoport. Folyamatos 
tevékenységgel vagy időként megszakításokkal a következő szakosztályok munkájáról lehet számot adni: 

Könyvtár, ifjúsági klub, táncegyüttes, zenei szakosztály, irodalmi szakosztály, színjátszók, bábosok, 
népművészeti szakosztály, képzőművészeti szakosztály, gyűjtők, játszóház és az egyesületi klub. 

Büszkék vagyunk mindegyikre, úgyszintén büszkék vagyunk és hálás köszönettel szolgálunk azoknak az 
önkénteseknek, akik ezeket a csoportokat még mai nap is működtetik és fenntartják. 

Számos fiatal kezdte pályafutását az egyesületben vagy az egyesület színpadán. Napjaink még jobban 
kötelezik az egyesületet, hogy az ifjúság és a fiatalok felé forduljon. Természetesen ezt igyekszünk is megtenni. 
A rendszeres és folytonos munka a szakosztályok keretén belül ezt bizonyítják is. Egyes rendezvényeink 
rendszeressé váltak. . Így 1991-től minden évben megtartjuk a “B. Szabó György napokat”, továbbá 1999-től 
október 6-án az eleméri katolikus templomban megemlékezünk az aradi vértanúkról, 2000-től pedig 
augusztusban “A vetéstől a mindennapi kenyerünkig” című rendezvényünkre kerül sor. Egyes rendezvények 
vajdasági jellegűek. 

Rendszeresen osztunk díjakat, évente “Petőfi díjat”, “Aranka díjat” és iskolás kategóriában “B. Szabó 
György” díjat. 

Tevékenységünk folyamatos, rendszeres, halk, de kiállunk a magyar nyelv ápolása és megőrzése mellett, 
úgyszintén a hagyományok ápolása mellett, ami nélkülözhetetlen eleme az új nemzedék megmaradásának. 

Manapság sok problémával kerülünk szembe, amelyeket térségünk jelenlegi állapota és az anyaországunk 
uniós csatlakozása okozott. Az első probléma együttes községi és tartományi képviselőinkkel kapcsolatos. Az 
egy-két helyi magyar politikus és néhány parlamenti képviselő, aki a szerbtöbbségű helyi önkormányzatban 
foglal helyet, főleg protokolláris jellegű események szereplője, mintsem valós problémák felvetője. Lassan 
teljesen elfogyunk ezen a vidéken is, kevés iskolázott fiatalunk van, nincsenek embereink a hatalom közelében,  
sem a közintézményekben, akik kiállnának érdekeinkért. Óriási hátrányunk a gazdasági élet folyamataiból való 
teljes kiszorításunk. 

Az októberi változásként emlegetett hatalomváltás után erőre kapott a radikális nacionalizmus és a 
populizmus újabb hulláma. A vereség és a számvetés hiánya, a nagyszerb projektumhoz való kötődés, az 
identitás zavarához vezetett, és ködös politikai állapotokat szült Szerbiában. Most már világos, hogy az új 
politikai elit képtelen szembenézni a bűncselekményekkel, ugyanakkor a kosovoi kérdés felélesztésével újabb 
elszigeteltség felé sodorja az országot. Két új érték került előtérbe: a szerbség és a pravoszláv vallás. 
Nyilvánvaló, hogy a populizmus és a szerb nacionalizmus újjáéledése növeli a szomszédok és kisebbségek iránti 
revansizmus veszélyét Szerbiában. Szeretnénk hinni, hogy mindez nem azt jelenti, hogy minden kezdődik 
elölről. 

A december 5-i referendum sem hozott derűs időt felénk. Már a meglévő magyar igazolvány is csalódást 
keltett a népek között. A vízum kérelem napról napra bonyolultabb, a szórvány magyarok a teljes elzáródás elöl 
a kettős állampolgárságban láttak kiutat. Sajnos ez nem következett be, így nyomasztó érzés talált utat az 
emberek szívéhez, hogy nem tartozunk senkihez. Két kifejezésben maradtunk, melyek állandóan kísérnek 
bennünket, az egyik a kisebbség, a másik pedig a szórvány. 

Mindez a művelődési életre is nagymértékben kihat. Az elmúlt tíz évben fokozatosan teret hódított néhány 
anyaországi alapítvány, majd lassan községi és tartományi alapítványok is megjelentek. Térségünkben is 



reménykeltő az Illyés Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázatok. A 
kultúra részére ezek az alapítványok nyújtanak némi kielégítő támogatást. Gondot okoz az információkhoz való 
hozzájutás, továbbá minden évben bonyolultabb az űrlapok kitöltése és a megpályázott pénzösszegek 
elszámolása. Az újonnan megindult adórendszer pedig úgy jelzi, hogy ezeket a pénzösszegeket is megadóztatják, 
ami egyérteműleg még kevesebb pénzt jelent az egyesületek részére. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az itt rekedt magyarság megmaradása attól függ, hogy az anyaország 
mennyit nyújt és hogy meddig nyújtja a kezét. A hathatós és az európai mércékkel összhangban levő segítsége 
számunkra életfontosságú. 

Végül idézném kolléganőmet, mg. Tóth Glemba Klárát, a Hatvanéves Jubileumi Emlékbizottság elnökét: 
“Mi, itt délen, a Trianon által meghúzott határvonal ezen oldalán, az anyaországon kívül rekedt magyarok, 

büszkén és bátran vállaltuk és vállaljuk a kihívásokat, s teszünk eleget a magyarságunkból adott feladatok 
elvégzésének. Mély meggyőződésem, hogy bennünket, vajdasági magyarokat, bánáti magyarokat és nem utolsó 
sorban – nagybecskereki magyarokat, a kultúra, a műveltség menthet meg a bezárkózástól, de a felénk irányuló 
veszedelemtől is. Ugyanakkor ez az egyedüli út a hőn áhított európai fölzárkózáson is”. 

 
Jegyzet: 
Szőke Árpád a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesület elnöke 
 
 

Ujlaky István 

Merre tart a nemzet-hajó? 
 
Aki nem képes vagy nem hajlandó nemzeti öndicséreten és nemzeti önsajnálaton kívül mást befogadni a 

magyarságról, ne olvassa tovább írásomat! Aki csak az épp aktuális nacionalista kánon keretei között tud és akar 
gondolkodni, ne olvassa tovább írásomat! Akinek a nemzet kizárólag érzelmek tárgya, ne olvassa tovább 
írásomat! 

Senkit nem akarok megbántani. 
Szüleit, gyermekeit, kedvesét szeretheti az ember a kritikátlan, elfogult rajongás vak szeretetével. De 

szeretheti úgy is, hogy látja, tudja, érzi hibáit, korántsem tartja tökéletesnek, mégis szereti. Én ezt a mégis-
szeretetet javaslom megközelítési módnak. 
 

Mi a nemzet? 
 
Sokan, sokszor feltették már ezt a kérdést, tanulmányban, esszében, újságcikkben, ünnepi beszédben, 

tudományos előadásban. 1lbj Ezért erről csak vázlatpontokban szólnék.  
A) a nemzet mesterséges közösség (“Egy nemzet léte: naponta ismétlődő népszavazás” - Ranke). B) a nemzet 

politikai közösség. C) a nemzet érzelmeket vált ki. D) a nemzet történelmi fejlődés eredménye. E) a nemzet 
önmagában értékmentes, leíró fogalom. F) a nemzetnek Európában ma két alaptípusa van. Az államnemzet vagy 
politikai nemzet (lényege az állampolgári közösség, az alkotmány és a törvények összetartó ereje.) A másik típus 
a kulturális nemzet vagy kultúrnemzet (lényege a közös nyelv, kultúra, történelem, szokások). A két típus 
egyenértékű. G) a nemzet a történelem egyik legfontosabb, de nem az egyetlen szereplője. 

Úgy gondolom, a fenti vázlatpontok nagyobbik része ismertnek és magától értetődőnek tekinthető, ezért csak 
kettőt szeretnék közülük megindokolni. A nemzet történelmi fejlődés eredménye. Vajon milyen idős a nemzet – 
abban az értelemben, ahogyan a szót ma használjuk? A perennialisták 2lbj szerint a nemzet örök. (Eszerint 
előbb lett volna magyar nemzet, mint magyar állam. Előbb, mint a törzsszövetség. Előbb, mint a törzsek.) Ezt a 
nézetet képviselte valaha Pauler Gyula, Marczali Henrik. Ma ezt a felfogást mértékadó tudományos körökben 
Magyarországon már senki sem vallja. A modernisták szerint a nemzet az elmúlt 200-250 évben született meg. 
Ennek a felfogásnak a képviselője Szűcs Jenő. 3lbj Végül, a szimbolisták szerint a modern nemzetfogalom 
előzményei az érett középkorig nyúlnak, a magyar (és más európai) nemzet a 12.-13. században született meg. 
Ennek a felfogásnak a képviselője Kristó Gyula. Ha a nemzetet történelmi terméknek tekintjük, valószínűnek 
kell tartanunk azt is, hogy nem fog örökké fennmaradni. Európa nyugati felében felülről a globalizáció, alulról a 
regionalizmus 4lbj bontogatja, gyengíti a nemzeteket. Hasonló a helyzet Ukrajnában és Oroszországban is. 
Kelet-Közép-Európában a globalizmus kétségtelen realitás, regionalizmus viszont nincs. Magyarországon a 
szélsőséges mértékű pártosodás “helyettesíti”. Jómagam úgy vélem, a nemzet az elkövetkező 20-30 évben is a 
történelem fontos szereplője lesz, de szerepe talán tovább csökken. Jóslásokba bocsátkozni azonban nem 
érdemes. 



A másik kérdés, amit tisztázni kell, hogy a nemzet értékmentes fogalom. Azt értem ezalatt, hogy – 
ellentétben, például, a szabadsággal, a szeretettel vagy a barátsággal, melyek mindenki számára és mindig 
pozitív értékek – a nemzet megítélése tértől és időtől, illetve az adott szereplőktől függ. Sőt, ugyanaz a nemzet 
egyes nézőpontból szimpatikus és pozitív, más nézőpontból negatív vagy éppen reakciós. Vegyük példának a kb. 
1900-1925 között kiformálódó modern török nemzetet. Kemal Atatürk honvédő háborúja az antanttal szemben, 
vagy modernizáló törekvései szimpatikusak, az örmény holokauszt aligha. Ugyanaz a török nemzet egy török 
hazafi számára csodálatos, egy kurd, örmény vagy görög kisebbségi számára katasztrofális. 

 

Mi az identitás? 
 

Ha egy egyéves pici lánynak azt mondod: de szép kisfiú vagy! – nem fog tiltakozni. Egy négyéves leányka 
viszont már kikérné magának: én nem kisfiú vagyok, hanem kislány! Az egyévesnek még nincs, a négyévesnek 
már van nemi identitása. Vagy, egy másik példa: a futballmeccsről haza tartó szurkoló boldogan újságolja: 
győztünk. Vagy épp rezignáltan közli: kikaptak. Esetleg azt mondja: kikaptunk. A példa a szurkolói identitás 
variációit mutatja be. A győztessel könnyű, a vesztessel nehéz azonosulni. Az igazi (megszilárdult) identitás 
független győzelemtől vagy vereségtől. 

A modern nemzeti identitás lényege, hogy a nemzet, mellyel azonosulunk, érzelmeink és politikai 
lojalitásunk tárgya. Érdemes azonban megjegyezni, sőt nyomatékosan hangsúlyozni valamit. (Az egyik ember 
mélyebb, bonyolultabb, erősebb, szenvedélyesebb szeretettel, a másik sekélyesebb, gyengébb érzelmekkel 
szereti a szüleit, a gyerekeit, a kedvesét. Az előbbi lehet szimpatikusabb, az utóbbi ellenszenvesebb. De 
mindkettő szülő, gyermek, szerető – az is, aki gyengébben szeret.) A nemzeti identitás kritériuma nem a nagyon 
erős azonosulás, hanem csupán az azonosulás. Azok, akiknek az életében a nemzeti érzés különlegesen erős, 
hajlamosak megvetni, nem a nemzethez sorolni, a nemzetből kitaszítani a náluknál gyengébb identitásúakat. Ez 
logikailag képtelenség, politikailag taktikai hiba, erkölcsileg skandalum. Senki sem állíthatja mások elé 
mérceként – önmagát. Ebből a szempontból szinte groteszk jelenség, amikor a legnagyobb nacionalisták 
csalódnak nemzetükben, duzzogva ábrándulnak ki belőle. Minderre érdekes példa Mussolini vagy Hitler esete: 
bukásuk előtt mindketten kiábrándultak nemzetükből. 

A nemzeti identitás kapcsán érdemes szólni a nemzetkarakterről 5lbj is. Közhelyes a megállapítás precíz 
németekről, hideg angolokról, szenvedélyes olaszokról, mély érzésű oroszokról. De vajon megragadható-e 
tudományosan is valamiféle nemzetkarakter? Szűcs Jenő arra hívja fel a figyelmet, hogy minden nemzet meg 
van győződve arról, hogy ő lovagias, bátor, vendégszerető, nemes lelkű. Az adott nemzet hibáit viszont a 
szomszéd népek fogalmazzák meg, nem kevesebb egyoldalúsággal. Ráadásul a nemzetkarakter nem változatlan 
fogalom, noha első látásra hajlamosak vagyunk annak vélni. Érdemes elolvasni vagy újraolvasni Babits Mihály 
esszéjét 6lbj: vajon ma ugyanazok a vonások jellemzik-e nemzetünket, mint akkor? Részben igen, részben nem. 

A kelet-közép-európai és balkáni népek jellemzője a mártír-szerep, a kollektív önsajnálat. A lengyelek 
egyenesen “a népek Krisztusának” tartották önmagukat. Pintér Lajos költő egyik versében “Európa indiánjainak” 
nevezi a magyarokat. Térségünk minden népe hajlamos önmagát a sors, a történelem, és persze a szomszéd 
népek áldozataként látni. Magyarok, horvátok, lengyelek egyaránt “Európa védőpajzsai” 7lbj ill. “a Nyugat 
védelmezői” voltak a “barbár” keleti támadásokkal, tatárokkal, törökökkel, oroszokkal szemben, de a toposz 
talán a románoknál, szerbeknél is létezik. 

Az egyes ember hajlamos arra, hogy saját magát “alapvetően rendes fickónak” és “értelmes embernek” tartsa. 
Ezért hibáit, bűneit másokra hárítja át, hogy kedvező önképe fennmaradhasson. Ez a bűnbakképzés lélektani 
alapja. Mások – jóval ritkábban  bűntudatos, önmarcangoló személyiségek. Az ideális persze az, ha valaki 
képes szembenézni vétkeivel, képes őszintén megbánni azokat, de ettől még nem fogja gyűlölni önmagát. 
Kérdés, hogy az egyes emberre érvényes szabályok vajon mennyire alkalmazhatók népekre, nemzetekre. 
Állítólag a németek és zsidók esetében fordul elő leginkább a kollektív öngyűlölet, miközben a románokra, 
franciákra jellemző a narcisztikus, minden önkritikát nélkülöző önszeretet. És mi, magyarok? 
 

Tegnapelőtt: nemzet és identitás a 19. században 
 
A 19. századi magyar nemzeti identitás és nemzeteszme 8lbj középpontjában a szabadság áll. Kívánjuk a 

sajtó szabadságát! – kezdődik március 15-e Tizenkét Pontja. Jobbágyfelszabadítás – a forradalom talán 
legfontosabb s legmaradandóbb vívmánya. Éljen a magyar szabadság, éljen a nemzet – mondja a Kossuth-nóta. 
A század nagy nemzeti politikusai egyben liberálisok is: Kossuth, a két Batthyány, Szemere, Deák, Eötvös. 
Szabadság és nemzet (inkább vélt, semmint valós) ellentéte 20. századi. 

A 19. századi nemzetek szerepe Európa-szerte alapvetően pozitív: a nemzet integrál, egyesít, függetlenségért 
harcol. Az integráló szerepkör a jobbágy vagy volt jobbágy felemelését, a nemzetbe való beemelését jelenti. De 



nálunk az asszimiláció reményét, szándékát is: a “szabadsággal megajándékozott” nemzetiségek remélt 
beolvadását a magyarba. Az egység nálunk “a két magyar haza”, Magyarország és Erdély egyesítését, a 
függetlenség a Habsburgokkal szembeni (a birodalmon belüli vagy a teljes) nemzeti függetlenséget jelenti. 
Kevesen ismerték fel, hogy mindez együtt meghaladja a magyarság erőit – noha 1849 tapasztalata ezt mutatja. 
Mocsáry mondta ki: “vagy függetlenség, vagy magyarosítás.” (A nemzet erőinek túlbecsülése – nem magyar 
sajátosság. Bizonyos értelemben a nacionalizmus velejárója. A jelenség klasszikus példája lehet az első 
világháború német imperializmusa.) De, visszatérve egység és függetlenség problémájára: ezek nem pusztán a 
nemzeti ideál szempontjából fontosak. A nemzeti egység és függetlenség a gazdasági és kulturális fejlődés 
optimális kerete. 

A 19. századi magyarság döntően és alapvetően befogadó nemzet, még ha kisebbségi áramlatként, 
búvópatakként ennek ellentéte, a kirekesztés is felbukkan. A befogadás leggyakrabban emlegetett példája a 
zsidóságé, holott korántsem csak erről van szó: svábok, örmények, görögök befogadásáról is. És persze, ami a 
fonákjáról nemzeti elnyomás – tudniillik az asszimilációra való törekvés – az a színéről nézve szintén befogadás. 

A faji alapú nemzet, mely az “idegent” gyűlöli és kiutasítani akarja, rosszabb, mint a beolvasztani akaró 
felfogás, noha ez utóbbi sem felel meg 21. századi demokratikus ideálunknak, vagy akár az emigráns Kossuth 
bölcs belátásának. (Mindezzel nem kívánom az erőszakos asszimilációt kedvező színben feltüntetni. Jegyezzük 
meg azt is, az első világháború előtti évszázad magyar asszimilációs nyeresége – legalább kétmillió fő – nagyobb 
részben származott spontán és természetes, és csak kisebb, szinte elenyésző részben erőszakos asszimilációból. 
Ez úgyszólván kollektív álláspontja a magyar történettudománynak.) 

A 19. században egyes európai nemzetek tisztán politikai nemzetek: franciák, britek, svájciak, hollandok, 
amerikaiak. Más európai népek tisztán kulturális nemzetek, mint a németek, lengyelek, csehek, románok. A 
magyarság ekkor átmeneti típus. Államnemzet saját nemzetiségeivel szemben, kultúrnemzet a Habsburg 
dinasztiával s a Lajtántúllal szemben. 
 

Tegnap: nemzet és identitás a 20. században 
 
Fejezetcímünk hosszabb, önálló tanulmány, vagy akár könyv címe is lehetne. Az adott célhoz és terjedelmi 

kerethez igazodva okfejtésünk óhatatlanul vázlatos kell legyen. A 19. század végén és a 20. kezdetén trauma-
sorozat érte népünket. Vereség a világháborúban. Hatszázezer halott (ennyi áldozat néhány év alatt a tatárjárás 
óta nem volt.) Forradalmak. Vörös terror, majd fehérterror. S végül: Trianon. Mindez természetesen 
messzemenően rajta hagyta ujjlenyomatát nemzeten, nemzeti identitáson, nemzeteszmén. A szabadság eszménye 
kikerült a nemzeti gondolat köréből (bár a húszas évek meghatározó személyiségét, Bethlen István grófot még 
szokás konzervatív-liberálisnak is nevezni.) Helyébe a vallás lépett. És itt meg kell állnunk egy pillanatra. 
Nemzet és vallás között nincs automatikus kapcsolat. A két eszme közötti viszony ott a legerősebb, ahol a 
nemzet vallási szempontból lényegében homogén, ugyanakkor elnyomott helyzetben van egy eltérő felekezetű 
elnyomóval szemben. A katolikus írek a protestáns Angliával szemben, katolikus lengyelek és litvánok vagy 
evangélikus lettek és észtek a pravoszláv cári Oroszországgal szemben, ortodox románok a nyugati keresztény 
magyarokkal szemben. Ezekben az esetekben a vallás nemzeti cementáló erő is. De létezik az ellenpélda is: a 
római pápa “az ördög művének” tartotta az olasz nemzetállamot; vallás és nemzet kérdése meglehetősen 
közömbösen élt egymás mellett a brit, francia, német történelemben.  

Bár a 19. század valamennyi jelentős politikusa vallásos, a magyarok Habsburg-ellenes küzdelmeiben ekkor 
a vallás nem játszott szerepet (egészen más a helyzet a 17. században!), a 19. századi magyar nacionalizmus 
lényegében laikus. (Sőt: az egyházjogi viták során a századvég nemzeti liberális generációja – Wekerle, az 
emigráns Kossuth és mások – többször is szembeszáll a magyar katolikus egyházzal és a Vatikánnal is.  

A 20. században egy neobarokk keretbe illesztett, sok szempontból anakronisztikus és retrográd magyar 
nemzeteszme született, amely a revízión, az egyház(ak) és a nemzet stratégiai szövetségén, s a múlttal való 
szembenézést elkerülő bűnbakképzésen alapult. A revízió kérdésében Magyarországon lényegében 
közmegegyezés volt, mely a szélsőjobbtól a kommunistákig mindenkire kiterjedt. Abban már jelentősek a 
különbségek, hogy vajon csak békésen vagy háborúval is kivívandó, etnikai vagy történelmi elvű legyen a 
revízió, illetve tekinthető-e minden bajok kizárólagos okának Trianon. 

Ellentétben az előző századdal, a 20. századi magyar nemzet alapvetően és döntően kirekesztő, bár 
kisebbségi áramlatként, búvópatakként létezik benne a befogadó attitűd is. Előbbire az antiszemitizmus, a 
szomszédnépekkel szembeni gyűlölet, utóbbira egy Bajcsy-Zsilinszky Endre, Peyer Károly, Bartók és Kodály, 
Móricz és József Attila stb. nevével fémjelezhető ellenáramlat hozható fel példaként.  

A végeredmény közismert és lélekben máig feldolgozatlan: újabb vereség a második világháborúban, 
holokauszt 9lbj, második Trianon, hazánk szovjet érdekszférába kerülése.  

A magyarság a 20. században tisztán kulturális nemzetté vált. Erre szinte predesztinálta a határon túli 
magyarok milliós tömege, a német, majd a szovjet megszállással szembeni szellemi honvédelem.  



A nemzet és nemzeti identitás dinamikája a szovjetizált Magyarországon – külön tanulmány, másik írás 
témája lehetne. Frázisokat pufogtatni nem akarok. Ezért, csupán röviden, két tényezőt említenék. Az egyik az a 
sokak által képviselt felfogás, amely szerint a szovjet típusú berendezkedés, és az új világpolitikai felállás, a 
mindent maga alá rendelő kétpólusú világrend nem megoldotta, hanem befagyasztotta a problémák közül 
mindazokat, amelyek hagyományosan a nemzeti problémakörbe tartoznak (többség és kisebbség, egység és 
függetlenség, határon túli magyarok, magyarok és szomszéd népek stb.). Az 1956-os felvillanás ezen nem sokat 
változtatott, és nem csupán leveretése, de nagyon rövid időtartama és kibeszéletlensége, kibeszélhetetlensége 
miatt is. Ebből a szempontból csak részletkérdés, bár máskülönben fontos, hogy valamikor a hatvanas évek 
közepén a probléma átkerült a fagyasztóból a hűtőszekrénybe. A magyar létező szocializmus – ellentétben a 
nacionalizmussal kisebb-nagyobb mértékben szövetkező román, lengyel, szlovák, orosz szocializmussal – 
mintegy “beleragadt” az internacionalizmusba. És nem pusztán politikusainak egyéni habitusa miatt, hanem mert 
a korszak reformjainak védelmében leplezni kényszerült a szovjet típushoz képest nagyon is magyar modellt. Így 
feldolgozatlan maradt a nemzeti történelem számos problémája, hogy aztán időzített bombaként ketyegjen a 
rendszerváltás után. 
 

Nemzet itt és most. A magyar nemzet beteg 
 
A magyar nemzet beteg. Beteg Trianon óta. De talán már a kiegyezés óta. Nem képes megszabadulni a “nagy 

hazugságtól”. A dualizmus nagy hazugsága a magyar birodalom, a nagyhatalmi illúzió, a harmincmillió magyar 
jövőbe vetített reménye. A két világháború közötti időszak nagy hazugsága a Trianonért való bűnbakképzés, és 
hogy minden baj oka Trianon, hogy az önmagunkkal való kritikus szembenézés szükségtelen, hogy bárkivel – 
Hitlerrel is – szövetkezni lehet és kell a revízióért. A Rákosi-évek nagy hazugsága a bűnös nemzet tételesen ki 
nem fejtett gondolata, és a diktatúrát demokráciának, az államkapitalizmust szocializmusnak nevező propaganda. 
A Kádár-korszaké az 1956-hazugság, az ellenforradalom-mítosz. S a rendszerváltás után? Sok-sok kis hazugság 
látszik. Szinte csak az. Melyik lesz belőlük a nagy hazugság? Ma még nem tudható. 

Nem kellene megpróbálni hazugság nélkül élni? 
Az még lehet természetes, hogy “mi” igazat mondunk, “ők” hazudnak. Hogy “mi” becsületesek vagyunk, 

“ők” korrupt sikkasztók. Hogy “mi” rendre okosan és jól döntünk, “ők” mindig rosszul. Nem éppen dialektikus 
álláspont, nem épp árnyalt és bölcs, nem mondható a valóság adekvát megragadásának. De természetes, mint a 
politikai elfogultság velejárója. De az már nem természetes, ha azt gondoljuk, hogy “ők” szándékosan, tudatosan 
rombolnak, direkt tönkre akarják tenni a hazát, a nemzetet. Ez a paranoia világa. Mennél több az összeesküvés-
elmélet, s mennél többen hisznek benne, annál betegebb a nemzet. (És persze, ne legyenek kétségeink, a “mi” és 
az “ők” tetszőlegesen behelyettesíthető.) Beteg az a nemzet, amelynek fele haraggal fogadja az első irodalmi 
Nobel-díjunkat. Amelynek polgára feljelenti a magyar aranyérmes olimpikont. Országos napilapja le merészeli 
írni: Péter Esterházy. Beteg az a nemzet, amelyik legszebb nemzeti ünnepeit a gyűlölet mérgével itatja át. 10lbj 
Beteg az a nemzet, ahol a Rész folyton Egésznek képzeli magát. 

A magyar nemzet beteg. Amit jómagam egészséges nemzeti identitásnak gondolnék, az beszorult a 
globalizált fogyasztók közönye és az árvalányhajas, naftalinszagú, neo-neobarokk nacionalisták indulatai közé. 
Nem képzelem, hogy az én zsebemben lenne a bölcsek köve. Nem hiszem, hogy én, egyedül én tudom, mi az 
arany középút, amit aztán csak meg kell mutatni a többieknek. Csupán azt gondolom, egyike vagyok azoknak az 
értelmiségieknek, akik érzik, látják a bajt, s magukra veszik a hatalmas felelősség egy kis szeletét. 

Tíz magyarországi magyarból 8-9 hajlamos arra, hogy az erdélyi magyart románnak nevezze. Butaság, 
udvariatlanság, tapintatlanság, ostobaság! De vajon csak az? A decemberi népszavazáson 19 százalék szavaz a 
kettős állampolgárság feltétel nélküli kiterjesztése mellett. Mondható: érdektelenség, szűkkeblűség, 
részvétlenség. De vajon csak az? Óvatosan merem kimondani. Nem lehet, hogy a magyar nemzet fejlődése az 
államnemzet irányába fordult? Nem több ez, mint hangosan gondolkodás, probléma-felvetés. 1996-ban 
kérdőíves felmérést végeztem 11lbj több mint 400 diák körében. Akkor azt az eredményt kaptam, hogy a 
tanulók gondolkodásmódja jellegzetesen kultúrnemzeti. Csakhogy hatalmas nyomás nehezedik a társadalomra a 
nemzetközi szervezetek, a magyar és a világsajtó részéről. És a mai magyarországi értelmiség egy része is 
eltökélten az államnemzeti felfogás híve. (Anélkül, hogy a bonyolult problémába részletesen belemennék, a 
nemzetközi szervezet fogalma maga is államnemzeti logikájú fogalom – a kulturális nemzet logikája szerint ezek 
országok közötti szervezetek. Fogalomhasználatunk szőröstül-bőröstül államnemzeti.) Államnemzeti logikájú a 
hazánk vagy országunk helyett használt köztársaság fogalma is. 

Ám mindez csupán ötlet, a kérdést komoly kutatás oldhatja csak meg. 
 

Nemzet itt és most. Kirekesztés és patrubányizmus 
 



Persze, az is lehet, hogy erdélyi magyarok lerománozása csupán a kirekesztő szemlélet nem tervezett 
mellékterméke. A 30-as években a kirekesztés a nemzet egyötödét, egy hatodát sújtotta: a zsidókat és a 
szervezett munkásmozgalmat. 2002-ben egy pillanatra úgy tűnt, hogy valójában a lakosság 49 százaléka alkotja 
a nemzetet, s az 51 százalék a kirekesztett. 2004. decemberében már-már azt lehetett hinni, 19 százaléknyi a 
nemzet. Hová vezet mindez?  

Ma a kirekesztés tömeges célpontjai a romák. De tovább él az antiszemitizmus is. S a xenofóbia elképesztő 
helyzeteket teremt. Egy tv-riport szerint az egyik magyar város lakói tiltakoztak az ellen, hogy menekültek 
gyerekeinek óvodát építsenek városuk területén. A kirekesztés nem csupán embertelen és igazságtalan, de 
szeszélyes és logikátlan is. Nem lehet hétfőn tizenötmillió magyarról beszélni, kedden meg azt mondani, aki így 
és így szavaz (momentán a lakosság abszolút többsége) az mind nemzetietlen, idegenszívű. Nem lehet 
rögtönözve játszani a nemzet, nemzeti identitás fogalmaival! Magyar az, aki magyar anyanyelvű. Magyar az, aki 
magyarnak tartja magát. És e kettő 99 százalékban egybeesik. (De ha csupán az egyik feltétel érvényesülne, én 
akkor sem tagadnám meg a nemzethez tartozás jogát senkitől. Megjegyzem: anyanyelv és identitás szétválása 
hazánkban szinte ismeretlen, de a szomszédos országok népszámlálási adatai szerint ritka kivételként előfordul. 
Akárcsak az amerikás magyarok körében.) Ha ettől az elvtől eltérünk, csak sérelmet, haragot hagyunk hátra. 
Nem vagyunk olyan sokan, hogy tetszőlegesen, napi politikai érdekek szerint szűkítsük a nemzet fogalmát! De 
különben is: kinek lenne erre joga? Milyen alapon? Bizony, a viszkis rabló is magyar. Talán a móri gyilkos is. 
Szálasi Ferenc és Gerő Ernő, Sztójay Döme és Marosán György is magyar. Magyar Gömbös és Kádár, Beregffy 
és Münnich is. Az is magyar, aki nem büszke arra, hogy magyar. A magyar nem jutalom és nem büntetés, hanem 
állapot. Nem adható és nem megvonható. Kinek jó, miért jó az, ha nemzetből törzset, egyházból szektát, pártból 
klikket farag a kirekesztő indulat?  

Ja, és még valami. Nem lehetne megpróbálni, tudom, nehéz lesz, nagyon nehéz; csak egy évig, megpróbálni 
ellenség nélkül élni? 

Patrubányizmusnak azt nevezem, ha valaki nemes, szép célt fogalmaz meg, majd épp a kitűzött cél 
ellenkezőjét éri el. A politika a lehetőségek művészete. A politikusnak reális célokat kell kitűznie, és aztán meg 
kell próbálnia megvalósítani azokat. Az álmodozást hagyjuk a költőkre, serdülőkre, vallásalapítókra. Ne értsük 
félre, nem a kudarcról van szó önmagában. Bármely ország, nemzet, politikai irányzat vagy párt elkönyvelhet 
olykor kudarcokat is. A kudarc gyakran vállalható, megbocsátható. Arról van szó, hogy tételezünk egy nemes, 
szép, álomszerű célt, mondjuk a nemzet lelki egyesítését határon innen és túl. Elengedjük fülünk mellett a 
jelzéseket, figyelmeztetéseket. Aztán épp az ellenkezője sül ki: a nemzet megosztottabb lesz, mint valaha, nem 
csak az országon belüli, szokásos – és riasztó – törésvonal mentén, de magyarországiak és a halálra sértett 
határon túliak között is. Mindezek után mindenki hibás, Kasza József és Tőkés László, Rytkó Emília és a 
szavazatszámlálók, egyáltalán mindenki (a baloldalt csak azért nem soroljuk ide, mert az számunkra nem is 
létezik). Csak mi nem vagyunk hibásak. Mert mi tanulságok levonására képtelenek vagyunk. Ez a 
patrubányizmus. A nemzeteszme karikatúrája.  

Ki kell végre mondani: a nagy, látványos, szimbolikus akciók, mint a magyar útlevél vagy a kettős 
állampolgárság, semmit nem oldanak meg. Belföldön szavazatszerzésre, külföldön klientúra-szerzésre jók. A 
valódi problémák megoldásához nem visznek közelebb. Elgáncsolja őket a szomszéd népek nacionalizmusa, az 
Unió jóhiszemű Közép-Európa analfabétizmusa, vagy az ország szélsőséges kettéosztottsága.  

Aprómunka kell. Hangyaszorgalom. Láss vendégül erdélyi magyarokat! Menj el a családoddal a Felvidékre! 
Építs barátságokat! Küldj könyvet moldvai csángóknak, kárpátaljai iskolának! Jelezd, ha tudomásodra jut 
magyarellenes atrocitás a Vajdaságban! Nyisd meg a pénztárcádat, ha kell! Elemezz, ha módodban áll! Írj verset! 
Jelezz konkrét jogsérelmeket! Lobbizz Nyugaton, ha megteheted! Adj át tapasztalatot! Tiltakozz, ha szükséges! 
Tárgyalj szomszéd népekkel! Alkudj! Köss kompromisszumot! 

Szervezz, dolgozz, segíts! “Hass, alkoss, gyarapíts”. 
 

A főszerkesztő jegyzete 
A dolgozat befejező részeinek állításait elnagyoltnak tartja a PoLíSz szerkesztősége, hiszen a szuverén állam állampolgárságának 
kritériumait az egyes államok törvényhozása szabályozza, s parlamentáris lehetőség az állásfoglalás és szabályozás, e célból népszavazás 
elindítását lehet ugyan nemzetstratégiai hibának minősíteni, de az elérendő célról lemondani nemzeti öncsonkítás, félrevezető 
álszemérmesség vagy a nemzeti érzésnek ellentmondó megalkuvás volna. Ugyanakkor örömmel tettük közzé szerzőnk indulatoktól sem 
mentes, elgondolkodtató, de minden esetben a nemzetért cselekvő munkát szorgalmazó írását. (T. P.) 

 
 

Jegyzetek:  
1. E sorok írója is szerepet vállalt ebből a feladatból. Lásd “Nemzettankönyv” (1996) Kráter Kiadó Budapest, Kárpát-medencei 
keresztkötődések (2004) tanulmánykötet négy írása, Kráter Kiadó Budapest, valamint a POLISZ folyóiratban megjelent írásokat. 
2. Az alábbi gondolatmenet forrása Kristó Gyula (1998) A magyar nemzet megszületése Kossuth Kiadó Budapest 
3. Mi is ezt a nézetet képviseltük az előbb említett “Nemzettankönyvben” 
4. Ezt a ma már közhelyszerű megállapítást Glatz Ferenc gondolataként olvastam először 



5. Lásd Szűcs Jenő (1974) Nemzet és történelem Budapest 
6. Babits Mihály (1981) A magyar jellemről Magvető Kiadó Budapest 
7. A gondolat már II. Rákóczi Ferenc 1703-as kiáltványában megtalálható 
8. Tisztában vagyunk azzal, hogy nemzeti identitás és nemzeteszme nem azonos, nem rokon értelmű fogalmak. De mert a kettő igen 
szorosan összefügg – a nemzettel kapcsolatos történelmi, politikai, földrajzi, irodalmi, filozófiai stb. nézetek, eszmék, gondolatok akár a 
nemzeti identitás tartalmaként is értelmezhetők – ezért, ha nem is azonos jelentésben, de együtt használjuk őket 
9. A holokausztnak hatalmas irodalma van, a téma önálló tudományággá vált, ezért nem részletezzük itt és most, megelégedve a puszta 
megemlítéssel. Azt azonban talán érdemes hangsúlyozni, hogy mindez nem “velük”, hanem “velünk” történt. Az áldozatok, túl azon, hogy 
zsidók, magyar állampolgárok és magyar nyelvű emberek, nagy többségük kettős vagy csak magyar identitású 
10. képzeljük el Dezső bácsit. Nemzeti ünnep. Dezső bácsi az előszobában áll. “Síp, buszbérlet nálam. Mit is akartam még? Ja persze, 
kokárda.” Dezső bácsi egy óra múlva már eltorzult arccal sípol. Egy életen át hallgass volt a neve. Most kisípolja magából egy élet bánatát, s 
szegény még azt is hiszi, hogy jót tesz. Persze, a demokrácia önvédelmét is meg lehetne érteni. A sokak által idealizált Horthy-korszakban 
ünnep reggelén bevitték az őrsre a szokásos bajkeverőket. A demokratikus Németországban ma sem ritka, hogy nagyobb meccsek előtt 
beviszik a futballhuligánokat. Talán ez lenne a megoldás. Mert megéri-e az a gyönyörűség, amit a politikai ellenfél rendezvényének 
megzavarása okoz, a nemzeti ünnep méltóságának lábbal tiprását, az ünnep tönkretételét? 
11. Lásd Gimnazisták magyarságképe (1998/5) Kapu, valamint Kecskeméti gimnazisták nemzeti identitása (1999/2) POLISZ . A felmérést 
három kecskeméti gimnáziumban és egy szegedi kontrollcsoportban végeztem el. 
 

Major János 

Ott ül Caravaggió 
 
 
Egy kertvégi padon, 
sűrű mézként folyó 
fényben, hallgatagon, 
ott ül Caravaggió. 
 
Társa – égi fűz árnya – 
ráhajol, irul-pirul, 
s létünk esztétikája 
ragyog irgalmatlanul. 
 
 

Macska-sirató 
 
A présház falán verőfény, 
s a malomkőasztal árnya. 
Kékellő, dércsípett kökény 
előtt vetkőzik a hársfa. 
 
Elgázolt macskám visszajár 
– képzelem az őszi kertben. 
Messzire száll az a madár! 
Messze nézünk mind a ketten. 
 
Halljuk, fészkükre a cinkék, 
hogy surrannak éjszakára, 
aztán a táj tört gerincét 
feloldja a köd, a pára. 
 

 
 

Polis Carpatica 

Antal János 

Média és hatalom 



A politikai kommunikáció világméretű amerikanizálódása 
 
 
A 2000-es amerikai elnökválasztáson a demokrácia médiademokráciává, a politikai-kulturális realitás 

médiarealitássá változott. Az amerikai szórakoztatóipar a választási kampány időszakában a korábbiakhoz képest 
sokkal gyakrabban és erőteljesebben hallatta a hangját; tagjainak, képviselőinek ismertségét és népszerűségét a 
politikai riválisok mindegyike megpróbálta felhasználni a maga céljaira. (Azt még nehéz felmérni, hogy vajon a 
szórakoztatóipar nagymoguljai mennyire használták fel a politikusokat saját céljaikra…) Az eredeti szándékok 
szerint a kampányfelelősök ezzel a választópolgárok aktivizálását és mobilizálását szerették volna elérni, a végén 
azonban más eredmény született: a 2000-es amerikai választás ezentúl a politika és a szórakoztatás (angolul: 
entertainment) szimbiózisának kezdeteit, a politainment-nek nevezhető médiaműfaj létrejöttének dátumát jelenti 
szerte a világon (Andreas Dörner). 
 

A parlament leváltása 
 
A politikai és szórakoztató médiatartalmak összeolvadására már korábban is volt példa, már a 

nemzetiszocialista Németország kommunikációs mindenese, Göbbels is felhasználta az adott kor 
kommunikációs csúcstechnológiáinak (rádió, színes film stb.) lehetőségeit, de a politainment kiforrott formában 
mégis a 2000-es amerikai választási kampány idején jelentkezett először. 

Mit jelenthet ez a politikai kommunikáció jelenére és jövőjére nézve? A politika és a kommunikáció – eddig 
legalábbis így hittük – két különálló tudományterület, ahol azonban mind gyakrabban jönnek létre különböző 
mértékű átfedések. Mind a politika, mind a kommunikáció – ma már inkább a belőlük létrejött öszvérműfaj, a 
politikai kommunikáció – egyre tudatosabban és egyre erőszakosabban furakodik be a társadalom szinte összes 
területére, megtalálva a lakosság legszélesebb rétegeit, és ez rendjén is lenne így, ha – eredeti céljainak 
megfelelően – változatlanul a demokratikus döntési folyamatokat szolgálná, ha a tömegkommunikáció továbbra 
is a politikai döntéshozók és a választópolgárok közötti párbeszéd eszköze lehetne. 

Nem állapítunk meg semmi korszakalkotót, ha kijelentjük: mivel a demokratikus politikai rendszer a 
polgárok részvételére és egyetértésére épül, és a tömegmédia a lakosság legfontosabb információforrása lett, a 
politikai szereplők “hatékonysága” mindinkább függ a médiajelenléttől. A politikai kommunikáció, csakúgy, 
mint a választási kampányok technikai lebonyolítása ennek köszönhetően számos változáson esett át az utóbbi 
években. Ezeknek a változásoknak a legjelentősebbike a kommunikáció világméretű amerikanizálódása, ami a 
90-es évek végén elérte az európai demokráciákat is. Az amerikanizálódás fogalma – mint ahogy azt a legújabb 
tudományos munkák leírják – arra a megfigyelésre épül, hogy a politikai kommunikáció egésze mindinkább a 
tömegmédia figyelemfelkeltő és figyelemterelő (gyakran figyelemelterelő) metódusaira épül. Bár a 
szórakoztatásra összpontosító, gazdasági haszonra törekvő magántelevíziók megjelenése után az információ-
központú rétegadók (pl. CNN) is megjelentek a piacon, a politika egyre inkább hallgat az új parancsra: ki a 
parlamentből, be a talk show-kba! Ennek következtében – némi túlzással – a politikai infotainment műfajok rég 
leváltották a parlamentet, hiszen a képviseleti demokráciák sorsát érintő viták immár nem az ülésteremben, 
hanem a televíziós stúdiókban zajlanak le. 

A televízióban magában is lezajlott egyfajta belső paradigmaváltás: a tájékoztatás mindinkább veszít 
objektivitásából, tárgyszerűségéből, mert az információt más, szórakoztató műfajokkal keverik, hogy így érjenek 
el mind nagyobb nézőszámot. Ezt aztán – kissé eufemisztikusan – a nézőszám optimalizálásának nevezik. 
Ráadásul ahelyett, hogy a tévénézőnek (végső soron a választópolgárnak) meghagynák a lehetőséget, hogy a 
tények alapján önmaga alakíthassa ki véleményét az adott politikai szituációról vagy a szóban forgó politikai 
erőről, a televízióban a politikai kommunikációt egyre inkább a kommentárokra és magyarázatokra épülő 
műsorelemek határozzák meg – ez a politikai kommunikáció amerikanizálódásának másik fontos vonása. Mivel 
általában egyre kevesebb idő jut a bonyolult összefüggések feltárására – az (adás)idő pénz! –, a politikai témák 
könyörtelen leegyszerűsítése folyik. Ehhez járul még, hogy a televíziós kommunikációban immár nem a szó, 
hanem a kép a legfontosabb “jelhordozó” közeg, a politikus megjelenítésének mikéntje tehát mértékadó a 
(választási) siker szempontjából. 

Látjuk hát, hogy az események, folyamatok televíziós tálalása személyiség-közeli, szórakoztató, teátrális 
módszerekkel és a figyelemkeltés más eszközeinek felhasználásával zajlik (ez már a nyomtatott sajtóban is egyre 
számottevő mértékben így történik), az alapos tájékoztatás pedig, amelyben a feltárt összefüggések, az alapos 
munkával összegyűjtött háttér-információk az események pontos elemzését teszik lehetővé, kevésbé “látogatott” 
időpontokra, kevésbé “látogatott” speciális műsorokba szorul. A politikai tájékoztatás ennek következtében 
mindinkább puszta látványossággá, szórakoztatássá silányodik. Másfelől azonban a politikusok is mind 
gyakrabban élnek az új kommunikációs technikákkal, a témaválasztás és a politikai eszközök kiválasztása is a 



“médiahatékonyság” szempontjai szerint történik, hogy lehetőleg tartós és pozitív médiajelenlétet 
teremthessenek maguknak, még akkor is, ha ezt jobbára kényszerből teszik. A mediális, tehát közvetítőkön 
keresztül zajló információs-kommunikációs folyamat mai, modern formái ezzel behatoltak a politika közvetlen 
centrumába, és immár tevőlegesen befolyásolják a politikai eseményeket. Mindez tovább ösztönzi a médiát, 
hogy a politikumnak azt a látványosabbik részét jelenítse meg gyakrabban, amit tulajdonképpen maga teremt 
meg a valóság innen-onnan összeapplikált elemeiből, és amely reményei szerint a lehető legnagyobb nézői 
(olvasói, hallgatói) visszhangra talál. 

Mindez azzal jár együtt, hogy azok a polgárok, akik kizárólag a tömegmédiából – legelsősorban is a 
televízióból – tájékozódnak, és nem keresnek más információ-forrásokat látókörük bővítéséhez, az információs 
deficit leküzdéséhez, hamis, álságos képet kapnak a politikáról. Ez a kép ugyan meglehetősen élethű, tele 
nevekkel, dátumokkal és témákkal, de semmi kapaszkodót nem nyújt a valós politikai folyamatok, 
összefüggések, a politikusok valódi szerepének megértéséhez, a néző nem ismerheti fel a valódi problémákat, 
így nem láthatja a valódi megoldásokat sem. A mindenütt jelenlévő televíziós képek ráadásul azt a tévképzetet 
kelthetik, hogy a szemlélődő mindenütt jelen van és mindenről azonnal, első kézből értesül, ám a valóságban 
ezek az információk torzak, töredezettek és esetlegesek. 
 

A mediokrácia hajnala? 
 
Ha figyelmesen követjük a témában piacra dobott könyvek címét és az egyre gyarapodó elméleteket, nem 

maradhat semmi kétségünk afelől, hogy a politika a legjobb úton van a mediokrácia felé (például Thomas 
Meyer: Mediokratie, Frankfurt am Main, 2001). Kettős jelentésű fogalomról van szó: jelenti egyfelől azt, hogy 
olyan politikai-társadalmi rendszer létrejötte előtt áll az emberiség, amelyben a média szerepe lesz a 
meghatározó, másfelől azonban a középszer küszöbönálló politikai diadalát is jelentheti. 

A demokrácia hagyományos formája egyre több kutató szerint (például Ulrich Sarchinelli: Vom Ethos der 
Demokratie, Stuttgart, 2003) a végét járja. Ők a médiát teszik felelőssé a politikai érdektelenség, a politikától 
való elfordulás egyre inkább tapasztalható térnyeréséért, ami egyenes a következménye annak a tartós negatív 
kampánynak, annak a “publicisztikai rombolásnak” (Hans Matthias Kepplinger), amit a politikusok és a politika 
ellen folytat a média egy jelentős része. Ismét mások – mint Danilo Zolo olasz jogfilozófus vagy francia 
kollégája, Baudrillard – egyfajta politikai metamorfózist, átalakulást valószínűsítenek a “telekrácia” felé, illetve 
egy “telekratikus hercegség” létrejöttét prognosztizálják. 

Ezekben az esetekben nem az a demokráciaelméleti és politikailag is kézenfekvő igazság kérdőjeleződik 
meg, amely szerint a politikai cselekvés létjogosultsága a többségi döntések függvénye lenne, hanem 
legitimációs torzulásokról, a demokratikus rendszer intézményi felépítményébe vetett közbizalom csökkenéséről, 
esetenként teljes megszűnéséről van szó. Ennek a fejleménynek számos oka van, de ezek közül mindenekelőtt a 
politikai kultúra változása említendő – és ebben az esetben, persze, a “kultúra” nem feltétlenül jelent 
kulturáltságot is. 

A változásban a médiának döntő szerep jutott. Egy időben közvetítő és résztvevő, tükrözi, ugyanakkor 
előidézi a társadalmi változásokat, amelyek mindegyike (de leginkább a három fő társadalmi trend, a 
pluralizálódás, az individualizálódás és a szekularizálódás) lazítja a polgár és a társadalmi-politikai 
intézményrendszer közötti kötelékeket. Egy olyan társadalomban viszont, ahol a politikai magatartást egyre 
kisebb mértékben határozza meg a hagyomány, a valamely társadalmi csoporthoz való tartozás élménye, a 
világnézeti hitvallás vagy a stabil, intézményesített kapcsolatrendszer, és ahol egyre inkább a haszonelvűség, a 
“választás szerinti” magatartás nyer teret, ott a rövid távú kommunikációs előnyszerzésnek is egyre nagyobb 
esélyei nyílnak. Egy ilyen társadalomban szükségszerűen nő a média (és a médiapiac) befolyása, és akár egy – 
most még talán hipotetikusnak tűnő – mediokrácia kialakulása is elképzelhető. 

A médiarendszerben tapasztalható változások egyik szembetűnő következménye – a mindent elöntő 
programbőség, a szórakoztató potenciál látványos növekedése mellett – az lett, hogy a média mind 
függetlenebbé vált a politikától, azaz egyre inkább autonóm intézményrendszerként kezd működni: egyre 
kevésbé felel meg a politikai szereplők elvárásainak, és egyre kevésbé veti alá magát a politikai folyamatok 
logikájának.  

A tájékoztatás természetesen ennek megfelelően szintén változik, hiszen a média az a társadalmi alrendszer, 
amelyen keresztül a társadalom és a politika változásai először megfigyelhetők (Niklas Luhmann, 1996). A 
politikai már csak ezért is a médiaüzem sajátosságaihoz igazítja működését, például a sajtótájékoztatók 
időpontjának kiválasztásánál vagy egyes nagyobb horderejű döntések bejelentésénél. A politikai szereplők 
egymás közötti küzdelmében így már nem elsősorban a tartalmi jegyek, vagyis az elvek és az alternatívák 
játsszák a főszerepet, a cél pedig immár nem az érvek győzelme, hanem a média egy-egy szegmensének 
birtoklása lett, amivel a politikai harc egész képe megváltozott. A politikai arénában mérkőző felek ma már 
nagyobb energiákat mozgósítanak a tartós médiajelenlét megteremtésére (akár a másik fél erőszakos 



kiszorításával is), mint a tartalmi politizálásra. Ilyen körülmények között igazi konjunktúrája van a politikai 
kommunikáció professzionalizálásának, a nyilvánosság megteremtésére irányuló politikai marketingnek. A 
kommunikációs szakemberek ma már hajlanak arra, hogy a politikai (kommunikációs) tanácsadásnak hasonló 
“demokráciaformáló” szerepet tulajdonítsanak, mint az újságírásnak. 
 

Politikai kommunikáció, ahogy a tankönyvekben áll 
 
Ne legyenek illúzióink: a politika még ma is elsősorban a hatalom megszerzésének és megtartásának a 

tudománya, nem a kommunikációé. A kommunikáció ugyan az ember egyik alapvető közösségi 
megnyilvánulása, és bár minden kommunikációnak vannak hatalmi dimenziói, a közlés képessége, legyen az 
mégoly tökéletes, mégoly bravúros, még nem jelent egyszersmind politikai hatalmat is. A kommunikáció a 
politika “létrehozásában” és irányának meghatározásában játszik meghatározó szerepet, tehát csupán 
alapelvekről és célokról van szó, nem politikai eszközökről és módszerekről. Mégis: a politikai kommunikáció 
tudományának biztos birtoklása ma már hozzátartozik a politika “szakmai” feltételeihez, fellengzősebben: a 
politika művészetéhez. Az is igaz, hogy politikai értelemben a média nélküli kommunikáció egyet jelent a 
kommunikáció hiányával, a politikai kommunikáció ma tehát csaknem kizárólag a médián keresztül zajlik, 
hagyományos formái, mint a nagygyűlések, a röplapok vagy a levelek, mindegyre veszítenek jelentőségükből. 

A polgár eközben mind kritikusabb a médiában eluralkodó trendekkel szemben. Egyfelől – mint 
médiafogyasztó – hozzáértést, szakértelmet, világos fogalmazást és határozottságot vár el politikai képviselőitől, 
mert a politikai szereplőket a médiában kiválóan helytálló sztárpolitikusokkal (Clinton, Blair, Sarkozy stb.) 
hasonlítja össze, másfelől azonban – némileg joggal – arra gyanakszik, hogy a média jelenlegi stilizáló, 
leegyszerűsítő szerkesztési gyakorlata miatt sérül az átfogó tájékoztatáshoz való joga, és elveszhetnek számára 
fontos információk.  

Minden kommunikációs tankönyv abból indul ki, hogy a politikai folyamatok a stilizáló, egyszerűsítő média-
beszámolók ellenére is (vagy éppen amiatt) átláthatatlanokká váltak. Csak egy példa: ami bennünket, európaiakat 
illet, a nemzetállami politikai szint európai politikai szintté bővült, amit viszont egy globális politikai szint szorít 
határok közé. Az az új politikai rendszer, amely Európában kialakult, olyan struktúrára épül, amelynek korlátjait 
és lehetőségeit a lakosság széles rétegei még nem ismerhetik. Csak az euró 2002-es bevezetése hozott némi 
általános sikerélményt a lakosságnak, mert a kezdeti eufória valamit felvillantott a közös Európa eszméjéből, az 
információs deficit azonban óriási: nagyon kevesen vannak például, akik meg tudják különböztetni az Európa 
Tanácsot az Európai Tanácstól… 

Az utóbbi néhány évtizedben ezen kívül technikai találmányok sora hatolt be hétköznapjainkba, gyökeres 
változást hozva ezzel életünkbe és munkánkba. Új kereskedelmi formák terjedtek el, a munkavállalók az 
elektronikus-digitális hálózatok segítségével immár helyszíntől függetlenül végezhetik mindennapi 
tevékenységüket, a dolgozók Európa-szerte mindinkább ki vannak téve az állandó továbbképzés kényszerének. 
A technológiailag kevésbé igényes gyártási folyamatokat a globalizáció keretében alacsonyabb bérszínvonalú, 
elmaradottabb országokba helyezik át. Ezek a változások törvényszerűen torkollanak politikai változásokba: 
változnak az érdekek, a prioritások, a politikai szereplőkkel szemben támasztott várakozások. Az állandóság 
szűnt meg, vele a politikai állandóság is. 

A munka világában és a hétköznapokban bekövetkezett technikai-társadalmi fordulat a szociáldemokrata, a 
liberális vagy a keresztény-konzervatív tábor környezetét, illetve integrációs erejét, képességét is megváltoztatta. 
Ez a fejlemény a politikai pártok számára messze mutató következményeket hozott magával. Ezek közül a 
legfontosabb talán az, hogy ma már nem lehet tartós többségben gondolkozni, a szövetségek csupán 
meghatározott időre köttetnek, a társadalom tehát lassan laza kötelékekkel egyben tartott érdektársadalommá 
változik. Ezt a társadalmat ma már csupán egy jól szervezett politikai kommunikációval lehet megszervezni és 
mozgósítani, a kommunikációs képesség tehát a politikai pártok életképességének első számú feltételévé 
változott. 

Amennyiben egy párt valóban meg akarja jeleníteni politikai hitvallását és programját, s nem csupán a 
média-beszámolók akarat nélküli szereplője kíván maradni, látványos kötéltáncot kell járnia. Matthias 
Kepplinger ezt így fogalmazza meg: 

“A politikusnak manapság egyszerre két arénában kell megállnia a helyét. Egyrészt szakmailag megalapozott 
megoldási alternatívákat kell kidolgoznia és felkínálnia, például a nyugdíjak értékállóságának biztosítása, a 
vámok leépítése vagy a környezetvédelem terén, másrészt viszont meg kell szereznie terveihez a többséget a 
párton, a parlamenten belül, illetve a választások alkalmával.” 

Ezek szerint a politikai kommunikáció a demokráciák egyik alapvető feladata, hiszen másként nem lehet a 
politikai tartalmakat közvetíteni, az embereket meggyőzni és a politikai akaratot láthatóvá tenni. 

Ideális esetben tehát a politikai kommunikáció: 
– “láthatóvá” és megtapasztalhatóvá teszi a politikát (különösen azok számára, akiknek nincs közvetlen 



rálátásuk a politikai rendszer összetett folyamataira); 
– politikai orientációs segítséget és értelmezési mintákat kínál fel a médiafogyasztóknak; 
– társadalmilag fontos értékeket és konszenzusmintákat mutat be; 
– szembesíti a nyilvánosságot az új kihívásokkal, a politikai-gazdasági problémákkal és azok megoldási 

javaslataival. 
Persze, nem minden politikai üzenet sikeres, hiszen a politikai kommunikáció maga is a politikai küzdelem 

része, így minden üzenet állandó támadásnak van kitéve – azaz minden üzenetet legalább kétféleképpen lehet 
(szoktak) értelmezni. Ehhez járul még a média-túlkínálat által gerjesztett információdömping, ami gyakorta 
lehetetlenné teszi a tájékozódást, mert az üzenetek egy része elakad az információs “bozótban”, és nem jut el a 
választóhoz. A politikai üzeneteknek tehát meg kell felelniük néhány alapkövetelménynek: 

1.) Az üzenetnek programszerűnek kell lennie. A benne megfogalmazott vagy felvezetett témának fel kell 
keltenie a választó figyelmét és érdeklődését. A program nélküli politikai üzenet elszáll az éterben, hatás nélkül. 
Az is igaz, persze, hogy még a legkiforrottabb, legrafináltabb prezentációs művészet sem képes helyettesíteni a 
vita középpontjában álló személyiséget, értéket vagy tartalmat.  

2.) Az üzenetnek egyszerre kell inkluzívnak és exkluzívnak lennie, magyarán: a lehető legszélesebb választói 
réteget kell megszólítani vele, az üzenetet jegyző párt karakterisztikájának mégis felismerhetőnek kell maradnia. 

3.) Az üzenetnek hitelesnek kell lennie. Csak a hiteles üzenet képes meggyőzni a választópolgárt. Az üzenet 
hitelességéhez, persze, hiteles személyiségek (politikusok), programok kellenek.  

4.) Az üzenetet többször meg kell ismételni. Csak így jut el a választópolgárhoz, csak így képes figyelmet 
kelteni a nyilvánosságban. 

5.) Az üzenetet individualizálni kell. Az üzenet csak akkor jut célba, ha az megfelel a célcsoport 
kommunikációs szokásainak, kommunikációs magatartásának. 

6.) Az üzenetet perszonalizálni kell. Az üzenet csak akkor lehet sikeres, ha jól felismerhető személyek állnak 
mögötte, ha tartalmáért valaki felelősséget vállal. Ez egyben lehetővé teszi a közönség számára, hogy 
azonosuljon az üzenet tartalmával, hiszen a cselekvő ember állandóságot, folyamatosságot testesít meg a változó 
körülmények között. 
 

Vissza Amerikába 
 
A politikai és média interakciójának amerikai modelljét leginkább azért szokták más földrészekre is 

alkalmazni, mert a pénzügyi-gazdasági-kulturális globalizáció mellett a politikai tanácsadás intézményrendszere 
is globalizálódott, amiben az amerikai szakemberek játszották-játsszák a mértékadó szerepet. A folyamat 
kezdetét, amelynek elindítója az amerikai kormányzati szektor és a média rohamos növekedése volt, a 
nemzetközi szakirodalom az 1970-es évekre teszi. Az Egyesült Államokban azóta a politikai és a média 
egymásra utaltsága olyan mérteket öltött, hogy sokan – némi túlzással – arról beszélnek, a tömegtájékoztatás 
máris uralma alá hajtotta a politikai felépítményt. A médiának Amerikában azért tulajdonítanak ilyen központi 
szerepet, mert az elemzések szerint a média máris sok olyan funkciót kisajátított magának, amely korábban a 
politikai szféra kizárólagos felségterülete volt, ráadásul a politikai intézményrendszer és a kormányzat működése 
közben ma már elsőrangú szempont a médiahatékonyság. Az eredmény a politikai intézményrendszer és a 
politikai kommunikáció gyökeres átalakulása lett, mégpedig olyan módon, hogy azóta mind a média, mind a 
politikai szereplők folyamatos alkalmazkodásra kényszerülnek – egymáshoz alkalmazkodnak.  

A jelenséget kommunikációs spirálnak is szokás nevezni, amit leginkább a politikai “nyilvánosságipar” 
látványos növekedése és a politikai szereplők kommunikációs teljesítményének bővülése, professzionalizálódása 
jellemez. Ennek a kommunikációs nyomásnak köszönhetően lassan eltűnnek a határok a kampányidőszakok 
között, ami egyfajta permanens kampányba taszította a politikát – először az Egyesült Államokban, aztán 
Európában is. Az amerikai modell (“american-style video politics” – Blumler/Gurevitsch, 1995) általánossá 
válása mögött sok egyéb jelenség mellett az is meghúzódhat, hogy először az Egyesült Államokban láttak neki a 
média és a politika közötti kapcsolat módszeres kutatásának, így az Amerikában kifejlesztett elméletek, illetve 
modellek szinte akadály nélkül honosodhattak meg Európában is. Az európai kutatók csupán a 90-es években 
szánták el magukat, hogy feltegyék a kérdést: vajon az amerikai modell valóban minden tekintetben 
alkalmazható-e az európai realitásra?  

Az amerikai típusú médiademokrácia általánosságát firtató kérdések pedig nagyon is indokoltnak látszanak. 
A kormányzati rendszerek, a pártok szerepe a politikai folyamatban, illetve a média felépítése és a kultúra mind-
mind komoly eltéréseket mutat országonként az amerikai mintától. Amennyiben az amerikai modell 
alkalmazható lenne az európai viszonyok között, az azt jelentené, hogy az amerikai politikai kultúra, illetve az 
amerikai típusú zsurnalizmus is meghonosodott volna a régi földrészen, márpedig – kevés kivételtől eltekintve – 
ez nincs így. Az amerikai modell teljes, kritikátlan átvétele már csak azért is problematikus, mert – legalábbis a 
nyugat-európai demokráciák többségében – a médiának nem sikerült eloroznia a pártoktól egyetlen létfontosságú 



funkciót sem. (Ami, persze, nem azt jelenti, hogy ne történt volna erre kísérlet, de azt sem jelenti, hogy az 
európai politikai kommunikáció ne viselné magán az amerikai típusú “politainment” alapvető jegyeit…) 

Egy valamiben azonban biztosan hasonlít az amerikai és az európai kommunikációs helyzet: mind a két 
helyen túl sok van belőle, és az emberek egy nagy hányada mindkét kontinensen kiábrándult a politikából, 
közönyössé vált a közélet iránt a politikai kommunikáció tartalma és a politika teljesítménye közötti 
ellentmondások miatt. Pippa Norris, neves amerikai médiakutató így ír ennek okairól az Angyali kör: A politikai 
kommunikáció hatása a poszt-indusztriális demokráciákra (A Virtuous Circle: Political Communications in 
Post-Industrial Democracies) című könyvében: 

»Az egyik legnépszerűbb magyarázat szerint az állampolgári közönyért a politikai kommunikáció okolható. A 
“média-kór” (media malaise) vagy “video-kór” (video malaise) politikatudományi irodalma az 1960-as években 
született, majd az 1970-es években, Watergate után, számos tudományos írás foglalkozott vele. Napjainkra – az 
1990-es években megjelent könyvek áradatának hatására – széles körben osztott bölcsességgé vált az újságírás 
tömegkultúrájában és a politikában. A kritikusok kórusa az Egyesült Államokban hallatja a legerőteljesebben a 
hangját, de Európában is találkozhatunk hasonló nézetekkel. Azt állítják, hogy a média és a pártkampányok 
széles körben alkalmazott eljárásai hátráltatják az állampolgárok politikai részvételét, vagyis a közügyekről való 
tájékozódásukat, a kormánnyal szembeni bizalmuk kialakulását, illetve a politikai aktivitásukat. A média-kór 
elméletei két közös alapfeltevésből indulnak ki: a politikai kommunikáció folyamata nagy hatással van az 
állampolgári aktivitásra; és ez a hatás negatív irányú.« 

A volt szocialista országokban az átmenet másfél évtizede alatt ment végbe a politikai kommunikáció 
amerikanizálódása – elsősorban az amerikai kampánymenedzserek áldásos hatásának következményeként –, de 
az említett országok a hiányzó előzmények miatt nehezebben dolgozzák fel a hirtelen jött információdömpinget, 
ezért a politikai aktivitás csökkenése is számottevőbb, mint az organikusan fejlődő országokban. 
 

Médiatársadalom 
 

A fogalom olyan magasan fejlett társadalmakat jelöl, amelyekben a kommunikációs rendszer, illetve a sajtó – 
a többi alrendszer, mint például a gazdaság, a politika vagy a vallás mellett – már a domináns alrendszert testesíti 
meg. Hogy pontosan mikortól van ez így, aligha állapítható meg pontosan. Ha a gazdasági szempontokat 
vesszük figyelembe, azt az évet kellene megjelölni, amelyben a médiagazdaság vagy médiaipar hozzájárulása a 
nemzeti össztermékhez meghaladja a többi szektorét. Németországban például a média immár jobban teljesít, 
mint az eddigi legnagyobb iparág, az autóipar, és ez már 1995 óta így van.  

Több európai ország esetében tehát máris kialakult médiatársadalmakról beszélhetünk, ezért indokolt 
megvizsgálni, hogy ennek milyen hatása van a társadalmakra, a politikai rendszerekre és a választásokra. A 
változásokat a következőképp foglalhatjuk össze: 

1.) Tények helyett fikciók 
A médiatársadalom mind észrevehetetlenebbül, mind elegánsabban helyettesíti be a tényeket fikciókkal, a 

realitást megrendezett realitással, a valóságot kívánatos valósággal. Ezzel nemcsak a public relation-iparnak 
teremt új piacot, de az igazság fogalmát is teljes mértékben átértelmezi azzal, hogy kérdésessé teszi a valóság 
objektív megjelenítésére vonatkozó alapvető és jogos zsurnalisztikai igényt.  

2.) Fontos alrendszer 
A médiatársadalom kialakulását akkor lehet lezárult folyamatként értékelni, ha a kommunikációs rendszer (a 

sajtót beleértve) a legnagyobb alrendszerré fejlődik. A médiatársadalom alapigazságai: nincs forgalom reklám 
nélkül, nincs választási kampány televízió nélkül, nincs választási győzelem a közvélemény ellenében, nincs 
közbizalom public relation nélkül.  

3.) A médiajelenlét kényszere 
Bármiről is legyen szó, az csak akkor tarthat igényt a figyelemre, ha megjelenik a médiában. Vagy 

megfordítva: aminek nincs nyoma a sajtóban, az nem is lehet érdekes. 
4.) Híripar 
Az előzőekből következik, hogy minden információ, amely igényt tart arra, hogy fontosnak tekintsék, a 

média felé nyomul. Ennek viszont az a következménye, hogy a napi információkínálat az elviselhetetlenségig 
növekszik, ezért szigorú technikákra van szükség, hogy a média által terjesztésre érdemesnek tartott 
információkat kiválogassák. A válogatás elsődleges szempontja az aktualitás, azaz újdonság és a személyhez, 
helyhez, időhöz köthető fontosság. 

5.) Gyorsuló változások 
Már az eddig tapasztalt fejlődés is olyan összetett – és kölcsönhatásaival olyan komplex –, hogy nehéz 

bármilyen egységesítő elméletet alkotni rá. Ehhez járul még, hogy a fejlődés iránya és gyorsasága nem állandó, 
hanem a médiaforradalom által keltett impulzusoknak köszönhetően még mindig egyre gyorsuló fejlődésről 
beszélhetünk a hétköznapok szinte minden területén. 



A médiatársadalmakban a parlamenti választás a toborzás folyamatára hasonlít, amelynek során a 
nyilvánosság előtt kell mind nagyobb tábort gyűjteni a politikai elképzelések mellé. Ezt a nyilvánosságot 
csaknem kizárólag a média, legelsősorban is a televízió testesíti meg. Ennek a bármikor, bárhol előállítható 
mediális nyilvánosságnak, persze, ára van. Először is az így előálló folyamatos információtúltengés egyáltalán 
nem hozza el a jól informáltság érzetét, hanem inkább ellenkezőleg: telítettségérzetet okoz, és gyakorlatilag 
lehetetlenné teszi a pontos tájékozódást. A mediális nyilvánosság másik veszélye, hogy megszünteti a közvetlen 
kapcsolatot a politikával, és a politikai eseményeket a sportközvetítések szintjére szorítja, ahol legfeljebb 
szurkolni szoktak, részt venni aligha. 

A televízión keresztül lebonyolított választási kampányok szakértőit amerikai terminológiával “spin doctor”-
oknak szokás nevezni. Tulajdonképpen olyan public relation szakemberekről van szó, akik a pártok, illetve 
politikusok média-megjelenését vezénylik, azaz végső soron beavatkoznak a tájékoztatás folyamatába. 
Munkájukhoz tartozik az alaptalan híresztelések elterjesztése csakúgy, mint a dezinformáció, azoknak az 
újságíróknak a kiválasztása és felkészítése, akik aztán meghatározott időben a meghatározott médiumban a 
meghatározott információt “lehozzák”, ők felelnek a célzott kiszivárogtatásokért, ők döntenek arról, hogy kit, 
mikor és milyen mértékben informálnak bizonyos eseményekről, de a manipulatív sajtótechnikák gyűjteménye 
ennél lényegesen változatosabb. 

A televíziós kampányok lebonyolítása közben az utóbbi években azonban megjelentek előre nem látott 
jelenségek, amelyek számottevő mértékben rontják a videó-politizálás hatékonyságát. A dolog nyitja egyszerű: 
abból kell kiindulni, hogy a televízió akkor tud döntő előnyt biztosítani a választási kampányban, ha a konkurens 
párt képviselői kevesebbet szerepelnek a televízióban. Mivel ezt a konkurens pártok is tudják, ők is minden 
erejükkel a televíziós megjelenésre összpontosítanak. Ha azonban minden párt megjelenik a televízióban, a 
“mediális elhasználódás” effektusa miatt egyik párt sem ér el számottevő kommunikációs előnyt, ellenkezőleg. 
Ilyenkor már csak az számít, hogy melyik public relation-csapat képes úgy megkomponálni a 
kampányeseményeket, hogy azok dramaturgiája még az információdömping ellenére is érdekesnek, egyedinek, 
izgalmasnak tűnjön. 
 

Színház és politika 
 
Régi hagyományai vannak a szakirodalomban a választási kampányokkal kapcsolatban a színházi 

hasonlatoknak. Haugs már 1973-ban felvetette a kérdést, hogy a választási kampányokat vajon nem rituálékként 
kell-e értelmeznünk, más szerzők pedig “megrendezett polarizálódásról” beszélnek, a választási kampányt a 
szimbólumai alapján elemzik vagy olyan színházi előadáshoz hasonlítják, amely mesterien képes irányítani a 
“néző” (tulajdonképpen a választópolgár) figyelmét. Dörner és Vogt a médiademokráciák választási kampányait 
“demokratikus rituálénak” nevezi, a legújabb tanulmányok pedig már nyíltan foglalkoznak “a választási 
kampányok színpadiasságával” (T. Meyer/C. Schicha/C. Brosda: Die Theatralität des Wahlkampfes, 2002). 

A nyilvános vitákban és a politikai összecsapásokban a színpadiasság fogalmát negatív jelentéstartalom lengi 
körül, és bizonyos magatartásformákat, illetve bizonyos kampányelemeket szokás bírálni, megbélyegezni vele. A 
színpadiassághoz tartozó, a színpadiassághoz asszociált jelentéstartalmakat, mint amilyen a látszat, a 
megtévesztés, a manipuláció az igazság, a valódiság és az eredetiség ellentétpárjaként szokás felmutatni, és ez is 
hozzájárult a politikai szféra – a politikusok és a politikai pártok – negatív megítélésének erősödéshez, ezzel 
együtt a politikai közöny térnyeréséhez.  

Vitán felül áll, hogy a politikában a dramaturgiai technikák fontos eszközzé váltak, amelyek segítségével a 
politikai pártok tudatosan képesek irányítani a választópolgárok figyelmét, és ezt – főleg választási kampányok 
idején – gyakorta meg is teszik. A színpadiasság, a megrendezettség felismerése és értékelése a mai 
tömegtájékoztatásban azonban legalábbis problematikus. Még a politikai kommunikációs tanácsadás berkein 
belül is vita folyik arról, hogy vajon a politikai üzenetek hagyományos televíziós megjelenítése mennyiben képes 
állni a versenyt a megrendezett politikai “előadásokkal”, színpadias politikai “produkciókkal”, amelyek csak 
ritkán lepleződnek le, és sokak szemében “valódi” politikai eseménynek tűnnek.  

A médiademokrácia politikusainak – különösen a választási kampányok idején – létszükségletük az állandó 
médiajelenlét. Így képesek szakmai hozzáértést mutatni, figyelmet kelteni és “közbeszédet tematizálni”. Mivel 
azonban a politikusoknak egyre kevesebb idejük marad arra, hogy álláspontjukat a médián keresztül alaposan 
megismertessék, megelégszenek olyan, színpadi technikákkal létrehozott politikai “előadások” bemutatásával, 
amelyek elegendőek a választópolgár figyelmének ébren tartására. A politika megjelenítése ekkor már nem több 
szimbolikus public relation akcióknál, ahol az érveknek nincs semmi keresnivalójuk; az érzelmekhez szóló 
látszatcselekvés félreszorítja a tárgyszerű politikai vitát, anélkül, hogy helyettesíthetné azt. A szimbolikus 
politizálás akkor válik igazán problematikussá, amikor a politikus érvrendszere olyannyira beszűkül, hogy már 
csak az marad a fontos, mennyire képes pozitív benyomásokat hátrahagyni a televíziónézőben, anélkül, hogy 
tartalmi kérdésekben megnyilatkozna. Így már érthető, hogy a politika színpadias (teátrális) sajtómegjelenítését 



elsősorban azért érik bírálatok, mert a politikai tudósítások nem elsősorban a tartalmi kérdések kritikus 
közvetítésére összpontosítanak, hanem a politikai kérdések megjelenítésének mikéntjére. 

Természetesen ennek a jelenségnek is megvannak a maga amerikai előképei. A public relation szakemberek 
(spin doctorok) által levezényelt amerikai választási kampányokban – és ezt a Bush-Gore párharc mutatta meg a 
legfényesebben – a politika már alig játszik számottevő szerepet, annál inkább a show, a látványelemekkel 
teletűzdelt bombasztikus választási előadás, a kampány színpadra állítása, amelynek professzionalizálódása 
jelenti a politikai kommunikáció tulajdonképpeni amerikanizálódását. 
 

Mudslinging és társai 
 
Az amerikai kampánygyakorlat egyik meghatározó eleme a negatív kampány, a “Mudslinging” (szó szerint: 

turkálás a mocsokban), ami az amerikai kampánytechnikák közül talán elsőként érkezett meg Európába, kivált a 
létező szocializmus béklyóitól éppen megszabadult kelet-közép-európai országokba. Miközben például a 
“perszonalizáció” néven ismert technika a saját politikai tábort megjelenítő politikusok “felépítését” jelenti, 
vagyis azt a törekvést, hogy a politikust pozitív színben tüntessék fel, a negatív kampány arra irányul, hogy 
lejárassa az ellenfél táborát, az ellenfél táborához tartozó politikusokat, programokat. (Ennek példái 
Magyarországon is jelen vannak, szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a mudslinging jelensége ne bukkanna fel 
a magyar tömegtájékoztatásban…) 

Az Egyesült Államokban a negatív kampánynak a 19. századik visszanyúló hagyományai vannak, az 1988-as 
választási kampányhirdetéseknek például több mint a fele negatív volt (Kaltenhaler, 2000), ami feltételezhetően 
az amerikai üzleti életben tapasztalható agresszivitásra is visszavezethető. Ennek a feltételezésnek az amerikai 
hirdetési gyakorlat adhat alapot; az Egyesült Államokban megjelenő üzleti hirdetések ugyanis 
összehasonlíthatatlanul agresszívebbek az európaiaknál, például ott alkalmazták először a hirdetés 
legagresszívebb formáját, az összehasonlító hirdetést.  

Ezzel kapcsolatban talán érdemes néhány mondat erejéig visszatérnünk Pippa Norris említett könyvéhez, 
amelyben egyebek között a negatív kampány hatásairól szólva leszögezi: 

“Sokak szerint a politikai marketing szerepének növekedése felel a politikai vezetőkkel és intézményekkel 
szembeni cinizmusért. Az aggodalmak középpontjában az a feltevés áll, hogy a spin doctorkodás, az értékesítés 
és meggyőzés technikái aláássák a politikai vezetők hitelét. Ha a politikában mindent úgy terveznek meg, hogy a 
lehető legszélesebb rétegnek tessék, akkor talán nehezebb megbízni az üzenetben vagy az üzenet küldőjében. Bár 
a közvélemény-kutatások Bob Franklinnek sem szolgáltatnak közvetlen bizonyítékokat, mégis ő kínálja a tézis 
legtisztább megfogalmazását, amikor elátkozza “a politika csomagolását” (1994). Sokan mások is aggályaikat 
hangoztatják a brit, a német és a skandináv választási kampányok “amerikanizálódása” miatt, illetve azon hatás 
miatt, amelyet az amerikanizálódás gyakorolhat a politikai pártokba vetett bizalomra. A pártok és jelöltek által 
használt “negatív”, vagy támadó hirdetések is aggasztóak, mert ez a gyakorlat passzivitásra késztetheti a 
választókat.” 

A kommunikáció, jelen esetben a tömegkommunikáció nem eredményez automatikusan nagyobb 
átláthatóságot és közérthetőséget. A médiademokrácia kebelén belül élő közösség egyre gyakrabban esik a 
kollektív tévedés csapdájába, amikor azt feltételezi, hogy a médianyilvánossághoz segített felületes politikai 
információk valamit is megmutathatnak a valódi hatalmi viszonyokból. Valójában az a helyzet, hogy egy 
miniszterelnök jól “dramaturgizált”, megfelelően felépített médiafellépése jó időre el tudja terelni a figyelmet a 
hatalompolitikai realitásokról. A csupán néhány politikai főszereplő általa uralt média ráadásul azt a látszatot 
keltheti, hogy olyan politikai bokszmeccsnek vagyunk a tanúi, amelyben csak néhány kiválasztott gladiátor küzd 
egymással, egyben azt sugalmazza, hogy a pártok, mint a speciális társadalmi érdekek megjelenítői, megszűntek, 
eltűntek, vagy csupán az előtérbe tolt politikai személyiségek szűk szakértői köreként léteznek tovább, és ez 
újabb lökést adhat a cinikus politikai magatartásformák és a politikai közöny elterjedésének. 

 

Csendes kormányzás vagy legitimációs válság? 
 
A “csendes” (tehát a nyilvánosságot kerülő) kormányzást a kritikusok az átláthatatlansága miatt bírálják, 

mégis ez a kormányzati magatartás jelenthetne legalábbis részleges visszavonulást a média által dominált, sőt 
gyakran kisajátított politizálástól – vélik egyes kutatók. Ez a fajta kormányzati stílus kevésbé a médiahatékony, 
nyilvános pózokra, hanem inkább elsősorban a szakmai kérdésekre összpontosít, igaz, általában nem népszerű, 
ezért a legtöbbször csupán egy választási ciklust ér meg.  

A politikusok médiaszereplésének jelenleg tapasztalható súlya és fontossága felvet egy sokkal lényegesebb 
kérdést is: honnan kaphatnak a közszereplők politikai legitimációt, ha csak a kommunikáció működik, a 
problémák megoldása, illetve az ezzel járó siker pedig elmarad? Köztudott, hogy a legitimáció, tehát a politikai 



hatalom birtoklásának jogszerűsége a demokráciákban leginkább a politikai és gazdasági teljesítmény (siker) 
függvénye – legalábbis eddig így volt. A médiademokrácia kialakulása azonban e téren is hozott némi változást, 
hiszen ki dönti el, hogy mi számít sikernek? Igaz, hogy eddig a politikai és gazdasági tetterő volt a döntő, a 
médiaszereplésben elért sikerek azonban ma már meghatározó mértékben befolyásolhatják egy-egy politikus 
pályafutásának ívét. Sikeresnek számít, akit sikeresnek ábrázolnak – ez a médiademokrácia egyik jellemvonása. 
Ehhez mindenesetre ügyes médiastratégiára és jól felépített kommunikációs menedzsmentre van szükség, de aki 
mindezt birtokolja (és miért ne birtokolhatná, hiszen megvásárolható!), az tulajdonképpen nyugodtan dőlhet 
hátra, nem kell fáradnia a politikai-gazdasági rendszer karbantartásával, igaz, a média ugyanígy le is taszíthatja a 
trónról.  

A politikai kommunikáció így mindinkább rafinált marketingfogások összességévé válik, amely a politikát 
csupán népszerűsítendő árunak tekinti, és ez a politikát szimpla kommunikációvá redukálja. A politika 
feloldódása, eltűnése a kommunikációban mindaddig észrevétlen marad, amíg a politikai és gazdasági 
problémák kordában tarthatóak, amennyiben azonban ezek a problémák nyilvánvalóvá válnak, nem csupán a 
kormány mulasztásai kerülnek felszínre, de láthatóvá válik a mediális legitimáció megszerzésére irányuló 
stratégia is, ami adott esetben akár a kormányzó erő teljes összeomlásához is vezethet. 

Robert Grünewald német kommunikációs szakember óvja a kormányzó politikai pártokat, a 
kormánypolitikusokat ettől a fajta mediális legitimációszerzéstől. Mint írja Politik im Zangengriff der Medien? 
(Politika a média szorításában?) című tanulmányában, a választók nem ezért emelték őket a hatalomba. 
Hangsúlyozza, hogy elsősorban azt a hamis meggyőződést kellene megtagadni, attól a rossz intellektuális 
beidegződéstől kellene megszabadulni, amely szerint a médiademokráciákban a politikai kommunikáció teljes 
mértékben helyettesítheti a normális esetben csak a politikai-gazdasági sikerre alapozható politikai legitimációt. 
A médiaszimpátiára épített politikai hatalom ingatag, mert döntő mértékben függ a média jóindulatától, és ez az 
a csapda amibe nem szabad belesétálni – hangsúlyozza Grünewald. 

 

Skrivanek Dániel 

A magyar sajtó helyzete a Kárpát-medencében 
 

“Az időszaki sajtó szabad nemzetnél hivatva van, hogy legyen óramutató a nemzet életében; legyen 
hajnalcsillaga a világosság napjának; legyen a jelennek izzadó munkása, mely a jövendőt előkészíti, legyen 
élesztő fuvalma a rejtekben csillámló szellemszikrának; legyen őre a jogszerűségnek, reményhorga a 
szenvedőnek, a bűnnek ostora, a szerény érdem koszorúzója; legyen zászló, mely körül szellemi tábort üssenek, 
kiket egyenlő elvek vezetnek, kiknek szívökben egyenlő érzelem ég.”(Kossuth Lajos) 

 
Ha csupán az lenne a feladatom, hogy e lap hasábjain a sajtó, az újságírói hivatás küldetéséről, a tollforgatók 

“ars poeticájáról” értekezzek röviden, akkor bizony máris letehetném a tollat, s befejezhetném a munkát. 
Tehetném mindezt lelkiismeretem legnagyobb nyugalmával és teljes megelégedettséggel, azzal a 
meggyőződéssel, hogy a megbízásnak maradéktalanul eleget tettem. Kossuth szavainál ugyanis aligha lehetne 
ragyogóbban megragadni e hivatás – az újságírás – lényegét. Pontosabban azt, amilyennek lennie kellene. És 
higgyünk neki: a pozsonyi diétáról szóló tudósításai, majd pedig az általa szerkesztett Pesti Hírlap elegendő 
bizonyíték arra, hogy lehet ezen igények szerint alkotni.  

Lehetne ma is, ámde hogy mennyire nem így van, erre a legékesebb bizonyíték korunk magyar sajtójának 
állapota, országhatárokra való tekintet nélkül. Válságról beszélni talán (még) túlzás lenne, az azonban 
kétségtelen, hogy a magyar újságírás – határainkon innen és túl – már hosszú évek óta ereszkedik lefelé a lejtőn. 
Hogy miért, s hogy milyen formában, arra a következőkben megpróbálunk választ adni azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy megérettnek tartjuk az időt arra, hogy e kérdésről széleskörű és alapos vita bontakozzon ki 
kárpát-medencei magyar értelmiségi körökben. Akár itt, e folyóirat hasábjain is.  

Talán első pillantásra öngyilkos szándéknak tűnhet, hogy egy újságíró az újságírás visszásságaira, 
ellentmondásaira, mi több: kártékonyságára hívja fel az olvasó figyelmét – a kenyerét kockáztatva ezzel. Az 
igazság után sóvárgó, azt minden körülmények között feltárni igyekvő író azonban nem tehet másképp, hiszen 
ellenkező esetben éppen a hivatásával – vagyis önmagával – kerülne feloldhatatlan ellentmondásba. Mint 
mindannyiszor, így most is egyedül a kedves olvasó józan ítéletére bízhatja magát e sorok írója. 

Célunk tehát az, hogy – a tárgykör beláthatatlan terjedelme miatt természetesen a teljesség igénye nélkül – 
rövid áttekintést nyújtsunk a Kárpát-medencei magyar újságírás helyzetéről, a problémák általunk vélt hátteréről, 
a megfelelő következtetéseket – nagy kényelemmel, vagy okos megfontoltsággal? – az olvasóra bízva. Kossuth 



Lajos fent idézett megfogalmazása legyen a kiindulópont, az elképzelt ideális állapot, amelyhez képest a mai 
újságírószakma valamerre elmozdult. Hogy milyen irányban, ez a következőkben ki fog derülni. Azt azonban 
már most mindenképpen le kell szögeznem, hogy – bár tisztában vagyok az újságírói pártatlanság erényének 
fontosságával – nem lehetek teljesen elfogulatlan a határon túli magyar újságírást illető kérdésekben, egészen 
egyszerű okoknál fogva: mint határon túli magyar, és mint (nagyon) fiatal szakmabeli többszörösen is érintett 
vagyok a kérdésben. Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne meg a szándék a lehető 
legobjektívabb szemléletre. 

Noha a címből következően az egész Kárpát-medence magyar nyelvű sajtójával kellene foglalkoznia a jelen 
írásnak, mégsem teljesül ez maradéktalanul. Az anyaországi média ugyanis – a szerkesztői utasításnak 
megfelelően – kimarad az elemzésből, s csak a határon túli kérdéseket boncolgatjuk majd. Tulajdonképpen 
hálásak is lehetünk ezért, ismerve a honi médiaviszonyokat. A határon túli újságírás – egyelőre – még nem 
züllött odáig, mint a magyarországi.  

Elég csak felidézni egy alig több mint három esztendővel ezelőtti sajtórendezvényt, amely az azóta 
történtekkel együtt teljes képet ad a sajátosan (félre)értelmezett sajtódemokráciáról, megindokolva ezzel e sorok 
szerzőjének lesújtó véleményét. Tudvalévő, hogy március 15-e nem csak az 1848-as forradalom emlékünnepe, 
hanem – természetesen vele szoros összefüggésben – a Szabad Sajtó Napja is. E jeles alkalomból évente 
megemlékezést tartanak a magyar sajtó munkatársai. Így történt ez 2002 tavaszán is. Március 12-én a 
Sajtószabadság Központ és a Független Médiaközpont nyilvános kerekasztal-beszélgetést szervezett a “kortárs 
magyar sajtót fenyegető veszedelmekről”. Hogy mennyire volt pártatlan a beszélgetés, azt már a résztvevők 
névsorának ismeretében is elég pontosan meg lehet tippelni. A Bajomi-Lázár Péter által moderált vitában 
Vásárhelyi Mária szociológus, Vince Mátyás (az MTI jelenlegi elnöke) és Sipos Balázs politológus vett részt, és 
hozzászólt még a szabad demokrata Tímár János, Hammer Ferenc médiaszociológus, Haraszti Miklós újságíró és 
Zöldi László médiakutató. A beszélgetést vezető Bajomi-Lázár Péter által feltett vitaindító kérdésre – “Szabad-e 
a magyar sajtó?” – Vásárhelyi Mária lendületes támadásba kezdett az akkori polgári kormány médiapolitikája 
ellen, amely szerinte “rendkívül agresszív” módon, “kifejezetten megfélemlítési céllal” lép fel a sajtóval 
szemben. Szerinte 1998 után a közszolgálati médiumok “kormánymegszállás alatt” működtek. A 
sajtószabadsághoz azonban igencsak sajátos módon viszonyul a szociológus, hiszen szerinte – a 
szélsőjobboldalinak tartott – Pannon Rádióval szemben feltűnően engedékenyek, pedig már “réges régen meg 
kellett volna szüntetni” a rádiót. A Népszava és a Magyar Hírlap jövőjének féltése mellett Vásárhelyi sérelmezi, 
hogy a sajtóperekben érezhető a “jobbra hajlás”, azaz hogy a kormányoldallal szembehelyezkedő újságírókat 
könnyebben éri elmarasztalás peres ügyekben. Felesleges lenne tovább ismertetni a vitán elhangzottakat. Az 
eddig megemlítettekre is pusztán azért volt szükség, hogy ne legyenek illúzióink (ha voltak egyáltalán) a 
magyarországi sajtó pártatlanságával kapcsolatban. A 2002-es kormányváltást követően bekövetkezett 
változások jól mutatják a hanyatlás jeleit. A sajtószabadság éber őrei pillanatok alatt vad cenzorokká vedlettek 
át, elég csak a Demokrata főszerkesztőjének bűnvádas perére gondolni, hogy tisztában legyünk azzal, ki 
képviseli valójában a sajtószabadság gondolatát. 

A magyarországi viszonyokat azért fontos röviden felvázolni – még ha nem is képezi szigorú értelemben 
véve a tárgyát jelen beszámolónak –, mert igen jelentős hatással van a határon túli magyar újságírásra. Elég csak 
arra gondolni, hogy a kellő színvonalú újságíróképzés hiánya miatt a külhoni magyar újságírók jelentős része 
Magyarországon tanulta a tollforgatás mesterségét, aminek következtében óhatatlanul “káros hatások” érték 
őket. De a későbbiek során is folyamatosan figyelemmel kísérik az anyaországi kollégák tevékenységét, illetve, 
az európai uniós csatlakozást követően egyre komolyabban fogalmazódik meg az a – egyébként szükségszerűen 
felszínre kívánkozó – gondolat, hogy a természetes egységet alkotó régiókból kiindulva a határon túli magyar 
sajtóorgánumok a trianoni határt átlépve is terjeszkedjenek (például a Felvidéken). Mindezek mellett számos 
határon túli magyar újságíró dolgozik valamelyik magyarországi lapnak, mint helyi tudósító, s ezzel valamilyen 
formában erre vagy arra az oldalra kerül a magyar újságírói-politikai palettán (e szókapcsolat, bár igencsak 
műanyag ízű, mégis visszaadja a magyar média sajátját, az abszolút ideológiai vagy pártelkötelezettséget). 
 

Két testvér: sajtószabadság és cenzúra 
 
“A sajtószabadság is csak azoké, akiké a sajtó”. Bár e mondatot A. J. Liebling amerikai író jegyzi, a 

felfedezés, hogy a sajtó – és ezáltal a sajtószabadság – minősége a mindenkori hatalom függvénye, nem tőle 
származik. A cenzúra, illetve a sajtó szabadságáért vívott küzdelem egyidős az újságírással, hiszen már a legelső 
kiadványok is valamilyen céllal láttak napvilágot, s e célt nem lehet függetleníteni a termék kiadójától, 
készítőjétől. Ha pedig a kiadó az állam volt, akkor egyértelmű volt a befolyásolás iránya. Az úgymond 
“függetlenként” napvilágot látó sajtótermékek is hamar a kor körülményeinek (szándékosan nem a politikai 
hatalmat említem, hiszen számos más befolyásoló tényező létezik) hatásai alá kerültek, s ez napjainkban sincs 
másként. Sokszor a puszta fennmaradásért vívott küzdelemben nem egy lap kénytelen támogatásért folyamodni, 



amivel kénytelen-kelletlen a támogató függésébe kerül. Hatványozottan igaz ez a határon túli magyar 
sajtótermékek esetében, hiszen ott az anyagi viszonyok sok esetben jóval rosszabbak, mint, mondjuk, 
Magyarországon (nem beszélve Nyugat-Európáról). 

A sajtószabadság kérdése kétségtelenül a legfontosabb, hiszen ennek mértéke határozza meg az újságírás 
színvonalát. A véleménynyilvánítás, az információ szabadsága az emberi alapjogok közé tartozik (az ENSZ 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948-ban deklarálta), éppen ezért a sajtószabadságot joggal lehet nevezni 
a demokrácia fokmérőjének. Hiába mondja magát egy állam demokratikus jogállamnak, ha közben a sajtója nem 
szabad, s azt különböző eszközökkel próbálja meg befolyásolni, megfosztva ezzel polgárait a “valós 
információkhoz és becsületes véleményekhez” való jutás lehetőségétől (pontosabban nem is lehetőség, hanem 
jog: az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 44. ülésén ugyanis elfogadták az újságírói etikáról szóló 
határozatot, s ez tartalmazza az imént elmondottakat is). A sajtó felett gyakorolt ellenőrzésen nem kell 
okvetlenül nyílt cenzúrát értenünk, hiszen a módszerek a történelem folyamán egyre finomodtak, s csak a lényeg 
maradt ugyanaz. A IV. Pál pápa neve által fémjelzett Index (1559-ben tették közzé) még nyílt támadást indított 
minden olyan iromány ellen, amely nem az egyház hivatalos álláspontját tükrözi (ezt a lépést egyébként az 
akkoriban elterjedő, s a katolikus egyház számára veszélyes méreteket öltő reformáció indokolta). Hosszú és 
rögös út vezetett 1776-ig ill. 1789-ig, amikor az emberi jogok amerikai és a francia nyilatkozata rögzítette a 
sajtószabadság jogát. 

De még ezek után sem lehetett teljesen független sajtóról beszélni, hiszen a téma élénken élt a köztudatban. 
Márpedig ha beszélnek valamiről, akkor az a probléma él. Érdemes felidéznünk – a később történtek ismeretében 
– hogy mit is mondott Marx 1842-ben a sajtószabadságról és a cenzúráról: 

“A cenzúrázott sajtónak demoralizáló hatása van. A Rossz potenciális forrása, amelytől elválaszthatatlan a 
képmutatás, és ebből az alapvető hiányosságából ered minden további hibája. A kormány csak a saját hangját 
hallja, tudja is, hogy csak a saját hangját hallja, de mégis azzal áltatja magát, hogy a nép hangját hallja, és 
megköveteli az emberektől, hogy ők is elfogadják ezt az önámítást. Az emberek elmerülnek a politikai 
babonákban, részben belesüppednek a hitetlenségbe, vagy teljesen elfordulnak az állam ügyeitől, magánemberek 
gyülevész tömegévé válnak. Mivel a szabad írást törvénytelennek kell tekinteniük, hozzászoknak ahhoz, hogy a 
törvénytelent szabadnak, a szabadságot törvénytelennek tekintsék. Így pusztítja el a cenzúra az állam szellemét.” 

Ragyogó gondolatok. Hogy éppen a marxista eszméket zászlajukra tűzők szegülnek szembe ezekkel az 
alapigazságokkal, azt megfogalmazójuk nem láthatta előre. Tény viszont, hogy a Közép-Kelet-Európát leigázó 
kommunista diktatúrák mesterei voltak a cenzúrának, s ennek káros következményeit máig magán viseli az 
újságírószakma. Sokan ugyanis remek tanítványnak bizonyultak, s ami a legnagyobb gond: e készségüket máig 
alkalmuk van gyakorolni. Az államirányításnak szüksége van cenzorokra, ez mindenkor így volt. Thomas 
Jefferson szavaival: “Egyetlen kormány sem lehet meg cenzorok nélkül; ahol pedig sajtószabadság van, ott 
cenzorok is lesznek”. 
 

A határon túli magyar újságírás általános jellemzői és legfőbb kihívásai 
 
A Trianonban elszakított magyar országrészek fejlődése az egyes utódállamokban nem volt azonos mértékű. 

Már csak azért sem, mert maguk az utódállamok is eltérő gazdasági, társadalmi és kulturális színvonalat 
képviseltek, s ez erősen rányomta bélyegét az elcsatolt területek további létére. Abban azonban minden, 
Trianonban nyertes közép-európai állam egyetértett, hogy az új országok fennhatósága alá került magyarság 
veszélyt jelent a hőn áhított nemzetállam ideájára, ezért aztán mindenképpen szükséges a magyarok 
mozgásterének csökkentése, vagy adott esetben a nyílt fellépés velük szemben. A másik oldalon ennek 
következményeként természetes reakció volt az elnyomó törekvések elleni küzdelem, amelyben a sajtónak 
életbevágóan fontos szerep jutott. Ez a legfontosabb közös pont, mely általánosságban elmondható az összes 
elszakított területről, ugyanakkor ez képviseli a legelső és egyben legsúlyosabb törésvonalat a magyar 
érdekképviseletről alkotott elképzelésekben. Nem mindenki gondolta ugyanis azt, hogy támadásra a védekezés, 
esetleg ellentámadás (bár erre eleve minimális volt az esély) a megfelelő válasz. Szerintük a leghelyesebb, ha a 
magyarság alkalmazkodik a mindenkor fennálló rendszerhez, s támogatva azt, esetleg jutalomként 
engedményekhez juthat. Ebből a gondolatmenetből született meg a kormánypártiság “eszméje”, csehszlovákiai 
magyar sajátos formájában a politikai aktivizmus. A lényege egyszerűen a rendszer minél szolgaibb kiszolgálása 
a remélt (ámde ritkán, s akkor is nem kevés szemfényvesztéssel teljesült) jutalom fejében. Mindez már a 20-as 
évektől megfigyelhető volt, de tragikus méreteket a kommunista diktatúra évtizedeiben öltött. Ez esetben 
természetesen számolnunk kell a kényszerrel is, ami azonban kevéssé enyhíti a hatalom előtt meghajlók 
felelősségét. Már csak azért sem, mert például nem egy “poéta”, aki annak idején dicshimnuszokat zengett 
például Ceausescuról, s már akkor is udvari költőnek nevezték, ma a demokrácia legnagyobb hirdetője… 

E törésvonal mentén helyezkedtek el nemcsak a politikusok, hanem – ki-ki a maga lelkiismeretének, esetleg 
(anyagi) érdekeinek megfelelő oldalon – az újságírók is. Múlt idő helyett bátran használható a jelen is, hiszen 



túlzás nélkül állíthatjuk, hogy napjainkban sincs ez másképpen. Ha végigtekintünk az elszakított területek 
sajtótermékein (a későbbiekben ezt részletesebben meg is tesszük), viszonylag könnyen meg tudjuk állapítani, 
hogy melyik lap “hová” tartozik. E különbözőség természetes dolognak tekintendő, hiszen mindenkinek joga van 
megfogalmazni véleményét a saját elképzelései, világnézete alapján, s tudvalévő, hogy az emberek nagyon 
sokfélék, természetes, hogy különböző irányultságú sajtótermékek születnek a különböző igények kielégítésére. 
Ugyanakkor mindez felveti az újságírói felelősség igencsak kényes kérdését. Azért nevezhető kényesnek e 
kérdés (főleg az elszakított területeken), mert ennek boncolgatása sok esetben meddő vitává fajul, s értelmetlen 
egymásra mutogatással végződik. Egy kisebbségi magyar újságíróra ugyanis többszörös felelősség hárul, hiszen 
nem csak a hivatásából fakadó elvárásoknak kell megfelelnie (a legfontosabb újságírói erényeknek, mint pl. a 
hitelesség, pontosság, objektivitás, függetlenség stb.), hanem felelősséggel tartozik elsősorban nemzetrésze, 
majd pedig nemzete iránt is. Megfelelő szakmai képzettség, tiszta erkölcs és hivatástudat együttesen 
szükségeltetnek ahhoz, hogy valaki e kívánalmaknak maradéktalanul megfeleljen. A viták abból erednek, hogy 
egyesek kevésbé, mások jobban átérzik ezt a felelősséget. 

A kisebbségi lét mindazonáltal fontos meghatározó tényezője a határon túli magyar újságírásnak, hiszen az 
információk a legtöbb esetben ebben a megvilágításban kerülnek közlésre. Magyari Tivadar kolozsvári 
szociológus-újságíró erre a “kisebbségi neurózis” fogalmát használja, ami talán túlzásnak mondható, ám 
mindenképpen van valóságalapja. Szerinte ez a kisebbségi neurózis sok esetben zavaró tényezőként hat, és 
inkább a szakmai követelmények kárára válik. A Médiakutató c. médiaelméleti folyóirat 2000. évi őszi 
számában “A romániai magyar média” címmel megjelent átfogó elemzésében (amelyre a későbbiek során is 
hivatkozni fogunk) mindezt a következőképpen fogalmazza meg: 

“A kisebbségi érdekvédelem okán vállalt feladat olykor maga is árt a professzionalizmusnak, de legtöbbször 
csak egy jellegzetes színezetet ad: mozgósító-propagandisztikus jellegű, a nyugat-európai értelemben vett 
pártsajtóra emlékeztet”. 

A szerző egy példát idézve kifogásolja, hogy még egy tudósítás esetén is (amely műfaj egyébként a pontos 
helyszíni eseményleírásra irányul) megfigyelhető a kisebbségi-nemzeti elfogultság, azaz a “kisebbségi neurózis 
egy bizonyos irányba fókuszálja a figyelmet”. Egy másik jellemző példa, amit Bálint Zsombor marosvásárhelyi 
újságíró idéz “Van-e erdélyi magyar sportsajtó?” című írásában, hogy még a sportot sem kerülheti el a 
kisebbségi lét általi determináltság. Ha ugyanis valakit az erdélyi magyar sportról faggatnak, akkor szinte 
bizonyos, hogy elsőként a jégkorong jut az eszébe, s ezen belül is a román-magyar küzdelmek. Markó Béla ezt 
egészséges román-magyar vetélkedésnek nevezte, ami viszont Bálint Zsombor szerint leszűkíti a sportot és ezen 
belül is a sportújságírást a nemzetiségi ellentétek problémájára. 

Leegyszerűsítve a kérdést: a szakmai elvek alárendelhetők-e a nemzetpolitikai érdeknek? Lehet arról 
vitatkozni, hogy helyénvaló-e az újságírói elfogultságnak az a formája, amikor a szerző nemzetiségi 
hovatartozásából, nemzeti közösségének sorsából kiindulva érzékenynek mutatkozik bizonyos kérdésekkel 
kapcsolatban. E felvetésre válaszoljunk Kossuth szavaival, meghagyva a lehetőséget az olvasónak arra, hogy 
eldöntse a kérdést: 

“Jaj azon írónak, ki tollat fog kezébe a nélkül, hogy kebelét hivatásának meleg érzete hevítené, s aki 
hivatását érezi, éreznie kell az erkölcsi felelősséget nemzete, sőt saját becsülete iránt.” 

Szorosan összefügg a fentiekkel az is, hogy milyen mértékben nyilvánul-nyilvánulhat meg a kritika a 
kisebbségi érdekek választott képviselőivel szemben a sajtóban. A problémának megvan a maga igen fontos 
nemzetpolitikai szerepe, ugyanakkor erkölcsi vonzatai is vannak. A mérleg egyik oldalán áll a ferdítetlen 
igazság, a maga teljes valóságában, amit az újságírónak kötelessége kimondani, közzétenni. Ez a kötelessége a 
hivatásából fakad. A másik serpenyőben viszont az érdek foglal helyet, jelen esetben a nemzetpolitikai érdek. A 
kérdés tehát az, hogy szabad-e az újságírónak feladnia az igazságból (s ha igen, akkor mennyit), ha a közösség 
(nemzeti kisebbség) érdeke esetleg úgy kívánja? Ha egy kisebbségi politikus valamilyen botrányba keveredik, s 
tette egyébként erkölcsileg elítélendő, helyes-e, ha a kisebbségi újságíró is pellengérre állítja az esetet, avagy 
jobb, ha a közösség érdekében hallgat az ügyről, vagy éppen csak semleges álláspontra helyezkedik (tudván, 
hogy a többségi nemzet sajtója úgyis kapva kap az alkalmon, s a félrelépést kihasználva megindítja támadását a 
kisebbség ellen – mint számos esetben tapasztalhattuk)? Jó példa erre a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának 
egyik vezető politikusa (az egyik megye alelnöke), akiről már évek óta keringenek különböző pletykák 
korrupciós ügyekről, valamint a családi élete alapján sem lehetne őt példaképül állítani honfitársai elé. 
Ugyanakkor az is nyílt titok, hogy az ő hathatós segítségével jutott pénzforráshoz számos igen nemes magyar 
kezdeményezés a Felvidéken. Tény, hogy ez idáig nem akadt olyan tényfeltáró újságíró, aki úgymond kiteregette 
volna e politikus szennyesét.  

Ennél sokkal bonyolultabb problémát vetett fel a szlovákiai ügynöklisták nyilvánosságra hozása, hiszen nem 
egy ismert magyar politikus neve szerepelt az ügynökök listáján. Köztük az igen népszerű, mindig mosolygó, 
díszmagyarban tetszelgő Duka Zólyomi Árpád is, aki eleinte tagadta ügynökmúltját, aztán a megdönthetetlen 
bizonyítékok hatására kénytelen volt beismerni a kommunista titkosszolgálattal való együttműködését. Duka 



Zólyomi az MKP vezető politikusa volt, ráadásul megválasztott EP-képviselő is, ezért hát komoly tétje volt 
annak, marad-e vagy távozni kényszerül. Az a tény, hogy egy magyar politikus a diktatúra idején jelentett 
társairól, meglehetősen rossz fényt vetett a pártra, s szemmel láthatóan kényelmetlenül érezték magukat a vezető 
politikusok. A magyar sajtó viszont nem hunyt szemet az ügynökügyek felett, az Új Szó például elismerésre 
méltó módon járt utána a tényeknek (az ügynökhistóriának újságírók is érintettjei voltak). Nem rajta múlott, 
hogy Duka Zólyomi ment is meg maradt is: a párt vezetéséből távoznia kellett, ám a jól fizetett EP-képviselői 
mandátumáról nem óhajtott lemondani. 

Összességében tehát e kérdéskörre nehéz, majdhogynem lehetetlen jó választ adni, hiszen általában egyedi 
esetekről van szó, így nem is lehet általános “receptet” kiállítani. Mindez megerősíti azon korábbi állításunkat, 
hogy a kisebbségi magyar újságíróra többszörös felelősség hárul, más elvárásoknak is meg kell felelnie, mint 
anyaországi társainak. 

A határon túli magyar sajtó általános elemzésénél még két fontos jelenségre kell rávilágítanunk, amelyek 
szoros összefüggésben állnak egymással. Az első a közszolgálatiság, amely a határokon túl gyakorlatilag egyet 
jelent (vagy legalábbis ez lenne a kívánatos) a nemzeti érdekek képviseletével, a nyelv, a kultúra ápolásával. A 
közszolgálatiságnak azonban szembe kell néznie az új kihívásokkal, legfőképpen a globalizációval összefüggő 
hatásokkal, amelyek egyértelműen az elsorvasztására irányulnak. A globális médiabirodalom ugyanis 
természetéből fakadóan érzéketlen a nemzeti jellegű kérdések iránt. Ennek hatására már hosszabb ideje folyik az 
élethalálharc a közszolgálati és a kereskedelmi média között. Az érdekek teljesen különbözőek, mint ahogy a 
módszerek is. A kereskedelmi irányultságú sajtó kizárólag a nyereségre tör, s ennek feltétel nélkül hajlandó 
alávetni az erkölcsi értékeket is. Ezt az állítást támasztják alá az ismert német kereskedelmi televízió, az RTL 
vezetőjének, Helmut Thomának szavai is: “A fő, hogy a hal szeresse a csali ízét. A horgász ízlése lényegtelen”. 

Sajnos, úgy tűnik, pillanatnyilag a kereskedelmi média áll nyerésre. És ebben nagy szerepe van a másik 
fontos jelenségnek, amiről említést kell tennünk, vagyis a tulajdonosi viszonyok átalakulásának. A privatizáció 
ugyanis nem kerülte el a médiát sem. És ez az, ami komolyan fenyegeti a határon túli magyar sajtó 
függetlenségét, jövőjét. A magánkézbe került médiumoknál már semmi sem garantálhatja a közszolgálatiságot, a 
nemzeti közösség érdekében végzendő tevékenységet. Hogy ez a veszély mennyire valós, az az alábbiakból ki 
fog derülni. 

A határon túli magyar sajtóval kapcsolatos általános megfigyelések közlése után most vegyük sorra az egyes 
elszakított területeket, s vizsgáljuk meg röviden a helyi médiaviszonyokat. 
 

Erdély 
 
Ha a fentiek során tett megállapítások igazolására konkrét eseteket szeretnénk felhozni, akkor mindenképpen 

érdemes az erdélyi sajtó szerkezetében kutakodni, hiszen méreteinél és összetettségénél fogva is alkalmas arra, 
hogy a legkülönfélébb irányzatokra adjon példát.  

Ez magából az erdélyi magyar társadalom felépítéséből is adódik, hiszen az erdélyi magyar közösség 
viszonylag nagy számú, s hasonlóképpen viszonylag nagy területen él, amelynek komoly történelmi múltja van. 
Mindez feltétele volt annak, hogy az erdélyi magyarság az egységes magyar nemzeten belül egy sajátos, ha nem 
is különálló, de mégis bizonyos tulajdonságaiban különböző közösséget alkothasson. E különbözőség – vagy 
nevezzük inkább sajátosságnak – megnyilvánul a sajtó szerkezetén és minőségén is, a korábban ismertetett 
általános tulajdonságok érvényessége mellett.  

Az erdélyi sajtó fejlődését a rendszerváltástól kezdve érdemes figyelemmel kísérnünk, hiszen a korábbi 
időszakban szó sem lehetett független médiáról, főleg nem magyarról. Az akkor létező sajtótermékek a rendszer 
kiszolgálói voltak, minden önállóság nélkül. 

A sajtó együtt szabadult fel a társadalommal, s a rendszerváltás után is vele párhuzamosan fejlődött. A 
kilencvenes évek elején tapasztalható fellendülést (a rendszerváltást követő évtizedben több mint kilencszáz új 
lap látott napvilágot Romániában) lassú hanyatlás követte, majd a tulajdonosi viszonyok kikristályosodása után 
megkezdődhetett a sajtó felkészülése a professzionalizálódásra. Ezt az új piaci igények meg is követelték. A 
kezdeti fellendülést ugyanis a rossz anyagi viszonyok hátráltatták, a közösség nem tudott volna eltartani nagy 
számú sajtóterméket, éppen ezért csak a legjobbak maradhattak fönn.  

E fejlődés ellenére is egyes médiaelemzők nem tartják megfelelő színvonalúnak az erdélyi magyar újságírást. 
Közéjük tartozik a korábban már idézett Magyari Tivadar is, aki például a “kisebbségi neurózist” tartja hátráltató 
tényezőnek. A kisebbségi lét előtérbe helyezése szerinte az újságírás színvonalának rovására megy, hiszen sok 
esetben szakmai szempontok sérülnek. A médiaelemző szerint az újságíróképzéssel sem lehetünk elégedettek, 
hiszen Erdélyben a különféle tanfolyamokat leszámítva csupán két helyen folyik szakmai oktatás: Kolozsváron, 
a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, illetve Nagyváradon, az Ady Endre Sajtókollégium keretei között. 
További problémaként említi, hogy az erdélyi magyar sajtóban nincs meg, vagy csak nagyon csekély mértékű a 
“vállalkozó szellem”, a piacorientáltság. Az egyébként sok helyütt sikerágazatnak mondható magazinkiadás nem 



igazán népszerű Erdélyben, Magyari szerint például, egy pár százas példányszámú irodalmi “elitújság” iránt 
nagyobb a lelkesedés. Ami egyébként nem feltétlenül rossz a közösség szempontjából. Ugyanakkor Erdély sem 
menekülhet meg – legalábbis hosszú távon semmiképpen sem – a globalizációs folyamatoktól, értve ezt a 
médiára is. 

Nem lehet az erdélyi magyar sajtóról valós képet festeni anélkül, hogy a politikai befolyásoltság szóba ne 
kerüljön. Ezt nevezhetjük akár a kisebbségi lét velejárójának is, hiszen nem csak Erdélyben, hanem – mint látni 
fogjuk – a Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken is komoly szerepe van a politikának a magyar sajtó 
működésében. Itt természetesen az RMDSZ szerepét kell kiemelnünk, hiszen a rendszerváltást követően az 
erdélyi magyar közéletben egypártrendszer alakult ki, s az RMDSZ Markó Béla elnöklete alatt egyetlen 
lehetőséget sem mulasztott el, hogy egyeduralmát megszilárdítsa. Ilyen értelemben az RMDSZ az erdélyi 
magyar sajtó választóvonala lett: az egyik oldalon a párt érdekeit mindenek fölébe helyező, a másik oldalon 
pedig a vele alkalmasint szembeszegülő, s inkább a közösségi érdekeket szem előtt tartó újságírók állnak. 
Anyagilag mindenképpen az első csoport jár jobban, hiszen a külföldről (elsősorban Magyarországról, az Illyés 
Közalapítványon keresztül) érkező támogatások elosztását nemhogy RMDSZ-közeli, hanem egyenesen 
RMDSZ-pártemberek végzik.  

Az erdélyi magyar hírlapok a “klasszikus” módon rétegződnek: vannak országos, megyei és helyi (regionális) 
lapok. 

Az országos terjesztésű napilapok nem igazán büszkélkedhetnek nagy olvasótáborral és népszerűséggel. 
Többségük pedig – az erdélyiek véleménye szerint – az RMDSZ egyértelmű befolyása alatt áll, tehát szó sincs 
függetlenségről. Ilyen pártközeli lap például a Bukarestben szerkesztett Romániai Magyar Szó. A legnagyobb 
példányszámú országos napilap a Krónika, amely igyekszik megőrizni pártatlanságát. Ennek legegyszerűbb 
módja (tartalmában), ha a tényközlésre összpontosít, s tartózkodik a véleménynyilvánítástól (publicisztikáktól). 
Ismert erdélyi napilap még a Bihari Napló, a Hargita Népe, a Háromszék, a Népújság és a Szatmári Friss Újság, 
amelyek azonban már nem “országos” terjesztésű sajtótermékek. 

Hetente jelenik meg a több mint másfélszázados múltra visszatekintő Brassói Lapok, az Európai Idő, 
valamint az igen népszerű Erdélyi Napló. E lap köré csoportosulnak a radikálisabb gondolatokat képviselő, a 
nemzeti érdeket mindenkor szem előtt tartó ifjú tollforgatók.  

Az erdélyi újságírás sikertörténetét egyértelműen a helyi lapok jelentik, amelyek rendkívül olvasottak és 
népszerűek. Többségük a korábbi kommunista pártlapok utóda, természetesen teljes átalakítást követően. Piaci 
stabilitásuk annak is köszönhető, hogy az adott régióhoz kötődnek, tehát nem kell számolniuk komolyabb 
konkurenciával. A népszerűség pedig talán abban rejlik, hogy hűen teljesítik az olvasóközönség igényeit, s 
jórészt a helyi jellegű problémákra összpontosítanak. E lapok fontos összekötő kapocsként is hatnak a régiókon 
belül a magyarok között. A legismertebb regionális lapok: Udvarhelyi Híradó, a Székely Hírmondó, a 
gyergyószentmiklósi Új Kelet, a Kis Újság, a baróti Erdővidék. 

Szólnunk kell még röviden az erdélyi magyar elektronikus médiáról. E téren is folyamatos szakmai fejlődést 
figyelhetünk meg, s az elkülönülés is az írott sajtónál tapasztalt módon történik: RMDSZ-közeli, illetve 
független vagy nemzeti médiumokról beszélhetünk. A legismertebb internetes hírportál, a transindex.ro például 
egyértelműen RMDSZ-kötődésű (többségi tulajdonosa az RMDSZ képviselő, Kelemen Attila), míg az erdely.ma 
sokkal hitelesebb tájékoztatást nyújt – lévén független a párt befolyásától. 

A legnagyobb vitákat az erdélyi magyar televízió kérdése váltotta ki, s ma is e körül gomolyognak leginkább 
a viharfelhők. Az RMDSZ ugyanis felismerte a televízió, mint elsőrangú befolyásoló eszköz szerepét, s hatalma 
adta lehetőségeit kihasználva sikerült is ellenőrzést nyernie a magyar nyelvű televíziózás felett. A Román 
Televízió magyar adásának szerkesztője ugyanis Markó Béla felesége, Kós Anna. Önálló, független magyar 
televízió hiányában tehát marad a műholdas Duna TV, illetve az M2, és természetesen a helyi (városi) tévék. 
 

Felvidék 
 
A magyar nyelvű sajtó helyzetét tárgyalva sokkal egyszerűbb a dolgunk Felvidék esetében, több okból is 

(amelyek között természetesen van összefüggés). Elsősorban azért egyszerűbb az elemzés, mert – sajnos – jóval 
kevesebb sajtóterméket vehetünk górcső alá, mint, mondjuk, Erdélyben. A magyar kisebbségi politika sem képez 
igazán éles törésvonalat, lévén, hogy a Magyar Koalíció Pártjának nincs komoly szervezett ellenfele. Az 
egyetlen említésre méltó próbálkozás az MKP egyeduralmának megszüntetésére a Magyar Föderalista Párt 
megalapítása volt, amelynek működését azonban sikerült teljesen ellehetetleníteni. Nem meglepő, hiszen az 
MKP hivatalos politikájával szemben egy egészen új, egészséges szemléletet szeretett volna megvalósítani a 
felvidéki magyar közösségen belül. A területi rendezésről alkotott elképzelések (az önkormányzatiság új 
alapokra helyezése, föderalista megközelítés az etnikai viszonyok szem előtt tartásával) pedig még az Európai 
Unió képviselői között is elismerésre találtak. A pártot mindenesetre szétzilálta a folyamatos ellenszélben való 
evezés, valamint – nem mellékesen – a sajtó általi mellőzöttség. Az MFP-t szándékosan mellőzték a napi 



sajtóban, vagy éppenséggel egyértelműen negatív színben tüntették fel. 
A felvidéki magyar újságírás e tárgyból ekkor, bizony, elégtelenre vizsgázott. Más esetekben viszont nagyon 

következetes és elismerésre méltó munkát végeztek az egyetlen szlovákiai magyar napilap, az Új Szó újságírói 
(például az ügynöklisták kapcsán, amikor is a lapnak sikerült bizonyítania a Magyar Nemzet pozsonyi 
tudósítójának, Neszméri Sándornak a kommunista titkosszolgálattal való együttműködését, azaz ügynök 
múltját). 

Az Új Szó – a többi elszakított területen működő laphoz hasonlóan – a rendszerváltást megelőzően a 
kommunista vezetés pártlapja, szócsöve volt. Ennek az örökségnek azonban mára nyoma sem maradt. A lapot 
privatizálták, többször cserélt tulajdonost. A kiadó, a Petit Press Rt. több szlovák lap kiadója is, köztük a 
Národná Obroda című lapnak is, amely sohasem riadt vissza némi magyarellenességtől (e lapot egyébként a 
kiadó összevonta a Sme című napilappal). Az a tény, hogy az egyetlen felvidéki magyar napilapot egy szlovák 
lapokat forgalmazó cég adja ki, némi kétséget hagy a felvidéki olvasóközönségben a lap függetlenségét illetően.  

A legnagyobb probléma mégsem ez, hiszen a kiadó leginkább a piaci pozícióra, a profitra összpontosít, s e 
tekintetben nem lehet oka panaszra. Sokkal nagyobb gondot jelent a politika felől megnyilvánuló befolyásolási 
szándék. Mint egyedüli napilap, természetesen az Új Szó (lehetne) a leghatékonyabb propagandaeszköz az MKP 
kezében. Voltak a lapnak olyan időszakai, amikor ezeket az igényeket – kívülről legalábbis úgy tűnt (lásd az 
MFP-vel szemben tanúsított magatartást) maradéktalanul kielégítette. Ugyanakkor nem lehet azt állítani, hogy az 
Új Szó “műhelyében” nem szakértő munka folyik. A lap jól képzett munkatársakkal dolgozik, s ezt jól tükrözi a 
színvonala is: áttekinthető, szinte minden területre kiterjedő írásokat közöl, vagyis a felvidéki magyar közösség 
minden tagja megtalálhatja benne a kedvére való olvasmányt, információt. Más kérdés, hogy ezek az 
információk mennyire állnak az MKP felügyelete alatt. 

A “bulvárosodás”, sajnos, az Új Szót sem kerülhette el. Az ilyen jellegű írások iránt fokozott érdeklődés 
mutatkozott, ezért a napilapnak is fel kellett vennie a kesztyűt, s teret kellett adnia a pletykának.  

A felvidéki magyarok e napilapon kívül három magyar nyelvű hetilapot vehetnek kézbe, közülük a Vasárnap 
az Új Szó családi magazinja. A Szabad Újság című lap – amely az Új Szó riválisának indult, aztán nem tudott 
fennmaradni napilapként – nevéhez hűen szabadabban kezeli a különböző véleményeket, ezért alkalmanként 
egészen figyelemreméltó, nemzeti kérdéseket tárgyaló írásokat is olvashatunk benne. 

Az elektronikus újságírás Felvidéken még igencsak gyerekcipőben jár. A Szlovák Televízió magyar nyelvű 
adása sohasem képviselt igazán bármilyen csekélyke kis színvonalat is. A Szlovák Rádió keretein belül működő 
magyar nyelvű Pátria Rádió viszont rendkívül népszerű a Felvidéken. Ennek oka talán ugyanaz lehet, mint az 
erdélyi regionális lapok sikerének: a közönségnek szól, a közönségről. 
 

Kárpátalja 
 
Ha Erdély és a Felvidék magyar sajtójának elemzésekor a rendszerváltozásra tettük az “időszámítás” 

kezdetét, akkor Kárpátalja esetében még inkább indokolt így cselekednünk. A szovjet uralom alatt ugyanis 
lélegzethez is alig lehetett jutni, nem hogy önálló sajtóhoz. Tudjuk, milyen volt a viszonyulása Moszkvának a 
birodalom területén élő kisebbségekhez. Mindez erősen rányomta bélyegét az újságírásra is.  

1946 és 1965 között a mai legnépszerűbb kárpátaljai lap, a Kárpáti Igaz Szó nem volt más, mint a 
Zakarpatszkaja Pravda cím alatt megjelenő pártlap szó szerinti fordítása. Az ilyen tükörfordítások sajátos módon 
a rendszerváltás után sem tűntek el, az Ung-vidéki Hírek (korábban: Kommunizmus Fényei), vagy a 
Nagyszőlős-vidéki Hírek (Kommunizmus Útján) írásait mind-mind az ukrán nyelvű kiadásból fordítják 
magyarra.  

A rendszerváltást követően, természetesen, a tulajdoni viszonyok is megváltoztak. A korábbi 
pártbizottságoktól vállalkozók, magánszemélyek, pártok, önkormányzatok tulajdonába kerültek a lapok. 
Minthogy új lap indítása Kárpátalján nem jelent túl nagy anyagi terhet, gyorsan gyarapodott a sajtótermékek 
száma. Ám ez nem jelenti azt, hogy a sajtópiacon mindegyik meg is állja majd a helyét. Éppen emiatt alakult ki 
az a sajátos kárpátaljai helyzet, hogy számtalan úgynevezett “alvó lap” létezik, amelyek gyakorlatilag nem 
működnek, csak alkalmanként adják ki őket. Ilyen alkalom például a választás is. A választási kampány során 
ezek az “alvó lapok” közönséges propagandaeszközként funkcionálnak, s a választások után szépen el is tűnnek 
a színről. 

Noha Kárpátalja magyar lakosságának száma nem ezt feltételezné, a politikai megosztottság – kárpát-
medencei magyar sajátosságként – itt is érvényesül, amit a sajtó is kiválóan tükröz. A Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség működteti a Kárpáti Igaz Szót, valamint e párt lapjaként aposztrofálható a Kárpátalja című 
hetilap is. A jelenlegi baloldali magyar kormány segítségével előretörő ellenszervezet, az Ukrajnai Magyar 
Demokrata Szövetség az Ukrajnai Magyar Krónika című hetilappal rukkolt elő. 

Az elektronikus sajtó állapotára leginkább a “tragikus” jelző illik. A Magyar Nyelvű Adások 
Főszerkesztősége nevezetű hivatal irányítása alatt még éves szinten is rendkívül kevés idő jut magyar nyelvű 



műsoroknak. Problémát jelent már az adások vétele is, hiszen a sík területen fekvő településeken nehéz fogni 
őket. A rádió sincs jobb helyzetben, s nincsenek is igazából kilátások a magyarországi konkurenciával szemben. 

A kárpátaljai magyar nyelvű elektronikus média üde színfoltja a Kárpátinfó internetes hírportál 
(www.karpatinfo.org.ua), amely naprakész információkkal és egyéb szolgáltatásokkal várja a látogatókat. 
 

Délvidék 
 
A három eddig szemügyre vett országrész magyar sajtójának önállósodását a rendszerváltás, vagyis a 

kommunista diktatúrák alól való felszabadulás időpontjától számítottuk. Délvidék esetében viszont az ilyen 
jellegű behatárolással gondjaink lehetnek, hiszen itt a rendszerváltás távolról sem hozott a sajtó számára olyan 
eredményeket – vagyis (többek között) a médiapluralizmus megvalósulását – mint a többi elszakított területen.  

A szerbiai rendszerváltás – leegyszerűsítve – csupán annyit jelentett, hogy a kommunista egypártrendszer 
nacionalista többpártrendszerré alakult, ami viszont nem jelentette a centralizmus gyengülését. Sőt, ha lehet, még 
jobban megerősödött a központi befolyás a sajtóban. Magyarán: maradt a pártsajtó. 

Noha 1990 szeptemberében elfogadták Szerbia alkotmányát, amely – egyebek mellett – rögzíti a polgárok 
információhoz való jutásának jogát, illetve tiltja a sajtócenzúrát, mindez csak a szavak szintjén valósult meg. A 
valóság egészen mást mutatott, a hatalom pedig sok esetben még a látszatra sem igyekezett ügyelni. A 
büntetőtörvénykönyv egyik passzusa például kerek-perec kimondja, hogy “három évig terjedő börtönbüntetéssel 
büntetendő, aki a köztársaság, a kormány vagy a nemzetgyűlés elnökét hivatali funkciója végzésével 
kapcsolatban kigúnyolja”. 

Világos, hogy ahol korlátozzák az emberek jogait, ott előbb-utóbb ellenállás bontakozik ki ezen elnyomó 
szándék ellen. Délvidéken, sőt, egész Szerbiában a központosító intézkedésekkel párhuzamban folyt a küzdelem 
a sajtószabadság kivívásáért, vagyis a sajtónak a központi irányítás karmai közül való kiszabadításáért. 

Könnyű belátni, hogy miért tartotta a szerb hatalom ilyen szorosan a média gyeplőjét: a propaganda eszközét 
látta benne, s maradéktalanul fel is használta erre a célra. Márpedig volt mire fordítani a propagandát: a háborút 
valahogy igazolni kellett… 

A rendszerváltozás óta másfél évtized telt el, ám a vajdasági magyar újságírás problémái nem oldódtak meg, 
ahogy a délvidéki magyarság sem érezheti – enyhén szólva – kielégítőnek a helyzetét.  Mi sem jelzi jobban az 
áldatlan állapotokat, mint a délvidéki magyar tollforgatók érdekvédelmi szervezetének, a Vajdasági Magyar 
Újságírók Egyesületének nyílt levele, melyet 2005. március 15-én a Szabad Sajtó Napja alkalmából tettek közzé. 
Ebben az újságírók csalódottságuknak adnak hangot a 2000-es politikai fordulat után hatalomra jutott vezetők 
munkájával kapcsolatban, ugyanis a váltást követően sem szűnt meg a magyar nyelvű sajtó leépítése, továbbra 
sincs biztosítva hiánytalanul a szabad tájékoztatás. Ráadásul az egyetlen magyar nyelvű napilapnál, a Magyar 
Szónál történt alapítócsere is csak az ellentétek szításához vezetett. “Észak dél ellen”, vagy “tömb a szórvány 
ellen” – akár ez is lehetne a címe a legújabb délvidéki közjátéknak, hiszen az egyre súlyosbodó magyarverések 
közepette a helyi magyar sajtó képviselőinek erre is van idejük és energiájuk. Tóth Lívia, a Hét Nap című 
vajdasági magyar hetilap szerzője szerint (is) “magyar-magyar újságíróviszály van kialakulóban”, azaz a “déli 
délvidékiek” meglehetősen bizalmatlanul tekintenek az “északiakra”, vagyis a tömbben élőkre. Egyértelmű, 
hogy az ilyen szembenállás nem válik sem a magyar újságírás, sem pedig a délvidéki közösség javára.  

A horvátországi magyar viszonyok sem sokban különböznek a “nagy magyar átlagtól”: itt is viszály és 
pártoskodás tapasztalható a különböző szervezetek érdekei mentén. A tizenhatezer lelkes horvátországi magyar 
közösség nyomtatott sajtóját két hetilap, egy folyóirat és néhány időszakos kiadvány jelenti. Ám még e csekély 
számok sem zárják ki az ellentétet, az egymás elleni harcot… 
 

Befejezés 
 
Van-e még egy nemzet a világon, amely olyan magas fokon műveli az önpusztítást, mint a magyar? Ez a 

kérdés jutott eszembe, mikor teljes egységében végigtekintettem a kárpát-medencei magyar sajtó helyzetének e 
rövid elemzésén. Bár Trianon végzeteként a magyar nemzettestből elragadott részek más-más országok uralma 
alá kerültek, hosszú évtizedes elzártság alatt más utat jártak be és különbözőképpen próbáltak érvényesülni az új 
körülmények között, egyvalamiben igazán sikerült átívelni a határokat, s közös nevezőt találni: a belső viszályok 
táplálásában, a vég nélküli pártharcok vívásában, az egymás elleni acsarkodásban. Ezt a szomorú képet mutatja a 
kárpát-medencei magyar sajtó helyzete. Mindez azonban nemhogy csüggedésre nem ad okot, de egyenesen 
felhív a változtatásra. Mindenkit, aki csak egy kicsit is szívén viseli a magyar újságírás sorsát…  

 
 



Barcsi Tamás 

A gondoskodó lény. Az emberi méltóság egy 
lehetséges megközelítéséről 

 
Az emberi méltóság lehetséges értelmezései közül elsősorban a gondoskodásként felfogott méltóságról 

fogunk beszélni. A méltóság többjelentésű fogalom, de az emberi státuszt, az ember belső lényegét (vagy lényegi 
jellemzőjét) kifejező emberi méltóságról is számos nézetet találhatunk. Minden ember egyenlő méltóságáról 
először a sztoikus Cicero írt. A keresztény felfogás az ember istenképűségében látja az ember méltóságát. A 
legnagyobb hatású világi értelmezés Immanuel Kant nevéhez fűződik, Kant szerint az ember méltósága abból 
következik, hogy saját törvényhozója lehet, amely törvénynek egyúttal alávetettje is: “Autonomie ist also der 
Grund der Würde, der menschlichen und jeder vernüftigen Natur”1lbj (“Az ember és minden eszes természet 
méltóságának alapja tehát az autonómia”)2.lbj. 

Kantnál, mint láttuk, a méltóság értelmezése az erkölcsi szférához kapcsolódik, Fukuyama Poszthumán 
jövendőnk című művében kitágítja az emberi méltóság értelmezését, az emberi természetre, sajátos emberi 
képességek, tulajdonságok (az értelem, a morális választás, a nyelv, a szociabilitás, az érzések, az érzelmek, a 
tudat és embervoltunk más, elengedhetetlen minőségei) emberi egészként érvényre jutó összjátékaként értelmezi. 
3lbj. Ezek a meghatározások az emberi méltóság absztrakt értelmezését adják, és nyilvánvalóan következik 
belőlük, hogy az rendelkezik individuális emberi méltósággal, aki a megjelölt jellemzőket hordozza. De hogyan 
tudjuk alátámasztani az elmélet segítségével azok emberi méltóságát, akik még nem képesek a dolgok racionális 
megközelítésére, illetve akiknek már nincs erre kapacitásuk, vagy akiknek a nyelvi kommunikációja korlátozott, 
vagy akik nem képesek elképzelni a jövőt, mert elvesztették memóriájukat. A méhmagzat, a fogyatékosok, a 
súlyos betegek (pl. kómában lévők), illetve képességeiket vesztett öregek emberi méltóságának kérdése vetődik 
fel, hiszen a legtöbb koncepció a méltóság elvének meghatározásakor ezzel a problémával nem foglalkozik. 

Vannak gondolkodók, akik szerint nem is kell ezzel foglalkozni, mert a felsorolt állapotokban nem 
beszélhetünk emberi méltóságról (szerencsére kevesen vannak az ilyen álláspontot vallók). Közéjük tartozik az 
ausztrál Peter Singer, az amerikai Princeton University neves bioetika professzora, az állati jogokért vívott 
küzdelem egyik vezéralakja. Singer nagy hatású Az állatok felszabadítása (Animal Liberation, 1975) című 
művében kifejtette azon nézetét, hogy, mivel a fájdalom és a gyönyör érzékelésének képességével nem csak az 
ember, hanem a magasabb rendű, gerinces állatok is rendelkeznek, ezért őket is ( az emberekével megegyező) 
jogi védelem alá kell helyezni. Másutt kifejti Singer azt is, hogy véleménye szerint nem létezik minden emberre 
érvényes emberi méltóság: nem kellene méltósággal felruházni minden embert csak azért, mert az adott fajhoz 
tartozik, míg ugyanezt – az egyed adottságainak figyelembevétele nélkül –, csupán azon az alapon megtagadni 
másoktól, hogy nem tartoznak ehhez a fajhoz. Singer úgy véli: a személyt lehet felruházni méltósággal, a 
személy képes arra, hogy felfogja saját létezését az időben, a személynek van öntudata, valamint önmagára 
vonatkozó múlt- és jövőtudata. Ennek alapján abszurd lenne egy agykéreg nélküli újszülött esetében emberi 
méltóságról beszélni: ennek a csecsemőnek nincs tudata és nem is lesz. De ugyanígy nem tekinthető személynek 
egy elmebeteg vagy egy, a körülötte lévő világot már felfogni képtelen öregember sem. Ezzel szemben, mutat rá 
Singer, vannak olyan állatok, amelyek megfelelnek a személy fenti kritériumainak (pl. az emberszabású majmok, 
az elefántok, de például a delfineket és a bálnákat túl nehéz megfigyelni ahhoz, hogy biztosan igazolható legyen 
ez az állítás). Singer szerint az olyan embereket, akik nem felelnek meg a személy fogalmának, nem kellene 
jogilag dolognak vagy tárgynak tekinteni. A jognak három különböző kategóriával kellene dolgoznia: be kellene 
vezetni a dolog és a személy fogalma mellett az “érző lény” (“sentient being”) fogalmát, akiknek jólétét nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, de nem bírják a személyeket megillető méltóságot.4.lbj. Singer tehát nem beszél 
minden ember méltóságáról, azonban kiterjeszti a fogalmat: a méltóság nemcsak emberek, hanem egyes állatok 
vonatkozásában is értelmezhető. Egy állat méltóságának elismerése azonban minden olyan morálfilozófia 
alappillérét gyengíti, amelyet Kant ihletett, és amely határozottan elkülöníti a természetet és a szabadságot, és 
csakis erkölcsi képességekkel és lélekkel rendelkező élőlényekkel kapcsolatban beszél méltóságról. Kant utódai 
csapdába kerültek – írja Paul Valadier –, mert hagyták, hogy így történjen.5lbj. Az emberi lény fennkölt 
értékelése, amely az értelemből, szabad akaratból, nyelvi kommunikációból és az idő uralmának képességéből 
indul ki, a visszájára fordul, amint elmondható, hogy néhány “egyedet” megfosztunk a méltóságtól, vagy azt 
mondjuk, hogy egyesek elvesztették azt. Mit kell tisztelnünk az emberi lényekben? Nem közös emberségünket 
kell-e tisztelnünk minden egyénben még akkor is, ha már nem rendelkezik a megbecsülendő jellemzőkkel? 
Véleményem szerint egy szellemileg visszamaradott ember, egy ágyhoz kötött öregember is rendelkezik emberi 
méltósággal, személynek kell tekinteni, és tiszteletet érdemel (az emberi magzat méltóságának kérdése 
bonyolultabb problémákat vet fel, ezzel itt nem foglalkozhatom). Nem tekinthetünk személynek azonban 



egyetlen állati lényt sem, nem tulajdoníthatunk (az emberével egyenlő) méltóságot nekik, legyenek bármilyen 
fejlettek is, amely nem zárja ki természetesen, hogy életüket tiszteletben tartsuk és érdekeikre tekintettel 
legyünk. Az emberi méltóságot körülhatároló “X-tényező” Fukyama által adott meghatározásának összetevői 
között szerepel, hogy az ember morális, erkölcsi lény, részben ez adja egyedülállóságát az élőlények világában. 
Az emberi méltóság meghatározásában Fukuyama sem szakad el tehát teljesen a kanti alaptól, bár az emberi 
természetből kiindulva próbál eljutni a méltóság fogalmáig, ezért koncepciója a hagyományos kanti felfogás 
kritikájának is minősül. Az elmondottaknak megfelelően kiterjesztőbb értelmezést kell adnunk a méltóságnak, a 
kanti hagyománytól némiképp eltérve (de állatoknak az emberével megegyező méltóságáról nem beszélünk, 
ahogy Kant sem tette): személynek tekintjük azokat az egyéneket is, akik rendelkezni fognak vagy rendelkeztek, 
illetve “rendelkezhetnének” ezzel a bizonyos X-tényezővel. De hogyan igazolható azok méltósága, akik sohasem 
rendelkeztek az X-tényezőt alkotó tulajdonságokkal (fogyatékosok), vagy már nem rendelkeznek velük (betegek, 
öregek)? Erre a kérdésre ad választ Paul Valadier és Eva Kittay elmélete, akik a méltóságot a gondoskodásból 
eredeztetik  

Valadier szerint meglepő módon mind a nagy erkölcsi hagyományok, mind az evangéliumi hagyomány egy 
pontban futnak össze az emberi lények méltóságának tiszteletével kapcsolatban.6lbj. Ezt a méltóságot 
elsősorban nem a rendkívüli tulajdonságaiért, nemes és fennkölt jellemzőiért kell tisztelni, hanem pontosan azért, 
mert elveszíti ezeket a magasztos vonásokat. Valadier Montaigne-t idézi, aki azt írja az Esszék harmadik 
könyvében: “minden ember az emberi állapot egész formáját hordozza”.7.lbj Ezt a szellemiséget legszebben a 
Lukács evangéliumában található, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd mutatja be. Vajon azért 
gondoskodik a szamaritánus az út menti sebesült emberről, mert tiszteli benne a szabad akarattal rendelkező 
lényt? Nem, és nem is azért tiszteli a férfit, mert saját vallási közösségének a tagja, hanem azért, mert az 
ismeretlen, “tulajdonságok nélküli” férfi az ő könyörületére, emberi együttérzésére van hagyatva. A 
szamaritánus megmutatja saját emberi méltóságát, és egyidejűleg felismeri az egyenértékű emberi méltóságot a 
sebesült férfiban is. Önmagunkat tiszteljük, mint a szamaritánus – véli Valadier –, amikor tiszteljük a másik 
tiszta emberségét, akkor is, ha nem rendelkezik azon jellemzőkkel, amit a racionalisták az emberi lény 
megkülönböztető jegyeiként emlegetnek. A méltóság ebben a megközelítésben tehát nem a személyre jellemző 
rendkívüli tulajdonságban, hanem egy kapcsolatban, vagy inkább gesztusban fejeződik ki: úgy viszonyulunk 
másokhoz, hogy annyiban tekintjük embernek őket, amennyiben magunkat is annak tartjuk, még akkor is, ha 
megjelenésük nem emberi, sőt embertelen. Ebben az együttérzésen alapuló erkölcsiségben a kölcsönösség abban 
nyilvánul meg, hogy felelősséget vállalunk közös emberségünkért, és azon alapul, hogy mindannyiunknak 
szüksége van a másikra a lét minden fokán, különösen bánatunkban, magányunkban, szenvedésünkben és a halál 
árnyékában. Az ilyen kölcsönösség közös emberséget feltételez, de nem írja elő a megfelelő viselkedést: a 
szituációk megértésére törekszik és érzékenységet mutat a megfelelő viselkedésforma megtalálására. A Valadier 
által leírt méltóság az egymásról való gondoskodásról szól, és annak a nyilvánvalóan emberi feladatnak a 
véghezviteléről, amit az ilyen kölcsönös felelősségvállalás megkíván.  

Eva Kittay hasonló elméleti utat ajánl a fogyatékosok méltóságának alátámasztására.8lbj. A szerző utal rá, 
hogy a méltóságnak legalább két különböző értelme van: egyrészt mondhatjuk, hogy az emberi lény mint faj 
rendelkezik méltósággal. Rámutathatunk egy kiemelkedő művészi teljesítményre, s mondhatjuk, hogy a lényt, 
aki ilyesmire képes, megilleti a méltóság, amely megkülönbözteti őt más természeti lényektől. De ez nem jelenti 
azt, hogy minden egyes ember képes ilyen művészi magasságokat elérni. A méltóság másik értelme szerint a 
méltóság minden egyes emberben egyenlő mértékben benne rejlik, abból senkinek sem lehet több vagy 
kevesebb. Ebben az értelemben viszont számít, hogy egyesek nem rendelkeznek azon képességekkel, amelyek 
forrásai a méltóságnak. Az ilyen igény megköveteli, hogy egy jellemző, vagy tulajdonság (vagy ezek összessége) 
szolgáljon a méltóság alapjául, és hogy az mindenki számára birtokolható legyen. A belső érték, amelyet a 
méltósággal azonosítunk, kiterjed azokra is, akik még nem képesek gyakorolni képességeiket, csak lehetőségük 
áll fenn erre, illetve azokra is kiterjed, akik egyszer birtokában voltak ezeknek a képességeknek, de már nem 
rendelkeznek azokkal (öregemberek szellemi fogyatékossággal, balesetek áldozatai kómában stb.). De mi a 
helyzet azokkal, akik soha nem rendelkeztek, és soha nem is fognak rendelkezni ilyen képességekkel? Hisszük, 
hogy ők is rendelkeznek méltósággal, de hogyan tudjuk ezt alátámasztani? Kittay válasza: az ilyen emberek a 
gondoskodásból nyerik méltóságukat. Mindannyian anyától származunk – ez azt is jelenti, hogy mindannyian 
egy gondoskodó lénytől származunk. Az ember nem úgy születik, mint “készre gyártott” gyakorlati gondolkodó, 
azzá válik – ahogy erre Alasdair MacIntyre is utal –, amint felbukkan a függés időtartamából. Minden ember egy 
gondoskodásra szoruló lényként születik, és a gondoskodásra élete későbbi szakaszában is szüksége lesz több-
kevesebb mértékben. Az ember nemcsak gondoskodásra szoruló, hanem gondoskodó lény is: a fiatalokkal, az 
öregekkel, a betegekkel, a fogyatékosokkal való törődés egy sajátos emberi erkölcsi erőt mutat, mert még ha a 
fiatalokkal való törődést a fajfenntartás biológiai szükségletének is tulajdonítjuk, nincs ilyen biológiai 
magyarázat az öregekkel, a betegekkel, a fogyatékosokkal való törődésre, semmilyen más teremtménynél nem 
találunk ilyen jellegű gondoskodást. A sebezhető gondozott és gondozója (aki maga is sebezhető és 



gondoskodásra szorul) közötti kapcsolat megkülönböztetően emberi. A gondviselő értéke ebben a viszonyban 
átszármazik a gondozottba. A méltóság az egymásról való gondoskodáson alapul. 

Az X-tényezőt nemcsak a Fukuyama által adott fogalmi keretben értelmezhetjük, felfoghatjuk úgy is mint a 
“titokzatos” emberi lényeget, amely csak részben ragadható meg ( például a Fukyama által leírt módon), és az 
így felfogott X-tényezővel egy fogyatékos nemcsak “rendelkezhetne”, hanem rendelkezik is. Az eredetét 
tekintve számos elméletet elfogadhatunk: mondhatjuk, hogy Istentől kaptuk, de mondhatjuk az előbb leírtaknak 
megfelelően, hogy az emberi gondoskodásból származik. A Fukuyama-féle elmélet használhatóságát támasztják 
alá azonban a biotechnológiai forradalom következtében az emberre leselkedő veszélyek, ez azonban már egy 
másik történet. 
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Pozsgay Anita 

Utazó lélek 
 

Egy ősi templom oszlopai 
Közt járok halkan, minden éjjel. 
Régi s mai szolgáit tán nem 
Zavarom lépteim neszével. 
 
A jelen papjai észre sem 
Vesznek. Néha egy gyertyát gyújtok 
A messze elmúlt életekért; 
Mit, ti, szelek már el nem fújtok. 
 
Mi, ókori szolgák lelkei, 
Csendben ülünk a vak sötétben 
Visszagondolunk: négyezer év 
Eltelt és mindig más testében 
 
Öltünk alakot. A miénk már 
Elporladt az arany homokban. 
Új test, új ország – mégis vissza – 
Visszajárunk néha, titokban. 
 
Alszik a test, és pihen az agy: 
Azt hiszi: csak gyermeki álom. 
Az agy tiltaná, már ha tudná, 
Nehogy a lélek visszajárjon. 
 
Alszik a test tehetetlenül – 
A gondolat szárnyán suhanok 
- az emlékek, barátok várnak - 
És máris, újra velük vagyok. 
 
Homályos templom, és oszlopok; 
Némán gyűlnek Hathor papjai. 



Vajh, érdemes-e visszajárnunk? 
Senki nem tudja megmondani… 
 
Ott vagyunk, halkan, szomorúan. 
A múltat vissza nem hozhatjuk… 
Egy erős testben majd a lelket 
Egyszer, máskor elnyomni tudjuk. 
 
De addig; egyre csábíthatjuk, 
Rászedhetjük a józan elmét. 
Jobban vágyjon Egyiptom után, 
Mint kívánja a lány szerelmét 
 
Egy ifjú. Oszlopok, töredékek – 
Régi kincsei egy hazának. 
Testem régről óhajtja őket, 
Lelkem mélyéig vonzanának. 
 
 
Ott leszek egyszer, mert különben 
Az őrület vad határáig 
Sodródom. Mit tehetnék, ha a 
Lelkem ennyire hazavágyik? 
 
Ott leszek egyszer, teljes létben, 
Hogy bőrömön érezzem s lássam 
A csodát. Hogy lelkem csituljon 
Kissé egy könnyes megnyugvásban. 

 

Kaiser László 

Születésnapodra 
 
 
Megszülettél s megtanultam élni: 
idők múlásától, hiányoktól félni – 
súgom azt, hogy nem tudok mit írni:  
ha szólni nem lehet, hallgasson a férfi – 
 

 

Fogyó időben 
 
 
Te többet tudsz a gyerekszobában 
annál, amennyit valaha tudhatok, 
utam az, hogy előtted elmegyek, 
tiéd, hogy tudásod egyszer elhagyod. 
 
Így van ez rendjén, felejt a gyermek, 
a titkokból mégis őriz valamit, 
ami maradt, segít elviselni 
a fogyó időnek szörnyű kínjait. 

 



Kósa Csaba 

Minden másképp volt  
(Vidám történetek egy kevésbé vidám pályáról)  

XII. rész 

 
PETŐFI ÚR 

 
Lépvári Bandi bácsi reggelenként felvette kék munkaköpenyét, és ha nem kellett kéziratot vinnie a 

nyomdába, a kávéjával járta a szerkesztőségi szobákat. Egyenes tartású, éles arcélű, megrovó tekintetű 
öregember volt. Ritkuló haját gondosan elválasztva, vizes kefével lesimítva hordta. Valósággal a fejére 
tapasztotta az elvékonyodott hajszálakat. Bármikor átsétálhatott volna a Nemzeti Szálló éttermébe főúrnak.  Ha 
nem lett volna ott és a többi étteremben is betöltve a fizető pincéri állás. És ha nem nézte volna le – ahogy ő 
nevezte – a "nem mozgó” éttermeket. 

Bandi bácsi nem szerette a rendetlenséget a szobákban, az íróasztalokon. Nem szerette, ha valaki nem az 
íróasztalára hajolva írt, hanem újságot olvasott, a levegőbe bámult, vagy trécselt. Vagyis, szerinte napot lopott. 
De nem szólt. Keveset beszélt. 

Annak idején a legelegánsabb "mozgó étterem", a Balt Orient expressz fizetőpincéreként megtanulta, hogy 
beszélni a vendégnek – az utasnak – kell. 

1945 után, az óbudai téglagyárból szerencsésen megszabadulva, új foglalkozás után kellett néznie. Hogyan és 
miként lett az Esti Hírlap hivatalsegéde, nem tudom. Erről sem beszélt soha. 

Köbcsi szerint azért nem, mert nem rendelkezett kellő szókinccsel. De hát a köztük kialakult ellentmondásos 
viszony miatt Köbcsit semmiképp sem tekinthettük elfogulatlan véleményalkotónak. 

Szerintem Lépvári Bandi bácsi azért beszélt ritkán, mert éppen hogy mindenről megvolt a véleménye. Ezt 
változatos arcmimikával adta tudtára annak, aki figyelte az arcát. Lépvári Bandi bácsi mimikájára azonban 
nemigen voltak kíváncsiak a szerkesztőségben. Mit számít egy hivatalsegéd! 

Pedig, ha olvasni tudtak volna az arcáról, nem tűrték volna meg ezen lenti pozíciójában sem. Alighanem 
börtönbe csukatták volna. Lépvári Bandi bácsi ugyanis megrögzött reakciós volt.  

Álláspontjának kialakításában perdöntően esett latba, hogy 1945 után nem indították újra a London és 
Isztambul között ringatózó Balt Orient expresszt. Bandi bácsi ezt a kommunisták megbocsáthatatlan bűnének 
tudta be. Legalább úgy haragudott rájuk, mint akik a téglagyárba terelték, hogy aztán valamelyik halálgyárba 
cipeljék.  

Nem haragudott viszont Horthyra, mert finom distinkcióval különbséget tett közte és Szálasi között. Amikor 
kettesben voltunk a szobámban, vagy nála, a hivatalsegédi cellában, Horthyt tisztelettudóan "kormányzó úrként” 
emlegette. Szálasit viszont nem nevezte néven. Számára Szálasi – egy megvető fintor kíséretében – csak "az az 
alak” volt. 

A szerkesztőségben csupán négy embert urazott. Kellér Andort, Nándit, Paját és engem. Mi nem voltunk 
párttagok. Azaz Bodó Béla és Köbcsi sem volt az. 

Csakhogy a Brumi meséskönyvek íróját kerülte Bandi bácsi. Állítólag egyszer csúnyán szólt rá. Sokkal 
valószínűbb azonban, hogy Bandi bácsi félrehallotta Bodó Béla híres Népszavás történetét. Csak Sztálin nevét 
jegyezte meg belőle. Akit pedig Sztálinnal együtt emlegettek, Bandi bácsi számára gyanúsnak nyilvánult. 

Holott Bodó Béla Sztálin áldozatai közé tartozott. Hozzá hasonlóan azonban alighanem senkire sem sújtott le 
Joszif Visszarionovics. 

1953-ban Bodó Béla olvasószerkesztőként dolgozott a Népszava szerkesztőségében. Jött a hír: meghalt a 
népek nagy vezére. Természetesen a Népszava címlapját a halálhír foglalta le. Fokozott figyelemmel, legalább 
ötször olvasták el a gyászkeretes írást. Ennek ellenére a címoldalon ez jelent meg: "Mélységes megrendeléssel 
tudatjuk, hogy meghalt Joszif Visszarionovics Sztálin." 

Kitört a botrány. A szigorú nyomozás sem tudta kideríteni, hogyan cserélődött fel a megrendülés 
megrendelésre, bűnösökre viszont szükség volt. Ki lett volna kéznél más, mint az ügyeletes olvasószerkesztő és 
a nyomdai műszak vezetője. Mindkettőjüket háromévi börtönre ítélték. Joszif csontkeze utánuk nyúlt.  

Bandi bácsit a részletek nem érdekelték. Ezért csak ennyit mondott Bodó Béláról: 
– Minek ír meséket, aki ilyen mogorva! 
Ami Köbcsit illeti, örökös tartozása miatt nem lehetett "úr.” Bandi bácsi folytatólagosan haragudott rá. Ennek 

ellenére mindig meghitelezte neki a feketét, bár az igazsághoz tartozik, hogy hozzá csak a maradékot, a zaccos 
kávét vitte be. Mígnem már azt sem.  Bandi bácsi ugyanis éktelen dühbe gurult, mert Köbcsi, a kávé 



felszolgálása közben azzal hozakodott elő, hogy fizetni most sem tud, de kölcsönkérne két forintot.  
– Mire? – kérdezte Bandi bácsi.  
– Ök mök zsemlére – makogta Köbcsi. 
– Milyen zsemlére? 
– Rántott köhöm  hús khm húsosra – motyogta Köbcsi. A büfében akkor két forint volt egy bécsi szeletes 

zsömle. 
Lépvári Bandi bácsi fél évig nem volt hajlandó felvenni Köbcsi kávé-rendelését. Nem elég, hogy tartozik, 

még azt akarja, hogy ő is etesse! Köbcsi tehát csak a "maga” megszólításra számíthatott. 
A külső munkatársakat egységesen nem állotta Bandi bácsi. Régebben egyik-másik megtette, hogy kéziratot 

hozva a szerkesztőségbe, kávét kért a hivatalsegédi helyiségben. És elfelejtett fizetni. Legközelebb pedig 
letagadta, hogy nem fizetett. Még az is megesett, hogy valaki elvitte a kávéspoharat. Így aztán Bandi bácsi igen 
rossz véleménnyel volt a külső munkatársakról. 

Különös ellenszenvvel viseltetett Darázs Endre iránt. Ez szegény valahol megégett, és csúf hegek borították 
az arcát. Abból élt, hogy verseket és tárcákat hordott az újságokhoz. Kellér Andor felkarolta őt, mert tehetséges 
embernek tartotta. 

Bandi bácsi viszont háborogva tért ki a poéta útjából. Meggyőződésévé vált, hogy ő emelte el a kávéspoharat 
a szerkesztőségből. 

– Már megint itt van! – morogta. 
Az egyik lapzárta után beóvakodott az olvasószerkesztői szobába. 
– Kellér úr! Ne haragudjon. 
– Nem haragszom, Lépvári úr! – mondta szertartásosan Kellér Andor. Ő is urazta Lépvári Bandi bácsit. 
– Miért fogadja ezt a darazsat? – kérdezte Bandi bácsi. 
Kellér Andor először nem értette, hogy miféle darázsról van szó. Aztán rájött, hogy Darázs Endréről. 
– Azért fogadom, Lépvári úr, mert költő. 
A válasz mellbe ütötte Lépvári Bandi bácsit. De magához tért. 
– Költő? – kérdezte nyomatékkal. 
– Igen! 
– Már ne haragudjon, Kellér úr!  
– Nem haragszom, Lépvári úr! 
– Petőfi a költő! – bukott ki Bandi bácsiból – Nem ez! 
– Nem lehet mindenki zseni. – mondta szelíden Kellér Andor. – Lehet, hogy valaki csak jó költő 
Lépvári Bandi bácsi csalódottan lépett ki az olvasószerkesztői szobából. Napokig gondolkodott azon, amit 

odabenn hallott. Gondolkodott, de csak nem tudott belenyugodni Kellér Andor szavaiba. Némi tusakodás után 
újra bement hozzá. 

– Már ne haragudjon, Kellér úr! 
– Dehogy haragszom, Lépvári úr! – Kellér Andor sejtette, hogy Bandi bácsi hová akar kilyukadni. 

Barátságosan hellyel kínálta az öreget. 
– Nem zavarok, Kellér úr, csak annyit mondok… – és elhallgatott. 
– Mondja, Lépvári úr!  
– Csak annyit mondok Kellér úrnak, hogy nem bánnám, ha más is járna hozzánk. Nemcsak a darázs? 
– Bejárnak ide többen! 
– Ne haragudjon, Kellér úr! Szeretném, ha egyszer egy igazi költő is bejönne hozzánk! 
– Kire gondol, Lépvári úr?  
– Egy nagy költőre! Olyanra, mint Petőfi Sándor. 
 Kellér Andor összekulcsolta a két kezét, és az öklére támasztotta az állát. Mélyet sóhajtott. 
– Egyszer még – mondta talányosan -, az is megeshet, hogy bejön egy nagy költő hozzánk Egy nagyon nagy 

költő. Ki tudja. 
De a nagy költő csak nem érkezett. Pedig Kellér Andor Pajának is megemlítette Bandi bácsi kívánságát. Csak 

a darazsak jöttek, ahogy összefoglaló néven Bandi bácsi hívta őket, hozták a tárcáikat. Hiába kérték, nem kaptak 
kávét. Pénzért sem. Bandi bácsi nem alkudott. 

Történt aztán egy nyári napon, hogy Paja – akivel ez nem sűrűn fordult elő – vidéki riportútról tért vissza. Az 
állomásról egyenesen a szerkesztőségbe sietett, hogy felvegye a napidíját. 

Kutya meleg volt, Paja is izzadt, bár az orvosok által kánikulában javasolt négy liter folyadékot már magához 
vette a vonat restijében. Igaz, hogy nem ásványvíz formájában, hanem sörben. Talán éppen ezért izzadt annyira. 

A Blaha Lujza-téri sajtóház előcsarnokban elébe toppant Misik János. Paját sem tartották számon 
különösebben magas termetű emberként, de Misik János fél fejjel még nála is alacsonyabb volt.  

A népköltő – ahogy magamagát nevezte – sötét posztóruhát, pörgekalapot viselt, az ég tudja, hogyhogy nem 
főtt meg az odáig tartó úton. Pedig utazott eleget, míg a Duna-Tisza közéről a vicinális Pestre hozta. A nem túl 



nyárias öltözékhez tartozott még egy jókora kitömött vászontarisznya, amely Misik János vállán átvetve 
féloldalasan megdöntötte a kicsiny embert. 

A kapuőrök úgy bámultak rá, mint valami túlvilági lényre. Az Esti Hírlaphoz azonban mégsem engedték fel. 
Misik Pajára hivatkozott, hogy hozzá megy, de a szerkesztőségben közölték, hogy Paja nincs benn. 

Már-már kitoloncolták a népköltőt az utcára, midőn – lupus in fabula – a keresett megjelent. 
– Ajjaj! – kapott a fejéhez Paja, amikor Misik Jánost megpillantotta. A népköltő időnként felkereste a pesti 

szerkesztőségekben található költőket, és pártfogásukat kérte. Ami azt jelentette, hogy némi készpénzt 
csúsztattak a tarisznyájába, viszonzásként pedig Misik János celofánzacskóval ajándékozta meg őket, valamint – 
"Egyszer még kincsek lesznek ezek!” felkiáltással – a pesti költőknél hagyta néhány kéziratos versét. 

– Drága Simon úr! - kiáltotta Misik János – Boldog vagyok, hogy látom! 
Paja felmérte a helyzetet, már nem hátrálhatott vissza az utcára, hogy a hátsó lépcsőn felosonjon a 

szerkesztőségbe. Le sem tagadtathatta magát, mint máskor, amikor a portáról telefonáltak a szobájába, hogy 
Misik János keresi. Nem volt mese, a népköltővel foglakoznia kellett. 

– Annyiszor kerestem, sosem találtam Simon urat! – bújt Paja hóna alá a kis ember, a "sosem találtammal” 
jelezve, hogy igazán ideje van már a pártfogásnak. 

A kapuőrök Pajára néztek: kitölthetik-e a belépőcédulát a látogató nevére? 
Paja igent intett. A hőség és a négy liter folyadék ellenére is hirtelen kitisztult a feje. "Ha baj szakad rád, 

kovácsolj belőle erényt!" – szokta volt idézni kedvenc mondását, amikor meg-megszorult az életben. Hát most 
ennek a mondásnak a szellemében járt el. 

– Mindjárt fölmegyünk! – nyugtatta meg a népköltőt.  
Mielőtt mentek volna, behajolt a porta üvegkalickájába, és kérte a telefonost, hogy sürgősen csöngessen 

Lépvári Bandi bácsihoz.  
Bandi bácsi a folyosó végén is meghallotta, ha a hivatalsegédi kuckóban megszólalt a telefon. Most is 

megszaporázta a lépteit, és fölvette a kagylót. 
– Esti Hírlap! – mondta némi rezignációval, mint mindig. Sokkal szívesebben mondta volna, hogy: "Halló, itt 

a Balt Orient expressz!” Sajnos azonban nem mondhatta, még akkor sem, ha rendületlenül bízott "a helyzet” 
megváltozásában. A férfi vécében, meggyőződvén, hogy csak ketten tartózkodunk ott, időnként a fülembe súgta: 

– Már nem tart sokáig! Ezek mennek! 
– Milyen hírek vannak, Bandi bácsi? – kérdeztem tőle halkan. 
– Amerika megindul! – súgta. – Most már nem várnak! 
 Ha pedig Amerika megindul, akkor néhány nap múlva itt lesznek a Blaha Lujza téren. És az első 

intézkedésük az lesz, hogy visszaállítják a régi Balt Orient expresszt. 
– Esti Hírlap! – mondta tehát fitymáló hangsúllyal Lépvári Bandi bácsi. 
– Itt Simon Paja! 
– Tessék kérem, Simon úr! 
– A portáról beszélek! Bizalmas! 
Lépvári Bandi bácsi ismerte Paja és Nándi nyugatra szökésének balszerencsés történetét. Biztos volt benne, 

hogy Pajáék előbb-utóbb megbízzák valamilyen bizalmas feladattal. 
– Számíthat rám, Simon úr! – mondta katonásan. 
– Köszönöm, Bandi bácsi! Menjen be Kellér Andorhoz! De senki ne vegye észre! Senki! 
– Igenis! És mit mondjak neki? 
– Csak ennyit mondjon Bandi bácsi: "Kellér urat keresik a portán!” És ha megkérdi, hogy ki keresi, mondja 

meg neki, hogy Petőfi Sándor! 
Bandi bácsi levegő után kapkodott. A keze reszketni kezdett. 
– Mi az? Mi történt? Hall engem, Bandi bácsi? 
– Hallom, Simon úr! – szedte össze magát Bandi bácsi. 
– Csak semmi ijedtség, Bandi bácsi! Menjen be Kellér úrhoz, és jelentse be Petőfi Sándort! 
– Meglesz Simon úr! 
– Várjon még, Bandi bácsi! Petőfi Sándort én viszem föl a páternoszterrel. De a szerkesztőségben erről 

senkinek egy szót sem! Csak Kellér úrral akar találkozni, mással nem! 
– Érthető! – mondta Bandi bácsi, és elhúzta a száját. – Ezekért mért jönne fel! 
Bandi bácsi már magához tért. Indult Kellér Andorhoz, hogy átszellemült arccal jelentse Petőfi Sándor 

érkezését. 
Kellér Andornak az arcizma sem rándult a hír hallatán. 
– Látja, Lépvári úr! – mondta csendesen. – Mondtam, hogy megérjük ezt a napot. 
Bandi bácsi arca kigyúlt az izgalomtól. 
– Kávét hozzak Petőfi úrnak? 
– Persze, hogy hozzon, Lépvári úr! Én majd rendezem. 



Paja annak rendje és módja szerint bevitte Misik Jánost Kellér Andorhoz, majd néhány perc múlva magukra 
hagyta őket.  

Éppen távozott, amikor Bandi bácsi felszolgálta a frissen főzött kávét. Semmi zacc, semmi hígítás. Isten 
tudja, mikor főzött utoljára ilyen kávét. Alighanem még a Balt Orient expresszen.  

– Köszönjük! – mondta Kellér Andor.  Megérezte a kávé, az igazi kávé illatát. A Japán kávéházban, a 
Centrálban volt ilyen illata a kávénak. Nem Lépvári Bandi bácsinál.  

Bandi bácsi a tálcát rakosgatta, földre ejtette az egyik kávéskanalat, úgy intézte, hogy kicsit együtt lehessen 
Petőfi Sándorral.  

Látta, amint Petőfi úr kibontotta a tarisznyája száját, és Kellér úr elé helyezett néhány füzetet, majd a 
tarisznyában kotorászva kiemelt egy nemzeti színű szalaggal átkötött celofánzacskót.  

– Kunsági föld van benne – nyújtotta át a kis zacskót Kellér Andornak. – Kiskunsági 
– Milyen is lenne? – mondta áhítattal Bandi bácsi, de mindjárt a szájára is ütött, hogy így megfeledkezett 

magáról.  
Kellér Andor megforgatta a szeme előtt a celofánzacskót. A népköltő mindig magával hordozott két-

háromtucatnyi kis zacskót, melyek a kunsági földön kívül egy versikét is tartalmaztak, "Misik János, népköltő. 
Ezer vers költője” aláírással. 

Bandi bácsi persze nem láthatta, hogy milyen nevet írtak a füzetlapra. Kellér Andor pedig nem mondta meg 
neki. Maga elé tette, majd elsimította az íróasztalán a papirost. 

– Ezt hallgassa meg, Lépvári úr! – és póker arccal olvasni kezdte a verset. 
 
Széles, lapos a nagy róna, 
Mintha gyúródeszka volna. 
Meggyúrom a tésztát rajta, 
Búzámat a róna adja. 
 
Arany kalász, ékes róna, 
Terem rajta magyar búza. 
Búzából sül a kenyerem, 
Minden magyar ilyet egyen. 
 

– Szép! – tört ki Bandi bácsiból. – Ez a szép!  
Ilyen versekkel bélelte ki a tarisznyáját Misik János.  Nem megjelentetésre írta, hanem ajándékba vitte ezeket 

a szerkesztőségekbe. Egy celofánzacskó kunsági föld, valamint egy vers a népköltőtől: egész tisztes honorárium 
kitelt belőlük. Mi több, a patrónusoktól készpénzben vette fel a támogatást. 

– Szép! Nagyon szép! – ismételgette Lépvári Bandi bácsi. 
A népköltő úgy megörült a dicséretnek, hogy Bandi bácsinak is át akart nyújtani egy nemzeti színű szalaggal 

átkötött celofánzacskót.  Kellér Andor azonban szelíden megfogta a kezét. 
– Kell ez a szerkesztőségekben – és a szemével intett Bandi bácsinak, hogy most már magukra szeretnének 

maradni.  
Miről beszéltek, miről nem, majd kideríti az irodalomtörténet. Kellér Andor mindenesetre tekintélyes 

összeget, kétszáz forintot csúsztatott a népköltő tarisznyájába, majd átirányította őt a Szabad Föld 
szerkesztőségébe, a népköltő régi patrónusához, Bajor Nagy Ernőhöz. 

Bandi bácsit kicsit elszomorította, hogy nem maradt tárgyi emléke Petőfitől, és nem is értette igazán, hogy 
Kellér Andor miért vetette vissza a költővel a kunsági anyaföldet. 

– Ne haragudjon, Kellér úr! – állt meg végül Kellér Andor asztalánál. 
– Nem haragszom, Lépvári úr! 
Bandi bácsi előadta, hogy mi bántja. 
– Petőfi szegény ember – mondta Kellér Andor. – Hiszen tanulta, Lépvári úr! 
– Persze, hogy tanultam! 
– Ebből él. A kunsági földből és a verseiből. Érti, ugye? 
Bandi bácsi elszégyellte magát, ki akart somfordálni a szobából. De Kellér Andor utána ment, és megérintette 

a vállát. 
– Legyen a magáé, Lépvári úr! – nyomta Bandi bácsi kezébe a celofánzacskót. Csak a fekete kunsági föld 

volt benne, a verset kivette belőle.  
– Köszönöm, Kellér úr! – mondta meghatottan Bandi bácsi.  
– Potomság! – felelte Petőfi híres szavával Kellér Andor. – Hanem azt mondja meg nekem, Lépvári úr, hogy 

milyen embernek találta Petőfit? 
Bandi bácsi ráncolta a homlokát. 



– Kicsit másképp képzeltem. Nagyobbnak! 
– Mindig vékony legényke volt. 
– Igaz! – ismerte el Bandi bácsi. – Csak a ruházata! 
– Mi nem tetszett rajta?  
– Olyan furcsa volt. Kopottas. 
– Gondolja meg – mondta Kellér Andor -, mennyit szenvedett az elmúlt időkben. 
– Bizony szenvedett – szomorodott el Bandi bácsi. 
– Mi mindent megért! Elbukott a szabadságharc. A felesége eldobta az özvegyi fátylat. 
Bandi bácsinak elszorult a torka. Sírás környékezte. 
– De nem adta meg magát! – öntött belé új erőt Kellér Andor. – Nem olyan bordában szőtték! Él és ír. Hiszen 

láthatta!  
– Láttam. – szakadt ki a megkönnyebbült sóhaj Bandi bácsiból. 
Petőfi látogatásának természetesen híre ment a sajtóházban. A hír terjedéséről nagy szorgalommal Paja 

gondoskodott. 
A látogatást követő második napon, a Szabad Föld szerkesztőségébe menet Bajor Nagy Ernő útba ejtette az 

Esti Hírlap hivatalsegédi szobáját. Bandi bácsi tisztelte őt, mert a Kossuth rádióban mindig szépen beszélt a 
szegény emberek gondjairól, és megmondta, ha a boltban vagy máshol becsapták őket. Afféle "jó reakciós 
embernek” tartotta.  

– Hallom, Lépvári úr, hogy magukhoz is bekukkantott Petőfi Sándor! 
– Be! – mondta Bandi bácsi titokzatos arccal, és becsukta a hivatalsegédi kuckó ajtaját Bajor Nagy Ernő 

mögött. – Sajnos, csak rövid időre! 
– Ez is nagy kitüntetés! – mondta Bajor Nagy Ernő. – Hozzám is benézett néhány percre. 
– És mit mondott? – kérdezte izgatottan Bandi bácsi. 
Bajor Nagy Ernő tudta, hogy Bandi bácsi sértett ember.  
– Azt mondta – fogta suttogóra a hangját -, hogy "Talpra magyar, hí a haza!" 
Bandi bácsi Bajor Nagy Ernő füléhez hajolt: 
– Bajor úr is így gondolja? 
– Így! – súgta vissza Bajor Nagy Ernő. – "Itt az idő, most vagy soha!" 
Valaki kinyitotta az ajtót, és kefelevonatokat nyomott Bandi bácsi kezébe, hogy vigye a nyomdába. 
Bandi bácsi sietve visszacsukta az ajtót. Az arca haragos volt. 
– Ezeknek végük! – intett a folyosó felé. – Szedhetik a sátorfájukat! 
– Egy időbe azért még beletelik! – fogta vissza őt Bajor Nagy Ernő. 
– Azt már kibírjuk! – mondta Bandi bácsi. – Tudtam én, hogy Petőfi nem halt meg! Tudtam! Csak ezek 

híresztelik itt!  
– Beszélnek össze-vissza! – mondta Bajor Nagy Ernő.  
– Már az iskolában, Rákospalotán megmondta a tanító úr, hogy Petőfi él! Ilyen ember nem halhat meg! 
– Petőfi örök! – erősítette meg Bajor Nagy Ernő. 
Bandi bácsi ettől kezdve még inkább átnézett a külső munkatársakon. Főként Darázs Endrén. Amikor a 

szegény, égett arcú költő honoráriumhoz jutott, és megpróbált kávét rendelni Bandi bácsinál, csak ennyit dobott 
oda neki:  

– Majd, ha Petőfi felkeresi magát!  
Ezzel a maga részéről lezárta a Darázs Endre ügyet. 
Egyik nap mellém állt a férfi vécében. 
– Már nem tart sokáig. – suttogta. – Ezek mennek! 
– Milyen hírek vannak Bandi bácsi? 
Bandi bácsi a kék munkaköpeny zsebéből elővette a nemzeti színű szalaggal átkötött celofánzacskót, és 

féltőn a tenyerére fektette. 
– Uram Isten! – kiáltottam fel. – Csak nem?  
– Halkabban, Kósa úr! 
– Tehát igen?  
– Igen. – súgta Bandi bácsi. – Most már Kósa úr is tudja. De másnak egyelőre egy szót sem. 
Nem is szóltam senkinek negyvenhárom évig. 
Most már igazán elárulhattam a titkot. Lépvári Bandi bácsi és Kellér Andor régen másutt bontogatja Misik 

János népköltő celofánzacskóit.  
Bajor Nagy Ernő még él.  Néha találkozunk a Nagykörúton, az egykori sajtóházzal szemközti 

McDonald'sban.  
Tudomása szerint Misik János odaát is fekete posztóruhát meg pörgekalapot visel. A hátán átvetve tarisznya. 

Pártfogóit a világűrről írt Misik János verssel és a Marsról szerzett porral ajándékozza meg.  



De a zacskó nemzeti színű szalaggal van átkötve. 
 

 

Wass Albert emlékezete XXV. Rész 

Wass Albert  

A magyarságtudat gyakorlata 
 

Magyarságtudat – összefoglaló meghatározásban: a magyar ember nemzeti öntudata. Az a bizonyos szellemi 
gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét a jelenben. A magyar kultúra kincseivel ez az örökség 
gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a 
népek tengerében. 

Több mint a nyelv, mert a nyelv csak addig tartja meg magyarnak az egyént, amíg népi csoportján belül él. 
Több mint ismeret, tudás, kultúra, mert mindezek haszontalanokká válnak a nagy megpróbáltatások idején s 

lefoszlanak az emberről, akár a festék. 
Több mint politikai helytállás, amit egy puskagolyó egyetlen szempillantás alatt érvényteleníthet. 
A magyarságtudat lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe és önmagunkba vetett hiten alapszik s 

annak rendíthetetlen tudatán, hogy magyari voltunknál fogva csak mint magyaroknak van helyünk ezen a Földön 
s csak mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. 

Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet. 
 
Az utóbbi évtizedek során egy nagy nemzetközi áramlat igyekszik fokozatosan átváltoztatni a “nemzet” 

fogalmát s olyan irányba sodorni, mely az “egy világ, egy kormány, egy kultúra” madáchi ijesztő látomásának, 
lidércnyomásának megvalósítása felé halad. Az “American College Dictionary” már így magyarázza a “nemzet” 
szó értelmét: “Egy meghatározott földrajzi területen létező emberi közösség, mely egységének tudatában 
kitermelte vagy kitermelni kívánja a maga sajátos életformáját és kormányzati rendszerét.” 

Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Dél-Amerika országaiban, valamint a 
Szovjetunióban ma már a nemzet fogalma egy olyan vegyes származású lakosságot takar, melynek közös 
gazdasági érdekhálózata és közös politikai kormányzata (akár szükségszerűségből, akár kényelemből) elnyelte a 
különböző nyelvi kultúrákból eredő különbségeket, és ez az összepréselődés kitermelt egy új, felszínes földrajzi 
kultúrát a többség nyelvén, mely eléggé sekélyes ahhoz, hogy bárki magáénak vallhassa azt anélkül, hogy 
idegennek érezné magát az államkeretben. Ahol ez még nem valósult meg teljesen, ott ilyen kifejezéseket 
hallunk, mint “spanyolul beszélő amerikai”, “németül beszélő venezuelai”, vagy – a mi történelmi jogaink 
cáfolatára kitalált, bukaresti fogalmazású, de Erdélyre vonatkoztatott, hamis etnográfiai meghatározás: 
“magyarajkú román”. 

 
Úgy tűnik, hogy a kisebb nemzetek, elszakadt vagy elszakított és politikailag leigázott népcsoportok 

felszívódásának korszakába léptünk. Ha nem ébredünk magunkra idejében, vagy nem jön valami újabb nagy 
világfelfordulás, hogy helyrebillentse mindazt, ami két világháború során félrebillent, akkor bizony könnyen 
meglehet, hogy mához száz esztendőre már csak néhány eldugott rezervációban beszélnek és dalolnak magyarul, 
s kultúránk megmenthető maradványait beleltározzák a letűnt népek kultúrái közé. 

Ahol békésen halad majd a beolvadás menete, ott gyorsabban tűnik el a magyar szó és a magyar öntudat. 
Ahol durva erőszakot alkalmaz a beolvasztó hatalom, ott még hosszú évtizedek ellenállása tölti majd meg 
hőskölteményekkel a magyar történelem utolsó lapjait. A nyelvében még megmaradt népi Magyarországon az 
idegen szellemű politikai hatalom – az orosz-bolsevista hegemónia dermesztő nyomása alatt – már két nemzedék 
öntudatos vezetőrétegét gyilkolta ki s hideg kiszámítottsággal öli ki napról-napra az élve maradottak lelkéből az 
ősi gyökérzetű nemzeti öntudatot. Célja: a magyar népi tömb lassú és engedelmes beolvasztása egy szláv 
többségű, közép-európai új államtestbe. 

A szabad világon szétszórt magyarok az egyetlenek ma, akik a nemzet véráztatta lobogóit magasra emelve 
hordozhatják még, s őrizői és letéteményesei lehetnek annak a magyar nemzeti örökségnek, amit kimentettünk a 
vörös pokolból s magunkkal hoztunk önkéntes száműzetésünk lelki magányába. Ha holtunk után elvész ez az 
örökség, ki tudja, lesz-e még, aki valamikor, egy szebb és igazabb világban megleli azt, s e csipetnyi leletét 
kovásznak használva, föléleszti vele odahaza, vagy a Föld bármely részén, a kihamvadt tüzeket? 

 
Nagyon is időszerű tehát a Rákóczi Alapítvány kezdeményezése, mely pályázat formájában jelentkező 

véleménykutatást indított el a magyarságtudat fogalmának meghatározására, értékének felmérésére és a 



megőrzés lehetőségeinek kivizsgálására. 
Sokan kérdezik ma szerte a nagyvilágban, fiatalok, vének egyaránt: érdemes-e? Érdemes-e megőrizni azt, 

aminek egzisztenciális értéke szemlátomást fogyóban van? Dédelgetni egy gyökeret, mely csak fájdalmas 
emlékeket hoz föl a messzi múltból – anélkül, hogy új hajtásba szökkenni, rügyet bontani lehetősége lenne? 
Őrizgetni, tisztogatni, védelmezni egy ösvényt, amelyről a kishitűség “reálpolitikusai” már többször 
kijelentették, hogy – szerintük – nem vezet többé sehova? 

Álmatlan éjszakák hosszú során magam is gyötrődtem ezzel a kérdéssel, míg végül is  megleltem a választ. 
Lelkem, értelmem, tapasztalataim alapján hiszem és vallom, hogy a világmindenséget nem szeszélyes és 

kiismerhetetlen fizikai erők dobálják ide-oda, hanem egy isteni rendszer kormányoz benne mindent, a fűszáltól a 
naprendszerekig. Miután önmagától való rendszer nem létezhet s emberi rendszert emberi elme hozhat létre 
csupán, az isteni rendszer is egy isteni elme alkotása kell legyen s mint ilyen, isteni célt szolgál. Az ember tehát 
Isten művének megnyilvánulása. Létének van célja és értelme. S mint ahogyan egy emberi elme által 
megszerkesztett gép minden egyes alkatrészének az értelmét és célját az alkatrész megszabott formája és kijelölt 
helye határozza meg, ugyanúgy az egyes ember célját és értelmét a Nagy Tervező által reá ruházott 
tulajdonságok, képességek és helyzeti adottságok határozzák meg. 

Mivel engem magyarnak teremtett az Isten, szerepem, mint az emberiség egy kis alkatrészének, a magyar 
nemzeti egységen belül lehet csupán. Ez kézenfekvő. Magyarságom tehát egy Isten-készítette sajátos 
tulajdonság, mely, mint minden más alkatrész, csak oda illeszthető be hasznosan, ahová készült. Más helyen, 
más szerepben, értéktelen lomtári kellék. 

Magyarságtudatom elmélete ez. 
 
Gyakorlata már sokkal nehezebb és bonyolultabb, hiszen jelen helyzetemben, mint bújdosó magyar, 

hasonlatosnak érzem magam egy porrá zúzott óramű aprócska, messzire elgurult részecskéjéhez, amit csak egy 
órásmester lenne képes illő helyére visszailleszteni, ha meglelhetné. De mivel hiszek abban, hogy ennek az 
óraműnek Isten a mestere, úgy bele kell nyugodnom abba is, hogy bármennyire haszontalannak is érzem magam 
ebben az idegen keretben, Ő helyezett ide, tehát itt a helyem. Itt kell beleilleszkednem valami szerkezetbe, 
aminek értelmét és lényegét agyam nehezen fogja föl. De ittlétem célja semmiképpen sem lehet mindössze az, 
hogy a kétszáztízmillió amerikai polgár létszámát eggyel emeljem, mert ebben az esetben bölcs és gyakorlatias 
Teremtőm egyenesen ide teremtett volna s nem a Kárpátok alá. Létezésem értelmének titka tehát magyar 
voltomban rejlik, bárhova is vezessen elrendelt utam. Magyarnak formált alkatrésze vagyok ennek a nagy, 
bonyolult világ-gépezetnek s ezért csak mint magyar szolgálhatom a célt, melyre készíttettem. 

Első feladatom tehát az, hogy megmaradjak magyarnak. 
Második, hogy magyar voltomat megismertessem a környezetemmel s ezen keresztül megismertessem velük 

nemzetemet és barátokat szerezzek elnyomott népemnek. S végül, hogy jelen helyzetemben mindenkor hűséggel 
őrizzem nemzetem múltját, szolgáljam jövendőjét, s nemzeti örökségemet csorbítatlanul adjam tovább annak, aki 
majd a nyomomba lép. Mely örökségnek idekint az ősi anyanyelv csupán az egyik, s nem is minden esetben 
átmenthető része. Azt megőrzi a nép odahaza, az elnyomó hatalom csizmája alatt is. Amit ők nem őrizhetnek 
meg, azt kell nekem megőriznem számukra. Amit ők nem mondhatnak ki, azt kell nekem kimondanom helyettük 
is. Amit ők nem sírhatnak világgá, azt kell nekem világgá kiáltanom. 

Más feladatom, más végeznivalóm nincsen. 
Magyarságtudatom gyakorlata ezt kívánja tőlem. Sem többet, sem kevesebbet. 
 
Krónika, 1980. május 

 

Miatyánk, 
 

ki vagy a mennyekben… emberfölötti roppant magasságban… 
szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban! 
Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén 
s legyen meg a Te akaratod, mint a mennyekben – úgy odahaza is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg 
éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén. 
Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök. De míg népünket 
kínozzák odahaza, ne kívánd, Uram, hogy megbocsássunk a kínzóiknak! 
Idegen ország jólétében ne vigy’ bennünket a kísértésbe… se minket,  
se a gyermekeinket, se az unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve 
hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz… 



De szabadíts meg, Uram, a gonosztól! 
Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom, meg 
a dicsőség, örökkön örökké… de, ha lehet, még holnap, mert gyöngül 
már bennünk a honvágyba belefáradt élet, s ha nem igyekszel, Uram, 
maholnap idegen földbe temetik csontjainkat, s bús lelkünknek nehezére  
lesz majd meglelnie a szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, 
ahova emlékeink sokasága már régen hazavár… Ámen. 
 

(TRIANON verses antológia, Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1990. Összeállította Bujdosó Bálint) 
 
 

Wass Albert levele Novák Máriához, 1976 
 

Wass Alberttal Németországban találkoztam, Brémában várakoztunk behajózásra. Kérdeztem Wass Albertot, 
mit csinál majd Kanadában? “Erdő van, fát vágni tudok!” – mondta. Ezt a kifejezést javította ki első soraiban. A 
továbbiakban egyik fiáról van szó, aki fölmászott utánam egy fára a német erdőben. Elfeledtem, melyik volt a 
négy közül, azt kérdeztem meg Wass Alberttől, erre válaszolt. Többé nem zaklattam, volt más dolga-gondja. 

Azt csak nemrég tudtam meg, hogy felesége, a gyerekek anyja nem követte férjét az emigrációba; 
Németországban maradt akkor született ötödik gyermekével, Endrével (1951), aki azóta is ott él. 

 
Novák Mária, Ausztrália 
 
Astor Park, Florida 32002, USA 
1976 Febr. 23. 
 
Kedves Mária! 
Köszönöm kedves sorait a múltból, jól estek. Hát igen, vágtam fát is, azaz “döntöttem” (rosszul emlékszik, 

soha sem mondtam “fát vágok”, mivel csak a városi magyar “vágja” a fát. Mi hegyi népek, mi döntjük, 
fűrészeljük, hasítjuk, aprítjuk, de semmiképpen sem vágjuk. A szalonnát vágjuk, s a kalapot, félszemre. Tehát 
döntöttem. De csak addig, míg megtanultam angolul. 1955-től már egyetemi tanár voltam a Florida állami 
egyetem erdészeti osztályán. Azóta is itt élek, Floridában, az őserdők között, vagyis nem az agyon-lakott 
tengerparton, hanem a félsziget belsejében. Miután 65 éves fejjel nyugdíjba küldik az embert, így hát három éve 
nyugdíjban vagyok már. 

Hogy melyik fiú volt a fára mászó? Megkérdem majd őket egyenként, ahogy összejövök velők. De bizony 
szétszéledtek ebben a marha nagy országban, mint gazdátlan sóhaj a havasban! 

Vid fiam, ő a legidősebb, Virginiában él és “tisztító vállalata” van, meg három kislánya. Huba, a második, ő 
annak idején West Pointban végzett (ez az amerikai Ludovika), mint csapat tiszt két évet küzdött VietNamban, 
utána West Pointban tanított négy évet és közben ledoktoráltatták a katonák. Most mint őrnagy az “ezredesi 
iskolában” van tanfolyamon, utána mint alezredes valamelyik követség mellé küldik ki, katonadiplomatának. 
Neki egy kislánya van, Margit és egy kisfia, Máté. A harmadik, Miklós, ő olyan új-módi computer-analis és 
Washingtonban dolgozik a kormánynak. Neki is van egy kislánya. Végül Géza, a legkisebbik, erdészetet végzett 
és ma erdészetet tanít egy junior collegeben Dél-Floridában, neki is van egy fia, kicsi Albert. De magyarul 
bizony nagyon gyatrán beszélnek az unokák, s még örvendenünk kell, hogy beszélnek, mert bizony sok más 
családnál az unokák már irtóznak a magyar szótól. 

Hát itt van a beszámoló. Ugyancsak küldök egy könyvjegyzéket, mely arról is tanúságot tesz, hogy nem élek 
tétlenül. 

Szeretettel köszönti: 
Wass Albert 

 
(Magyarok Vasárnapja 2005. július) 
 

 

 



Lukáts János 

Meséből, balladából… 
(Kemény János: Víziboszorkány) 

 
Mi másból is állhatna egy erdélyi történet, amely a havasok, a rengetegek és a vizek világát veszi szemügyre, 

mint meséből és balladából. Nem kell félni a mesétől, sem a balladától, ugyanabból a ősi és titokzatos talajból 
nőttek ki, amelyikből a havasok népe, ugyanabból a kegyetlen és tündéri valóságból, csak éppen a szövésük, a 
logikájuk más. 

Máramaros a szélsőségek világa, a festői tájakban olyan gazdag Erdélynek is a legvadregényesebb vidéke, 
amely a legérintetlenebb és a legszegényebb volt és maradt sokáig. Az égbenyúló hegyek és a háborítatlan 
rengeteg világa, a szorosoké, amelyeken időnként átgördül a történelem: honfoglalók jönnek, honbitorlók 
zúdulnak, - aztán hosszú időre elcsendesedik a történelem, visszatérnek a mesék és a balladák. De az emlékezet 
azért a havasok között is hosszú életű és makacs, s ha színezi is a maga módján a valóságot, egy csipetnyi igazat 
mindig találunk az alján. 

A “víziboszorkányt” nem hívták mindig ezen a – hát, mégis csak csúf – néven! Amikor tizenhat éves volt, 
Jolka volt a neve, ezen a lágy és dallamos néven hívogatta édesanyja, ezen a lantszavú néven kergette el a háztól 
apja, de így ismerte meg őt a havasok népe is. A szép erdészlány szerette Manoilót, a vadorzót, a havasok 
barangoló fenegyerekét. Leányos rajongással szerette, Manoiló csak nevetett rajta, talán ha a méretes mancsát 
tette egyszer a leány vállára. Amikor a leány apja, a zord erdész, a zsandárokat készült a vadorzóra hozni, Jolka 
riasztotta ki menedék-barlangjából Manoilót, a zsandárok csak hűlt helyét találták a vadorzónak, apja pedig 
haragjában kitagadta a saját lányát.  

A szelíd szemű szépség azonban elörökölte apjától az erős akaratot, amelyet érvényesíteni kell tűzön-vízen 
át. Elbujdosott megaláztatása színhelyéről, a havasokból, a rengetegből, - a ballada szomorú véget ért. Megindult 
azonban a mese, amely a szívós és kitartó tutajos lányról szólt, akit ekkor még inkább ügyessége és akarata 
állított a tutaj kormánylapátja mellé. Ez a férfias foglalkozás megbecsülést szerzett Jolkának a tutajosok népe 
között, a lányt pedig a Nagy-folyó (a Tisza) leringatta egészen Szénási úr kikötő-felügyelői házáig. Jolka afféle 
mindenes lány lett az idősödő felügyelő házában, amely egyszerre volt rönkszállítási átrakó központ és (hogy 
alacsony vízálláskor se csak vízzel éljenek a vízi népek) fogadó-kocsma. Az alföld és a havasok határvidékén a 
“fentről jött” vizek és emberek egyaránt megcsöndesednek, a lentiek ellenben mintha megvadulnának. Egy 
vadásztársaság őrült tivornyáján Szénási úr inkább maga lesz Jolka megrontója, mintsem hogy átengedné 
vendégeinek, - szánalmas új ballada indul… Aztán mintha megint mese kerekednék a sötét színekből. A szégyen 
(vagy a tisztesség?) fölülkerekedni látszik Szénási úrban, feleségül veszi Jolkát. Mintha szerelem növekednék 
közöttük, hat gyermek támad ebből a frigyből. Vagy mégsem szerelem? Csak a tehetetlenség, a lélegzetvételnyi 
pillanat tartja Jolkát a kikötő-felügyelő mellett, éjszakánként összeszorítja a fogát – és Manoilóról, a vadorzóról 
álmodik. A kereskedést, a konkurenciaharcot kitanulja a férje mellett, a sunyi helyezkedést és a megalázkodást 
azonban nem viseli el, egy részeg hajnal után kocsira rakja hat gyermekét, és visszavándorol a havasba, - keserű 
ballada kerekedik ismét, nem az első és nem az utolsó Jolka körül. 

Szerelmet alig, pénzt valamelyest szerzett magának a hosszúra nyúlt tiszai kalandozás során, az örökölt 
szívóssággal együtt mindez elég, hogy megindítsa a maga hadjáratát. Nem bosszú ez (persze, az is van benne!), 
inkább életrevaló és egy életre szóló küzdelem a maga és gyermekei boldogulásáért. De elsősorban a maga 
érdekeiért. Jolka nem fél a munkától, szereti a pénzt, de még jobban szereti a hatalmat. A hatalmat, amelyet ő 
kapart ki, formázott át és védett meg magának. A hatalmat, amelyen senkivel nem osztozik, amelyet egyedül 
birtokolhat, amelyben a maga ura. De azért a többieké is: élet-halál ura-úrnője lesz. Jolkában nincs szívjóság, se 
belátás: elvégzendő feladat van, megszerzendő lehetőség és bezsebelendő pénz. És persze embercsapat, akikkel 
mindez végrehajtható.  

Amit menekülő süldőlányként a tutajkormány mellett megtanult, most – megasszonyosodván – kamatoztatja: 
a havasok legnagyobb fakitermelő és faúsztató üzletasszonya lesz. Konok és élelmes kapitalista vállalkozó, még 
ha nem is így hívták akkor és ott ezt a tevékenységet. Jolka asszony kibérli a legvadabb erdőrengeteg 
fakitermelési jogát, a legjobb minőségű árbocfák és hangszerfák sorakoznak és növekednek ott a Holló-bérc 
körül, nyaktörő magasságban, rémítő szakadékok között, - egyszerre szövődik Jolkáról szivárványos mese, és 
fonódik köréje sötétlő ballada. Maga mutat példát bátorságból, maga áll a rönkhúzó ökrök elé, bölcsen 
kormányozza és ügyesen elkerüli a lezúduló harmincmázsás fenyőóriásokat. Embereiben a babonás félelem és az 
őszinte rajongás egyaránt kialakul Jolka iránt. De más nem! Aki szerelemmel néz rá, aki simogatásra emeli a 
kezét, azzal Jolka kegyetlenül és megalázóan leszámol. Manoiló, a halálra ítélt, de börtönéből megszökött 
vadorzó nappal jelenik meg Jolka házánál, mint a bátrak, aztán éjszaka is, mint a szerelmesek. A rövid és 
zavartalan boldogság ideje ez, aztán Manoiló tűzharcba keveredik a zsandárokkal, ott hal meg a Holló-bérc alatt, 



Jolka vele együtt a szerelmet is eltemeti.  
De nem az üzletet! Megvásárolja Cserházán a Tisza-part egy szakaszát, kikötőt építtet magának (vagy inkább 

meggátolja, hogy más is építhessen!), itt állíttatja össze a tutajszállítmányokat, négy “fertályból” egy tutajt, egy-
egy szállítmány tizenkét tutajból áll, a tutajokon középen kalibák, hátul kormányállások. Tutajonként két-három 
ember, elöl a szállítmány vezetője. Jolka időnként személyesen utazza végig a többhetes tutaj utat, le Nagyrévig, 
ahonnan Szénási urat kisszerű, piszkos dolgai miatt már régen kiebrudalták. Jolka pedig tárgyal görögökkel, 
szerbekkel, de még akár arabbal, olasszal is, aki fát akar és aki pénzt hoz. 

A partokon és a völgyekben lakók irigykednek Jolka asszonyra, az emberei kitartanak mellette. Jolka többet 
fizet, mint bárki más, de vigyáz: fadöntői, tutajosai, kereskedői ne gazdagodjanak meg, ne önállósodjanak. Jolka 
okos vállalkozó. Hat kincses ládát készíttet, és töltögeti őket lankadatlan szorgalommal. A gyerekeknek. Pedig 
csak kettőt szeret közülük igazán: Marci fiát és a kicsi Jolkát. A többi ingyenélő senkiházi, számító népek, akik 
mindvégig csak a kincses ládára sandítanak. Jolka már csak fekete ruhában jár, de igazgyöngyöt és gyémántokat 
aggat magára, - hadd lássák, hadd bosszankodjanak. Elvégre ő a “víziboszorkány”, - így hívják a háta mögött, de 
lehet, hogy ő maga adja magának ezt a nevet. Nem rossz név ez a havasokban, olyan mesés, olyan balladás.  

És közben épül a vasút, keresztül rengetegen és szakadékon, havasok és zúgó patakok fölött. A civilizáció 
jön, a tutajozás fölött megkondul a vészharang. Jolka jól látja mindezt, nem érez sajnálatot, - vagy ki tudja. Ami 
elmúlt, egy bátor és szabad világ volt, telve viszontagsággal és lehetőséggel. És az ő tündöklő fiatalságával. 
Mindezek együtt múltak el. Jolka az utolsó tutajos évadra készül, miközben titokban már új fűrésztelepet alapít, 
amelyik helyben dolgozza föl a fenyőrönköket. Aztán majd viheti a vasút görögöknek, olaszoknak, németeknek, 
- nagy a világ. Hogy a dolog biztos legyen, unokáját, a pici Jolkát férjhez adja a fűrésztelep leendő urához, aki 
okos és szorgalmas örmény ember, ráadásul szereti a pici Jolkát. És tiszteli nagyanyját, az öreg Jolkát. 

Jolka asszony búcsúra készül, utoljára utazza végig tutajkaravánjával a Tiszát. Pedig ez most kockázatos 
dolog, a megáradt folyó hömpölyög és örvénylik, elsodor és elnyel, amit csak ér. A tutajosok vidraügyességgel 
térnek ki a forgók útjából, kerülik el a zuhogókat és a zátonyt-sziklaszirtet. De a végzet már ott sötétlik a folyó 
közepén, egy elszabadult malom képében. Marci, akiből egyébként kiváló tutajos lett anyja kezei alatt, nem tud 
kitérni a váratlan veszedelem elől, a malom maga alá gyűri a tutajt, a tutajost. Jolka elveszíti elsőszülött fiát, 
szeme fényét.  

Már csak a befejezés van hátra, azért az is olyan, hogy méltó legyen Jolkához, az erős lelkű asszony a 
végzetet is megrendszabályozza. Pici Jolkát, a magához egyedül mérhető gyermeket, boldoggá és gazdaggá 
teszi, aztán fölmegy a havasba (lóháton!). Kincse ne szálljon méltatlanokra, ezért leghűségesebb emberével, 
Ihász Bandival a szakadékokba és a hasadékokba szóratja. Máig is ott vannak, ha valaki meg nem találta őket a 
havasok népének fiai-leányai közül. 1914. június 23-án hal meg Jolka asszony, a máramarosi rengetegek 
víziboszorkánya, ugyanazon a napon, amikor Szarajevóban a Monarchia trónörököse. Amikor egy ország, egy 
egész világ fölött kondul meg a lélekharang. A nagy temetési lovak között egy fekete kóbor kutya lábatlankodik, 
a legkisebbik unokának úgy kell parittyával elzavarnia, a kutya a rosszhírű akasztófadombra menekül, de hiszen 
boszorkány lelkét hordozza magában, - most már bizonyítva látják igazukat a babonás havasi népek.  

Életrajzi regény, ha tetszik: fejlődésregény a víziboszorkányé, aki a nagy erdélyi asszonyalakok méltó párja, 
utódja. Nyolcvan évet, a történelem szép darabját élte meg a máramarosi havasokban. A történelem azonban 
mintha inkább mellette suhant volna el, és érintetlenül hagyta volna az erdők és folyók népét, csak a 
kalendáriumból tudjuk, hogy 1834-et vagy 1848-at írunk, s végül a végzetes 1914. június 23-át. Valódi szerepet 
Jolka életében csak a munka órái, a vállalkozás évei, a fölemelkedés évtizedei töltenek be. Sikertörténet – 
mondhatnánk. Valóban: több a meggazdagodáshoz, a szerencséhez vezető lépcsőfok, mint amennyi eltér ettől, 
vagy zsákutcába visz. Valóban így igaz? Hát a szülői kiátkozás, a szerelmi megaláztatás, lépten-nyomon a 
hálátlanság rémei és tényei, az egyetlen szeretett férfi erőszakos halála, az egyetlen szeretett fiú ostoba halála? 
És végül annak belátása, hogy az idő eljárt fölötte, s hogy – ha emelt fővel is! – ki kell lépni belőle? Mesés elem, 
de milyen valóságos! - az összegyűjtött értékek széjjelszórása szelekbe, feneketlen mélységekbe, vak 
barlangokba, mert nincs kinek adni, mert méltatlanokra szállna. Mondhatnánk: - nagy rá a kísértés! – “magyar 
történet”, pedig a “magyar” szó le se íratik a regényben, a havasok gyermekei olyan keveredésben és olyan 
békességben élnek rengetegeik alján és vizeik partján, hogy nem minősíti és nem osztja meg őket a nemzet, a 
nyelv. Inkább a fejlődésben megkésett Kárpát-medence tipikus története a Jolkáé, amely nem nélkülözi a 
szerencsés kiugrást, a szívós kiemelkedést sem – az egyének számára, a havasok népe azonban irigykedő néző, 
legföljebb igavonó favágó és életét kockáztató tutajos marad mások sikertörténetében. 

 
A végén még egy mese, még egy ballada: a Kemény Jánosé… Fejedelmi sarj, a felelősen gondolkodó és a 

tudatosan cselekvő erdélyi arisztokraták közül való. Nem voltak sokan! De voltak! Megadatott neki, hogy 
cselekedjék: fiatalon a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, bőkezű és okos színházi-irodalmi mecénás. 
1934-ben az ő támogatásával jelenik meg Kolozsváron Szerb Antal Magyar irodalomtörténete. 1945 után 
Kemény János és osztálya sorsa tragédiába fordul: vagyonától megfosztják, munka- és életkörülményeit 



ellehetetlenítik, éveken át mészégetőként keresi kenyerét. De még a száműzetés gyötrelmei is hasznára válnak: 
megismeri a havasok, az erdők és a vizek népét, személyes tapasztalatokat szerez a legsúlyosabb testi munka 
nehézségéről, fortélyairól, - netán - szépségéről. Az évtized végére már megírni is képes (meri, hagyják) 
tapasztalatait. Némiképp a múltba távolítja mondanivalóját, de mintha a szocializmus kori termelési regény 
elemeit és értékeit is visszavetítené történelmietlen történelmi regényébe. Nem hessenthetjük el a gyanút: mintha 
Wass Albert A funtineli boszorkányának az ellenregényét akarta volna megírni. Talán az ő nevét, származását és 
tehetségét akarták szembeállítani a “nagy kiátkozottal”? Talán ilyen áron térhetett vissza az irodalomba, a 
szabadon szólhatók megrendszabályozott világába? Kerül minden konfliktushordozót: osztályról, nemzetiségről, 
határokról és mindezek átrendeződéséről nem esik szó. A konfliktusok megmaradnak a homlok mögött, a 
szívben, a zsigerekben. A “nagy szintézist” nem írta meg Kemény János, életműve – úgymond, - torzóban 
maradt. Győzött a ballada, a végzet elsöpörte hősét, hőseit. Legföljebb időnként adott nekik haladékot. Hogy 
példát mutassanak az olvasónak, boszorkányosat… 

 
 

Kis magyar tarokk irodalom V. 

Csallóközi Zoltán – Osváth László  

Az illusztrált tarokk 
 
Az 1920-as években további figurákkal bővítették a játékot, s ez az immár tizenkét figurás tarokkjáték az 

illusztrált, vagy Palatinusz nevet kapta. Az előzőekben leírt szabályok természetesen itt is érvényesek. Az itt 
játszható bemondások, tehát: a trull, négy király, dupla játék, volát, pagát ultimó és a huszonegyfogás sora 
azonban újabb hat elemmel, így: centrum, kismadár, nagymadár, pagátuhu, királyuhu és király ultimó bővült. 

Ha a szabályok ugyan nem is változtak, de a játéknak ebben a formájában a konvenciók lényegesen 
kötöttebbé váltak. Egy-egy bemondás itt már nem pusztán a vállalható és teljesíthető figurát takarja, hanem 
egyben információt szolgáltat a bemondó kezében lévő lapok erejéről, tarokkjainak hosszúságáról is. Változtak a 
licitálási szokások is. Az illusztrált tarokkban általánossá vált, hogy a játékosok mindhárom honőrrel, tehát a 
pagáttal is licitálnak, még ha a lapból hiányzik is az ultimó lehetősége. 

Azok számára, akik már megfelelő biztonsággal játsszák a Paskievics tarokkot, az illusztrált tarokk 
bevezetése és elsajátítása nem jelenthet komoly gondot. 

Centrum mondása esetén a bemondók, az első öt ütés elvitelére vállalkoznak, úgy, hogy az ötödik ütést a 
húszassal kell a játékosnak megütni. Kismadár mondásnál a hatodik ütést kell a huszonegyessel, nagymadár 
esetén pedig a hetedik ütést a skízzel hazavinni. Természetesen hasonlóan a centrum mondáshoz, odáig minden 
ütést el kell vinni. Mindhárom figura díjazása 10-10 egység. A bemondások önmagukban, de együtt is 
teljesíthetők. Erős lap, jó elosztás esetén mód nyílhat akár mindhárom teljesítésére is. 

Király ultimó bemondása esetén az előre jelzett színű királlyal kell az utolsó körben ütni. Díjazása 15 egység. 
Az uhu bemondója a nyolcadik ütés hazavitelére vállalkozik a pagáttal, vagy az előre jelzett színű királlyal. 
Díjazása 20 egység. 

Eltérő a Paskievics tarokktól, hogy az illusztrált tarokkban bevezetett hat új figurát csak bemondva lehet 
teljesíteni. Tehát csendes uhu, király ultimó, centrum, kismadár és nagymadár nem létezik. 

Lényeges szabály, hogy a bemondott figurára minden esetben rá kell játszani. Például centrum játék esetén a 
húszast nem lehet előbb kijátszani csak az ötödik ütésben, még ha ezzel más bemondás teljesítésének sikerét 
veszélyeztetjük, vagy akár el is bukjuk. Kivétel természetesen, ha az illetőnek elfogy a tarokkja, és kénytelen azt 
kitenni. Hasonlóan ulti és uhu esetében nem hívhatjuk ki, vagy dobhatjuk el a pagátunkat, vagy a királyunkat a 
nyolcadik vagy kilencedik ütés előtt, csak ha már más lapot nem tudunk tenni. (A Paskievics tarokkban ezzel a 
szabállyal mindössze a pagát ultimó esetében találkozhattunk.) 

Amennyiben az ellenfél a centrum, kismadár, nagymadár figura valamelyikét elbuktatta, azaz ütést szerzett 
az ötödik (hatodik, hetedik) ütés előtt, úgy a játékosoknak – amint erre a szabályszerű laptétel lehetőséget enged 
– a következő ütésben a húszast (huszonegyest, skízt) ki kell játszani.  

Változatlanok a licitálás szabályai, de néhány konvenciót mindenképpen érdemes követni. Ilyen, hogy 
skízzel mindig licitáljunk, a nagyhonőrös húszas csak legalább öt tarokk esetén engedje a játékot, a pagáttal 
pedig nem adunk invitet. 

Bemondásoknál a négy király magas ütőtarokkot (tizennyolcas, tizenkilences) feltételez a kézben. A dupla 
játék mondás pedig hosszú tarokkot. Amennyiben az ellenfél a trull mondást pagátra kontrázza, úgy ha a partner 
nagyhonőrös mivolta nem egyértelmű, mindenképpen rekontrázzon. A játékosok egymás között is számos 
konvencióban állapodhatnak meg, amik ugyan nem szabályértékűek, tehát bizonyos esetekben el lehet tőlük 



térni, de egy adott partin belül nagyban segíti az eredményesebb játékot. 
Vannak helyek, ahol tizenharmadik figuraként pagátfogást játszanak, ami, mint a neve is mutatja, az ellenfél 

pagátjának megütését jelenti. Díjazása bemondva 8, csendben 4 egység. 
 
 

A magas tarokk 
 
A hatvanas években Kovács Endre, a tarokkjáték nagy öregje az immáron tizenkét figurás illusztrált játékhoz 

bevezetett további tíz figurát és ezzel megalkotta a magas tarokkot. Az így kialakított, 42 lappal játszott, 22 
figurás tarokk valóban kitűnik a tekintetben, hogy ilyen kevés lappal, ilyen nagyszámú figurát sehol nem 
játszanak a világon. “Ezért bátran nevezhetjük” – írja a játék atyja: “világelső 22 figurás magyar 
tarokkjátéknak.” 

A három honőr mellett különleges szerepet kap a kettes számú tarokk, neve sas (népiesen: bányász pagát).  
Míg az illusztrált tarokkot sok társaság átvette és játssza, addig a magas tarokk játéka ma is kuriózumnak 
számit. Nagy érdeme, hogy színesebbé tette a magyar tarokkéletet. 

A változatlan szabályok mellett bevezetett tíz új figura a következő: 
Pagátfácán az első ütés elvitele a pagáttal, díjazása 50 egység. Első körben elfogott pagát 10 egységet ér. 
Sasfácán az első ütés elvitele a kettes tarokkal (vagyis a sassal), díjazása 50 egység. Első körben elfogott sas 

szintén 10 pontot ér. 
Párosfácán esetében a huszonegyessel kell megütni az első ütést, aminek tartalmaznia kell a pagátot, vagy a 

sast (kettes tarokkot), azzal a megkötéssel, hogy ezt a figurát csak az induló ellenfele játszhatja. Díjazása 60 
egység. 

Sasultimó bemondójának az utolsó ütésben kell ütni a kettes tarokkal. Díjazása 10 egység. 
Ez a négy figura, ellentétben az illusztrált tarokk és a magas tarokk többi figurájával, csendesen is 

teljesíthető. Díjazásuk csendben a pagátfácán és a sasfácán esetében 10, sasultinál 5, párosfácánnál 30 egység, de 
ez a figura csak abban az esetben díjazható, ha a pagátot, vagy a sast a huszonegyes ellenfele adja ki. 

Színcsaládnál az utolsó három ütést a bemondott színnel kell hazavinni. Díjazása 100 egység. 
Három király mondás szintén az utolsó három ütés elvitelére vonatkozik, bármely királyokkal. Díjazása 100 

egység. 
Zárópáros mondásnál nyolcadik ütésben a sas, a kilencedikben pedig a pagát üt. Díjazása 40 egység. 
Pagátkismadár, saskismadár, királykismadár mondásokat a hatodik ütésben kell teljesíteni a pagáttal, sassal, 

illetve a megjelölt királlyal. Díjazásuk 40 egység. 
Pagátnagymadár, sasnagymadár, királynagymadár mondások az előzőhöz hasonlóak, de a hetedik ütésben 

kell ütni. Díjazásuk 30 egység. (Itt az első hat, az előzőeknél az első öt ütés elvitele nem feltétel, mint egyébként 
a kismadár és nagymadár esetében) 

Sasuhu bemondójának a nyolcadik ütésben kell a kettes tarokkal ütnie. Díjazása a többi uhuhoz hasonlóan 20 
egység. 

A magas tarokkban a dupla játékot kétféleképen lehet bemondani. Ha a játékos kezében csak maximum hat 
tarokk van, akkor hagyományosan dupla játékot mond, ha azonban hét vagy ennél több tarokk van nála, úgy 
hosszú dupla játékot kell mondania. Ez elsősorban az uhuk bemondásához és megjátszásához tartalmaz 
információt. Különbség még, hogy eldobható a játék, ha a kettes tarokk (a sas), a kézben magában, vagy fogható 
honőr (honőrök) társaságában van  

Új szabályként a figurák megemelhetőségét vezették be. A bevezetett új bemondásokkal nagyban megnőtt a 
vállalások lehetősége. Bizonyos bemondásoknál lehetőség nyílik a mondás hatálytalanítására és egyidejűleg 
értékesebb mondásra cserélésre. Ezek a következők: 

A pagát ultimó emelhető pagátuhura, pagátnagymadárra, pagátkismadárra és párosfácánra. 
A sasultimó emelhető sasuhura, sasnagymadárra, saskismadárra és sasfácánra. 
A pagát ultimó és a sasuhu, vagy sasultimó és a pagátuhu együttesen zárópárosra. 
A királyultimót királyuhura, királynagymadárra és királykismadárra lehet emelni. 
Huszonegyessel bemondott kismadár párosfácánra emelhető. 
A figurákat egyszer lehet a partiban emelni tetszőlegesen választott új figurára, de csak abban az esetben, ha 

a bemondott figurát az ellenfél nem kontrázta meg. 
Ezt a magas tarokkban megalkotott emelést több helyen az illusztrált tarokkban is átvették, ahol király vagy 

pagát ultimó uhura való emelésére van lehetőség. 
Magyar specialitás és ezért mindenképpen meg kell említeni, az ennél lényegesen bonyolultabb royal tarokk 

is. Ezt negyven lappal, a piros ászok nélkül négyen játsszák, 1985 óta versenyszerűen is. 10-10 lap kerül 
kiosztásra, talon nincsen. A játék megalkotása Gerots Zoltán nevéhez fűződik, aki szerint a royal több mint 
tarokkjáték: szabályrendszere magában foglalja a legnagyobb mai kártyajátékok: a bridzs, a tarokk, a rablóulti 



stb. eszmerendszerét. Két állandó pár játssza egymás ellen, céljuk bemondások teljesítésével, illetve 
megbuktatásával minél több pont megszerzése. 

 
 

A hármas tarokk 
 
“Ha új képviselő kerül föl a klubba, aki a nyájas meghívásra: “nem ülsz be negyediknek?” azt válaszolja 

“nem tudok tarokkozni”, méltó fölháborodással förmednek rá: “hát akkor hogy választhattak meg 
képviselőnek?”.  Írásunk elején hosszasan írtunk e sorok szerzőjének, Jókai Mórnak és társainak tarokkpartjairól. 
Úgy gondoltuk, méltatlan lenne, ha kedves olvasóinkat nem ismertetnénk meg a tarokkjáték azon formájával, 
amit ő és kortársai játszottak. A játék ismertetéséhez pedig a legnagyobb magyar író szabálymagyarázatát 
használjuk, amit Szomaházy István Kártya Kódexben jelentetett meg. 

Úgy száz-százhúsz évvel ezelőtt, a boldog békeidők Magyarországán ez volt a tarokkjáték legnépszerűbb 
formája. Megelőzően is, később is sokféle formában játszották, a licitálás és a díjazás koronként, társaságonként 
egészen eltérő volt. Manapság háttérbe szorult, a négyes Paskievics, az illusztrált vagy akár a royal tarokk jóval 
ismertebb. 

Bármilyen furcsa is, általában négyen játszották, az osztó lap nélkül, passzív szereplőként együtt sírt és 
nevetett a felvevő két ellenfelével, azaz velük együtt fizetett vagy nyert. 

Ebben a játékban is licitálással dől el, ki lesz a felvevő. A talon lapjaiból csak a felvevő válogathat, de ő is 
csak a licit eredményétől függő mértékben. A felvevő egyedül játszik a másik két játékos ellen, ők szövetséget 
alkotnak, a nyereményből vagy veszteségből azonos mértékben részesednek. 

A lapcsere után a felvevő vállalásokat tehet bizonyos ütésekre, ütéskombinációkra, bemondhat 
teljesíthetőnek vélt “figurákat”, amiket az ellenfelek bármelyike kontrázhat. A felvevő a kontrázott tételeket 
rekontrázhatja. Egyes figurák teljesítését az ellenfelek is vállalhatják. 

A játékosok nyereményét a játék (a parti) megnyeréséért és a különféle vállalások (figurák) teljesítéséért, 
illetve buktatásáért kapott díjak jelentik. A hármas tarokk elszámolási rendszerének érdekes vonása, hogy a 
teljesítés és a bukás díjazása egészen eltérő is lehet. 

A játékot a felvevő nyeri, ha ütései (és skartja) összpontszáma több mint 33. Ha éppen ennyi, akkor “bikává 
tették”, s ezért duplán fizeti a partit. 

 
A kártya 
A hármas tarokkot ugyanazzal a 42 lapos paklival játsszák, mint a négyes Paskievicset, vagy az illusztráltat. 

A lapok ütőereje is azonos. A játék pontértékének kiszámítása azonban más: minden három lap után az ütések 
(és a skart) összpontszámát 2 ponttal csökkenteni kell (a maradék egy vagy két lap után 1 pont a csökkentő tétel). 
Tekintve, hogy a 42 lap harmada 14, ez azt jelenti, hogy a játékban legfeljebb 94-2*14=66 pont szerezhető meg. 

 
Osztás 
Ebben a játékváltozatban is jobbra osztanak, így következnek egymás után a bemondások, és a parti 

lejátszása is az óramutató járásával ellentétesen halad. Az osztó keverés után a bal oldalán ülő játékossal emeltet, 
majd az asztal közepére helyezi a hat lapos talont, képpel lefelé fordítva. Ezt követően minden játékos két körben 
hat–hat lapot kap, összesen tehát tizenkettőt. 

 
Licitálás 
Az árverésen – a négyes tarokktól eltérően – mindenki részt vehet, nem feltétel tehát, hogy honőr legyen a 

licitáló kezében. Aki egyszer már passzolt, az utóbb nem kapcsolódhat be a licitbe. Aki már licitált, a következő 
licitfokozatot átvállalhatja, tarthatja. 

A játék legrégibb alakjában négyszintű a licit, szintenként eltérő számú lépcsővel. Hármas, kettes, egyes és 
szóló játék vállalható, a parti ebben a sorrendben egyre drágább, s ennyi lapot cserélhet a felvevő a talonból. 
Hogy a talon éppen melyik lapjait cserélheti, erre vonatkozik az elhangzó licit másik eleme, ez egy sorszám. 
Licitálható tehát első hármas és második hármas, első, második és harmadik kettes, továbbá első, második,... 
hatodik egyes játék. Szóló játék csak egyféle lehet. A sorszám arra utal, hogy a talon hányadik három-, két-, 
illetve egylapos csoportját fogja majd a felvevő cserélni, ha ugyan – nagyobb kockázatvállalás árán – utóbb 
másként nem határoz. Leszögezhető, hogy Jókai korára ez a licitrendszer már leegyszerűsödött. Ő írja: “A 
hármasra már nem licitálnak, az egyes szokatlan; a kinek egyeshez való lapjai vannak, az inkább szólót játszik”. 
Így aztán összesen négyféle licit maradt: első, második és harmadik kettős, illetve szóló, ebben az erősorrendben. 
A kettes játékok alapdíja 2 egység, a szólóé 7. Van egy másik díjösszetevő is, amit vigasztalásnak neveznek (5, 
illetve 30 egység), erre különleges szabályok vonatkoznak, ezért vele külön szakaszban foglalkozunk. Egyelőre 
annyit jegyzünk meg, hogy a vigasztalás összegét a kontra, rekontra, illetőleg a talonválogatás nem érinti. A licit 



két passz után zárul, s a felvevő hozzáláthat a lapcseréhez. 
 
A lapcsere 
Az ellenfelek a lapcsere néma tanúi, csak figyelhetik, mit tesz a felvevő, aki először is mindenki számára 

láthatóvá teszi (felcsapja) a zárólicitben megjelölt lapcsoportot. Ha megfelelőnek tartja őket, akkor cserél, 
anélkül, hogy a letett lapokat – a saját skartját – az ellenfeleknek megmutatná. Honőr és király nem fektethető. A 
talon maradék lapjai az ellenfél ütéseit gazdagítják. Megtörténhet, hogy a már felcsapott lapok annyira gyengék, 
hogy felvételük helyett előnyösebb a drágább bukás kockázatát vállalva a talon következő lapcsoportját, 
lapcsoportjait megnézni, s azt cserélni. Az is előfordulhat, hogy a teljes választék láttán kiderül, valamelyik 
korábban már megnézett lapcsoport cseréje kínálja a legtöbb esélyt. Vállalva az egyre drágább bukást, ezekre is 
vissza lehet térni. Ez a kissé cirkalmas eljárás magyarázatot szolgáltat arra is, miért nem szerette Jókai az egyes 
játékot. A játék és a bukás díjtételeinek összehangolása is nehéz, egyszerűbb lemondani a hármas és az egyes 
licitálási szintről. A háromféle kettes licit így is ötféle lapcserével kombinálódhat. Persze az is igaz, hogy a 
második kettes licit ritka, s ha viszont elhangzik, és kettes marad a játék, akkor a bizonytalan helyzetben a drága 
bukás kockázata elriasztja a felvevőt a hosszas válogatástól. 

 
Bejelentések, vállalások 
A bejelentések, vállalások sorát a felvevő kezdi. Bejelenthető a tarokkszám, ha tíz vagy több tarokk van a 

játékos kezében. Ezt a többiek azonnal kifizetik (egy, két, illetve három egység a jutalma). Díjazott 
ütéskombinációt leginkább a felvevő vállal (mert neki van hozzá lapja), de vállalkozhatnak az ellenfelek is. 

Vállalható, hogy a felvevő vagy az ellentábor ütéseiben megszerzi mind a négy szín királyát, vagy mind a 
három honőrt (tous le trois, e: tulétroá, röviden trull). A négy király és a trull gyakori, viszonylag könnyen 
teljesíthető figurák, jutalmuk 2-2 egység. 

A trull bemondása nélkül, önállóan vállalható a huszonegy- és a pagátfogás. Ezek jellegzetesen az ellenfelek 
számára kínálkozó lehetőségek, jutalmuk 2-2 egység. 

Nagyon sok, erős tarokkal vállalható a volát, ami tizenkét ütést ígér, díja itt 10 egység. 
Különleges szerepe van a pagát ultimónak, ekkor a pagátnak ütnie kell az utolsó körben. Különlegessége 

abban rejlik, hogy díjazása csakúgy, mint a partié, két összetevőjű. Az ultimó alapdíja 2 egység, vigasztalása 15. 
A parti is és a vállalások is kontrázhatóak, a kontrázottak rekontrázhatóak. A kontra duplázza, a rekontra 

négyszerezi a vállalás, illetve a parti alapdíját, ám a vigasztalást nem érinti. 
A pagát ultimó bemondásánál vagy kontrájánál kötelező az esetleges tarokkszám (tíz vagy több tarokk) 

közlése. 
Az egyes figurák előzetes bejelentés nélkül, csendesen is teljesíthetőek, ekkor azonban díjazásuk az alapdíj 

felére csökken. 
 
Lejátszás 
A lejátszás szabályai azonosak a négyes tarokkban megszokottakkal. A játékosok stratégiája természetesen 

gyökeresen eltérő, hiszen itt a felvevő egyedül játszik.  
 
Elszámolás 
Minden parti végén sor kerül az elszámolásra, rendszerint készpénzfizetéssel. Az egyszerű figurák teljesítve-

bukva azonos értékűek, s azonnal kiegyenlíthetőek. A felvevő minden résztvevőtől (az osztótól is) azonos 
összeget inkasszál, ha teljesített, s mindenkinek ugyanazt az összeget fizeti, ha bukott. 

Más a helyzet az összetett díjazású partival és az ultimóval. 
A kettes játék elszámolását először is a talonválogatás ténye bonyolítja. Ha a felvevő nyert, akkor a talon 

válogatásából sem hátránya, sem előnye nem származik. Ha azonban a felvevő bukja a partit, akkor a fizetendő 
összeg alapdíja (de nem a vigasztalása!) minden egyes válogatási lépéssel megduplázódik. Lévén elvileg négy 
válogatási lépés, így a fizetendő alapösszeg akár 2*16=32 egység is lehet ellenfelenként. Hja, kérem, a válogatás 
drága mulatság! 

A válogatós felvevőt egy dolog vigasztalhatja: a vigasztalást akkor is megkapja, ha bukja a partit, illetve az 
ultimót. No persze ez sovány vigasz, mert egyidejűleg felkerül a táblára. A táblán (ami lehet egy papírlap is) azt 
jegyzik fel minden résztvevő neve alá, hogy ultimót, kettes vagy szóló játékot bukott-e az illető. Akinek efféle 
bukás van a rovásán (azaz kapott bukásért vigasztalást), annak megváltoznak a fizetési feltételei. Ha a rovott 
múltú játékos teljesít egy olyan felvételt, ami miatt a megrovást kapta, akkor csak annyi a hátránya, hogy nem 
kapja meg a felvételért járó vigasztalást. Ezzel a priusza is törlődik, a következőkben emberünk tiszta lappal 
indul. Ha azonban valaki más teljesíti ugyanezt a felvételt, akkor a priuszos játékos a vigasztalás összegének 
nyolcszorosát fizeti neki a kárjegyzés törléséért. Ez sem olcsó, szóló játéknál például 8*30=240 egység. 

 



A zsidó és a Klopiczki 
Gyakori eset, hogy senki sem vállalkozik a felvételre. Erre az esetre különféle asztaloknál különféle szokások 

voltak (vannak) érvényben. Volt, ahol ilyenkor egységnyi összeget fizettek egy közös kasszába, amelyet az a 
játékos ürített ki, aki legelébb teljesített egy bemondott pagát ultimót. Aki viszont elbukott egy bemondott pagát 
ultit, az megduplázta a kassza tartalmát. Ezt a kasszát nevezték hajdan "zsidónak”, ami nyilván nevezetteknek a 
vidék pénzügyi életében betöltött szerepére utalt.  

Más eljárás volt a Klopiczki. Felvevő nélkül, mindenki a saját szakállára játszotta, s az a játékos bukta, aki 
ütéseivel a legtöbb pontot megszerezte. A talon hat lapjával az első hat körben az osztó is játszott. Hogy maga 
Klopiczki ki volt, arról a fáma nem szól. Egy cseh tarokkváltozatban ugyanez a játékforma a Varšava nevet 
viseli, így megalapozottnak véljük a névadó lengyel eredetét. Végtére is a négyes tarokk névadója, Paskievics is 
varsói nagyherceg volt. 

 
 
 

VILÁGBESZÉD 
 
 

Oroszországi finn költők 

Katri Korvela 
(1921–) 

 
Földanya 

 
Aki csupasz talpán 
csak egyszer is érezhette 
az otthoni föld simogatását, 
aki csak egyszer is 
elsírhatta bánatát 
a hazai hantokra borulva, 
nem lehet az már meg nélküled, 
te minden élők szülője, 
  Földanya. 
 
Bombák és lövedékek 
szaggatják meg melledet naponta, 
és nem ápolja sebedet senki, 
  Földanya. 
A fiaid hulló vérétől 
forrnak össze a fájó sebek. 
 
Ahogy az anya gyermekeinek, 
hálát nem várva, viszonzás nélkül 
adod nekünk áldott mindened. 
Bárcsak adni tudnál még 
értelmet is hozzá, te szegény, 
hogy védve védelmezhetnénk, 
  Földanyánk! 
 
 

Taisto Summanen 
(1931–1988) 

 



Csónakkikötőben 
 
A csónakkikötőben 
csobogó hullámok, 
kihunynak a fehér égen 
az éjszakai lángok. 
 
Békésen dereng a világ, 
a vágy hálót vet neki, 
a hajnal foszló fátyolát 
friss szél lebegteti. 
 
Az irtásföldön még a nyár 
a szorgos gazdaasszony,  
az ősz azonban itt van már, 
átfúj a szoroson. 
 
A pompázó természet 
bár még fénnyel tele, 
megérinti lelkedet 
a múló idő szele. 
 
Ám még nyár van, szíve dobban, 
barnára sül a reggel, 
aranyló csónakokban 
ring a szép szeptember. 
 
 

Kőként 
 
Kőként  
húztál, 
megbéklyóztál, 
földhöz ölelve 
így tartottál.  
 
Szárnyam 
voltál, 
röpítettél, 
köszönöm, hogy  
sassá tettél.  
 

Armas Hiiri 
(1935–) 

 
Verstöredékek egy déli utazásról 

 
A Kaukázus 
felhők feletti 
komor csúcsai 
mint szigetek 
a tenger fehér habjaiban. 
Csak az ejt ámulatba:  



a tajtékos hullámok 
egyáltalán nem mozdulnak. 
 
*** 
 
Leszállás. 
A gép megdob, 
mintha rázkódó szekéren 
utaznánk. 
A hótól fehér Ararát 
balkéz felől 
egykedvűen  
elmarad. 
 
*** 
 
Jereván utcáin 
az öntőműhelyek forrósága. 
Az égbolt izzik, 
akár az olvasztott vas. 
Csak a szökőkutak magas fái 
árasztanak hűvöset. 
Az éjszakai ég 
határtalan 
gabonamező,  
amerre csak ellát a szem, 
mindenütt 
a hold sarlója 
és a csillagkalászok. 
 
*** 
 
Fekszem a Szevan-tó partján 
a hegyi gyepen. 
Lent fellegek, 
fölöttem az égbolt 
oly közel, 
hogy félek, felállva 
beleütném a fejem 
az égi gerendába. 
 
 

Lepkék villannak 
 
Lepkék villannak 
a nyáresti szürkületben, 
mint egy eltévedt levél 
fehérlő papírdarabjai 
kiszórva  
a vonat ablakából. 
 
Mint a papír, szállonganak, 
röpködnek, 
libegnek jobbra-balra, 
és egymás mellé sodródnak, 
akár a szavak 
a még össze nem tépett levélben.  



 
(Péli Árpád fordításai) 

 
 

 
 

MERÍTETT SZAVAK 
 

Cseke Gábor 

Csíki csönd 
 
 

Álmomban verset 
 

álmomban verset írtam jó nekem 
nappal nem kell időmet töltenem 
csakhogy miként az álombeli táj 
minden csupa ziláltság dúlt homály 
üres talmi már-már megfoghatatlan 
a verssorok elúsznak mihelyt szemem kipattan 
még egy-egy foszlány halk visszhangja verdes 
már érthetetlen minden ámde kedves 
mint valaki mosolya emléke senki se tudja honnan 
majd összezárul minden s csak állok a vadonban 
nem ér el már ide se fény se út se érdem 
lelkemben izzik makacs valód mint két szem  
 
 

Nemere 
 
Besárgult berozsdált körben az Ojtozi szoros 
mint egy kenetlen ajtópánt mint egy túlkoros 
ember térde könyöke csuklója minden izma 
kínos vigyornál többre e ködben nem telik ma 
és hull a lomb és zúg aminek zúgnia kell mert itt nyomul át 
a Kárpátokon a Nemere s nem adja meg magát 
kancsukája itt ostorozza arcunk s cserdít szívünkre 
kelet parancsát hozva hogy a fegyvert azonnal tegyük le 
de már elkésett oly rejtve minden ezen a tájon 
csak szél rikoltoz fülemben s a mélyben mint a bársony 
lelkünk lapul ott avarban kőágyán meredten 
bámulja az ojtozi eget mely rádőlne s visszaretten 
várja a becsapódó zuhanást az omlást de semmi se moccan 
csak a hó csak a fagy jön loppal visszafogottan 
a szél hónalja alatt derűsen mintha magának dalolva 
majd jégverembe terel s hosszan ránk települ ez a dolga 

 
 

A köd mint a tér 
 

a köd mint a tér mely rám telepszik és kitölt 
a köd a szememen a hályog és alattam a föld 
a köd mint meleg szavaid nyirkos hűlő párája 
utánam nyúl a szél felém bodorítja lelkemet sajgón átjárja 
borzongok mintha láztól keserűségtől magamtól és a köd benyel 
némán tikácsol tőlem de aztán alattomosan rám lehel 
megpörget bennem téged örvény rózsája a vinnyogó kutyakölyköt 



mielőtt magába szívná örökre valami sosem látott ősköd 
a sűrű semmi közepén tündöklő forrongó tomboló minden 
mindenhatóbb mert nem bocsát meg akár az irgalmas isten 
a köd mint tóduló eső szél hó jégszilánk felhő homok 
szisszenő jaj fogcsikorgás összeszoruló felhörgő torok 
illatorgia fagyventillátor kályharomboló szélvész 
dúdoló pusztulás tífuszos csók s én mint egy bomlott révész 
eveznék ide-oda lelkem partjai közt kiáltva 
torkomra ködvatta kerül még egy szó s megfulladok hiába 
a köd mint a sorsom álnok barát ki befogad eltűr becéz 
s míg lassan fojtogatón beburkol sunyin a szemembe néz 
 

Halász Bálint 

Az egyszer csatát vesztett király 
 
 
A homok szülte őt, 
nap, szél szikkasztotta, 
bár a “csorgásban nőtt”, 
száraz, szikár ember. 
Haja, bajusza kócolt kender. 
Két tenyerén fényes kapanyelek kérge, 
kajsza lábujjain bütyök bő keménye. 
De, dús bozonttal sátorozott 
szemgödrei mélyén 
kék tüzű csillagai égnek 
a hitnek s hűségnek. – 
Róla mesélek, 
igazat szépet. 
 
Talpalatnyi kis föld 
öreg munkása ő. 
Kenyeret, krumplit, hagymát, babot termel,  
kicsike szőlős, pár fás szegény ember. 
Van egy kevéske paprikája, 
rossz kis ólakban pár jószága. 
Öreg párjával szerényen élnek 
mégis mint mondtam róla, 
mesélem az igazat s szépet. 
 
A nyár megnöveli 
érő emberségét, 
mint, ahogy megsarjad 
és magasba tör mindig, 
neki való időben a nyárfa, 
mely az eget s földet vigyázza. 
Ő a “högy” harangozója – 
jó harangjával védi, óvja 
viharok vészétől 
a tanyát s a határt. 
Nem szenved kárt 
ember se, állat se, termény se; 
s nem is szenvedett soha, 
amíg ő kezében tartotta 
a harangkötelet. 
 



Királyként uralta ő, 
kezében biztos fegyverével, 
s mint hős vitéz, mindig visszaverte,  
vagy megszélesztette 
a bősz elemeket. 
Elűzött villámot, jeget, szelet. 
Hol imádkozott, hol káromkodott, 
hol feljajdult, hol felnevetett, 
de húzta diadalmas, büszke lendülettel, 
ha kellett órákon át, 
a harangkötelet. 
 
Villámok fényétől, 
vad dübörgésétől, 
soha nem remegett,   
mert nem lehet, 
neki, ha kell, bőrig ázva is 
helyt kell állni és csatázni, 
mert így kívánja sokak 
reábízott java, 
s a becsület … 
 
A nagyot, a hőst néha 
véletlen alázza: 
Állt egyszer is és 
küzdött rendületlenül, 
bár mellette villám vert a fába. 
S míg így lekötötte őt 
a vihar vészhangja,  
megzavarta a bár jó, 
de vélt sorsán aggódva 
sikoltó emberi szó: 
– Ferenc Bátyám! Nem esett baja: – 
Nem! – Rivalta rá, – és megdermedett, 
mert, – jaj! – a kötelet meg elszalasztotta,  
s az a magasba veszett… 
 
Rohant a létráért, ahogy bírta lába, 
de a beállt csendet tüstént kihasználva 
feldübörögtek a tajtékzó fellegek: 
harsogott a szél, csapkodott a villám, 
… s rettentő jég esett. – 
Kopogó, fényes, fehér 
átokként hullt körbe, 
szilaj vadállatként 
össze-vissza törte 
a högyet, s a határt. 
A haranglábhoz dőlt 
létra alsó fokán 
ott ült Király Ferenc… 
vér csorgott homlokán. 
Arcát betemette két csontos markába, 
s zokogott a villámfényes, 
jégveréses, szörnyű éjszakába. 
 
 

Gota néni 



 
Ott lakik a falu szélén 
szegény, öreg Gota néni. – 
ki tudná részvétlenül 
nyomorúságát szemlélni? 
Átlépett a nyolcvanon már, 
keze, arca, ránc, barázda. 
Magányosan, elhagyottan 
él a romos, kicsi házba. 
Házacskája kerítése  
düledező deszkapalánk. 
Csorba kémény van a tetőn, 
a nád korhadt és szélkuszált. 
Ajtó, ablak rozzant, régi, 
a szél befúj, hideg bejár. – 
Sivár, szürke országutak, 
fáradt utas, kopott batár. 
 
Szívesség és könyörület 
s szerény nyugdíj, amiből él. 
Sokat szenved, főleg télen: 
“Bárcsak soha ne lenne tél!” – 
Fűteni nem lehet nála, 
nincs is miben, s mit fűtene? 
Elhagyta a macskája is … 
Csak bú s bánat lakik vele. 
Szomszédba jár melegedni. 
Ha hazamegy magányába, 
Rongyba csavart meleg téglát 
rejt a hideg kopott ágyba. 
Alkonyatra ágyba fekszik, 
– egyedül mit is csinálna, – 
didergését megenyhíti 
a szomszéd meleg téglája. 
 
Imát mormol, nyög, nyöszörög, 
s ahogy dermedtsége enged, 
szuszogása töri csak meg 
kis szobájában a csendet. 
Messze szárnyal gondolatban, 
amikor még jobb idő járt, 
s álmodja magát, – hej az volt – 
mint szép s boldog fiatal lányt. 

 
____ 
Verseinek közlésével köszöntjük a Hódmezővásárhelyen élő költőt. (A szerk.) 
 

Sarusi Mihály 

Berinvár alatt 
(A “Vagabundkorzó” VII. könyvéből) 

 
 
Ott valahol; Bajóton, Péliföldszentkereszten, Bánk bán mesebeli vára alatt, fölött, körött, mellett. Előtt, 

mögött… 
 



Bánk bán terén 
 
Legalábbis azt állítják a jó bajótiak – itt a Gerecse völgyében, Esztergom vármegyében –. Bánk bán az övék! 

Bánk bán vára valahol Pél földjén, Szentkereszttől valamivel tovább az Úrisápként emlegetett Őrisáp felé; más 
megoldás szerint pedig maga a bajóti templomdomb adott volna helyet Bánk urunk báni várának. 

A szentkereszti szalézi kolostorból nekivágva a rengetegnek hamar odaérsz az itteni Szentkút forrásához; 
mellette a mi iratosi-radnai Lordosi Máriánk barlangja, a kegytemplom alatti, zsilippel duzzasztott tóba szaladó 
patakmeder fölött valami emlékmű: Hősök sírja. 

 
ITT VÁRJA A SEREGEK URÁNAK ÍTÉLETÉT 

HÉT HŐSI HALÁLT HALT MAGYAR HONVÉD. 
1945. 

 
+ 
 

HARCUNK VÉRES RÖGEIN 
ÚJ ÖRÖM FAKADJON 

BOLDOGASSZONY MOSOLYÁTÓL 
MINDEN MAGYAR ARCON! 

 
Kis fakerítés, a tömegsíron fakereszt, élő és művirág, a sírkőtető feszületén háromszínű nemzeti szalag. 
Ha tovább mennél az országos kék séta-úton, Öregkőhöz jutnál; vinne, ha mennél. 
Szentkút forrása mellett másik víznyerő hely is: Lordosi Mária előtt még egy jéghideg vízzel áldott kút. 
Ezt a barlangot a Szent Szűz iránti hálából (1937-ben) Dr. Schmidt Sándor M. Kir. bányászati főtanácsos, 

dorogi bányaigazgató építette újjá bányász társadalmának áldozatos kézségével. 
Hogyne, akkortájt keresztény-keresztyén volt a bányásznép is; Istenben bízó; míg ki nem verték belőle. 
A rendház ifjúsági fogadója (az egykori szerzetesi főiskola) fölötti káprázatos Kálváriát is dr. Schmidt és 

bányászai építették.  
A Lordosi Szűz Lourdes-i szobra a kecskeméti hívek adománya. 
Kolostor– és rendházkörnyék-néző utunkon az Öregkőnek véve az irányt: rengeteg erdő, Gerecse-domboldal 

őszelői szántója, kiszáradt legelője; Szentkúton túl Furdalos dombjának szántója kerítve, föltúrva, a Magyalos 
mellett baktatva jutván rengeteg erdőbe, Öregkő alá. Útban az elkerített fél hegy – utóbb tudjuk meg: a 
helybéliek kolónia-építésre gyanakodnak -, s az Öregkő sziklafalában megbúvó ősember-búvóhely barlangok 
(Öregkű Jankovich-lika) után vissza… Kicsit a falu felé tartva – váratlan – házak, hangok, pincék lepnek meg: 
Bajót Szőlőhegye. 

– Koloniát hoznak ide; ki tudja, kiféléket. 
Nyilván olyanokat, akiknek térkép sem e táj, csak belakni, elvenni, maguk képére alakítani való hely. Még 

hogy alkalmazkodni a helyhez, Gerecséhez, Esztergom vármegyéhez... Ki tudja, Magyarországhoz-e…? 
Szőlőhegy.  
Előtte való pillanatban – miután láthattad, Pél földjének Szentkereszt-kegyhely rendháza környékén a valahai 

falunak, egyházi uradalomnak, későbbi korcsmának semmi nyoma – üzlet, csapszék híján (úgy veheted) ezt a 
hetet végre mindenféle szesz nélkül, pusztán szentkúti vízen élve töltheted el. Végre! Valahára. Nincs más, 
szigorú böjt.  

– Rád fér. 
Rám igen. 
Erre az első pincéből nem rád köszön a gazda? S hamar le is ültet, kezedbe poharat nyom, az ibrikbe szőlő 

vérpiros szeszes leve. 
Pista bácsi bajóti bikavérje – bajóti szőlőhegyi mindenféle kékszőlőkből összeérő piros bora – (cvejgel, 

oportó, fösteni meg otelló) eltéríti vándorunk a szent elhatározás végrehajtásától: borra bor, ha úgy adja a Jó 
Isten. 

– Ez a fogadalmad sem tartott sokáig! 
Nyilván oka van annak, ha az ember fia elé az Ég – az Égek Ura – borostömlőt állít. 
– Vagy 77 magyar katona, ott akarta megadni magát. Az oroszok dobálták közéjük a kézigránátot, lőtték 

őket. Néhányan maradtak csak élve – tudod meg a falu alkalmi szószólójától, tudomásuk szerint kiket rejt a 
Szentkúti Hősi Temető. 

Alattunk, vissza Szentkútnak a vetetlen, kaszálatlan Magyalos. (Távolban a Gerecse-háton a tv-torony.) 
– Valamikor itt volt a földünk. Apám minden reggel felült a kocsira, irány szántani, vetni. Amikor tehette, 

vitt bennünket magával. Most a kárpótláskor nem mentünk el az árverésre, nem kellett a föld senkinek! 17.000 



aranykoronánk volt, 15.000-ért adtam el! Jól, az 1.000-et érő aranykoronát 800-ért, amikor átlag 600-at adtak 
érte. Pár választási malacot, meg 5.000 forintot kaptam, ma a malac darabja 10.000. Tízezerért vettem a fiamnak 
szőlőt itt a hegyen. 

Nekik nem kellett Magyalos, a kolónia-tervezőnek annál inkább a fél hegy. 
A pincesor fölött, pincefalu derekán, szétszórt boros házak közt félútban, a Szőlőhegyen mi más: Képesfa! Itt 

is jó népek lakják a tájat. 
Haza nekik is. 
– Bánk bán vára? Berinvár, Szentkereszt mellett, ahol vállalkozó épít nyugdíjas-házat. Amerre jöttek, végig 

kerítés a hegyoldalban Szentkútnak: kolóniát akar. 
Hogyne, “lakópark”-ot. 
A könyv Beránvárról tud, s hogy az őskori földvárra húzott palánkvárnak nyoma sincs már.  
Berintől Berényig, Péltől Pélyig: már megint – mintha – (teljességgel) odahaza lennél (Aradtól, meg Békéstől 

Esztergomig s vissza). 
– Berinvár? Öreganyám mesélte, hogy éjszaka előbújnak a királykisasszonyok! Bánk bán lányai. Az ő 

birtoka volt, fiatal koromban még látszódott a vár, ma már semmi. 
“Szent hely a Szentkereszt tövében” – hallod az esti szentbeszédben; szent hely, mint Kisiratos, szintén a 

Szent Kereszt tövében. Ki-ki a maga körösztjével, körösztje alatt, köröszt által. 
 

 
Mint a zsidókat 

 
Vittek bennünket, mint a zsidókat! 1944. december 26-án a nyilas hungarista csapat 52 leventét vitt el. A ’28-

, ’29-, ’30-beli fiúkat. Volt, akinek három fiát vitték el! Apjuk Komáromig kísérte őket, ott bevagoníroztak, 
Németországba vittek bennünket. (Regéli szőlőhegyi gazdánk s ki nem fogy a történetből.) 

(Bor befele, titok kifele?… S nem a másik, miszerint Bor bé, ész ki. S való, valami igazság csak lehet e 
borban!) 

Ez a három hazajött. 
Három helybeli nyilas volt, a többi hungarista, katona, aki fölesküdött Szálasira. Amikor hazajöttünk, kaptak 

volna; az egyiknek az apja is nyilas volt. A többi legény fogott le bennünket, hagyjuk, mit csináljunk egy 60 éves 
emberrel?… Később az apósom lett. 

Németország, Lübeck, majdnem a holland határnál, lifttel vittük föl a repülőbe való bombát. Aztán Reinberg, 
a világ legnagyobb tábora volt, A-tól Z-ig, meg 1-től 15-ig táborok. Belgiumból egy év fogság után jöttem haza. 

Reinbergben ástunk magunknak egy lyukat, ki-ki abban lakott. A szögesdrót mögött mint az állatok, 
összebújtunk. Latrina a tábor szélén volt, gödrök fölé ülhettünk. Mindenki középre húzódott a bűz elől; a tábor 
sarkaiban néger, félvér katonák. Néhány német SS-tiszt feszített, rangjelzését sem vette le, túl büszke volt 
magára. Addig feszítettek az őrök előtt, míg azok leparancsolták őket a szarba. Bele kellett állniuk, derékig ért! 
Ez sem volt elég a félvéreknek; letérdeltette, hogy nyakába tudja venni a társát. Nyakig szarban ült az SS-tiszt. 

 Egyikünket kéttestű Musztáng földerítő repülőgép lőtte le; láttuk a pilóták nevető arcát, ahogy közénk lőttek. 
Kilőtték a mozdonyt, minket géppuskáztak. Unokatestvérem, András a farába kapott; úgy szétnyílt, mint a 
bazsarózsa. Dun-dun golyóval lőttek, robbant. Horváth Ferinek az agyveleje, a fejét találták el, jutott az 
agyvelejéből ránk is. Heten maradtak ott. Aki fölkúszott egy kétszáz méterre lévő magaslatra, megúszta! 

Mások a bombázáskor haltak meg. 
Ma ketten, hárman ha vagyunk az 52-ből! 
A németek féltek tőlünk, a táborunkba be nem tették volna a lábukat. 
Mexikópusztánál szolgáltam, a háború után, az ’50-es évek elején ott voltam katona. Átbeszéltünk a határon, 

a túlodalon dolgozók is magyarok voltak. Ők is elvesztették a háborút, mi is, aztán az Osztrák-Magyar 
Monarchia osztrák fele elcsatolta a magyar fél határ menti részét, mintha ők nyertek volna! 

A franciákat Trianon miatt még jobban utálom. 
Jó katona voltam, kineveztek KISZ-titkárnak. (Amit akkor DISZ-nek hívtak.) 
Később szakszervezeti titkár is voltam, aztán ahogy abból végre valahogy kihúztam magam, a ’80-as évek 

derekán beválasztottak az üzemi bizottságba, az öt, vagy négy tagú ÜB-be; például a fizetésemelésről 
döntöttünk. Amikor brigádvezető lettem, odajött a járási párttitkár:  

– A brigádvezetéshez bizalom kell, be kell lépned a pártba!  
Akárhogy húzódoztam, be kellett lépni.  
’84. táján tanácselnöknek javasolt a járási párttitkár. Mondtam neki, van itt a gyárban egy ügyes 

villanyszerelő, Bajótról jár be ő is. 
– Igazad van – válaszolta, és ő lett a falu tanácselnöke. 



Nyert ’90-ben, ’98-ban is, most már a harmadik alkalommal választották meg polgármesternek. Mondtam is 
neki: Hallod, ezt sem gondoltam volna rólad! Nyalod ezeknek a fenekét, pedig ’88-ban, amikor visszaadtam a 
tagkönyvemet, hogy rám szóltál, “N. elvtárs, hogy tehetsz ilyet?!”! Erre ma minden vasárnap ott a templomban, 
gyón és áldozik! Megáll az ész. 

(Hogy jobban csússzon a piros bor: Le vele!) 
Orbánnal, ezekkel a cigányokkal tart. Azóta a faluban minden cigánygyereknek saját kerékpárja van. 
Géplakatos voltam Nyergesen a gyárban. Apámnak 12 hold földje volt; a háború után 5-öt bérelt hozzá, a 

bátyja másik 5-öt, 22 holdon gazdálkodtak. Nekünk mindig volt mit adni a koldusnak! 
Tizenketten énekelünk a pávakörben, csak ketten tartanak velem: az asszony, meg még valaki, a többi azzal a 

cigánnyal.  
A vállalati zenekarban volt, hogy hárman is játszottunk: apám, bátyám, meg én! Trombitáltam, bálban 

doboltam. 
Az 1956. november 4-re virradó éjjel Mogyorósbányán lagziban muzsikáltam. Az emberek hallották, ahogy 

dübörögtek a Duna túlpartján az orosz tankok, a rádióban meg Nagy Imre beszélt. A gazda idő előtt elengedett 
bennünket, a Szőlőhegyen vezető kocsiút helyett az Öregkövön át vezető gyalogösvényen tértünk haza. 

Idesapám máskapámmal, máskanyámmal se gondolta volna, hogy visszajöhet a föld. De ha nem kell! 
(Másikapja: öregatyja, máskanyja, öreganyja!) 
(Kár, hogy nem őrzi…a szavakon, meg a dolgos kertészkedésen, borászaton túl tehetős paraszt, gazda ősei 

szellemiségét. Valakik alaposan eligazították – más vágányra állították – … az életét.) 
Kádár volt az igazi. 
(Le vele! – intem a vörös borral, mit csak azért is lehajtok; mit tehet, szegény, erről.) 
(Ilyen jó Neszmély-mellyéki borocskát… Vereset: veresbort a gazda fiából lett vörösérzelmű munkásvezető 

pinecéje mélyéről.) 
 

 
Temető kapuja 

 
A bajóti sírkertben a halottasház oldalánál őrzött kereszten: 
 

1849-dik ÉVBEN BÁNATÁBAN ELHALT 
VÁNDOR BORBÁLA 

ÉDESANYJÁNAK OLMUTZI FOGSÁGBÓL 
KISZABADUL FIA 

SZABÓ LAJOS 1850. 
 
A temető végében a magyar tömegsír fölötti oszlopon: 

 
 

+ 
MAGYAR 
HŐSÖK 

EMLÉKÉRE 
1944-1945. 

 
NAGYOBB SZERETETE 

SENKINEK SINCS ANNÁL 
MINT AKI ÉLETÉT ADJA 

A HAZÁÉRT! 
 
Alatta kis márvány sírkereszten: 
 

21 
MAGYAR HONVÉD 

MEGH. 1945. 
 
A szomszédos német tömegsíron egy szál névvel jelzett fejfa, Wettinger Johanné, sz. 1928, mh. 1945. 
Mint a bajóti leventék, kik odamaradtak. 



A németekén: 
 

+ 
1939-1945. 

UNSERE TOTEN 
KAMERADEN 

ZUR EHRE 
PANZER-DIVISION 

’TOTENKOPF’ 
 
Élő virág mindkét tömegsíron. 
– A németeket nemrég vitték el Budapestre. 
Azért a virág kijár – bizonyára attól, akinek valakije ugyanekkor, ugyanazon okból… odaveszett. 
– Égett a falu, minden nádtetős ház. Itt vonultak vissza a németek a Dunához.  
Másik mama friss, 2003-as sírnál sírdogál; az ura lehetett, ki 1920-ban született. 
Élet, halál. (Fehér és fekete; ilyen meg amolyan.) 

 
 

Major Judit 

Hol az a lélek? 
 
Hol az a lélek 
Amelyik a télben 
Fénylett odaát? 
Most habzó tavaszban 
És halálos csöndben 
Rügyeznek a fák …  
 
 

Csend lett a zeném 
 
Csend lett a zeném, 
a semmi szemem tája. 
Némaság a legbölcsebb tanácsom,  
a mozdulatlanság világa. 
 
Némán bolyongok a zöldben, 
mélyre fúrok a pillanatban. 
Szétárad bennem a csend, 
s szemem megtelik azzal, mi láthatatlan. 
 
 

Konokságom végtelen bajában 
 
Konokságom végtelen bajában 
Harcra hívtál ó Úr, 
Magam ellen … 
Pünkösd pirosával véremet ontod, 
és mind e közben  
óvva állsz mögöttem. 

 
 

Adamik Tamás 



Keresztapám étvágya 
 
 
Keresztapám, a komenciós bérlő, sok mindenben tudós volt: disznóölésben, asztagrakásban, de leginkább az 

evés-ivásban. Mondta is neki sokszor keresztanyám: 
– Te egyszer még eliszod fejünk fölül a házat. 
A házat ugyan nem itta el keresztanyámék feje fölül, de a földet, azt igen a lábuk alól. Úgy történt, hogy az 

egyik meleg napon vidám képpel állított haza keresztapám, és le sem szerszámozva a lovakat, berohant a 
konyhába, és ezt kiáltotta már a küszöbről:  

– Földbirtokosok lettünk, kaptam két hold földet! 
Keresztanyám a fejét csóválta s csak ennyit mondott: 
– Nem osztogatják csak úgy a földet. 
Pedig osztogatták. Három nap múlva egy szép pecsétes levél érkezett, amelyben a földosztó bizottság tudatta, 

hogy keresztapám két hold földet kapott a Külsőpusztai dűlőben. Nagy volt az öröm a családban. Keresztanyám 
szerette volna, ha keresztapámmal együtt ő is kimehet az első szemlevételezésre, de keresztapám leintette. 

– Nem addig a! Azt sem tudjuk még, merre is van pontosan az a Külsőpusztai dűlő. Utána kell annak nézni! 
Keresztanyám nem tudott mit ellenvetni. Keresztapám úgy döntött, hogy másnap kora hajnalban egyedül 

indul el gyalog a földeken keresztül, mert a Külsőpusztai dűlő nem lehet olyan messze. Az első kakasszóra 
felébredt, megetette, megitatta a lovakat, egy darab kenyeret és szalonnát tett a tarisznyába meg egy butykos 
vizet és elindult.  

A felkelő nap még a Belsőpuszta közepe táján találta, pedig igencsak szedegette a lábát. Úgy a fa tetejében 
járhatott már a nap, amikor leült egy mezsgyére, és jóízűen elfogyasztotta az elemózsiát. Dél körül ért a 
Külsőpuszta határához, s a kíváncsiság egyre jobban furdalta oldalát: Milyen földje lesz? Ha jó zsíros fekete 
föld, akkor kukoricát és zöldséget termeszt rajta, ha homokos, gyümölcsöst vagy talán szőlőt telepít! Amíg így 
tervezgetett, azt vette észre, hogy a torka fenemód kiszáradt, de a Külsőpusztai dűlőt még nem találta meg. 

Igencsak a nyakába tűzött már a nap, amikor egy kapást vett észre, s megkérdezte tőle, hogy merre van a 
Külsőpusztai dűlő.  

Elég közel van az, egye meg a fene! Menjen csak előre – mondta a kapás. 
Keresztapám meggyorsította lépteit, és úgy félóra múlva valóban kiért egy dűlőútra, de az ugyancsak furcsa 

volt. A rendes dűlőutakat terebélyes akácok szegélyezik, itt viszont egy fia akácot sem látott. Az út két oldalát 
sápadt, szegényes fű takarta, hellyel-közzel még az sem. Amit egy kissé távolabb látott, attól bizony elállt a 
szeme, szája. Csupasz szikes föld terült el ott, csenevész fűcsomókkal. Kissé messzebb azonban egy takaros ház 
állott, léckerítéssel körülvéve. Mivel nem tudta merre is esik az ő földje, úgy határozott, hogy megkérdezi a 
házban, hátha ott valami közelebbit tudnak neki mondani. A kutyák ugatására egy jó kötésű, pirospozsgás arcú 
férfi jött ki a kerítéshez, s keresztapám köszönésére így válaszolt: 

Csak nem az új tulajdonoshoz van szerencsém? 
Az volnék – mondja keresztapám, és érdeklődik, hogy merre vannak itt a dűlőben az osztott földek. 
Amerről jött – válaszolta a gazda, és a terméketlen földdarabra mutatott. 
Keresztapám visszafordult, járkált körbe-körbe, sarkával ütögette a csupasz földet, ujjai között 

megdörzsölgette, megszagolta, megnyalta, majd köpött egy nagyot, és elkáromkodta magát: 
Kell az Istennek, nekem nem. 
Ezután egykedvűen visszaballagott a gazdához, és ennyit mondott neki: 
– Én ugyan nem járok olyan messziről rendbe hozni ezt a sivatagot. Sok trágya kellene ahhoz. Túladok rajta. 
– Messziről idejárni, az bizony nagy vesződség lenne – mondta a gazda. 
Keresztapám elmélyülten vakargatta izzadt homlokát, majd váratlanul ezt kérdezte: 
Nem venné meg? 
A gazda papucsa orrával a földet piszkálgatva nagy sokára megszólalt: 
– Megvenni éppen megvehetném, de már így is elég nagy területem van, aztán meg sokat kell ám 

belefektetni az ilyen sovány parlagba, amíg visszaad valamit. 
Mire keresztapám megjegyezte, hogy nem adná ő drágán, és nem is készpénzért. 
Hol van készpénz a mai világban? – legyintett a gazda. 
Egy jó fejőstehénért odaadnám – bökte ki keresztapám. 
– Hova gondol? – horkant fel a gazda. Egy fejős tehén a mai világban aranyat ér. Öt hold ilyen földért se 

kapna egyet.  
Addig alkudoztak, addig alkudoztak, amíg végül keresztapám megszabta a végső árat: két választási malac.  
Öt óra felé keresztapám hazafelé indult, a hátán két választási malaccal egy zsákban. Alig mehetett néhány 

kilométert, amikor érezni kezdte, hogy éhség és szomjúság gyötri. A nap már lemenőben volt, amikor eszébe 



jutott, hogy a nagyréti csárda nincs is olyan messze. Megszaporázta lépteit, és egy órányi út után elérte  a 
csárdát. Ez amolyan istenhátamögötti csapszék volt, ahol csak bort és pálinkát lehetett kapni, és kenyeret, 
szalonnát, ha szerencséje volt az utasnak. Keresztapám azon nyomban lehajtott egy fél litert, még a zsákot sem 
vette le a hátáról. Ekkor érezte csak igazán, hogy éhes, de a kocsmárosnak nem volt már semmi ennivalója. 
Egyszer csak az egyik kismalac felvisított, nyilván őt is éhség gyötörte. 

– Minek magának ennivaló – mondta az egy köpcös ember, aki a társával az egyik asztalnál iszogatott -, ott 
van a zsákjában. 

Keresztapám gyorsan odébb akart állni, hogy ne hecceljék tovább. Kért még egy fél litert, felhajtotta és 
fizetni akart. Amikor a zsebébe nyúlt, kiderült, hogy nincs abban semmi. A hajnali nagy sietségben elfelejtette 
bukszáját zsebre tenni. Rettenetes szégyen fogta el, amikor a kocsmáros ingerülten mondta, hogy ne vicceljen, 
hát tudnia kellett, hogy nincs pénze. Keresztapám adott a becsületére, sokat ivott, de hitelben sosem. 

– Hány litert ér egy választási malac? – kérdezte felemelt fővel. 
– Hát úgy nyolc-tíz litert – vonogatta vállát a kocsmáros.      
– Akkor még kilenc litert kérek – mondta keresztapám, és kiemelte a zsákból két hátsó lábánál fogva az 

egyik malacot. 
A kocsmáros szó nélkül előhozott egy tízliteres demizsont, átadta keresztapámnak, aki odavive a demizsont a 

két cimbora asztalához, megkérdezte hogy leülhet-e. Majd igenlő válasz után ezt kérdezte tőlük: 
Tölthetek? 
Meginvitálta a kocsmárost is. Hamarosan előkerült a kártya, nagy lendülettel kezdtek ramslizni, de egy idő 

után keresztapám nem lelte kedvét sem a játékban, sem az ivásban, annyira gyötörte  az éhség. 
– Ácsi! – kiáltotta. Éhesen nem lehet játszani. Kihúzta bicskáját zsebéből, kért egy kaszakövet, megfente, és 

elmetszette a zsákban szendergő másik kismalac torkát. A cimborák először meghökkentek, de aztán annál 
nagyobb kedvvel segédkeztek. Tíz óra körül már illatos malacpecsenye árasztotta el a kocsmát, éjfél után pedig 
már a kocsmáros borát itták, ingyen. 

Keresztapám másnap délfelé érkezett haza, elnyűtten és rosszkedvűen. Keresztanyám a tanya végén várta, és 
ez volt az első kérdése: 

Mi van a földdel? 
– Megittam és megettem – válaszolta keresztapám, és széles ívben elkerülve keresztanyámat, az istálló felé 

vette útját. 
Keresztanyám, tudván, hogy ilyenkor nem szabad zavarni, csak ennyit mondott nagy csodálkozással: 
Miket beszél ez? Hogy lehet a földet megenni és meginni? 
 

TÁJOLÓ 

 

 

Sántha Attila 

Egy könyv a fény jegyében 
 
 
Duma-István András 2000-ben megjelent első kötete, az Én országom Moldova előszavában Ferenczes 

István így ír: „olyanok ezek a versek, mint a szívroham előtti migrén, a végleges megőrülés előtti neuraszténiák. 
Talán a moldvai csángómagyarok utolsó, utolsóelőtti nyelvemlékei. (…) A végveszélybe került, elpusztításra ítélt 
anyanyelv szűkölő szavai.” 

Azóta sok víz lefolyt a Szereten, és ma már bizton megállapíthatjuk, kissé túlzás volt ennyire elparentálni azt 
a fajta pompázatos, hihetetlenül tiszta ősi magyar nyelvet, amelyet Duma-István András képvisel. Merthogy – 
asszimiláció ide, nemzet-előtti csángó állapotok oda – az azóta eltelt öt évben Boldogasszony újabb csodát tett 
moldvai népével, és ma már megfordulni látszik a pusztulás folyamata. Amint az várható volt, a demokrácia 
elhozta a csángók számára is egyrészt a vadmodernizációt, az elképesztő méreteket öltő kivándorlást (mely – a 
jólétüket a „románoktól” féltő anyaországiaknak mondom – véletlenül sem Magyarországra, hanem Itáliába, 
„Szpániába”, Izráelba irányul), de ugyanakkor elhozta az újjászületés, a csángó reneszánsz ígéretét is. A csángó, 
a moldvai magyar szó társadalmi értéke lassan, de biztosan nő, végre beindult és egyre terebélyesedik a magyar 
nyelv oktatása a Kárpátokon túl, és hála Istennek, megérhettük azt is, hogy egy fiatal mold(o)vai püspök, Kósa 
Antal magyarul imádkozik és magyar anyanyelvűnek tartja magát. 

Ma már nem Duma-István András az egyetlen Moldvában élő magyar költő, ma már nem csupán „a 
kínvallatáson kimondott utolsó NEM után az ajkak közül kibuggyanó vért” (Ferenczes István) idézik a moldvai 
írások, hisz időközben megszületett egy moldvai magyar irodalom (legyen írva az akár nyelvjárásban, akár 



irodalmi magyar nyelven), amely ugyanazon mércéhez méri magát, mint az irodalom általában: a Mindenséghez.  
Mi több, megértük azt is, hogy ma már nemcsak erdélyi, magyarországi, esetleg román vagy külföldi tudósok 

foglalkoznak a csángóság értékeinek, jellegzetességeinek a feltérképezésével, hanem ők maguk, az érintettek. És 
talán ez az a fordulópont, amikor elmondhatjuk, hogy egy népcsoport véglegesen talpra áll. Az elfelejtett északi 
csángó végeken Perka Mihály tanító úr mondja ki újra és újra konokul, hogy hagyjuk a fenébe a csángó 
népnévnek a székely nyelvjárásokban egyébként alig egy-két településen (ha) előforduló elcsángál (elbitangol, 
elkeveredik) szóból való eredeztetését, merthogy vannak olyan magyarok, a hétfalusiak (Brassó megye, Erdély), 
akiket szintén csángóknak nevezünk, és soha nem bitangoltak el sehonnan sehová. Ugyan tudják-tudták eddig is 
tudósaink, hogy baj lehet a „csángáló” eredeztetéssel (hisz például Lakatos Demeter szabófalvi költő 
folyamatosan „csángú”, „cángú” néven nevezi meg saját népcsoportját, a Csíki Székely Krónika pedig – mely 
lehet ugyan hamis, de akkor is több, mint kétszáz éves – a csángurok betöréseiről ír), ám az ez ellen felhozott 
érveket a „halszagú” eredet elleni tiltakozásnak fogják fel. Pedig milyen jó lenne, ha néprajzosaink, 
történészeink is megtanulnák használni az internetet, mely az emberi tudás mindeddig legnagyobb tárháza, és 
akkor láthatnák, hogy a kelet-európai térségben bőven fordulnak elő Csángur (Changur) nevű települések, 
méghozzá ott, ahol azok logikusan lehetnek: Bulgáriában. (Ez pedig azt jelenti, tetszik, nem tetszik 
tudósainknak, hogy a bolgár honfoglalásban Csángur nevű csoportok is részt vehettek.) 

A csángó önismeret szempontból nézve mérföldkő Duma-István András Csángó mitológiája. Ebben a 
könyvben foglalja össze – sokszor briliáns elemzésekben – mindazt a tudást, melyet az őseitől örökölt, s 
melynek birtokába nemegyszer bábasszonyokon vagy „titkos tátosokon” keresztül jutott. Előtte a csángók 
kultúráját már számtalanszor kutatták, ám mindig kívülről tették ezt, külső emberek,  felboncolva a 
csodát, ami csak egységében működik. Duma-István viszont eléggé nyitott és eléggé elfogult ahhoz, 
hogy másképp szóljon saját közegéről: számára a védőkövek, a „rovosmaradékok” (rovásmaradékok) a 
boszorkányvilág, a szépasszonyok, a mesék, a népviselet egy másik világ felé nyitnak kaput. Egy olyan 
mitikus csángó világ felé, amely még ma is megbújik a küzdelmes jelen mögött, s amelyet csak azok 
értenek, akik benne vannak.  

Ugyan Duma-István András nem von le semmilyen explicit következtetést, de a kutatásaiból kitűnik, hogy 
minden emlék egyfajta fény- vagy napimádat nyomait mutatja. Mindeddig senki nem foglalkozott a Moldvában 
mindenfelé megtalálható, szerteszét heverő, gyertyalángot, napot idéző kerek kőtömbökkel, amelyeknek – és 
erre Duma-István András hívja fel a figyelmet – az öregek védőszerepet tulajdonítanak, és melyek 
elmozdításától a fiatalok is babonás félelemmel tartózkodnak. E kövek által a fény, a nap őrzi a csángó portát, 
sőt mi több, hosszú időn keresztül őrizte a csángó templomot, olyannyira, hogy még ma is találunk védőköveket 
templomok közelében. Emlékezzünk csak, mennyire csodáljuk minden pünkösdkor a csángó zarándokok hajnali 
napvárását: ehhez a (nap)kultuszhoz köthető a védőkövek jelenléte is. (Mint megrögzött székely-kutató jegyzem 
meg, hogy a védőkövek elkorcsosult maradványai Székelyföldön és – a Brassótól Szebenig húzódó – 
Szászföldön is előfordulnak, hisz a legtöbb kapu előtt van egy kerek, ún. „vettetőkő”, mely nem engedi, hogy a 
kapu teljesen kiforduljon és kivetődjön a sarkából. Eddigelé viszont nem tudok arról, hogy a székelyeknél e 
kövekhez különösebb hiedelmek fűződnének.) 

Duma-István András sokat zsörtölődik a néprajztudósokon, akik akár éveket is eltöltenek 
Csángóföldön, és a legelemibb dolgokat nem veszik észre, vagy félremagyaráznak azokat. Egy ilyen 
kapitális tévedésre hívja fel a figyelmünket akkor, mikor bebizonyítja, hogy a csángó kerpa szónak az 
égvilágon semmi köze nincs a román cârpa-hoz (mely rongyot jelent). Ugyanis a kerpa egy fakarika, 
körfa, melyre az asszonyok rácsavarják a kerparuvát (körfát befonó ruhát, rongyot), melyet aztán a 
gecába (a befont hajukba) illesztenek, majd azt kendővel letakarják (ez adja a csángó asszonyok 
jellegzetes, Nefertiti-stílusú fejkendő-viseletét, mely viselet folytán a fejük hosszabbnak tűnik). A 
legelszomorítóbb az, hogy e tévedés éppen a csángókutatás egyik alapművében, Dr. Kós Károly, 
Szentimrei Judit és Dr. Nagy Jenő Moldvai csángó népművészet c. könyvében fordul elő, melynek 
nyomán mindenki átvette és azóta ellenőrizetlenül használja azt. Pedig elég lenne Moldvában bárkit 
megkérdezni, mi is pontosan a kerpa, vagy csak a paraszti logikánkat használni, hogy rájöjjünk a 
tévedésre: amennyiben a kerpa szintén ruvát (ruhát), rongyot jelent, akkor értelmetlenné válik a 
kerparuva kifejezés (= ruvaruva, ami már halandzsa). 

Duma-István András a Csángó mitológiában számbavesz, kiigazít, részelméleteket állít fel, ám ennél tovább 
(nagyon helyesen) nem merészkedik, mivel még nem érzi úgy, hogy eleget tudnánk például egy csángó 
eredetelmélet felállításához. Ezért biztos vagyok benne, hogy számos olvasó fog érdekes hipotéziseket felállítani 
a könyvből kiindulva. De mielőtt messzemenő következtetéseket vonnánk le a napimádat és a Nefertiti-viselet 
kapcsán a csángó–egyiptomi kapcsolatokról, jön a következő rész, amelynek (az olvasó által elvégzendő) 
elemzése  inkább a finnugor kapcsolatok felé mutat, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint. Elég, ha csak a 
kerpában, körfában fellelhető „pa” hangalakra gondolunk, mely megfelel a „pa” finnugor alapszónak. Emellett a 
kötetben közölt újévi hejgetés részei kísérteties hasonlóságot mutatnak a Kalevalával. A hejgetésben szó esik 



például a Csodamalomról: 
„Búzát a kasba1lbj vették, vizet malomra engedték, ami fogatt őrölni, 
Csoda fogatt kijönni, aranyliszt fogatt folyni s ezüst korpa belőle.” 
mi több, Vejnemöjnen földalatti kovácsműhelye is felbukkan: 
„Bémenének a mélységbe, a földnek a fenekébe, vasmester keresésibe, 
Katarágyunak a fiát, ki hevert barlangjába, pipával a szájába, vasverőn a lába. 
Felszöke a két lábra, s nekiszökék munkára, kedves szép szakmájára, 
Ekét fogtak kiverni, kalapálni, végre kisimogatni, ahogy tudta szeretni.” 
És hogy még bonyolultabb legyen a kép, ugyanebben a hejbetésben megjelenik a Napszentkép is, akihez 

Újévünk Nagysága fohászkodik: 
„Újévünk Nagysága felkelt regveliben, ezüst tengerében szép fekete szemeit mosta a vizében,  
Arany kendezővel töröli szemeit, Napszentképhez fordult szívből imádkozva.” 
Előfordul néha az is, hogy Duma-István András nem igazából elfogadott elméletekre támaszkodva dolgozik, 

mint amikor a keptár jeleit kezdi olvasni az ősi székely rovásírás jelképei alapján. Ám teszi ezt nagyon is konkrét 
tapasztalatokból kiindulva, azután, miután az öregek elmondják neki, hogy a díszek, jelek a keptáron 
„rovosmaradékok”, és mindeniknek megvan a maga jelentése. Lehetséges, hogy rosszul fejti meg a jeleket – de 
az is lehetséges, hogy jól. Mindenesetre azt sikerül bebizonyítania, hogy a keptár jelei jelentenek valamit – és ezt 
néprajzosoktól sosem tudtuk volna meg, hisz ez az a pont, amikor a külső ember előtt bezáródnak a kapuk. 

Először Duma-István András úgy tervezte, hogy a könyv végén olyan népi versek, mondókák szerepelnek 
majd, amelyek egy átfogó csángó mitológia lehetséges maradványai. Aztán, ahogy írta le a sorokat, úgy jött 
belőle elő a költő, és ő maga is hozzátett, elvett, megváltoztatott, átírt sok mindent, olyannyira, hogy ezek a 
versek már inkább egy sajátos dumai mitikus realizmus kifejeződései, semmint mítoszdarabkák. Egy idő után 
rájöttem, hogy jól van ez így: minden költő (legyen akár népköltő) minden olvasatban, minden leírásban kissé 
átírja magát, kissé mindig mást mond – de szerencsére mindig ő marad. 

Iniciatikus, beavató könyv a Csángó mitológia, a csángó lélek nagyszabású kivetítődése. 
 

Jegyzet: 
1. kosárba 

 
 

Mezey László Miklós 

A csángó sors útjain 
 
A magyar tájak és népcsoportok igazán hivatott kutatói az általuk vizsgált területben és közösségben sosem 

pusztán a kutatási témát látták, de valamiként a magyar sorskérdések megtestesülését is. Ilyen, önmagán messze 
túlemelkedő jelentésű kutatási terrénum volt például Kós Károly számára Kalotaszeg, Bálint Sándornak Szeged 
és népe és ilyen volt Domokos Pál Péternek Moldva földje, a legelhagyatottabb magyarok, a csángók népe. 

A zenetanár, népzenekutató Domokosnak a húszas évek végén került a kezébe Bartók Béla A magyar népdal 
(1924) című könyve, amelyben szerzője arról panaszkodott, hogy Kodály Zoltánnal az egész magyar nyelvterület 
népzenéjét föltérképezték, csupán egyetlen nagyobb fehér folt maradt, a moldvai csángó vidék. Ez indította a 
székely tanárt, hogy magára vállalja e Kárpátokon túli táj ősi zenei anyagának fölgyűjtését. Csakhogy a 
fonográffal rögzített népzenei felvételek mellett más hozadéka is volt két kutatóútjának. A fiatal Domokos Pál 
Péter ugyanis fölismerte, hogy a moldvai csángók archaikus népi kultúrája olyan kincs, amely tudományos 
jelentősége mellett az egyetemes nemzeti kultúra szempontjából is hihetetlenül fontos, mert szinte kövülete, 
zárványa a koraközépkori magyarság nyelvének, mentalitásának, gondolkodásának, folklórjának. Másik 
ráismerése pedig az volt, hogy a román hatalom a csángók teljes beolvasztására törekedvén olyan múltat hazudik 
a csángóknak, amilyen jövőt szán nekik: románt. A fölfedező úton járó, mélyen hívő Domokos Pál Pétert mégis 
az rendítette meg legjobban, hogy a csángók erőszakos románosításában a román katolikus egyház viszi a 
főszerepet. A krisztusi szeretet tanát hirdető egyház szinte brutális módon tette és teszi lehetetlenné, hogy a 
csángók anyanyelvükön gyakorolják vallásukat, hogy a maguk nyelvén imádhassák az Istent. 

Domokos Pál Péter két, egyenként három hónapos kutatóutat tett Moldvában: 1929-ben a magyar 
nyelvterület tömbjében elhelyezkedő településeket kereste föl, 1932-ben – Laczkó László nevű egyetemi 
hallgató útitársával együtt – a szórványfalvakban járt. Mindkét alkalommal az Ojtozi szoroson lépte át a 
történelmi országhatárt, első útján gyalogosan, utóbb kóberes szekérrel indult útnak, fazekas székelynek álcázva 
magát a már akkoriban is gyanakvó és sűrűn kellemetlenkedő hatósági emberek megtévesztése végett. Két 
útjának jegyzeteiből készítette el a Moldvai útjaim című hosszabb írását, amely a szerző A moldvai magyarság 



(1941) című nagyszabású művében látott először nyomdafestéket. Ezt a mintegy öt ív terjedelmű dolgozatot 
nyújtja át most az olvasóknak Halász Péter szerkesztésében és előszavával a csíkszeredai Hargita Kiadóhivatal, 
éspedig két nyelven. A román fordítás (amely Bartha György munkája) arra szolgál, hogy a magyarul már nem 
értő, nem olvasó csángók is megismerhessék a róluk szóló alapvető művet, illetve, hogy nem egészen elfogult 
román anyanyelvű olvasók is autentikus forrásból tájékozódhassanak ebben a “kényesnek” mondott kérdésben. 

A Moldvai útjaim műfaját elég nehéz meghatározni. Vannak részei, amelyek útleírásra 
emlékeztetnek, bizonyos passzusai adatokkal, táblázatokkal, névsorokkal kiegészített 
tanulmányként olvashatók, más részeiben folklorisztikai értekezésnek mutatkozik, 
miközben szépirodalmi ihletésű részeit is élvezheti az érdeklődő. Abban a tekintetben viszont 
egységes a szöveg, hogy szerzője szinte kínosan ügyel a tárgyilagosságra, csak a 
legritkábban engedi érzelmeit, megrendülését kifejeződni. (Ritka kivétel, amikor a csángók 
elpanaszolták neki, hogy még az idős haldoklók sem gyónhatnak anyanyelvükön a magyart 
üldöző román papoknak.) Domokos Pál Péter nem követ időrendet, nem követi bejárt útja 
vonalát, mert egyszerre utazott térben és időben, bebarangolta egész Moldvát az Ojtozi 
szorostól Jászvásárig (Iasi), miközben visszanyomozott időben az etelközi 
emlékmaradványokig. Írásában folyvást a megismert jelenkori állapotot a múlt dokumentált 
tényeivel szembesíti. 

A szerző a két utazás alkalmával – vagyis fél esztendő alatt – összesen 52 moldvai településen fordult meg. 
Az 1920/30-as évek fordulóján még csaknem romlatlan, csorbítatlan gazdagságában találta a moldvai magyar 
nyelvterület hagyományos közösségi műveltségét. Az utazása óta eltelt háromnegyed évszázad alatt számos 
faluból kiveszett a magyar szó, sok helyütt némult el a magyar ének és imádság. Joggal mondhatjuk, hogy 
Domokos Pál Péter volt a moldvai csángó-magyar élet teljes gazdagságának utolsó hírmondója. 

A kutatóutak legfőbb hozadéka természetesen – a szerző célja szerint is – a gyűjtött népzenei kincs volt, 
amely a Rajeczky Benjáminnal közösen összeállított Csángó népzene három kötetében (1956, 1961, 1991) látott 
napvilágot. Vagyis a Moldvai útjaim afféle “ráadása” lett e fontos gyűjteménynek. Domokos minden fontos 
tényt, érdekes megfigyelést, tanulságos tapasztalatot lejegyzett a csángók életéről: megörökítette a szellemi és 
tárgyi néprajz emlékeit, a halottas szokásokat és hiedelmeket, a történelmi események folklorizálódott emlékeit, 
a viseletek sajátosságait, az eszközök és tárgyak (pl. szövőszék, szekér) alkatrészeinek névanyagát, a ballada 
születésének rekonstruálható mozzanatait, a kender megmunkálásának menetét, a falvak lakóinak személynév-
anyagát, a családtörténeti tényeket, a népszámlálási eredményeket és így tovább. (Itt érdemes idézni egyik, ma 
már hihetetlennek tetsző megállapítását: az 1920-as évek végén Bákó (Bacau) megye minden hatodik lakosa 
magyar anyanyelvű volt!) És persze lejegyezte a csángók mindennapi életének jellemzőit, a maga utazásának 
fontosabb epizódjait, ismétlem, szinte sosem adva hangot érzelmeinek, megrendülésének. A szerzőt a 
tudományos megismerés vágya fűtötte, ezért vállalt minden veszélyt, megpróbáltatást, elismerést nem remélve 
fáradozott, fagyoskodott, kutatott fél éven át. 

Két utazása során bejárta a Tatros völgyét, Bákó megye magyar falvait, bebarangolta Román és Jászvásár 
környékét. Áttekintette a plébániák és filiák híveinek névsorait, elemezte a csángó népesség névanyagát. 
Méltatta a magyar kántorok (a “diákok”) túlbecsülhetetlen szerepét az anyanyelvű vallásgyakorlásban, számba 
vette a házak berendezését, az emberek viseletét, az eszközöket és szerszámokat. Szomorúan állapította meg, 
hogy sok helyütt már csak az asszonyok tudtak magyarul. Lejegyezte a román nyelvre “térítő” papok 
működésének legfölháborítóbb eseteit, fölmászott a templomtornyokba a harangok föliratait megörökíteni, leírta 
az értékesebb oltárképeket, számba vette a magyar nyelvű énekeskönyveket, megörökítette a kevés számú 
magyarul tudó pap érdemeit, lemásolta a román nyelv kötelező használatára fölszólító rendeletet. Domokos Pál 
Péter tehát minden fontos és jellemző tényt, mozzanatot, adatot híven megörökített, valamennyi megállapítását 
gondosan dokumentálta, a számsorokat összevetette, forrásait szembesítette, vallomástevőit szó szerint idézte, és 
csak a legritkább esetben fűzte mindehhez a maga személyes érzelmeit. A ritka esetek egyikeként megjegyezte: 
“A harangozónál nagy lelki szükségletet és a magyar szó utáni vágyakozást látva, mélységesen megindultam…” 
És följegyezte azokat a fájdalmas epizódokat is, amikor lehetséges adatközlői, énekesei nem mertek magyarul 
megszólalni, nehogy a páter vasárnap kiprédikálja őket a templomban. Bánatosan rögzítette azt is, hogy Prezest 
községben ellenségesen fogadták, még az éjszakai szállást is megtagadták tőle. 

Egyszóval Domokos Pál Péter híven és pontosan rögzítette dolgozatában mindazt, amit a moldvai csángók 
körében 1929-ben és 1932-ben tapasztalt, ahogyan maga írta: “a csángómagyar sors keserű képét erőtlen 
szavaimmal próbáltam láttatni.” Azt, hogy mit jelent a magyar tudományosság számára Domokos Pál Péter 
munkássága, ma már jól tudjuk. És hogy mit jelentett a csángók számára a működése? Nos, ezt jelképezheti az a 
legenda, amely utazását követően több helyütt is fölbukkant Moldvában: álruhában itt járt a magyar király, hogy 
megismerje a csángó-magyarok nehéz sorsát… (Domokos Pál Péter: Moldvai útjaim. Kétnyelvű kiadás. 
Csíkszereda, 2005. Hargita Kiadóhivatal, 340 p. /Bibliotheca Moldaviensis/) 

 



Murawski Magdolna 

Márai gőgje 
 
Nincs talán még egy magyar író, akinek lelkivilágát annyian vitatták és oly mértékben félreértelmezték volna, 

mint Máraiét. Feltehetőleg valamelyik irigyétől származik a sokak által könnyedén átvett és hangoztatott gőgös 
polgár megnevezés, de arra kevesen szántak időt és figyelmet, hogy lényének lényegét kutassák igazán. Volt 
persze a mindent letaroló kommunista rendszer, mely valósággal kötelezővé tette az előítéletek alapján való 
tájékozódást az átlagpolgár számára, ám ha nem akarunk a felületesség vétkébe esni, mindig szükséges 
magunknak tájékozódni ilyen komoly ügyekben. A pártállami irodalomtörténet-írás az értelmes embert 
egyébiránt is arra ösztönözte legfőképp, hogy lerázza magáról, mint kutya a vizet, s maga keresse meg a járatlan, 
de legalább nem sablonos utakat. 

Igazis, Márairól oly keveset lehetett tudni a rendszerváltás előtt, hogy csak azon szerencsések ismerkedhettek 
meg vele az ifjabbak közül, akik külhonban járva hozzájuthattak egy-egy kötetéhez. Itthon előbb elhallgatták, 
majd negatív értékítéleteket sugallva igyekeztek torzképet alkotni róla, miközben műveit, pár kivétellel, 
gyakorlatilag indexen tartották. Az idősebbek ugyan tudták, hogy mindez hamis, és ők még ismerhették 
műveinek egész sorát, mások rejtegették a könyvespolcok hátsó sorai között köteteit, ám ők se mondtak, 
mondhattak nekünk róla túl sokat. Nem mertek vagy nem tudtak, ki tudja ma már, lényeg az, hogy úgy a 
hallgatagok, mint a rágalmazók egyaránt igaztalanul bántak vele. 

Mintegy másfél évtizeddel a rendszerváltozás hajnala után, amikor már a rég tiltott művek is előkerülhettek a 
könyvtárak szigorúan titkos pincerekeszeiből és újra nyomtatták őket, valamint a pár rőfnyi hosszú kötetsor után, 
mely ismét elkerülhetett az olvasókhoz, mindenképpen el kell kezdeni az előítéletektől mentes és a fanyalgó 
vagy mocskolódó, leminősítő szándékú elemzések félretételével és figyelmen kívül hagyásával a magunk 
értelmezését adni annak az írónak, akit a XX. század legnagyobb magyar irodalmárának nevezhetünk. Tudom, 
sokan hördülnek fel, hogy Móricz és Kosztolányi és a Nyugat több nemzedéke és még Krúdy és ki tudja, ki 
mindenki… de ez az igazságtétel nem mehet végbe anélkül, hogy a könyvespolcunkon álló többi kötetet arrébb 
ne kelljen tologatnunk, s valamiféleképpen átrendeznünk, ha nem akarjuk mi magunk is kirekeszteni irodalmunk 
rangos alakját, aki ma már, külhoni fogadtatásának hála, a világirodalomba is méltán bevonult. 

Az első helyreigazítást azzal kell kezdeni, hogy Márai alapvetően nem prózaírói, hanem lírai alkat. Csak 
költeményei világát megismerve alkothatunk valódi képet prózájáról, s így konstatálnunk kell, hogy minden 
sorában rejtve, titkos mélységekből buzog fel a költői világ, akár a jól érlelt borból az érett ízek. A költőiség 
nagyobb szintetizáló erőt rejt magában, mint az írói. Erőteljesebben tömörít, különlegesebb asszociációkra bírja 
az olvasót, mint bármi más. A költő olyan, mint a primadonna: ha ő színre lép, csak rá kell figyelni, minden és 
mindenki más másodlagossá válik mellette. Ezért nem túlzás Máraival kapcsolatban az első helyet emlegetni, 
mert hiszen műveltségével és szigorával, mellyel elsősorban önmagát illette, mindig is erre törekedett. Soha nem 
érte be a silánnyal, másolattal, gyenge művek lehetőségével, olcsó sikerekkel, mint annyi kortársa, elődje vagy 
utódja. Csak a teljességet akarta, s ezért hajlandó volt mindent feláldozni, mindent félretenni, műveit pedig 
hosszú éveken át érlelni, hogy aztán azokkal az érett ízekkel bocsássa az olvasó elé, amelyek 
félreismerhetetlenül az övéi, s talán bírálhatók, de mindenképpen elismerésre méltók. 

A költő-alkat egyúttal drámai alkat is. Valaha a drámaírókat is drámaköltőknek nevezték, s valószínűleg nem 
csak azért, mert a drámák is verses formában íródtak. Úgy a költő, mint a drámaszerző lelkében vulkanikus erők 
izzanak, és az ihletett pillanatokban olyan erővel törnek felszínre, hogy azt csak kevesek tudják közvetlen 
közelről, azaz első kézből kapva elviselni. A remekműnek is szüksége van arra, hogy egy ideig asztalfiókban 
érlelődjék. Hogy ezenközben mi megy végbe az akár változatlanul is hagyott műben, az az égiek titka. Talán a 
lényeg az, hogy míg az alkotás megszületésekor a közönség még éretlen annak befogadására, az érési idő alatt 
valami megváltozik, érik a befogadni készülők lelkében, és előbb szellemi síkon találkoznak a művel, ráéreznek, 
megálmodják, majd utóbb valóságosan is megismerkedhetnek vele.  

Mondhatják erre mások, hogy Márai közel sem volt olyan szenvedélyes természetű, mint Petőfi vagy Ady. 
Ez azonban csak a látszat. A különbség annyi, hogy Márainál ritkább a direkt formában felszínre engedett 
indulati elem, annál több a csendesen sorolt mondandó, a halk erő, melyről a Bibliából tudható, hogy a 
legnagyobb, mert Isten ereje is a látszólagos erőtlenségben nyilvánul meg legerősebben. 

A drámai világ egyik törvényszerű velejárója a szerepjátszás. Minden drámában és minden regényében ott 
lappang ez a játék: az író voltaképpen belebújik szereplői ruhájába és sorra próbálgatja a jellemeket. Mindez egy 
véresen komoly játék: annak a próbája, hogy vajon mindegyik alak eljátszására képes-e, mert ha nem, akkor 
tudása fogyatékos, prózája vagy drámája erőtlen, ő maga pedig tovább kell hogy tanuljon, mert az írói 
mesterségnek még nem áll mesterfokán. 

Az olvasók örök, klasszikus tévedése, hogy valamelyik szereplőben, többnyire főszereplőben keresik az író 



alteregóját. Tévedés ne essék: nem egy megoldás van ebben a rébuszban, hanem számtalan. Ahány szereplő, 
annyi szerepjátszás, annyi bújócska az olvasóval, ám mindannyiuk mögött ott a játszó, gyermekesen 
felszabadult, ám mégis szorongva elbújó szerző. Akár a bújócskában, a szorongás a miatt kínozza, mert nem 
akarja, hogy megtalálják, vagyis hogy ő legyen a nyerő. Ha viszont nem találják meg, csalódott lesz, mint a 
gyermek, és igen hamar elunja a mások számára felismerhetetlen rejtekhelyet, s ő maga lép elő onnan, hogy 
leleplezze önmagát. 

Mint látjuk, az írói-költői világ roppant bonyolult, és teljes valójában igazán megfejthetetlen. A gőgösnek 
mondott polgár álarca mögül előkukucskál a játszó gyermek, aki egyúttal korának legműveltebb koponyája is. A 
szigorú ítész ugyan számtalanszor megsérti, felháborítja kortársait, ám mindig, minden élethelyzetben fel kell 
ismerni: ő igényességre nevel, lélekrontó talpsimogatás helyett a lényegre tapint, és a mindnyájunkat megmentő 
kiút felé vezet. A higgadt hangnem mögött ott a szenvedélyes ember, aki ifjúként maga is lázadt a polgári élet 
kötöttségei ellen, ám külföldi évei alatt rá kellett ébrednie, mennyire meghatározó a szülői ház öröksége, s hogy 
semmiképpen nem szabadulhat annak fölfelé vivő szándékától és erejétől. A polgári világ, a maga szigorú 
kötöttségeivel végül is megadja azt a formát az írói-költői kifejezéshez, mely a nagysághoz vezető út lehetőségét 
is jelenti. „Ki nagyot akar, szokjék korlátokhoz…”, mondhatjuk Goethével, és Márai minden lázadásának 
mélyén is ott lappang ez a sokgenerációs tudás. Akár a látszólagos gőgösség mögül a szigorú igényesség, mely 
tanítós szigorral csap le a lazsálókra, ám megértő szeretettel fogadja embertársai minden fogyatékát is. Ez 
utóbbit pedig kevesebben ismerik fel, csupán arcul ütöttnek érzik magukat a szigorú bírálatok olvastán-hallatán. 

Vajon ki akar jobbat embertársainak és ki tesz többet érettük: az, aki mindent rájuk hagy, vagy az, aki 
megfeddi őket hibáikért és megtanítja őket, hogyan lehet szebben-jobban csinálni mindazt, amit addig csupán 
töredékesen ismertek és hibásan tettek…? Mielőtt megsértődnénk, mindig ezt a kérdést kell feltenni 
önmagunknak. Mindezt még tisztábban láthatjuk akkor, amikor jelenkorunk kaotikus világában felismerjük a 
mindent szétbomlasztó, diabolikus erőt, mellyel szemben bizony fel kellene mutatnunk a szigorú igények erejét, 
hogy újból összerendezhessük szétesőben lévő világunkat. Mikor Márai igényeit választjuk, mindig a menekvés 
útjára lépve kerüljük el azokat a lélekvesztő fordulókat, melyeket korunk minden műveltségpótléka kínál, 
szubkultúrákon, fel-felvillanó képi világán, nyekergő-üvöltő diszharmóniáján keresztül. 

Márai „gőgje” a legmélységesebb alázat. Művészi alázat a Megismerhetetlen és Megfoghatatlan iránt, melyet 
csupán ihletett pillanatainkban érinthetünk kisebb-nagyobb mértékben. Ha ennek tükrében szigorúan ítél meg 
bennünket, mindnyájunkat, akkor is el kell fogadnunk az ilyenkor felénk nyújtott segítő kezet, mely nem 
máshová, mint a teljes értékű véges-végtelen felé vezetget bennünket: művészi világába, a kristálytükrök és 
fortyogó vulkánok, a csendes, alkotói órák és az erkölcsi érzékében sértett és olykor dühöngő művész világába. 
A teljes értékű, mozdulatlan csendbe és a csillagok születését kísérő, nagy, gigászi, forrongó erők birodalmába. 

Mindössze ennyi az, amit elutasítunk, ha képtelenek vagyunk elfogadni Márai különös hangulatú, költői-írói 
világát. Annyi évtizedes értetlenség és elutasítás után nekünk kell megtennünk az első lépést irányába, hiszen mi, 
az összmagyarság sértettük meg őt azzal, hogy előítéletek ketrecébe zártuk vagy nem emeltünk szót 
beskatulyázása ellen. Tegyünk pár sétát vele a sós levegőjű keleti parton Amerikában, hajnali órákon, 
kutyájával! Barangoljuk be a háború előtti budai vár ódon utcáit, szívjuk be a gesztenyesorok könnyű, édes 
illatát, bolyongjunk vele számkivetve Itália zajosan izgató és olykor bosszantóan rivalgó, középkori sikátorain! 
Járjuk be a két világháború közötti Németországot, ahol valami fatálisan készülődött, öncélúan tenyészett, és ami 
be akarta fogadni, s talán bekebelezni a mi végtelenül magányos írónkat, aki a nacionalista téveszmékre dacos 
párválasztásával válaszolt, az asszimiláló szándékok elől pedig visszavonult hazájába, ebbe a mindnyájunk 
számára végső menedékbe! És végül menekedjünk vele együtt csodálatos anyanyelvünkben, melynek megtartó 
ereje több évtizedig is elegendő volt számára, hogy tiszta szavakkal, életbölcsességgel teli mondatokkal 
ajándékozhasson meg bennünket, akik itthonról esetleg észre se vettük! Hajtsunk fejet előtte, mert minden 
érdeme között a legnagyobbak egyike az volt, hogy tőlünk távol élve is közöttünk tartózkodott, élt és hatott, 
szidalmazottként és számkivetettként is hazánkat szolgálta, s a hűtlenek és honi árulók korában maga volt a 
hűség nemzetéhez, mindnyájunkhoz! Miközben itthon a nyelvrontók egyre nagyobb „érdemeket” szereztek 
anyanyelvünk elértéktelenítésében, az alantas káromkodáskultuszban, egymás tiprásában és befeketítésében, 
addig ő rendületlenül mondta, sorolta és végső ajándékként ránk hagyományozta kristálytiszta mondatait, játékos 
halálait, melyekkel mindannyiszor tragikusan végigélte és szenvedte mindnyájunk romlását és feltámadását – 
soraiban… 

 

Földesdy Gabriella 

Magyar szerzők a Nemzeti Színházban 1935-1944 
Németh Antal műsorpolitikája 



 
I. 

 
Az 1935-ös év nagy változást hozott a Nemzeti Színház életében. A kulturális kormányzat egy csapásra véget 

akart vetni az évek óta tartó anarchiának, látványos hanyatlásnak, amely már a Hevesi-korszak (1922-1932) vége 
felé megkezdődött, s a színház életének minden területén éreztette hatását. Katasztrofális volt az épület állaga, 
állandó helyhiánnyal küszködtek, a társulat jó néhány tagja csak a tehetetlenség következtében lehetett az ország 
első színházának a színésze, fokozatosan csökkent a nézők száma, valamint az egy bemutatóra eső előadások 
átlaga, ezzel együtt a színdarabok művészi színvonala is. Hevesi Sándor 1832-es eltávolítása után Márkus 
László, majd Voinovich Géza rövid életű igazgatása alatt együttesen jelentkeztek a problémák, a hanyatlás 
megállíthatatlanná vált. 

Hóman Bálint kultuszminiszter azonnali rendet akart a színházban s ezért esett a választása a harminckét éves 
igen ambiciózus, színháztudományi doktorátussal rendelkező Németh Antalra, aki már hatalmas munkássággal 
rendelkezett (a Színészeti Lexikon szerkesztője, a Napkelet munkatársa, a szegedi színház főrendezője, a rádió 
dramaturgiai osztályának vezetője), és elég merész volt ahhoz, hogy elképzeléseit keresztülvigye. Németh 
Antalban igen felkészült és rátermett új igazgatót találtak, ám “puccs-szerű” kinevezése 1935. május 29-én 
(elődje az újságból tudta meg, hogy leváltották) ellenszenvet keltett a társulat körében, a színészek és a 
személyzet sem Németh nevét, sem eddigi tevékenységét nem ismerték. Még inkább fokozta az ellenszenvet 
iránta igazgatásának néhány kezdő intézkedése, elsőként mindjárt az a “botránynak” kikiáltott eset, amikor 
tizenegy, magánszínházakban játszó színészt átszerződtetett állandó tagságra a Nemzetibe (Apáthy Imre, Berky 
Lili, Csortos Gyula, Gózon Gyula, Jávor Pál, Kovács Károly, Makláry Zoltán, Rajnai Gábor, Somlay Artúr, 
Titkos Ilona, Tőkés Anna), és kettőt egyes szerepekre (Dayka Margit, Makay Margit), ezzel egy időben a régi 
társulatból tizenhárom tagot nyugdíjazott (pl. Hettyey Aranka, Rózsahegyi Kálmán, Cs.Aczél Ilona), ötnek pedig 
nem újította meg a szerződését. Az elbocsátottak között volt Csathó Kálmán főrendező és Bálint Lajos 
dramaturg is. Németh teljesen szabad kezet kapott az átszervezéshez Hómantól, viszont egy percnyi türelmi időt 
sem. 

Jelentős változások történtek más téren is. Elkészült egy műhely együttes (díszlet- és karbantartóüzem) a 
Csokonai utcában, a színház közműveit felújították, belső átalakításokat végeztek. Új díszlettervezők kezdték 
meg munkájukat, akiket már Németh hívott (Varga Mátyás, Horváth János), s ő hívta az új dramaturgot, az akkor 
mérnökként dolgozó Szűcs Lászlót is a teljes ismeretlenségből az ország első színházába.  

Meglepő és örvendetes momentumnak számított, hogy erre az évadra (1935-36) 4975 bérletet váltottak a 
Nemzeti műsorára, holott az előző évadban eladott bérletek száma csak 2133 volt. Az előlegezett érdeklődés 
jórészt a sajtónak köszönhető. Az igazgatóváltás ugyanis a napilapok színházi rovataiban ment végbe a 
legnagyobb csinnadrattával. Legtöbb cikk a Vígszínház veszteségeit taglalta, mivel kilenc legjobb színészéről 
kellett lemondania átmenetileg a Nemzeti javára. 

A kedélyek látszólag lecsillapodtak az 1935. szeptember 2-án megtartott társulati ülésre, amikor az új 
igazgató az “új” társulat előtt ismertette tíz pontban összefoglalt igazgatói programját. Az ülést Ódry Árpád 
vezette. A jól felépített bevezető beszéd hangsúlyozta a színjátszás nemzeti jellegének fontosságát, a színészet 
általános színvonalának emelését, ezen belül a színpadkép képzőművészeti megújítását, bekapcsolódását az 
európai színházkultúrába, a szüntelen megújulás szükségességét, a “komoly dráma” elhivatottságát. Az utolsó 
pontban elhangzó egyetlen mondat – “Hiszek a színház halhatatlanságában!” – után kitört a tapsvihar, és Ódry 
Árpád bizalommal tette Németh Antal kezébe a színészek és a színház sorsát. 
 

II. 
 

Kinevezésével egy időben az új igazgatónak le kellett adnia az 1935/36-os műsortervet, amelyen 
elsőként Újházy György: Missa Solemnis című liturgikus drámája szerepelt Beethoven azonos című 
miséjére. Ennek próbái már egész augusztusban folynak, mert a színpadi cselekményt össze kell 
hangolni a zenekarral, az énekkarral és a szólóénekesek összprodukciójával. Ez a bemutatkozó előadás 
vallásos tartalma ellenére inkább politikus, mint vallásos. Apropója is van, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem 300 éves évfordulóját ünnepli a főváros, az ünneplés része ez az előadás is. Ennél 
is fontosabb azonban a kultuszminiszter, a katolikus klérus és a keresztény középosztály azonnali 
megnyerése az újjászületett Nemzeti Színháznak. A nagyszabású liturgikus dráma neves 
operaénekesek közreműködésével (Báthy Anna, Székelyhidy Ferenc), jó szereposztással (Jézus: 
Lehotay Árpád, Pál apostol: Sugár Károly) kerül színre Dohnányi Ernő vezényletével.  

Az 1935/36-os repertoár 27 tételből álló műsora 16 magyar színdarabot sorol fel a Missa Solemnist 
és a tíz külföldit nem számítva. A 16 magyar közül 6 az un. klasszikus repertoárműsorhoz tartozik 



(Herczeg: Bizánc, Jókai: Az arany ember, Kisfaludy: Csalódások, Katona: Bánk bán, Szigligeti: 
Liliomfi, Kacsóh-Heltai: János vitéz), 10 színdarab pedig eredeti bemutató. Ezek közül 3 olyan mű, 
amelyeket még Németh Antal elődje, Voinovich Géza kötött le a színház számára, tehát bemutatásuk 
ötlete nem az új igazgatótól származott, pl. Miklós Jenő: Bolyaiak című posztumusz műve, Márkus 
László: Ágis tragédiája, valamint a sokak által elmarasztalt és Németh számlájára sokszor 
fölemlegetett Földes Imre: Ifj. Horváth Pál című hozományvadász története, s akárhogyan is értékeljük 
ma a darabot, Némethnek muszáj volt színre hozni a szerződés miatt.  

Jelentéktelen társalgási színdarabnak bizonyul Boross Elemér: Ti szegény lányok, Török Sándor: 
Április, Andai Ernő: Harangvirág című műve, de íróikat házi szerzőként tartják nyilván, ezért 
számíthatnak a közönség jóindulatára is. Móricz Zsigmond: Forr a bor című vontatott 
kamasztörténetét Németh csak a szerzőre való tekintettel mutatta be, a rendezést Ódryra bízta. Az 
amúgy is érdektelen színmű (az érettségiző Nyilas Misi becsülete a központi téma) bemutatója kis 
híján botrányba fulladt, mivel a főszerepet játszó Szendrő Józsefet az utolsó pillanatban kellett 
lecserélni, s Ungváry László vette át a szerepét egy nappal a bemutató előtt. 

Sikertelen és szerencsétlen Máriáss Imre: Fény a faluban című naiv drámája, amely paraszti 
környezetben keres drámai konfliktust, de mind a villamosítás, mind a szerelmi szálak csak 
álkonfliktusok maradnak. 

Az évad minden szempontból legkiemelkedőbb bemutatója Kállay Miklós: A roninok kincse című 
japán tárgyú színműve. A történelmi témájú, idegen környezetben játszódó szamuráj történet 
hagyományos, naturalista díszlettel és naturalista játékstílussal megjelenítve kudarcra lett volna ítélve. 
Kállay Mikllós színdarabja mindössze semleges alapként szolgált Németh Antal elképzeléseihez. 
Igazgatósága óta most először foghatott hozzá komplex, a színpadi eszközök mindegyikét azonos 
szinten kiaknázó előadás létrehozásához. Németh felfogása szerint az irodalmi alapanyag csak egyik 
tényezője a színházi előadásnak, a díszletet, jelmezt, mozgást, zenét, világítást ugyanolyan szerves 
részévé kell tenni az előadásnak, hogy egyenrangú legyen a szöveggel. Kállay Miklós szövege 
forgatókönyvként szolgált Németh számára. A közepes tehetségű, színműírást mesterségként művelő 
szerző japán meséből dramatizált művéhez a legjobb művészeket hívta meg társszerzőként. Díszlet- és 
jelmeztervezőnek Jaschik Álmos festőművészt, a szecesszió egyik legnagyobb magyar alakját. A 
kísérőzenét Ránki György írta, aki mind a japán színjátszás, mind a japán zene sajátosságait 
tökéletesen ismerte. Az előadás mit sem ért volna naturalista mozgással előadva, hiszen ez 
megfosztotta volna a nézőt a történet valódiságának illúziójától. Így került sor Milloss Aurél balett-
művész bekapcsolódására, aki elkészítette a prózai mű koreográfiáját: a japán kultikus mozgást az 
európai ízléshez közelebb álló stilizált formában hozta színre s maga tanította be a színészeknek. 

“A roninok kincse” lenyűgöző előadás volt. A díszlet egy stabil ötfokú lépcső, amelyhez a jelenet 
színhelyének megfelelő vetített háttér került. A látvány domináns részét azonban a pazar színekben 
pompázó jelmezek adták. Az előadás hatása a tökéletes összhatásban rejlett, a nézőt a látvány 
tökéletessége szinte odaragasztotta a székhez, s áhítattal figyelte, mi történik a színpadon. Előfordult, 
hogy nem tudta követni a dialógust, de mindig értette a lényeget: egy idegen világ számunkra 
kegyetlen, ám tragikus nagyszerűségét. Az előadást nem maradt visszhang nélkül. Az akkor 
Budapesten ülésező Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus résztvevői (Van Puyvelde elnök, 
A.E.Brinckman alelnök, P.Ganz Baselből, stb.) egyhangú elragadtatással nyilatkoznak az előadásról. 
Nagy felkészültségről, tökéletes jelmezről és színpadi mozgásról, európai színházkultúráról, bámulatos 
összhangról szólnak a kommünikék. Hasonló elismerés övezte az előadást az 1936 szeptemberi bécsi 
nemzetközi színházi kongresszuson, ahol “Ronin” címmel adta elő a társulat. Az osztrák sajtó, a 
hivatalos kritikák mind a nagyszerű összjátékot dicsérik legjobban. 

Az 1936/37-es évad 12 magyar színdarabjából 9 az új magyar eredeti mű. Szántó György: Sátoros 
király és Kodolányi: Pogánytűz című műveit még Voinovich Géza igazgató fogadta el bemutatásra. A 
többi szerző (Török Sándor, Zágon István, Andai Ernő, Barabás Pál, Bónyi Adorján, Bibó Lajos, 
Babay József) a korszak divatos, foglalkoztatott írói közé számítottak, többen már Nemzeti Színház-
beli múlttal rendelkeztek, tehát kézenfekvő volt, hogy új darabjukat műsorra tűzi az ország első 
színháza. Színdarabjaik művészi értéke csekély, un. társalgási színművek, bemutatásuk naturalista 
színjátszási módot igényel. 

Az átlagostól eltérő, kiemelkedő előadás  itt is akad, pl. Török Sándor: A komédiás című 
szecessziós balladája, amely Fejes Endre: A hazudós című novellájának ötven évvel korábbi 
megfogalmazása. A másik ilyen típusú előadás Babay József: A csodatükör című poétikus mesejátéka 
a varázserejű, jövőbelátó tükörről ismét létrehívott egy összművészetre építő produkciót Jaschik 
Álmos díszleteivel és Milloss Aurél koreográfiájával. Szót kell ejteni a két történelmi témájú 
színdarabról (Szántó György: Sátoros király című műve Kun Lászlóról,  Kodolányi János: Pogánytűz 



című adaptációja pedig Vazul fiairól szól). Ezek a középkori magyarság egy-egy tragikus epizódját 
elevenítik fel áltörténelmi módon: sok szenvedéllyel, némi áthallással, néha erőltetett 
konfliktushelyzetekkel. Nem jelentős művek, mégis fontosak: a magyarság sorskérdéseit feszegető, 
helyét kereső és sokszor nem találó kis nemzet néha kilép az ismeretlenségből s szárnyal. Németh 
Antal kezdettől ápolta a magyar sorskérdésekkel foglalkozó, a nemzeti tudatot elmélyítő darabok 
bemutatását, ebbe a sorozatba tartozik már az 1935-ben színre hozott Bolyaiak című Miklós Jenő által 
írt színmű is, majd Harsányi Kálmán 1937-ben felújított Ellák-ja a hunokról (bemutatója 1923-ban 
volt), Sík Sándor: István király-a 1938-ban, Kovách Aladár: Téli zsoltár-a Apácairól 1940-ben, Kós 
Károly: Országépítő-je egy a Sík Sándorétól elütő István király figurát mutat be 1942-ben. E művek 
másodvonalbeli alkotások, céljuk általában az, hogy múltunkkal való szembenézésre késztessenek 
bennünket. 

Az 1937/38-as évad a színház életében kiemelkedő jelentőségű. Ünnepi évadként vonul be a 
színháztörténetbe, mivel a Nemzeti Színház fennállásának százéves évfordulóját ünnepli egész évben. 
Az évad 18 magyar szerzős bemutatója közül 13 a centenáriumot szolgálja oly módon, hogy a színház 
felújítja az elmúlt száz év legértékesebb, legsikeresebb bemutatóit s eljátssza ezeket az 1937-es 
fővárosi közönségnek néhány estén. Ebbe a sorozatba tartoznak Gaál József: A peleskei nótárius, 
Csiky: A proletárok, Tóth Ede: A falu rossza, Kisfaludy: Csalódások, Rákosi Jenő: A szerelem 
iskolája, Katona: Bánk bán, Madách: Az ember tragédiája, Gárdonyi: A bor, Zilahy: Hazajáró lélek és 
a Süt a nap című művei. 

A Nemzeti Színház megnyitása 1837. augusztus 22-én volt (ekkor még Pesti Magyar Színház a 
neve), ez a dátum 1937-ben a nyári szünet idejére esik, így az ünnepi előadást október 25-re teszik, 
amikor megismételvén a száz év előtti legelső előadást, Vörösmarty: Árpád ébredése című 
egyfelvonásosát adják elő. Színre kerül még aznap este Ruzitska-Csery: Béla futása című 
egyfelvonásos operája az Operaház és operaénekesek közreműködésével, utalva az 1884 előtti 
időszakra, amikor a műsor közel felét az operaelőadások alkották. 

Az ünnepi műsort leszámítva 5 eredeti magyar színdarab szerepel a listán. Andai Ernő: Harang és 
kalapács, Dékány András: Aranysziget, valamint Kállay Miklós. Godiva című áltörténelmi színművei, 
már-már mesejátékok, nagyszerű szereplehetőséget kínálnak az amúgy is népszerű sztár színészeknek. 
A Godiva című Kállay művet szerzője középkori germán legendából írta át színpadra, dramaturgiailag 
nem emelkedik ki az ilyesfajta adaptációk közül, azonban különleges színrehozatala figyelemreméltó. 
Horváth János építőkocka-játékra emlékeztető mesés díszletei és Milloss Aurél pantomimos 
tánckoreográfiája, a színészek mozgásának, a jelenetek beállításának tökéletes megoldása emeli az 
átlagelőadások fölé. Ismét egy pompás látvány, ragyogó művészi összhatás, amely egy közepes 
színdarabot magasra emel. 

Bibó Lajos: Eszter című erkölcsi drámáját a bűn determinizmusa hatja át, kegyetlen rémdráma. 
Ismertetése indokolatlan lenne itt és most, de Bibó 1925-ben színre hozott A juss című parasztdrámája 
óta házi szerzője a Nemzetinek, ezért kézenfekvő, hogy minden új művét a Nemzetinek adja. 

Az évad legeredetibb bemutatója Nyírő József: Jézusfaragó ember című misztikus játéka, amelynek 
különleges értéke költőiségében, székely folklórjában rejlik, maga a mű drámaiatlan. Nyírő büszkén 
vallja a száműzött székelység felsőbbrendűségét, az isteni igazságszolgáltatásban való hitét. Így lesz a 
drámaiatlan Jézusfaragó ember egy nép tragikus sorsának kiteljesedése, megtestesülése. A Nyírő darab 
véletlenül mindenkinek tetszik, ugyanis a rendezés is poétikus, nem csapja agyon naturalista 
környezettel a művet, hanem állandó teret hagyva a szárnyalásnak szellős, levegős marad.  

Bal- és jobboldal egyaránt meg van elégedve, az Új Nemzedék című konzervatív napilap 
megdicséri az előadást: “a Nemzeti Színház hibátlan előadásáért illesse elismerés Németh Antal 
rendezőt, a székely hegyi emberek beszédjének zamatáért.” 

1937 októberében az Andrássy úti Kamaraszínház is megnyílik (a mai Bábszínház helyén) Herczeg 
Ferenc: Kék rókájával, aminek frenetikus sikere késlelteti Németh László első társadalmi drámájának 
bemutatóját, így a Villámfénynél-t ősz helyett csak 1938 tavaszán mutatják be. A darabot Németh 
Antal Szabó Lőrinc ajánlására tűzi műsorra, és biztos, hogy fontosnak is érzi, mert ő maga rendezi. Ez 
Németh László első színházi bemutatkozása, s mindjárt ígéretesnek bizonyul – legalább a színház 
számára – , mert a közönség jó része nem tudja követni a mű intellektuális tartalmát. A Villámfénynél 
cselekményvezetése, dialógusai, főhősének konfliktushelyzete súlyos magán- és közéleti problémákat 
vetett fel, jelentősen eltért a társalgási színművek megszokott langyosságától. Így is 38-szor játszották 
a 325 férőhelyes Kamaraszínházban, és ez a szám csak a 228-szor játszott Kék rókához viszonyítva 
kevés. 

Az 1938/39-es évadban az anyaszínház 15 magyar bemutatójából 7 új magyar színdarab. Berczely 
A. Károly: Fekete Mária című vallásos himnusza a szegedi szabadtéri játékokról a Nemzetibe átkerült 



naiv versezetű apoteózis. Sík Sándor: István királya felújítás, 1933-ban Siklóssy Pál rendezésében már 
játszotta a Nemzeti. A szentté avatott uralkodót a szerző felmenti a Vazul megcsonkítása miatti 
felelőssége alól. Egy szelíd, megbocsátó uralkodót látunk, akit vad és kíméletlen udvaroncok, rokonok 
vesznek körül – a téma új megközelítése áll előttünk. 

Németh László újabb műve kerül immár az anyaszínház nagyszínpadára. A szerző a Tanú 
megszűnése után szerződést kötött a Nemzetivel, hogy előbb füzetformában rendezői utasítással 
ellátva jelennek meg színdarabjai, utána színpadra alkalmazva. A VII. Gergely (1939. május 13.) 
nagyszínházban való bemutatása merész vállalkozás volt, hiszen már a Villámfénynél egy év előtti 
kamaraszínházi sikere és fogadtatása is problémás volt. A VII. Gergely cselekmény nélküli dialógusai, 
mély gondolati tartalma, sokszor követhetetlen gondolatmenete szokatlan és idegen volt a 30-as évek 
közönségének. Németh Antal mégis bizalmat szavaz neki, annak ellenére, hogy csak 13-szor játsszák, 
újabb két Németh László drámát fog színre hozni igazgatása alatt. 

Az 1938/39-es évad nagy eseménye Tamási Áron bemutatkozása a Nemzetiben. Az 1939. április 22-én 
bemutatott Tündöklő Jeromos a Vígszínház bírálóbizottságától került át a Nemzetibe. Bánffy Miklós erdélyi író 
szándékosan kerülte meg a Nemzetit, amikor Kós Károly és Tamási egy-egy színdarabját a Vígnek adta. A sors 
iróniája, hogy a mű mégis eljutott oda, ahová való, az ország első színházának színpadára. Tamási Áron szerepe 
a két háború közti időszakban hasonlatos Sütő András Ceausescu éra alatti missziójához: megőrizni a székelység 
hagyományait, nemzeti tudatát, másrészt utat mutatni a maroknyi, anyanemzetétől elszakadt kisebbségnek, 
hogyan éljen becsülettel, s tartson ki a nehéz időkben. Jeromos olyan hamis próféta, akinek nem szabad hinni, 
negatív hős, fel kell tudni ismerni és elutasítani káros lényét. A Németh László sorozat után kezdetét veszi a 
Tamási Áron sorozat is. 

 

Madarász Imre 

Egy ismeretlen remekíró: Karczag György 
felfedezése 1 lbj 

 
Az írósors kegyetlen törvénye, hogy noha minden igazi író az öröklétért ír, és minden nagy írásmű az 

öröklétnek készül, a halhatatlanságot a halandó földi létében tudja csak megszerezni vagy legalábbis 
megalapozni műveivel, amelyeknek megalkotásához szüksége van bizonyos hosszúságú életre: a fiatalon 
eltávozott, nagy terveket és kevés művet hátrahagyó íróember végzete így kétszeresen tragikus. Igaz, némely 
alkotók éppen korai haláluk, töredékben maradt életművük mítoszával váltják meg belépőjüket az 
örökkévalóságba, ám sokkal gyakoribb, hogy a tollforgató “kora veszte” halhatatlanságának elvesztésével jár 
együtt. Karczag Györgynek tragikusan rövid élet, mindössze harminchét esztendő adatott meg, s írói pályájának 
idő előtti megszakadása nagyban hozzájárult elfeledettségéhez. Erről a legkevésbé ő maga tehetett, hiszen már 
fiatalon mind terjedelmére, mind jelentőségére nézve nagy életművet alkotott, sokkal inkább az a társadalom, 
amely nehezen tűrte fiatalok érvényesülését s az utókor, mely “lelki restségében” elmulasztotta a korán halt 
tehetség kései elismerését, az emlékének való tiszteletadást is.  

Karczag György 1941. március 14.-én Budapesten született, polgári családból. Édesapját, idősb Karczag 
Györgyöt (1903–1945) – aki külföldön is elismert énekes-színművész volt, majd hirdetőiroda-tulajdonos lett – a 
második világháborúban vesztette el, négyéves korától édesanyja, Demeter Ilona (1908–1992) nevelte. Jó 
nevelést kapott a két világháború közti keresztény középosztály műveltségeszménye szerint, minek 
következtében az ötvenes évek sztálinista állami ideológiája úgyszólván semmi nyomot sem hagyott szellemi 
fejlődésén. Gyermekkorától kezdve rengeteget olvasott, kedvenc olvasmányai Jókai és Gárdonyi regényei, 
valamint Homérosz eposzai voltak, történelemszemléletére alapvető hatást gyakorolt a Szilágyi Sándor 
szerkesztette A magyar nemzet története sorozat, azon belül is főként Marczali Henrik Magyarország története 
az Árpádok korában című, 1896-ban kiadott könyve. Írni is korán kezdett: tizenhárom–tizenöt éves korából 
(“1954. márc. 15.-én” és “1956. IV. 16. [hétfő]” közti keltezéssel) fennmaradt egy Karczag György válogatott 
versei című kis füzete tizenhárom költemény-zsengével, harmincnégy oldalon. Ezek a költői szárnypróbák a “jó 
Hunnia”, a “jó Magyarország” iránti hazafias odaadást fejezik ki: a fájdalmat, amiért a hon “német érdekért 
orosztól nyert halált”, hogy “végzetül legyen Trianon”, s amiért “pusztulóban van a nemzet”, mely “nyögi, nyögi 
láncát”; de buzdítást is a nemzethez Petőfi hangján (“Jó magyar! Jó magyar / Kardra! kardra! / Őseinknek rab 
földben / Nincs nyugalma!”), fenyegetést az elnyomóknak (“Hej oroszok, lesz még nemulass!”, a magyar nemzet 
“nem egy zsarnokának a nyakát elszegi”) és reményt a jövőben (“kivirul a magyar tavasz”), amelyet a kései 
olvasó hajlamos 1956 őszi tavaszának megjövendöléseként értelmezni. Az alkotói pálya jövője szempontjából a 
legérdekesebb kompozíció egy verstöredék, vélhetően egy tervezett elbeszélő költeményből, Előhang az Ákos 



Ernyéhez címmel. Ez a dátumozás nélküli, de feltehetően 1956-ból való “előversengés” is tanúsítja, hogy az 
írójelöltet kezdettől fogva foglalkoztatta főműve témája és hőse.  

A család emlékei szerint még 1955-ben, vagyis mindössze tizennégy esztendős korában belekezdett annak a 
regénynek az első változatába, melynek címe – a kezdeti Második honfoglalás (Tatárjárás) helyett – “anyja 
ötlete nyomán” lett Zúgó nyilak. Karczag Ákos életrajzi feljegyzése a regény-remeknek négy szövegvariánsáról 
tud, ám a fennmaradt kéziratok alapján nem zárható ki, hogy öt változat is készült: összesen tizenöt kézírásos 
füzet (öt különböző és tíz azonos formátumú) minimum három (esetleg négy) verziót tartalmaz, de a hagyaték 
részét képezi két gépelt változat is, az egyik (sűrűbb gépeléssel) 319, a másik (szabályos nyomdai “flekkekben”) 
461 lapon. A regényírás megszállott szorgalmú munkáját serkentették a fiatal író “néhány barátjával” 1960 
nyarán “elaggott erdészek” útmutatása nyomán a Bükkben – ahol a regényírás idején “minden esztendőben 
néhány hetet, olykor egész hónapot” töltött – pontosabban az Ákos nemzetség alapította “szentléleki 
klastromban” végzett ásatásai, melyeknek során “kétréteges téglapadló” oromzat-faragások és csontvázak, 
“hajdani atyák maradványai” tárultak fel, legalábbis addig, amíg a sárospataki múzeum hivatásos régészei 
drasztikus betemetéssel véget nem vetettek az amatőr akciónak (leírása megtalálható bővebben a Zúgó nyilak 
korábbi gépírásos változatának, rövidebben végleges-nyomtatott szövegének Holt évek nyomában című 
előszavában, de a posztumusz – részben önéletrajzi – regény, A kihívott démon. A bevezetés. Séta a romok közt. 
Az erdész elbeszélése című, “II. tétel”-ében is). További lendületet adott az írásnak az a (második) díj, amelyet a 
Magyar Ifjúság hetilap szerkesztősége által kiírt pályázaton 1964-ben nyert el Lépés az ismeretlen felé című 
(elveszett) írásával. A sikertől felbátorodott szerző, nagynénje közvetítésével, eljuttatta regény-kéziratát a Móra 
Ferenc könyvkiadónak, ahol Majtényi Zoltán (1933–) szerkesztőhöz került. A máig aktív irodalmár, író (egyebek 
között italianista, “olaszos” műfordító) ugyan akkor kissé szigorú hangvételű levélben szólította fel őt műve 
átigazítására, ma úgy emlékszik (szíves szóbeli közlését ezúton is köszönöm), hogy a regény jó szerkesztésű és 
stílusú volt, s inkább csak helyesírási-gépelési szempontból szorult korrekcióra. Karczagnak szerencséje volt, 
hogy a Zúgó nyilaknak (ahogyan a két következő történelmi regényének is) épp Majtényi lett a felelős (valóban 
felelős) szerkesztője, aki felismerte értékét, míg volt szerkesztőtársa aki aligha fogadta volna ilyen pozitívan, sőt 
olyan is akadt (Lengyel Balázs, akkor ifjúsági regényíró, ma többszörösen kitüntetett reprezentánsa az irodalmi 
életnek), aki kifejezetten ellenezte a “vadromantikus” regény megjelentetését (miként a két későbbi történelmi 
regényét is). Sok évi áldozatos és gyönyörűséges munka eredményeképpen a “capolavoro” – melynek végső 
szövege 1966-67-ben, vagyis írója huszonöt-huszonhat éves korában készen volt – 1970 augusztusában végre 
megjelent. Általában is ritka dolog, hogy egy fiatal író első publikációja egy négyszázötvenegy oldalas könyv, 
abban a gerontokrata rendszerben pedig, amikor a “fiatal irodalom” képviselőin negyvenes éveikben járó 
alkotókat értettek, a huszonkilenc esztendős elsőkönyves szerző vaskos kötete irigyelt szenzációnak számított 
(főleg persze azok szemében, akik nem tudták, hogy a “gyors siker” mögött közel másfél évtizedes alkotómunka 
áll). 

Ha a regény megjelenésének ténye magában siker volt is, fogadtatásáról ez aligha mondható el. A könyvtárak 
tájékoztatására szerkesztett Új Könyvek obligát könyvismertetése mellett csak a Könyvbarát, az Új Ember 
katolikus hetilap és az Ifjúsági Magazin közölt róla pár soros, névtelen és semmitmondó ajánló-híradást, és noha 
az író egy gépiratos feljegyzése szerint “az 1970-71-es [tan]évben felvették az általános iskolák felső 
osztályainak ajánlott könyvek listájára”, Lengyel Dénes Régi magyar mondák című népszerű, sok kiadást megért 
könyve pedig “IV. Béla és a tatárjárás irodalmából” “Kodolányi János trilógiája” és Geréb László Égi világa 
mellett “hívja fel a figyelmet” rá, mindez nem változtat a tényen, hogy a Zúgó nyilakat az irodalomkritika 
agyonhallgatta, esztétikai értékét senki sem fedezte fel, irodalmi elemzés, méltatás sehol nem jelent meg róla. 

Ez azonban nem szegte az elsőkönyves titán kedvét. Ahogyan az sem, hogy 1968-ban elkezdett, s 1969-ben 
befejezett második regényét, A térkép szerint ismeretlen… című kalandos utazási regényt a Móra a javasolt 
átdolgozás után, mintegy negyven oldallal kibővített változatában sem adta ki. Hogy minél több ideje maradjon 
az írásra, s az ahhoz szükséges olvasásra, a budapesti Berzsenyi Dániel gimnáziumban érettségizett fiatalember 
1966-tól haláláig a Corvina Kiadónál dolgozott, először ügyintézőként, majd gondnokként, végül (Hamvas 
Bélára emlékeztetően) raktárvezetőként. Alkotói képzelete a legendákból, krónikákból és ásatásokból feltáruló 
múlt – a magyar középkor “holt évei” és a dél-amerikai letűnt kultúrák – után a jövő rejtelmei felé fordult: a 
hetvenes évek elején (első) “sci-fi-korszakáról” is beszélhetünk. A TIT [Tudományos Ismeretterjesztő Társaság] 
Tudományos-Fantasztikus Klubjának Tájékoztatója”, a Pozitron 1971. évi 1. és 3. számaiban jelent meg két 
könyvbírálata (C. D. Simak A Város és a Delfin Könyvek ifjúsági sorozat A nyikorgó idegen című kötetéről); 
Könnycsepp Mónikáért című elbeszélését az említett Klub “tudományos-fantasztikus novellapályázatán” 1972-
ben első helyezettként Arany Meteor-díjjal jutalmazták, s a Magyar Ifjúság Baranyi Ferenc szerkesztette 
“Forrás”-rovata mellett angol és német fordításban, a trieszti Fantastic és a Hamburgban sokszorosított Alpha 
magazinban (az utóbbiban Eine Träne für Monika címmel) is napvilágot látott; A Glaukusz-sav című novellája a 
Magyar Ifjúságban (1973/28.) és a Kuczka Péter szerkesztette Galaktika “tudományos-fantasztikus antológia” 
27. számában is megjelent. A többi sci-fi novella azonban (Kell a sikerélmény, Az olthatatlan ideál, Miért 



hagytál el, Éva?, Az égi vadász, A Ferier-kód) kéziratban maradt.  
Napvilágot látott viszont a sci-fi novellákkal (alkotás-lélektani szempontból érdekes módon) egy időben írt, 

első változatában már 1971-ben kész, átdolgozott-végleges formájában 1972 őszén befejezett történelmi regény, 
A trónon harmadik Aba Sámuel királyról, 1974 májusában a Móránál. Ennek a Zúgó nyilak után legjobb 
Karczag regénynek még a remek-elődnél is csekélyebb sajtóvisszhangja lett: a szokásos Új Könyvek mellett 
csak a Könyvbarát vett róla tudomást néhány érdektelen sorocska erejéig; “a többi néma csend”. A kortársi süket 
közöny további példájaként két ilyen nagyszerű regénnyel a háta mögött Karczag tagfelvételi kérelmét a Magyar 
Írók Szövetségébe (az elismert, “igazolt” írók akkor egyedüli hivatalos céhébe) ismételten elutasították 
(fennmaradt 1976. június 7-i keltezésű levele). Hasonlóképpen elutasítás lett az osztályrésze – ezúttal a Magvető 
Könyvkiadó részéről – 1973-ban a korabeli fiatal művész-értelmiség sorsáról írott, részben önéletrajzi 
regényének, A kihívott démonnak.  

A viszonylatos sikert ismét egy történelmi regény, az 1975 közepén elkészült Idegen páncélban (az “Árpád-
triász” utolsó darabja) hozta el, 1977-es, újfent a Móránál való megjelenésével, de nem recepciójával, amely 
megint csak az Új Könyvek, a Könyvvilág és a Pajtás úttörőújság jelentéktelen és méltatlan cikkecskéjére 
korlátozódott. S a publikációs “hullámvasutazás” tovább folytatódott, immár a legszomorúbb értelemben vett 
végig. A sci-fi műfajhoz való visszatérés jegyében, 1976-77-ben írott regény, a Mark, az “űrhajósminőség” még 
átdolgozott – A csillagok szeme című – változatában sem kellett a “Galaktikás” Kuczkának, amiképpen 
kéziratban maradt két korabeli, cím nélküli színdarabja is. 

A Zászló Anjou-liliommal történelmi regényből, Nagy Lajos és Toldi Miklós koráról, már csak terv és egy 
nyolc oldalas szinopszis maradt. Újabb és újabb terveit az író már nem válthatta valóra, s 1976 őszén az egri 
tanárképző főiskola levelező tagozatán, történelem szakon megkezdett felsőfokú tanulmányait sem fejezhette be. 
Ahogy akkoriban fogalmaztak, “hosszan tartó, súlyos”, gyógyíthatatlan betegség ragadta el alkotókedve és -ereje 
teljében az élők sorából – szülővárosában, ahol egész életét leélte (felnőtt korában a XIII. kerületi Szent István 
körút 16. szám alatt) – 1978. június 23-án, harminchét évesen, alig túl a dantei “emberélet útjának felén” (mai 
értelemben pedig még innen azon). A rákoskeresztúri temetőben nyugszik. Kiadott és kiadatlan műveinek sora 
mellett egy fiúgyermeket hagyott maga után: az 1965-ben Kecskeméti Klárával kötött házasságából 1966-ban 
született Karczag Ákost, aki részben apja nyomdokaiba lépett s akinek legfőképpen köszönhető, hogy a kéziratos 
hagyaték fennmaradt és – az életrajzi adatokkal együtt – eljutott az életmű kutatójához. 

 
* * * 
 
Fiatalon elhalt alkotók szükségszerűen félbemaradt töredékes, befejezetlen életművével szembesülve az 

utókor hajlamos némely – részben érthető – túlzásokra. A tragédiától megrendülten gyakran úgy értékelik túl, 
illetve mitizálják az elmaradt lehetőségeket, a megvalósítatlan terheket, a meg nem alkotott műveket, hogy azzal 
akaratlanul is alábecsülik az elkészült alkotásokat. De az ellenkező végletre sem kevesen adnak példát: amit a 
végzetszerűnek hitt balszerencse kettétört, azt túlontúl kerek egésszé misztifikálják. Maga Karczag György, 
szerény ember lévén, fia emlékei szerint élete végéig úgy gondolta, még előtte van a Nagy Műnek. Figyelembe 
véve, milyen komoly méretű és értékű “oeuvre”-t alkotott meg harmincas évei közepéig, nincs okunk kételkedni 
abban, hogy ha tovább élhetett volna, nagy regények sorát írta volna még meg. Ugyanakkor a filológia kemény 
törvényei közé tartozik, hogy értékelni csak az elkészült műveket lehet és szabad, minden más spekuláció, vagy 
a legjobb esetben is merő feltételezés. Mindenesetre nagyobb optimizmusra vall az a hipotézis, hogy az író 
létrehozta “termése” legjavát, s hogy remekművét, a Zúgó nyilakat nehezen tudta – s lehetett – volna 
felülmúlni… 

Karczag György életművét, fennmaradása alapvető formái szerint, két fő csoportra lehet osztani: a kiadott és 
a kiadatlan művekére. Ami írói örökségéből az olvasóközönség számára mindmáig hozzáférhető, az – négy apró 
(könyvtárak folyóirat-gyűjteményeiben sárguló-porosodó) publikációt (azt a bizonyos két novellát és két 
recenziót) leszámítva – három történelmi regény. Tételszámra, cím szerint ez kevés, a méreteket, a lapszámot 
tekintve viszont már nem éppen csekélység: mintegy másfélezer oldal. A nyomtatott s a kéziratos hagyaték 
kapcsolatainak tárgyilagos értékelésekor nem szabad elfeledkeznünk az akkori és a mai könyvkiadási viszonyok 
közti óriási különbségekről. Napjainkban – amikor, ha van rá pénz, minden nyomdafestéket láthat –, joggal 
érezzük méltánytalannak a művek lapszámra kevesebb, “darabszámra” több mint felének kéziratban maradását; a 
hetvenes években viszont, negyvenedik életévén még jócskán innen, az író nem kevésbé jogosan lehetett büszke 
arra, hogy három vaskos könyvét is kinyomtatták (és – ma irigykedésre késztetően – terjesztették az ország 
valamennyi könyvesboltjában). Akkor, életében az sem ártott az alkotónak, hogy zsengék, “opus minor”-ok 
nélkül, teljes fegyverzetben, munkássága legbecsesebb darabjaival léphetett a publikum elé. Mert nem vitás, 
hogy Karczag legjobb művei a történelmi regények, melyek napvilágot láttak; ami fiókban maradt, az 
életművének inkább sokoldalúságát, mint művészi értékét növelhette volna. Másrészt éppen az “árpádi triász”, s 
legfőképpen a Zúgó nyilak esztétikai magasrendűsége kellett volna – s kellene mindegyre –, hogy a kiadók 



érdeklődését felkeltse a gépiratban maradt “kisebb testvérek” iránt: aki ilyen remekműve(ke)t tudott írni, attól 
semmi sem lehet jelentéktelen. Szívéből és szorgalmából, véréből és verejtékéből a legtöbbet ama 
“háromságnak” szentelt: abban mutatkoznak meg legnagyobb mélységei és magasságai, abban legnagyobb 
műgondja, legszebb stílusa, leggazdagabb nyelvezete. Abban a “hármasban”, de legfőképpen abban az egyetlen, 
egyedi és megismételhetetlen csúcsteljesítményben, ami a Zúgó nyilak volt és maradt. Nem csupán életrajzi 
apróság, hogy Karczag pályája legelején költőnek készült, verseket írt, s habár költeményei zsengék voltak 
csupán, s a versírással később felhagyott, igazából költő maradt ő, legalábbis a legjobb prózai műveiben. 
Kedvenc szépirodalmi olvasmányai, az ókori eposzok és a tizenkilencedik századi regényeposzok is 
hozzájárultak ahhoz, hogy “költői anyanyelve” a dicső múlt, a példaadó elődök veretes-patinás, fenséges 
nyelvezete lett, amelyből az Alfieri elnevezte “természetes késztetést” vagy a Berzsenyi emlegette “keble 
istenét” követve kialakította páratlan, a maga számára is utolérhetetlen költői prózanyelvét. De más – az 
említettől nem független – tényező is közrejátszott ebben. Noha Karczag nem tartozott a kimondottan, 
jellegzetesen, látványosan filozofikus szépírók közé, azért megvolt a maga (történelem)filozófiája, inkább lírai-
intuitív, mint tudományos-szisztematikus, és nem az államszocializmus hivatalos ideológiájához illeszkedően 
kincstári-optimista, inkább a magyar nemzettudatra és hazafias költészetre oly jellemzően heroikus-pesszimista: 
nagyságot, értéket, fenséget sokkal inkább látott a múltban, mint a jelenben vagy a valószínűsíthető jövőben, az 
időmúlást inkább értékcsökkentőnek, mintsem értékgyarapítónak találta. Alkotói képzelete sokkal otthonosabban 
mozgott, szabadabban szárnyalt a legendás és történelmi múltban, mint a jelen valóságának szűkös tényei között 
vagy a belőlük gyanítható jövő baljós kényszerpályáin. Megkockáztathatjuk, hogy minél távolabb került a múlt 
hőskölteményétől, annál inkább eltávolodott magától a költészettől, mármint a maga költészetétől. A közvetlen 
közelmúltban (A térkép szerint ismeretlen…) vagy a jelenben (A kihívott démon) játszódó regényeit és hőseiket 
ott érinti meg leginkább a költészet, ahol a múlt emlékével, kincseivel, ihletével találkoznak, “a jövő század 
regénye” (A csillagok szeme) a múltat s vele a költészetet tagadó világával már művészet-lélektani értelemben is 
csak prózai művet eredményezhetett (amely, félreértések elkerülése végett, természetesen még lehet jó 
irodalom). Az elvágyódás – a sokarcú, sokszínű, sok műfajú, sok témájú Karczag életmű talán egyedüli 
összekötő szála, közös vezérmotívuma – “par excellence” a múltba való fantáziarepülést jelentette. Ha Marót 
Károly felállíthatta azt a tézist, hogy Homérosz, a görögség, az antikvitás, sőt az európai irodalom összes eposzai 
között csak egyetlen egy “érdemli meg az epopeia nevet”, az Iliász, mert az az egyedüli “heroikus költemény”, 
“az általában legkiválóbbnak elismert nagyeposz”, amely “a legnehezebb költői feladatot, vagyis egy 
legmélyebben megélt (ez esetben a heroikus) élménynek a legmagasabb gondolati fokon való megvalósítását” 
adta, akkor talán nem szentségtörés, ha – “mutatis mutandis” – mi is felvetjük, hogy Karczag és kora történelmi 
regényei közül egyetlenegy emelkedett föl a regényformájú hőseposz rangjára: a Zúgó nyilak. 

 
Jegyzet: 
Részlet a szerző “Legendák ébredése”. Karczag György, az ismeretlen remekíró című, a Hungarovox Kiadónál megjelenés előtt álló 
kismonográfiájából. 
 

 


