
1 
 

Tóth Károly Antal 
Hol vagy, szabadság? 

 

  



2 
 

A KÖTET MEGJELENÉSÉT AZ 

 
TÁMOGATTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

 
TÓTH, KÁROLY ANTAL 
         Hol vagy, szabadság? / Tóth Károly Antal. – 

Cluj-Napoca : Kriterion, 2015 
         ISBN 978-973-26-1138-8 

 
94(=511.141)   



3 
 

Tóth Károly Antal 
 
 
 

Hol vagy,  
szabadság? 

 
 
 
 

Esszék, tanulmányok, vitaírások 
 
 

 
 

 
 
„...a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol” 
(József Attila)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kriterion Könyvkiadó 

Kolozsvár 



4 
 

A SOROZATBORÍTÓT 
DEÁK FERENC 

TERVEZTE 
 
 
 
 
 

©  Tóth Károly Antal, 2015 
                  Kriterion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztő: H. Szabó Gyula 
Nyomdai előkészítés: Kriterion Műhely 

A megjelenés éve: 2015. Alak: 13 x 20 cm 
Kiadói ívek száma: 21,237 
Nyomdai ívek száma: 23,5 

 
Készült a zilahi Color Print nyomdában 



5 
 

Előszó 

A nyolcvanas évek végén úgy tűnt, hogy a világ talán szabadsá-
got vajúdik. A bolsevizmus megroppanása azt a reményt keltette 
bennem – mint sok másban is –, hogy a nyugati eszmények Kelet-
Európára is átterjedve, elhozzák azt a gyakorlatot, azt az életformát, 
amiről a távolból, keleti határok közé zárva, annyi szépet és jót 
képzeltünk. 

A diktatúrák árnyéka még körbevett bennünket, és egy ideig 
úgy tűnt, hogy a helyzet magában hordhatja a megtorpanást. 

Erdélyből jőve véglegesnek hittük a magyarországi tartózkodá-
sunkat, de a kilátástalanság néhány éve után eljöttünk onnan is. 

A kommunizmust véglegesen bukni látva, mentünk volna mi 
vissza, de nem volt hova. Ott rekedtünk Nyugaton. Életünk nem 
volt azért tanulságok nélküli, és ezek reményem szerint beivódtak 
ebbe a könyvbe. Arra törekedtem, hogy írásaim zűrzavaros és kín-
lódó jelenünk problémáiról őszintén szóljanak. Megkíséreltem a 
világ jelenlegi szabadságszintjét felmutatni és megkeresni az igazi 
szabadság lelki feltételeit.  

A feleségemnek, Tóth Ilonának is van itt egy cikke, amelyben 
lényeges észrevételeit mondja el Für Lajos 1989. augusztusi mont-
reali előadásáról. Amikor azt hallgattuk, éppen hivatalos kanadai 
bevándorlók voltunk. A feleségem mondanivalója ideillik a tarta-
lom szövegkörnyezetébe. 

Ilonának olyan értelemben is köze van ehhez a gyűjteményhez, 
hogy szinte valamennyi írásom első olvasójaként találó észrevéte-
leivel hozzájárult azok szövegének jobbításához. A kötet összeállítá-
sakor is hasznos megjegyzései voltak.  

Ezek az írások huszonhét év során (1985–2012) születtek. Ak-
tualitásukat sajnos nem veszítették el, de némileg magukon hordják 
megírásuk korának szemléletét és hangulatát. Ezért talán hasznos, 
ha keletkezésük helyét és időpontját valamennyiük címe fölött záró-
jelben feltüntetjük. 

 
Miután mi is az Ellenpontok szamizdat lap szerkesztői közé 

tartoztunk, igyekeztünk elhagyni az emiatt fokozottan kockázatossá 
váló Romániát. Nicolae Ceauşescu diktátor uralma 1965-ben kez-
dődött és 1989 decemberében ért véget.  

Mi 1984. július 8-án léptük át a minket befogadó Magyaror-
szág határát. Ott 1956 novembere és 1988 májusa között Kádár 
János volt a kommunista Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára. 



6 
 

Onnan 1988. március 30-án utaztunk Svédországba, majd beván-
dorlókként 1989. február 28-án Kanadába érkeztünk.  

Mint ismeretes, Kádár lemondása után Grósz Károly lett a párt 
főtitkára, aki a kommunisták utódpártjának, az MSZP-nek (a Ma-
gyar Szocialista Pártnak) 1989 októberében történt megalakulása 
után még megpróbálta megreformálni az MSZMP-t, majd 1990-ben 
visszavonult a politikai életből. 

Az első többpárti választást 1990 májusában tartották. Az 
MDF győzelmével 1993 decemberéig Antall József lett a miniszter-
elnök (majd rövid ideig Boross Péter). Ekkor a családommal – ab-
ban a reményben, hogy sikerül hazajutnunk a megváltozott Ma-
gyarországra – 1990. december 1-jén visszatértünk Svédországba. 
Tervünk nem sikerült, és azóta is Skandináviában élünk. Közben 
1990 márciusa és a következő év júniusa között a szovjet csapatok 
kivonultak Magyarországról.  

A politikai palettát kissé szűkítetten vázolva: 1994–98 között 
az MSZP és az SZDSZ kormányoz Horn Gyula miniszterelnökségé-
vel; 1998 és 2002 között a Fidesz, a miniszterelnök Orbán Viktor, a 
2002 és 2010 közötti két kormányzási periódusban az MSZP és az 
SZDSZ, a miniszterelnök pedig sorban Medgyessy Péter, Gyurcsány 
Ferenc és Bajnai Gordon. Ebben az időszakban a liberális és poszt-
kommunista baloldal szinte szertefoszlott. 2010-től mindmáig a 
Fidesz a fő vezető erő, Orbán Viktor elnökletével. Közben erősödött 
a Jobbik polgári párt. 

Ez a vázlat segít abban, hogy az olvasó el tudja helyezni a kötet 
írásait társadalmi környezetükben, és így pontosabban fel tudja 
mérni azok tartalmi jegyeinek indokoltságát is. 

 
 

Tóth Károly Antal 
Göteborg, 2015. május 
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(Göteborg, 2012. február–március) 

Rövid fogalomértelmező bevezetés 

Bizony régen volt, amikor ennek a – napjainkra a politikai 
színtéren kétes értékűvé vált – fogalomnak az atyja, Jean Bodin 
francia jogfilozófus (1530–1596) megalkotta a nemzetállam esz-
méjét. A nemzetállam mintája az ő számára a francia királyság volt, 
létének alapfeltétele pedig a szuverenitás, melyet csak egy erős 
uralkodó képes megteremteni. A jól működő államban a király 
hatalmát szerinte kizárólag az önmaga által hozott törvények korlá-
tozhatják. Az államforma elnevezése a rendi nemzetre vezethető 
vissza, hiszen ebben a korban a nemesség volt a nemzet és ebben a 
minőségében a központi hatalom támasza és garanciája. 

A felvilágosodás és a francia forradalom eszméi a nemzet fogal-
mát más néprétegekre is kiterjesztették, és a kiteljesedő naciona-
lizmus létrehozta a modern értelemben vett nemzetet. Ennek két 
felfogása született az idők folyamán. Az egyik a kultúrnemzet, 
amelynek az eredet, a történelem, a nyelv és a vallás közösségéből 
eredően sajátos kultúrája van. A közös jegyek a nemzethez tartozó 
emberek érzelmeiben és tudatában összekötő erőként működnek. A 
másik felfogás szerint valamely államnak a polgárai kulturális, 
etnikai, nyelvi sajátosságaiktól függetlenül valamennyien egyetlen 
nemzetet alkotnak, amelyet államnemzetnek hívnak. Az összetartó 
erő itt az állammal szembeni lojalitás, amely inkább jogi, mint ér-
zelmi jellegű viszonyulást jelent. 

Bodin felfogásához viszonyítva a nemzetállam jelentése napja-
inkra alaposan megváltozott. A forgalomban levő meghatározások 
többsége szerint egy ilyen ország lakossága, vagy legalább annak 
zöme etnikailag homogén, és egy nyelvet beszél. Vagyis a fogalmat 
egyértelműen a kultúrnemzethez kapcsolják. Mivel a népesség 
ezekben többé-kevésbé egynemű, a „politikailag korrekt” nézetek 
logikája értelmében valamennyi nemzetállam nacionalista, és ezért 
eleve elítélendő. 

A politikai gyakorlat szerint az államnemzetek hazáját nem ne-
vezzük nemzetállamoknak, noha egy-egy ország határai között 
ezekben az esetekben is egyetlen nemzet lakik, még ha azt több 
etnikum alkotja is, amelyek a középkorban, királyi rendelkezés 
alapján, rendszerint a fennmaradásukat biztosító kiváltságokkal 
bírtak. (Mint például a szászok a Magyar Királyságban.) 
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A világ legtipikusabb államnemzetéről, az amerikairól sem szo-
kás azt mondani, hogy nemzetállamban él. Ugyanez vonatkozik a 
nyugat-európai országokra, így Franciaországra is, amelynek ál-
lamnemzetét – a jelenkori bevándorlókon kívül – nyolcféle őshonos 
nép alkotja. Az ilyenek államtípusát meg sem szokás nevezni. Pedig 
minden ország nemzetállam, a soknemzetiségű is, de a fogalommal 
összekapcsolt, elítélendőnek tekintett nacionalizmus vádja miatt 
sokszor elkerülik e megnevezés használatát. 

Torzít az a felfogás, amely nacionalizmushoz, annak megnyilvá-
nulási formáitól és törekvéseitől függetlenül, eleve ellenségesen 
viszonyul, hiszen a nemzetek az abban megnyilvánuló összetarto-
zásnak és joggal becsült közösségi sajátosságaiknak köszönhetik 
értékeik jelentős részét. 

A minőséget nem az állam nemzeti volta, hanem a nacionaliz-
mus milyensége határozza meg. 

A büszkén vállalható nacionalizmus egy nép történelmileg létre-
jött és jelenben is birtokolt értékeinek megbecsülését jelenti, vala-
mint azt a törekvést, hogy a nemzet fennmaradjon, és szellemi-
fizikai javai a jelen és a jövő minden új viszonya közepette is tovább 
gyarapodjanak. Ez a törekvés nem mások személyének, közösségei-
nek, illetve azok sajátos értékeinek lebecsülésében, hanem a külön-
böző érdekek méltányos ütköztetésében jelentkezik. 

Nem ritkák az olyan eszmefuttatások, amelyek szerint a saját 
nemzethez való nagyobb kötődés, a magunk érdekeinek érvényesí-
tésére törekvés a más népekkel szembeni diszkriminációt jelent. Ez 
ugyanaz a felfogás, mint ha a saját gyermekeim iránti erősebb sze-
retetem, érdekeiknek számomra való nagyobb fontossága elítélendő 
jellemhiba lenne, még akkor is, ha ezzel másoknak semmiféle kárt 
vagy hátrányt nem okozok. Fontos vagy kedves lehet számunkra 
bármely ismerős vagy akár ismeretlen is, de a magunk családjának 
tagjaihoz való nagyobb ragaszkodás és a velük való fokozottabb 
törődés természetes és szerves kötelességünk. 

A nemzetben gondolkodók közül sokan – annak politikai indo-
kú befeketítése miatt – a nacionalizmust a hazafiság, a patriotizmus 
fogalmával igyekeznek „kiváltani”, amely a haza iránti szeretetet és 
érte való áldozatkészséget jelenti, vagyis egyértelműen érzelmi 
szálakból szövődött. Ahhoz viszont, hogy célszerűen hatékony le-
gyen, az érzelmi viszonyulást a megmaradás tervezetével kell ki-
egészíteni, azzal a szellemi építménnyel, amely irányt, tartalmat és 
tartást adhat a nemzeti politikának. 

A nacionalizmus ezt is magába foglalja. Gazdasági-hatalmi 
okokból a világ egyetemes egyneműsítésére törekvők ezért tartják 
ellenségesnek ezt a fogalmat. 
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A sovinizmusnak is nevezett agresszív nacionalizmus valóban 
megvetnivaló. Ezt az jellemzi, hogy a többségi, ezért uralkodó nép 
hatalmával visszaélve, fondorlattal és törvényi eszközökkel erősza-
kosan és türelmetlenül asszimilálni törekszik a többieket, saját 
nyelvével és kultúrájával igyekezvén azokét helyettesíteni. 

Tipikus európai példája ennek Franciaország, ahol a franciák 
még a XIX. században is kevesebben voltak, mint együttesen az 
ország kisebbségei. Ennek ellenére hivatalosan mindnyájukat fran-
ciának nevezték, noha egy részük a breton, a baszk, a katalán stb. 
„tájnyelvet” vagy „regionális nyelvet” tanulta meg a szüleitől, és 
esetleg csak majd az iskolában következett az „igazi” francia. Bár 
már „elértünk” addig, hogy a 2008-as francia alkotmányban, mely-
nek 2. cikkelye leszögezi ugyan, hogy „a Köztársaság nyelve a fran-
cia” (ezért nem támogat náluk az állam semmiféle más nyelvű isko-
lát), de valahol hátul, a 75. cikkelyben – noha még mindig nem 
ismerik el az etnikai kisebbségek létét, mert szerintük minden ott 
élő ember csakis francia lehet – megjelent egy új gondolat: „A regi-
onális nyelvek Franciaország örökségét képezik”. Ezáltal mintegy 
hivatalosan „befogadták” a franciától eltérő nyelveket. Ehhez viszo-
nyítva alapvetően emberibb álláspontot foglal el az oly sok európai 
támadásban részesült 2011-es magyar alaptörvény a H. cikk 1. pont-
jában: „A hivatalos nyelv a magyar.” Ugyanezen cikk 2. pontja sze-
rint pedig: „Magyarország védi a magyar nyelvet, tiszteletben tartja 
a hazai nemzetiségek és népcsoportok, valamint más nemzetek 
nyelvét.” (És természetesen – a hagyományokhoz híven – a magyar 
állam fenntartja a más nyelvűek iskoláit is.) 

A nacionalizmus valóban embertelen formája a gyűlölködő so-
vinizmus, amelynek megszállottai akár fizikailag is megsemmisíte-
nék a kisebbségeket. Ennek a súlyos következményeiből nem egy 
példát idézhetnénk a saját múltunkból és jelenünkből  is.  

* 
Mivel gyakorlatilag minden országban vannak kisebbségek, de – 

már a „demokratizmus” szabályai szerint is – a többség az, amelyik 
dominál, és alapvetően meghatározza az állam nemzeti jellegét, ez 
további ok arra, hogy minden országot teljes joggal nemzetállam-
nak nevezhessünk. A gyakorlatban ennek két alaptípusa van. Az 
egyik a francia típusú nemzetállam, amely a kisebbségeket a több-
séghez tartozónak tekinti, abba be kívánja olvasztani, és nem hoz 
közösségi védelmüket garantáló jogszabályokat. A másik a magyar 
típusú nemzetállam, amely a második világháború végéig a kisebb-
ségeket a magyarokkal együtt a magyar Szent Korona tagjainak 
tekintette, és jogszabályokkal biztosította etnikai és nyelvi megma-
radásukat. Tény, szerette volna elérni, hogy az ország „diplomáciai” 
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nyelvét (vagyis a magyart) mindenki ismerje. (Ezt azok vessék a 
szemére, akik ma nem kívánják, hogy egy ország lehetőleg minden 
lakosa ismerje az illető állam hivatalos nyelvét.) Az erre irányuló 
erőfeszítések nem igazán bizonyultak hatékonyaknak.  

A világ első nemzetiségi törvényét Magyarországon hozták 
1849-ben. Ez a forradalom leverése miatt nem lépett érvénybe, de a 
kiegyezéskor a Monarchia mindkét részében újraalkották. 

 
* 

Nem véletlen, hogy a polgári oldal tudósainak, művészeinek, új-
ságíróinak és politikusainak 2011 szeptemberében tartott tízedik 
kötcsei találkozóján Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 
ezt mondta: „aki a nemzetállamról pozitívan gondolkodik, jobb 
esetben megúszta a »maradi« jelzővel, rosszabb esetben »fasiszta« 
lett. Ebben a körben mindenkinek vannak erről élményei.” 

A maradi – nacionalista – náci – fasiszta négycímletű vádsoro-
zatban (melyhez még másokat is szoktak kapcsolni) az utóbbi a 
legkülönösebb. 

A fasizmus szót eredetileg csak Mussolini Olaszországában 
használták, ott bírt valós jelentéssel: az antik Róma egységének és 
hatalmának képletes felújítása volt a központi hatalom uralma és a 
korporatív gazdasági-társadalmi berendezkedés együttesében. A 
baloldali politikusok később fasisztának neveztek mindenkit, akit 
ellenfelüknek tartottak. Így lettek fasiszták a falangisták is, akik 
leverték a szovjetek szította „köztársasági felkelés” bolsevistáit, és 
így megmentették Spanyolországot attól, hogy a Szovjetuniótól le-
igázott állammá legyen. A németek a nemzetiszocializmus hívei vol-
tak, de más minősítést kellett nekik adni, mert Sztálin a szocialista 
jelzőt a saját rendszere számára sajátította ki. Így lett fasiszta min-
denki, aki a háború során szörnyűségeket követett el, vagy akit 
szörnyűségekkel lehetett rágalmazni, kivéve azokat, akik a Szövet-
ségesek által végrehajtott borzalmakért voltak felelősek. 

Egy tisztességes világhoz hozzátartozna, hogy a fogalmakat a 
dolgok lényegének pontos meghatározására és ne politikai célok 
hamis módon való elérésére használják. Az emberi szabadság igé-
nye pedig megkövetelné, hogy a nemzetközi szervezetek minden 
népnek garantálják azt a jogát, hogy – más népeket tisztelve – há-
borítatlanul önmaga maradhasson.  

 
Megjelent a Kapu 2012. évi 4. számában Egy kis fogalomértel-

mezés címen. 
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(Budapest, 1987. augusztus 20.) 

Demokratikus Magyarországért1 

Két – némelyek szerint három – évtizedes „reformpolitika” 
után Magyarország súlyos gazdasági és társadalmi válságot él át; az 
utóbbi negyven esztendőben immár másodszor. 

A jelenség tünetei közismertek, s immár a tömegkommuniká-
cióban is tárgyalhatók. A túlfeszített munkával elért viszonylagos 
jólét rövid korszakáért a nemzet határaink között élő része egészsé-
gével, az átlagéletkor csökkenésével, széthulló családokkal, a sze-
mélyiség elsivárosodásával, értékrendszerének eltorzulásával, nem-
zettudatának s ezáltal kollektív életösztönének eltompulásával fize-
tett. Az igazi áldozathozatal azonban mostantól esedékes. A köl-
csönvett dollármilliárdok ellenére a gazdaság technológiai színvo-
nala korszerűtlen, gépparkja kiöregedett, az infrastruktúra elavult 
és hiányos. Az észszerűtlen politika következtében az ezután meg-
termelendő javak jó része is elherdálódott. A következményeket – 
életszínvonaluk kiszámíthatatlan időig tartó csökkenésével, a sze-
génység társadalmi kiszélesedésével – főként azok viselik, akiknek 
beleszólásuk sem volt a dolgok alakulásába. 

Az ország sorsán felelősen gondolkodók, nem utolsósorban a 
közgazdászok egy része már régen megkongatta a vészharangot. 
Figyelmeztetésüket az ország vezetői csak most, talán már a szaka-
dék szélén, kezdik komolyabban figyelembe venni. A stratégiát 
nélkülöző, napi taktikázáshoz szokott, hivatalos optimizmussal fel-
szerelt politika nem volt képes a részben immár jelenné vált jövő al-
ternatíváit számba venni. Lépéseit a pillanatnyi helyzet szubjektív 
felmérése s a társadalom sürgetően jelentkező igényeinek nyomása 
irányította, ez utóbbiak manipulálásának s ezáltal leszerelésének a 
jegyében. 

A stratégia hiánya a külpolitikában is jelentkezett, talán minde-
nekelőtt a környező országokban élő magyarok folyamatosan romló 
helyzetének semmittevésben megnyilvánuló makacs tudomásul nem 
vételeként. E tény maga is hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetiségi 
elnyomás elviselhetetlensége az erdélyi magyarok ezreit, ha nem 
éppen tízezreit kényszerítette szülőföldjükről való, a legváltozatosabb 

                                                                 
1 Ez az írás a Kenedi János lakásában 1987 nyarán és őszén összejövő ellen-

zéki csoportok (a népiek, a demokratikus ellenzék és a reformközgazdá-
szok) egyik közös találkozójára készült. 
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utakat megkísérlő s nemegyszer életveszéllyel járó menekülésre. A 
magánutakon szerzett információkból táplálkozó hazai közfelhábo-
rodás kényszerítette ki a változást: az utóbbi két évben szóhoz jut-
hatnak azok a politikusok is, akik nem értenek egyet sem a közöny-
nyel, sem az ölbe tett kezű tehetetlen csodavárással. 

Az évek folyamán létrejött a tömegkommunikáció szelektív, de 
néha viszonylagosan merész szókimondásán s a szóbeli kritikus 
véleménynyilvánítás megtorlatlan – de nem bizonyos, hogy nem 
számon tartott – szabadságán alapuló látszatdemokrácia, sokakkal 
elfeledtetve azt, hogy a demokrácia nem a szókimondás, hanem a 
beleszólás jogát jelenti. 

Azokról az okokról azonban, amelyek lehetővé tették, hogy az 
ország a jelenlegi állapotába jusson, a társadalmi nyilvánosság előtt 
nemigen történik említés. 

A magyar alkotmány második szakasza kimondja: „A Magyar 
Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé”, aki „…vá-
lasztott és a népnek felelős küldöttek által…” gyakorolja azt. A har-
madik szakasz viszont leszögezi: „A munkásosztály marxi–lenini 
pártja a társadalom vezető ereje.” E két kijelentés lényegileg össze-
egyeztethetetlen, különös tekintettel arra, hogy a kommunista párt 
vezető szerepét, viszonyát a választott szervekhez semmiféle tör-
vény nem szabályozza. A gyakorlatban az alkotmány 3. szakasza 
érvényesül: mind az Országgyűlés és a hivatalosan ennek felelős 
államhatalmi szervek, mind a szakszervezetek, a Hazafias Népfront 
vagy akár a helyi tanácsok működésében döntő szava a kommunis-
ta pártapparátusnak van. 

Az alkotmány harmadik szakaszát általában az egyetlen párt 
kizárólagos létezése törvényes alapjának vélik, pedig sem ez, sem 
egyetlen jogszabály nem tiltja más párt létezését vagy alakítását, 
bár ez utóbbit nem is szabályozza. Az egypártrendszer kizárólagos-
ságának alapjait az a politikai kijelentés képezi, miszerint ez a hely-
zet Magyarországon „történelmileg így alakult”2. E kijelentés elfe-
ledtetni igyekszik azt, hogy a történelmi helyzet ilyen alakulása az 
importált sztálinizmus következménye volt, mely a központi hata-
lom minden lehetséges vagy vélt veszélyeztetőjét – így az ország-
gyűlési képviselők jelentős részét is – a törvényesség semmibevevé-
sével per nélkül vagy megrendezett perek alapján hosszú évekre 
bebörtönözte, illetve elpusztította. 

A törvény által nem szabályozott párthatalom voluntarista ér-
telmezésekkel semmibe vette a gazdasági élet ideológiától független 
objektív törvényszerűségeit, a társadalom szerves változásainak igé-

                                                                 
2 Kádár János megjegyzése. 
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nyeit, a vezetők kiválasztásánál a szakértelem elé a „megbízható-
ság” kritériumát állította, s így egy vezetői kontraszelekciót hozott 
létre, megnövelve ezáltal az elvtelenség és a korrupció lehetőségeit, 
ugyanakkor nem nyújt jogi biztosítékot arra, hogy többé ne alakul-
hasson ki a nép nevében kormányzó népnyúzó diktatúra. 

Bajaink gyökere tehát mindenekelőtt abban keresendő, hogy 
nem történt meg hazánkban a sztálinizmus maradványainak a fel-
számolása. 

Az ország helyzete drasztikus változtatásokat igényel, s ezeket 
újból reformoknak nevezzük. A reformok kidolgozását és végrehaj-
tását azonban éppen azoknak nincs módjuk ellenőrizni, akiket az 
eddigi s az esetleg elkövetkező, voluntarizmuson alapuló tévedések 
következményei sújtanak. Az ország népe nem maga irányítja a 
sorsát. 

Az Országgyűlés, mely „A Magyar Népköztársaság legfőbb ál-
lamhatalmi és népképviseleti szerve” (Alkotmány, 19.§), tisztségvi-
selőit és az Elnöki Tanácsot a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága és az e párt által vezetett Hazafias Népfront közös 
javaslata alapján választja meg; ugyancsak e két szervezet közös 
kezdeményezése alapján választja meg a Minisztertanács elnökét és 
tagjait az Elnöki Tanács javaslatára. Az Országgyűlésben érdemi 
vitára nincs mód, ezt se a tavaly júliusban elfogadott parlamenti 
ügyrend, se az ülésszakok rövidsége nem teszi lehetővé. Sokatmon-
dó e vonatkozásban az a képtelen helyzet, hogy egy nagyobb üzem-
nek vagy közintézménynek függetlenített párttitkára van, az ország 
dolgaiban döntő országgyűlési képviselők azonban szabadidejükön 
kívül alig néhány napot foglalkozhatnak évente a köz ügyeivel. 
Mindez azt bizonyítja, hogy az Országgyűlés nem a nemzet életét 
érintő döntések meghozatalának, hanem inkább azok szentesítésé-
nek a szerve. Ezt aláhúzza az a tény, hogy az ülésszakok között az 
Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben is az Elnöki Tanács 
kormányoz törvényerejű rendeletekkel. 

Az új jogalkotási törvénytervezet a jogalkotás folyamatából ki-
felejti a kommunista pártot, mintha annak e folyamatban semmi 
szerepe nem lenne, kihangsúlyozza viszont a választott szervek fele-
lősségét. Ez valójában nem más, mint a felelősség előzetes áthárítá-
sa az esetleg bekövetkezendőkért az antidemokratikus ügyrenddel 
gúzsba kötött Országgyűlésre s rajta keresztül a képviselők válasz-
tóira. 

Az irányítás és a felelősség ilyen természetű szétválasztása, a 
népnek és választott képviselőinek manipulációs objektumokként 
való kezelése, a demokratikus változást sürgető pártfunkcionáriu-
sok félreállítása azt bizonyítja, hogy a kommunista párt vezetősége 
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elzárkózik az érdembeli társadalmi reform elől, ami nélkül lényegi 
változás nem várható. 

Az ország népe tudatában van a helyzetből adódó áldozatok 
szükségességének. De ezeket az áldozatokat nem fogja vállalni, és 
nem is vállalhatja, ha nincs a beleszólás és az ellenőrzés jogának 
birtokában. 

A nemzetnek nincs szüksége még egy ’56-os tragédiára. 
Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy szükség van 

egy Országgyűlési Párt megalakítására, mely a sztálinizmus marad-
ványainak a felszámolását, a voluntarizmus megszüntetését, a szak-
értelem méltó helyére való visszaállítását tűzi ki célul, s alapvető 
törekvéseként az alkotmány legfontosabb szakaszának, a második 
szakasznak a valódi érvényre juttatását, a néphatalom igazi megva-
lósítását jelöli meg. 

 
Az Országgyűlési Párt vázlatos programja a következő lehetne: 
1. Hatálytalaníttassék minden olyan jogszabály, mely az Or-

szággyűlés tevékenységét korlátozza, hogy az valóban betölthesse az 
ország legfőbb törvényhozó szervének szerepét. 

2. Az Elnöki Tanács intézményének s ezáltal a rendeleti kor-
mányzásnak a megszüntetése. 

3. Az ország élén országos választással megválasztott köztársa-
sági elnök álljon, akinek jogkörét a legközelebb megválasztandó 
Országgyűlés határozza meg. 

4. Az Országgyűlés ülésszakai között az országot a miniszterel-
nök által irányított Minisztertanács vezesse. 

5. A miniszterelnök személyére az Országgyűlés által saját so-
raiból választott jelölőbizottság javaslata alapján a köztársasági 
elnök tegyen indítványt. Az Országgyűlés tisztségviselőit ugyancsak 
ilyen jelölőbizottság javasolja. 

6. A miniszterelnök által megalakított kormányt (Miniszterta-
nácsot) az Országgyűlés bizalmi szavazással nevezze ki. 

7. Az Országgyűlés törvényben rögzítse a kormánnyal szembe-
ni bizalmi szavazás feltételeit. 

8. Az Országgyűlés szavazásai legyenek titkosak.3 
9. Az Országgyűlés nevezzen ki bizottságot egy új alkotmány 

kidolgozására; a 3. szakasz hozassék összhangba a 2. szakasz előírá-
saival. 

10. A miniszterelnök az Országgyűlés elé terjesztendő kor-
mányprogram kidolgozásakor vegye figyelembe a társadalmi és po-

                                                                 
3 Ezt a pontot a kommunista párt ellenőrzésének elkerülése érdekében vet-

tem be a többi közzé. 
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litikai szervezetek, így az Országgyűlési Párt és az MSZMP KB ja-
vaslatait is 

11. Alkottassék új választási törvény, mely eltörli a választói je-
lölőgyűléseket, s a jelöléseket a társadalmi-politikai szervezetek, il-
letve meghatározott számú aláíró támogatásának függvényévé teszi. 
A jelöltek száma korlátozatlan legyen, és minden jelöltnek joga le-
gyen választási gyűléseket tartani. A választások tisztaságát az Or-
szággyűlési Párt is ellenőrizhesse. 

12. Mind a megyék, mind az egyes helységek saját ügyeikben 
kapjanak önkormányzatot. 

13. A megyék és az egyes helységek vezetői a közvetlenül vá-
lasztott tanácselnökök legyenek. 

14. Az Országgyűlés alkosson törvényt a választott funkciókban 
levő személyek választóik általi visszahívásának módjára nézve. 

15. Legyen valódi sajtószabadság; e nélkül a közéletnek a tár-
sadalmi nyilvánosság általi ellenőrzése nem lehetséges. Törvényben 
pontosan meghatározott sajtóvétségekért csak bíróság vonhasson 
bárkit felelősségre. 

16. Bármely funkció elnyerésének a hozzáértés és a tisztesség 
legyen a kritériuma, nem pedig a „politikai megbízhatóság”. 

17. A bíróság legyen valóban független. Egyetlen bíró se lehes-
sen párt tagja, hogy ne befolyásolhassa a pártfegyelem. 

18. Létesüljön alkotmánybíróság. 
19. A gazdasági élet szervezésére vonatkozó jogszabályok e te-

rület objektív törvényszerűségeit ideológiai értelmezés nélkül hagy-
ják érvényesülni. Nyíljék nagyobb tér a magánkezdeményezések 
számára. 

20. Minden más területre vonatkozó jogszabály a személyi mél-
tóság és autonómia, a kisebbségek közösségi jogainak a tiszteletben 
tartásával alkottassék. 

 
Az Országgyűlési Párt szervező bizottsága bocsásson ki felhí-

vást mindazokhoz, akik e célkitűzésekkel egyetértenek, hogy szemé-
lyesen csatlakozzanak a párthoz, hozzanak létre országgyűlési bará-
ti társaságokat és országgyűlési egyesületeket. 

 
Megjelent a Beszélő 1987/3. és az Irodalmi Újság 1988/1. szá-

mában. 



17 
 

(Göteborg, 1991. június 23.) 

Magyar ellenzék ’87 

Háttérvázlat a „Demokratikus Magyarországért”      
keletkezéséhez 

 
Azon a nyáron sok minden érlelődött Magyarországon, biztos 

azonban csak egy volt: a válság további mélyülése. 
A helyzet mindenkit foglalkoztatott, leginkább természetesen a 

politikai helyzet változásában közvetlenebbül érdekelteket: az el-
lenzékieket. 

Augusztus első felében – szinte véletlenszerűen – magam is 
meghívást kaptam az ellenzék különböző irányzatainak akkortájt 
kezdődő tanácskozásaira. 

Mint ismeretes, Kenedi János Villányi úti lakásán találkoztak a 
„demokratikus ellenzék”, a „népi ellenzék”, valamint a „reformköz-
gazdászok” képviselői, hogy a helyzet elemzésén túl megvitassák, az 
adott feltételek között mi a teendő. 

Többjüket előzőleg is ismertem személyesen, nézeteik külön-
ben sem voltak ismeretlenek előttem, arról viszont, hogy miként 
zajlik köztük egy megbeszélés, téves képzeteim voltak. Úgy gondol-
tam, hogy ott elvi csatározások folynak, s az esetleges közös teendő 
az ezek során leszűrt közös következtetések alapján fogalmazódik 
meg. 

Erről azonban szó sem volt. A két fő ellenlábas – a „népiek” és 
a „demokraták” – már határozott saját arculattal léptek színre 
(egyikben sem tudtam igazán gyönyörködni), s egyfajta elvi lezárt-
sággal (és elzárkózással) vívott taktikai párharc tanúja lehettem. 

Nem csoda, hogy – kissé esetlen – próbálkozásom, hogy elvi 
vitát provokáljak, csak értetlenséggel találkozott. 

Be kell vallanom, magam is értetlen ember vagyok. A magyar 
nyelvterület különböző részein újra és újra fellángoló népi-urbánus 
vitákat lényegében mondvacsináltaknak tartottam. Számomra az 
igazság a gyakran szélsőséges formában megfogalmazott nézetek 
szintézisében rejlik. A kölcsönös személyes ellenszenvek – előttem 
mindinkább kibontakozó – aránytalan méretei is meghaladták a 
felfogóképességemet.1 

                                                                 
1 Viszonylag friss magyarországi lévén, megítéléseimben nem támaszkod-

hattam erdélyi tapasztalataimra, ahol a népi-urbánus ellentét szinte isme-
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Úgy véltem, az adott helyzetben a figyelmet (és az energiákat) 
inkább a közös ellenség felé kellene irányítani. A kommunista párt 
– Kádár mind nyilvánvalóbb szenilitása, a belső hatalmi harcok és 
helyenkénti tekintélycsorbulása ellenére – hatalmának teljes birto-
kában volt. S bár Gorbacsov bukása – amire a magyar vezetés szá-
mított – nem következett is be, az erőszakosabb fellépés lehetősége, 
éppen a súlyosbodó problémák következtében, nagyon lehetséges-
nek tűnt. Ez nemcsak az én benyomásom volt akkor, még ha néme-
lyek ma már másként emlékeznek is. Egyik társunk például egy 
magánbeszélgetésben bírálta konspirációs készenlétünket: még azt 
sem szerveztük meg, hogy szükség esetén néhány embert elbújtas-
sunk.2 

Az erőviszonyokat tükrözte a röviddel azelőtt megjelent Társa-
dalmi szerződés is, amelyet a „demokratikus ellenzék” tagjai fogal-
maztak. Ez azáltal, hogy eleve kompromisszumot kínált a hatalom-
nak, az ellenzék gyengeségét és saját gyengeségének tudatát árulta 
el. Aki valóban tárgyalóképesnek érzi magát – ma is ez a vélemé-
nyem –, az programot fogalmaz meg, s a kompromisszumnak a tár-
gyalások során kell kialakulnia. 

Az augusztus vége felé tartott következő összejövetelünkre elké-
szült a Demokratikus Magyarországért című írásom. Nyilvánvaló 
célom az volt, hogy felvessem egy olyan szervezet létrehozását, 
amely – még ha nem is az általam javasolt párt formájában – az al-
kotmányba foglalt írott jogok megvalósítására való törekvés jegyé-
ben összefogja mindazokat, akik a demokratikus viszonyok megte-
remtésében érdekeltek. Elképzeléseim szerint ez az első lépés lehe-
tett volna a többpártrendszer létrehozásában. 

Mint az egyik fél vezetőjének akkor elmondtam: „Szerintem rá-
értek az egypárturalom megdőlése után egymásnak esni.”3 

Az írás tartalmaz egy elméletileg teljesen tarthatatlan pontot: 
azt igényli, hogy az országgyűlési képviselők titkos szavazással 
döntsenek a napirendi kérdésekben. Ez azért került az „alapítandó 

                                                                                                                              
retlen jelenség volt. Csak később értettem meg a dolgok hátterét, főleg 
miután a Szabad Demokraták Szövetsége Magyarország kárára ismételten 
szövetkezett a Magyar Szocialista Pártot vezető, a korábbi rendszer hatal-
mi struktúrájából visszamaradt kommunistákkal, akiktől a „rendszervál-
tás” előtt mereven elhatárolódtak. 

2 Gadó György fejtette ki nekem erről a véleményét a Kenedi-portán esett 
egyik találkozásunk alkalmával. 

3 Ezt Kis Jánosnak jegyeztem meg. Egyébként ő volt az, aki egy cukrászdai 
találkozásunkkor – mikor beszélgetés közben megjegyeztem, hogy csinál-
ni kellene már valamit – meghívott a Kenedi Jánosnál zajló ellenzéki ta-
lálkozókra. 



19 
 

párt” általam javasolt programjába, mert feltételeztem, hogy a párt-
tagok így esetleg függetleníthetik álláspontjukat a pártközpont uta-
sításaitól. 

Mint általában, most is szkeptikus voltam a várható reakciókat il-
letően, a minden eshetőséggel való számolás jegyében azonban lélek-
ben felkészültem arra is, hogy ha javaslatom valamilyen módon 
visszhangra talál, esetleg – talán más stílusban – megismétlődhetnek 
Magyarországon azok az élményeim, amelyekben a román állambiz-
tonsági szolgálat részeltetett. Álláspontom az volt, mint az Ellen-
pontokkal kapcsolatban hajdanán: ha más haszon nem is származik 
az egészből, legalább arra kényszerítjük a rendszert, hogy bizonyítha-
tóan kimutassa természetének valódi lényegét. 

Dolgozatom fogadtatása egyértelmű volt: a hozzászólók egyetér-
tettek tartalmával egészen a párt alapítását indítványozó részig. Ezt 
a lépést viszont senki nem tartotta időszerűnek.4 

A több fordulóban zajlott ellenzéki tanácskozások végeredmé-
nye az Országgyűlés minden tagjához eljuttatott Százak levele lett; 
a helyi autonómiára vonatkozó passzus az én javaslatomra került a 
szövegébe. 

A „demokratikus ellenzék” egyik tagjától kaptam a meghívást a 
közös összejövetelekre, a „népiekétől” a lakiteleki találkozóra.5 

A szeptember 27-én egy esküvői sátor alatt egybegyűltek akkor 
még csak baráti társaságnak nevezték magukat. Az előadók a rend-
szer nyílt bírálatának szellemében szóltak, az akkori magyar való-
ság legkülönbözőbb területeit elemezték, s az együttesből szélesen 
bontakozott ki a válság képe. Hiányzott azonban a „hogyan tovább” 
megfogalmazásának kísérlete; diagnózist hallottunk, programot 
még csírájában is alig. 

Ez késztetett arra – noha eredetileg csak közönség szándékoz-
tam maradni –, hogy a délután folyamán magam is szót kérjek, s 
szándékomtól az ismételt lebeszélési kísérletek sem tudtak eltánto-
rítani. Kifutottunk ugyanis az időből, s a végén minden felszólaló öt 
percet kapott csupán. El akartam mondani a Demokratikus Ma-
gyarországért című írásom diagnózison túli lényegét, egyrészt, 
mert úgy éreztem, hogy ez kötelességem, másrészt immáron már 
csak a hecc kedvéért is. 

Az általam mondottak lényege: vonjuk le a következtetést a nap 
folyamán elhangzott helyzetelemzésekből. A bajokért az ellenőrzés 

                                                                 
4 A jelenlevők közül egyedül Csurka István jegyezte meg, hogy ő részt venne 

egy ilyen pártban. 
5 Csurka István hívott meg, és kocsijával Szécsi Margit társaságában ő vitt 

Lakitelekre és vissza. 
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nélkül irányító párt a felelős, ezért arra van szükség, hogy az Or-
szággyűlés visszanyerje azt a szerepét, amelyre eredetileg hivatott. 
Elmondtam, hogy szerintem – némelyek talán már rögeszmének te-
kintették – egy pártot kellene létrehozni, melynek fő célkitűzése en-
nek megvalósítása lenne. A lehetőség az erre vonatkozó szabályozás 
hiányából adódik: sem az alkotmány, sem valamely más jogszabály 
nem tiltja pártok alakítását Magyarországon. 

A vitát vezető elnök a végén megjegyezte: mielőtt pártot alapíta-
nánk, átadja a szót a következő jelentkezőnek. 

Be kell „vallanom”, hogy akkori álláspontomat a magyarországi 
állapotokon kívül6 a kisebbségben élő magyarok helyzete is moti-
válta. Tapasztalataim alapján ugyanis számot kellett vetnem azzal, 
hogy mindaddig, míg a kommunista párt – melynek politikája, né-
hány vezetőjének későbbi megnyilatkozásai ellenére,7 több szem-
pontból is hazaárulásnak minősíthető – uralmon marad, a határo-
kon túli magyarokról Magyarországon nyilvánosan érdemben szól-
ni nem lehet. A plurális politikai szerkezet létrejötte ebből a szem-
pontból is követelmény: csak így kaphatnak nyilvánosságot azok, 
akik fontosnak tartják e kérdés reális feltárását. 

Akadt néhány ember, akik hajlandók lettek volna egy pártalapí-
tás részesei lenni, különösen egyik ismerősöm szorgalmazta ismé-
telten, hogy vágjunk bele. Nem vállalkoztam rá, mert egy nem köz-
ismert emberek által létrehozott szervezetet az államhatalom való-
színűleg kevés erőfeszítéssel szétvert volna, de ettől eltekintve is is-
mertem már annyira a magyar társadalmat, hogy tudjam: „névtele-
nek”, különösen a szorosabban semmilyen körbe nem tartozók ne-
hezen rúghatnak ott labdába. Egy politikai tett pedig akkor hiteles, 
ha önmagán túli célra irányul, s nem a névszerzést szolgálja. Az idő 
múltával ugyanakkor mindjobban érlelődött az a döntés, hogy Er-
dély után családommal Magyarországról is emigrálunk. 

Talán a sors iróniája, hogy az általam felvetett joghézagot ki-
használva azon a napon (1988. március 30.) alakult meg a Fidesz, 

                                                                 
6 Elképzeléseim szerint az alapvető cél természetesen az MSZMP (a Magyar 

Szocialista Munkáspárt, vagyis a kommunisták) több mint négy évtizedes 
egyeduralmának a megtörése volt, amit a más pártok alapítását tiltó tör-
vény hiánya tett volna lehetővé. Úgy véltem, az ellenzék elég nagyszámú 
ahhoz, hogy ezt – különösen az akkor kedvezően alakulni látszó külpoliti-
kai helyzetben – meg lehessen kísérelni. De az ellenzék csoportjai közötti 
hatalmas ellentéttel nem tudtam igazán számolni. Az ellenséggel való ha-
zaellenes szövetkezés hamarosan bekövetkező megvalósulásának lehető-
sége pedig végképp elképzelhetetlen volt számomra. 

7 E sorok írásakor elsősorban Szűrös Mátyásra, Pozsgay Imrére, Tabajdi 
Csabára és Szokai Imrére gondoltam. 
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amikor mi Svédország irányában végleg elhagytuk az országot. Ezt 
megelőzően a feleségemmel még aláírtuk – elutazásunk előtti na-
pon jött el hozzánk ezzel Solt Ottilia – a Szabad Kezdeményezések 
Hálózatát megalapító felhívást. 

Az addig érvényes logikával előre nem kiszámítható további vál-
tozások közismertek: Kádár menesztése, a párt további belső bom-
lása s ennek következményei a magyar társadalmi és politikai élet-
ben. Egy szűk esztendővel a ’87-es lakiteleki találkozó után (1988. 
szeptember 5-én) a Magyar Demokrata Fórum független szellemi-
politikai mozgalommá nyilvánította magát, ami lényegében a párttá 
alakulásnak körülírt megnevezése. Novemberben megalakult a Sza-
bad Demokraták Szövetsége, s ugyancsak ebben a hónapban „indult 
újra” a Független Kisgazdapárt, az első szervezet, mely elnevezésé-
ben is vállalta pártjellegét. 

Az események azokat igazolják, akik pártalapítási javaslatomat 
’87 végén időszerűtlennek tartották: a fokozatos építkezéssel zökke-
nőmentesebben jöhetett létre a többpártrendszer8, lehetővé téve, 
hogy Magyarország immár meginduljon a polgári demokrácia meg-
valósítása felé.9 

Hogy mi lett volna, ha a körülmények másként alakulnak (ha a 
gorbacsovi vonal megbukik, ha a magyar kommunista párt egysé-
gessé tudja „szervezni” önmagát, s gátat vet ennek a fokozatos és 
kompromisszumokkal tűzdelt átalakulásnak), az – így, múlt időben 
– a szakemberek szerint történelmietlen kérdés. 

 

Megjelent a Hova-tovább? c. kötetben, Magyar Ökumenikus 
Önképzőkör, Stockholm; Savaria University Press, Szombathely, 
1994. 

                                                                 
8 Ezt ’91-ben inkább csak udvariasságból írtam. Nem tudni, mi lett volna, 

ha helyben pártot alapítunk, de a „szocialista táborban” nem mi lettünk 
volna az egyetlenek, ahol a kommunistán kívül másféle párt is létezik. 
Igazság szerint sajnáltam, hogy bátortalanok vagyunk.  

9 Ma, 2015-ben már nem tudom, valójában hova indult akkor Magyar-
ország, de hogy nem oda jutott, ahova én 1991 júniusában még reméltem, 
az kétségtelen. 
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(Montreal, 1989. július) 

Pártos pálfordulás? 

Nagy változás, hogy a magyar kommunista párt (MSZMP) az 
utóbbi időkben már a nemzeti érdekeket is kezdi figyelembe venni, 
és talán az utolsó utáni órában szót emel az erdélyi (és általában a 
romániai) magyarok érdekében. 

Valóban nagy fordulat ez a szótlan cinkosság több évtizede után, 
amikor az irányított propaganda és oktatás még azt is igyekezett 
elfeledtetni a magyar társadalommal, hogy egyáltalán élnek magya-
rok az ország határain kívülre rekesztve. 

„Semmi közünk hozzájuk” – fogalmazta meg a hivatalos állás-
pontot diákjai rájuk vonatkozó kérdésére egy főiskolai ideológiata-
nár a hetvenes évek elején. Ekkortájt nevezte E. Fehér Pál újságíró 
– az állandóan változó pártpolitika azonnal reagáló „bátor” hang-
adója – Erdélyt Magyarország Algériájának. 

Sokak erőfeszítése nyomán mind ismertebbé vált ugyan a hatá-
rokon túli magyar irodalom, de az a pedagógus, aki e részek törté-
nelméről, vagy különösen a kisebbségi sorban élők aktuális helyze-
téről próbálta diákjait felvilágosítani, az az állásával játszott, s a 
nacionalista bélyeg nagyon hamar ott viríthatott bárki homlokán. 

Aczél György, a magyar kultúra nagy manipulátora s a hatalom 
hajdani második embere – aki 1977-ben egy újságíró romániai él-
ménybeszámolójára ingerülten kijelentette: „Értsék meg már végre, 
hogy a román elvtársak is a szocializmust építik” – Erdéllyel kap-
csolatban nézeteit még évtizedünkben is egy általa újra és újra idé-
zett Balogh Edgár-i kijelentésbe sűrítette: ne lőjetek arra a repülő-
gépre, amelyen kétmillió túszotok utazik. 

Pedig már régen világos volt, milyen sors vár e túszokra. 
Egyes vélemények – és sugalmazások – szerint a beállott pozitív 

változás a kommunista párt érdeme. 
A hatvanas évek első felétől Magyarország, ha nem is a legvidá-

mabb, de talán a legkevésbé terrorizált és kétségkívül a legmanipu-
láltabb „szocialista” barakk volt. A párt igyekezett minden lehetsé-
ges feszültségnek elébe menni, még azon az áron is, hogy a jelen 
megkreált gazdasági illúziójáért feláldozza a jövőt. 

Egy népet, mely egyszer megmutatta az erejét, előre le kell sze-
relni, hogy uralkodni lehessen rajta. Számukra ez volt ’56 nagy 
tanulsága. 
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A csődöt mondott szocializmuskísérlet, valamint a romániai 
magyarok helyzetének rohamos rosszabbodása s a beindult mene-
kültáradat olyan feszültséghalmazt hozott a felszínre, amelyben – 
az eddig alkalmazott belpolitikai taktika értelmében is – kénytele-
nek voltak állást foglalni. Ez lényegében abban jelentkezett, hogy 
szóhoz hagyták jutni azokat is, akik már régen szorgalmazták (vol-
na) a külpolitika ilyen értelmű változását. Románia nemzetközi 
megítélése is könnyebbé tette ezt a lépést: nem a magyar hivatalos-
ság volt az első, aki a világban felvetette a romániai kisebbségek 
helyzetét. Kórusba bekapcsolódni biztonságosabb, mint szólóban 
szólni, mikor pedig szólni kell. 

Az erdélyi magyarok ügyében elfoglalt pártálláspont ellentmon-
dásosságát meggyőzően bizonyítja a menekültekkel szembeni eljá-
rás ingadozása. Csak a legkirívóbbakat említve: a múlt év (1988) ja-
nuárjában (átmenetileg) visszavonták a már kiadott ideiglenes tar-
tózkodási engedélyeket, s mindenkit felszólítottak, térjenek haza. 
Mintegy fél éve közfelháborodás hatására született az a határozat, 
hogy ügye méltó kivizsgálása nélkül egyetlen menekülőt sem adnak 
vissza a román hatalom pribékjeinek. 

De a szocialista internacionalizmusnak nevezett magyar állás-
ponttalanság és eleve behódolás hagyományának továbbélését bi-
zonyítja a tavalyi szégyenletes aradi találkozó is, ahol Grósz Károly 
akkori pártfőtitkár és miniszterelnök valószínűleg sok mindent kép-
viselt a román diktátorral szemben, de az ország és a nemzet érde-
keit semmiképpen. Ugyancsak ő mondott köszönetet – immár az 
idén – a csehszlovák nemzetiségi politikáért. 

A legsötétebb pont azonban az a hallgatás, amellyel a magyar 
hivatalosság nem vesz tudomást a román határon lassan évek óta 
folyó tömeggyilkosságról. Ennek bizonyítékai eddig közvetettek: a 
leplombált koporsókban hazaszállítottak s Erdély földjében elhan-
toltak statisztikákban nem szereplő, de egyre szaporodó sírjai; a 
Magyarországra elindultak, de sehova meg nem érkezők növekvő 
száma; a román határőr beszámolója a Szabad Európa Rádió ro-
mán nyelvű adásában a menekülőkre felszólítás nélkül tüzelő, erre 
„idomított” katonák megjutalmazásáról. 

A magyar határőrség nem lát, nem hall, nem beszél. 
Kinek a parancsára? 
Egyetlen, ez év júniusi eset kivételével, amikor tanúi voltak egy 

rakétákkal és puskaropogással kísért hajtóvadászatnak, s ezt köve-
tően két kisgyermek tetemét fogták ki a Marosból. 

Vajon hány halott úszott le az Erdélyből érkező magyar folyó-
kon, míg ez a hivatalos közlemény megjelent? 
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A magyar párttagok között – nyilvánvalóan – sok tisztánlátó, 
becsületes ember is van. A párt szelleme azonban nem ez. 

Milyen érzés lehet egy nemzetáruló párt tagjának lenni? 
Nagyon sokan hisznek ma egy lényegi változásban, abban, hogy 

az MSZMP hazafias és reformpárttá képes alakulni. 
Ám lássuk, hogyan veti le a farkas a bőrét, hogy bebizonyítsa: 

valójában bárány. 
 

 
Megjelent a Nyugati Magyarság 1989. évi 7-8. számában. 
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(Montreal, 1989) 
 

Tóth Ilona 

Hiteles kórképünk 
– Für Lajos montreali előadásáról – 

 
Nemrégiben olvastam egy interjút, amelyben azt mondta valaki: 

a haza ott van, ahol értelme van a szenvedésnek. Ez jutott eszembe 
Für Lajos montreali, augusztus 27-én a Bethlen Körben elmondott 
előadását hallgatva. 

Akik az otthoni eseményeket s a Magyar Demokrata Fórum te-
vékenységét figyelemmel kísérik, azok tudják, hogy Für Lajos az 
MDF elnökségének a tagja. A jobb megismerés végett nem árt 
azonban néhány szót életútjáról is mondani. 1954-ben szerzett 
történelem szakos tanári oklevelet. A közelmúltban megjelent Hol 
vannak a katonák?... című könyvének fülszövegében írja, mi min-
dent csinált azóta: kezdetben tanársegéd, majd ’56 után könyvtári 
alkalmazott, rakodómunkás, általános iskolai tanár, 1964 óta a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos munkatársa. 1978-tól 
’87-ig másodállásban tanítja a történelmet a nyíregyházi és az egri 
főiskolán. ’87-től az ELTE Közép- és Újabbkori Magyar Történelmi 
Tanszékén tanít – immár teljes állásban. 

Tudjuk, hogy a Hitel szerkesztőségének tagja. Kevésbé köztu-
dott, hogy a „szocializmus éveiben” megszűnt magyarságkutatás új-
raindításának egyik fő szorgalmazója. 

A montreali Bethlen Gábor Körben Sorskérdésünk a demokrá-
cia címmel tartott előadást. 

Nyár vége lévén, kicsit mindenki tájékozottabb az otthoni ese-
ményeket illetően. Ki otthon tapasztalta meg, ki pedig másod-, har-
madkézből kapta a híreket. Esetenként nem is mindig helytállóakat. 
Für Lajos előadása azonban nem a hírkeltő részletekre, hanem a 
Magyarország mai – s minden bizonnyal holnapi – állapotát meg-
határozó tényekre épült. 

Erős, határozott vonásokkal vázolta föl az ország földrajzi fekvé-
séből, történelmi előzményeiből, belpolitikájából eredő nehézsége-
ket. Tudja bár mindenki, mégis megdöbbentő volt így, egy csokorba 
szedve hallani, hogy az elmúlt negyven-egynéhány esztendő kom-
munista vezetése alatt milyen mélyre süllyedt az ország gazdasági-
lag, szellemileg, erkölcsileg egyaránt. Nincs olyan a súlyát, erejét, 
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fejlődését meghatározó és befolyásoló tényezők között talán egy 
sem, amely ne szorulna megreformálásra vagy gyökeres megváltoz-
tatásra. Hogy mit jelent mindez az emberi élet vonatkozásában, 
pregnánsan jelzi a nemzet lélekszámának tragikus méretű fogyása. 
Vegyük hozzá – mert szervesen idetartozik – a mai Magyarország 
határain kívül, a szomszédos államokban élő magyarság vészterhes 
sorsát, s látni fogjuk, semmiféle illúziót nem táplálhatunk az ország 
gyors talpra állásáról, önbizalmának látványos visszanyeréséről. 

Törvényszerű hát, hogy életösztönünk kapaszkodókat keres, és 
kétségtelen – mint ezt az előadó is említette –, az utóbbi egy-két év 
változásai sok vonatkozásban reményre jogosítanak. Ám Magyaror-
szág sorsát nem utolsósorban az fogja eldönteni, lesznek-e olyan 
vezetői, akik tudnak szembenézni és képesek megküzdeni a vázolt 
nehézségekkel. 

Für Lajos nyilván – s joggal – bízik alakuló pártja sikerében, de 
keveset hallhattunk tőle a választások utáni elképzelésekről. 

Ha már tudjuk, hogy min kell változtatni – s Magyarország ese-
tében csak válaszolni könnyű, hogy: mindenen –, természetszerűen 
a hogyan a legfontosabb kérdés. És kikkel? 

A nép szavaz ugyan – s közhely, hogy akkor is, ha nem megy el 
szavazni. De tudja-e, hogy mire? Hiszen az már rég nem elég, ha 
csak azt tudja, hogy mire nem akar. Megnyerni a bizalmát valószí-
nűleg még így is könnyebb lesz, mint megtartani azt. 

Mert „a nép, az istenadta nép” lassan talán megtudja – vissza-
utalva e beszámoló kezdő soraira –, hogy miért szenvedett eddig. 
De az nem a hitét fogja erősíteni. 

  
Megjelent a Montreáli Magyarság 1989. június-augusztusi szá-

mában.
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(Budapest, 1985) 

A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete 
(tanulmányvázlat) 

 
A kisebbségek és a világszervezet 

A fogalmak polivalensek, így az igazság fogalma is. Más a győző 
és más a legyőzött, más az elnyomó és az elnyomott igazsága. Tar-
talmát – úgy tűnik – az érdekek és célok összefüggő együttese hatá-
rozza meg. Használhatóságának e tény korlátokat szab; a kisebbsé-
gek problémájának nemzetközi jogi megközelítésében mégis kiin-
dulópontként kezelhető. Egyrészt mert az igazság szolgáltatásának 
alapja és részben eszköze a jog. Egy adott jogrendszer természetétől 
függ, milyen igazságot akar és képes biztosítani. Másrészt azért, 
mert a két világháború győztes hatalmai az „igazság uralmát”1 biz-
tosító, „a jog uralmán alapuló”2 világrend megteremtését fogalmaz-
ták meg egyik alapvető célkitűzésükként, melyben békében és biz-
tonságban élhetnek az emberek.3 Kérdés, hogy ki (vagy kik) igazsá-
ga valósult meg az első világháború után, és kié (vagy kiké) napja-
inkban? 

A nemzetközi jog sokat változott a huszadik században, minde-
nekelőtt a két nemzetközi szerv: a Nemzetek Szövetségének (Nép-
szövetség) és az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) létrejöt-
te és működése következtében. A Nemzetek Szövetségének Egyez-
ségokmánya kijelenti, hogy a szerződő felek „a nemzetközi jog sza-
bályait ezentúl a Kormányok kölcsönös magatartásának valóságos 
zsinórmértékéül határozottan elismerik”.4 Az ENSZ alapokmánya – 
valószínűleg az előbbi kijelentés valós érvényesülésének ismereté-
ben is – óvatosabban fogalmaz: „megteremtjük azokat a feltétele-
ket, amelyek mellett az igazságosság és a nemzetközi szerződések-

                                                                 
1 A Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya. Versailles, 1919. június 

28. In: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. Budapest, 
1983. 40. 

2 A jaltai nyilatkozat. 1945. Február. In: Halmosy Dénes: i. m. 1918–1945. 
605. 

3 Vö. még: Az ENSZ Alapokmánya. San Francisco, 1945. jún. 26. I. fejezet 
1. cikk 1. pont. In: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1945–1982. 
Budapest, 1985. 22. 

4 In: Halmosy Dénes: i. m. 1918–1945. 40. 
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ből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezett-
ségek iránti tisztelet fenntartható.”5 

Gyakorlati szempontokból ma bennünket mindenekelőtt az 
ENSZ jogalkotó és jogérvényesítő szerepe érdekel; mielőtt azonban 
ezt érintenénk, nem érdektelen a két szervezet néhány közös jegyét 
kiemelni: 

1. Mindkettőt a háború győztes hatalmai hozták létre, azok, akik 
az általuk meghatározott békefeltételek révén megszabták a háború 
utáni világrendet, ami ha nem is az akkor megfogalmazott elképze-
lések szerint alakult, lényegében a későbbi események keretéül 
szolgált. 

2. A Nemzetek Szövetsége Tanácsának, illetve az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának (ezek az illető szervezetek alapvető döntésekre jo-
gosult szervei) a nagyhatalmak számára meghatározó szerepet biz-
tosít a felmerülő problémák megoldásában. Különösen szembetűnő 
ez a Biztonsági Tanács esetében: a megfelelő arányú igenlő szavazat 
mellett a határozat meghozatalához az állandó tagok egyhangú 
egyetértése szükséges, vagyis vétójoguk van.6 

(Ebben a szavazási módban a jaltai értekezleten egyezett meg 
Churchill, Roosevelt és Sztálin.7) E tény egyrészt fokozott felelőssé-
get ró a nagyhatalmakra, másrészt – a két világrendszer szembenál-
lása következtében – szinte döntésképtelenné teszi a Biztonsági Ta-
nácsot.8 

3. Mindkét szervezet alapvetően a béke megőrzését tekintette, 
illetve tekinti fő feladatának, minden más kérdés e célkitűzésnek 
rendelődik alá. Különösen kihangsúlyozott ez a törekvés az ENSZ 
esetében, ami az atompusztulás lehetőségének az árnyékában a leg-
nagyobb mértékben indokolt, de ugyanakkor a háborútól való féle-
lem akadálya olyan kérdések felvetésének és megoldásának, melyek 
felszín alatti feszültségként való továbbélése éppen a háború veszé-
lyét növeli.9 Úgy tűnik, a lényegi problémák megoldását szolgáló 
igyekezet helyett a tüneti kezelés módozatai részesülnek előnyben. 

                                                                 
5 In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 21. 
6 A Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya. 4. és 5. cikk. In: Halmosy 

Dénes: i. m. 1918–1945. 41–42.; Az ENSZ Alapokmánya. V. fejezet. In: 
Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 27–28. 

7 A jaltai nyilatkozat. IV. pont. In: Halmosy Dénes: i. m. 1918–1945. 603. 
8 Valki László: A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete. Budapest, 

1981. 123. 
9 „Az a tény, hogy a második világháború óta képtelenek voltunk a nemzet-

közi viszonyok valóban kritikai tárgyalására, e válságos területre vonatko-
zó elvek és elképzelések hiányából ered. Különösképpen ideje lenne tartós 
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Ez magyarázza, hogy bizonyos kérdések – például a határoké, 
függetlenül azok igazságos vagy indokolt voltától – érinthetetlenek; 
más kérdések (például a kisebbségek közösségi jogai) konzultatív 
jellegű tanácskozásokon megvitathatók, a vitáknak vagy azok kö-
vetkeztetéseinek azonban gyakorlati jelentőségük nincs, döntésho-
zatalra vagy nemzetközi egyezmények létesítésére jogosult fórumok 
lényegében nem foglalkoznak velük, és megítélésük (legjobb eset-
ben) a második világháború óta szinte változatlan nézetek alapján 
történik.10 Pedig nem lehetetlen, hogy e területek nemzetközi jogi 
tisztázása és rendezésük megkísérlése több szolgálatot tehetne a 
béketörekvések érvényesítésének, mint elhanyagolásuk vagy elhall-
gatásuk. 

Így az ENSZ jogalkotó tevékenysége bizonyos részterületekre 
szorítkozik, gyakorlati eredményei is a közvetlen politikai szférától 
távolabb eső területeken mutathatók ki (lásd WHO, FAO, 
UNESCO); a nemzetközi egyezmények túlnyomó többsége ma is 
kétoldalú tárgyalások eredménye.11 A világban ma is elterjedt az 

                                                                                                                              
megoldásokat találni az új államok kialakulásakor létrejött területi viták 
és konfliktusok vonatkozásában. (…) Riasztóan nőtt a megoldatlan helyze-
tek száma, melyek többé-kevésbé statikai állapotban élnek tovább. Fegy-
verszüneti demarkációs vonalak helyettesítik a nemzeti határokat; sajátos 
és sürgető kérdések megoldásaként önkényes és illogikus módon hoztak 
létre államokat; a nemzetek és nemzetiségek között ismétlődő fegyveres 
összecsapások minden visszahatásukkal együtt a mai világrend állandó 
tartozékainak tűnnek. 

  Mindezeket a problémákat háttérbe szorítja a nukleáris háború és az 
emberiség lehetséges elpusztításának veszélye. A sors iróniája, hogy 
éppen e veszély kényszeríti az államok felelős vezetőit és a nemzetközi 
szervezeteket arra, hogy a világbéke mindenáron való megőrzése 
kérdésének elsőbbséget adjanak. A békét gyakran azzal biztosítják, hogy a 
közvetlen és robbanásveszélyes problémák tartós megoldását elhalasztják, 
és elégtelen, köztes megoldásokat választanak. (…) Ebben az ördögi 
körben a nukleáris háborútól való félelem a tartós megoldások haloga-
tásához vezet, miközben a megoldatlan válságok szülte bizonytalanságok 
valószínűbbé teszik a nukleáris háborút.” (Bibó István: The Paralysis of 
International Institutions and the Remedies. Sussex, England, 1.; A nem-
zetközi államközösség bénultsága című Bibó-tanulmány azóta magyarul 
is megjelent a Különbség című kötetben Budapesten, 1990-ben. A fent 
idézett szövegrészt magam fordítottam. Az angol szöveg kategorikusabb, 
mint az eredeti magyar.) 

10 Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, 
egyenjogúság. Budapest, 1984. 216–218. 

11 Simai Mihály: A globális problémák és az ENSZ lehetőségei. In: Az ENSZ 
és a világproblémák. Budapest, 1977. 18. 
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éhínség, a nyomor, az analfabetizmus, az elnyomás legkülönbözőbb 
fajtái; a háborúk szünet nélkül folynak a legkülönbözőbb színtere-
ken – pedig ezek felszámolása ott szerepel a világszervezet célkitű-
zései között. 

A jogi normák alkotásának egyik akadálya kétségkívül az a tény, 
hogy hiányzik érvényesítésük eszközrendszere: nincsenek kidolgoz-
va a szankciók alkalmazásának módjai, és a mai megosztott világ-
helyzetben hatékony formában valószínűleg létre sem hozhatók.12 A 
jogi normák azonban akkor is hatnak, ha megszerzésük közvetlen 
visszahatást nem von maga után. „Addig ugyanis, míg valamilyen 
jogi fórum nem nyilvánít illegálissá valamilyen cselekményt, maga-
tartást, addig nem állítható teljes bizonyossággal, hogy valóban 
normaszegés történt.”13 A nemzetközi közvélemény pedig bizonyos 
mértékig befolyásolhatja minden állam magatartását nemzetközi 
jogilag már szabályozott területeken.14 

A fentiek nem jelentik az ENSZ jelentőségének kétségbevonását. 
Nyilvánvaló, hogy számos esetben hozzájárul a nemzetközi feszült-
ség enyhítéséhez helyi konfliktusok mérséklése által.15 Ugyanakkor 
fórumot biztosít az egyes államok számára nézeteik kicserélésére. 

Sokan bírálják a világszervezetet, sikertelennek, formálisnak 
tartják tevékenységét, sőt hibásnak tartják alapokmányát is.16 Jelen 
eszmefuttatás azonban abból a feltevésből indul ki, hogy az ENSZ-
nek nagyobb lehetőségei rejlenek jelenlegi szervezeti felépítésében, 
mint amennyit megvalósít; a világ alapproblémái e keretek között is 
megközelíthetőek lennének legalább a jogi normaalkotás szintjén, 
aminek hatása – mint előbb utaltam rá – nem maradna el még 
akkor sem, ha ezek érvényesítésére nincsenek is meg a megfelelő 
eszközök. 

Az egyik ilyen fontos alapprobléma a kisebbségek nemzetközi 
jogi helyzetének tisztázatlansága. E téren az eddiginél sokkal többet 
tehetne az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC), mely 
alapszabálya szerint rendelkezik azzal a joggal, hogy a hatáskörébe 

                                                                 
12 Simai Mihály: i. m. 37. 
13 Valki László: i. m. 122. 
14 Bokorné Szegő Hanna: A nemzetközi szervezetek szerepe az egyetemes 

jellegű nemzetközi normák létrehozásának folyamatában. Doktori érte-
kezés. Kézirat. Budapest, 1973. 298. 

15 Valki László: i. m. 128.  
16 Simai Mihály: i. m. 29. 
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tartozó kérdések megoldására sajátos új szerveket hozzon létre.17 Az 
ECOSOC égisze alatt működő Emberi Jogok Bizottságának 1947-
ben kompromisszumos megoldásként létrehozott (összevont) 
diszkriminációellenes és kisebbségvédelmi albizottsága – főleg a 
kisebbségek vonatkozásában – elméleti szinten is alig mutathat fel 
lényeges eredményeket, még kevésbé beszélhetünk tevékenységé-
nek gyakorlati hatásairól.18 

 
Érték és jogvédelem 

Valószínűleg leegyszerűsítés, de talán nem téves az az állítás, 
hogy a jog feladata konfliktushelyzetekben az igazság érvényesítése. 
Nemzetközi téren érték és nemérték (Unwert) ütközésekor minde-
nekelőtt politikai tényezők döntik el, mi az éppen aktuális „igaz-
ság”; ebben az esetben az elméleti megközelítés gyakorlati problé-
mákba ütközik. Ha viszont érték szembesül értékkel, a jelenségek 
összetettsége és változatossága következtében az elméleti kibontás 
mindenekelőtt elméleti nehézségekkel küzd. 

A kisebbségek helyzete mindkét esetbe besorolható, és az ebből 
eredő sokféleség teszi oly vitatottá magának a terminológiának a 
kérdését is,19 s e tisztázatlanság okán vagy ürügyével elodázhatóbbá 
egy általános érvényű jogi állásfoglalást. 

Az ilyen eleve rövidre szánt írásban nincs tér e sokféleség felvá-
zolására (ami előfeltétele lehetne megalapozott következtetések le-
vonásának), az érték fogalmából kiindulva mégis kísérletet lehet 
tenni egyfajta általánosítás megfogalmazására. 

Az érték (akárcsak az igazság) polivalens, sokféleképpen értel-
mezhető fogalom. Ha a nemzetközi jogban (legalábbis a jogelmé-
letben) elfogadott értékek vizsgálatából indulunk ki (az emberi élet, 
emberi jogok, az államoknak a be nem avatkozás elvére épülő szu-
verenitása): a társadalmi gyakorlatban elismert értékeket autonóm 
rendszerek képezik, és mindaz, ami ezek fenntartását elősegíti. (A 
tárgyak értéke, legalább részben, ez utóbbi vonatkozásból ered.) Ezt 
támasztja alá egy nem társadalmi tárgyú példa: a növény- és állat-

                                                                 
17 Az ENSZ Alapokmánya. X. fejezet 68. Cikk. In: Halmosy Dénes: i. m. 

1945–1982. 35. 
18 Fawcett, James: The International Protection of Minorities. Minority 

Right Group, Report No. 41. London, 1979. 12., Joó Rudolf: i. m. 214. 
19 A többnemzetiségű társadalmakról tartott ljubljanai szeminárium (1965. 

június 20–21.) vitáinak jelentős része e kérdéshez kapcsolódott. (Seminar 
on the Multinational Society 1965. Doc. ST. (TAO) HR/23. 1965.) 
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fajok védelme, ugyanis az élő rendszereket egyfajta autonómia jel-
lemzi. Ha mindez igaz, a kisebbségvédelemmel kapcsolatban felte-
hető a kérdés: tekinthetők-e a kisebbségek autonóm rendszereknek, 
illetve joguk van-e arra, hogy annak tekintsék őket, vagy tekintsék 
magukat? Vagyis rendelkeznek-e értéktartalommal? S bár a kérdés 
érdembeli megválaszolása részletes tanulmányokat igényel, a leegy-
szerűsítés veszélyének vállalásával állítható: a kisebbségek – min-
denekelőtt kulturális sajátosságaik, másságuk által – csak akkor 
nem rendelkeznek értéktartalommal, ha az uniformizált társadalom 
képviseli velük szemben a helyesen választható értéket; ez esetben 
azonban abszolút módon megkérdőjelezhető a társadalom rész-
rendszereinek autonómiája. Ugyanakkor az egész élővilág története 
azt bizonyítja, hogy mind a természet, mind a társadalom mindig a 
változatok végtelen sokaságával „dolgozott”, s a jövő hordozói soha-
sem az uralkodó változatok voltak. A helyesebb tudományos para-
digmák hívei kezdetben mindig kisebbségben voltak; kisebbség volt 
hajdanán a polgárság is, mely végül megteremtette az akkori jövőt, 
a polgári társadalom rendjét. Logikai továbbgondolással kijelenthe-
tő, de a történelem is számtalan példával szolgál erre, hogy az uni-
formizálásra törekvő, ezáltal a változás lehetőségét kizáró vagy kor-
látozni igyekvő megmerevedett társadalmak halálra ítéltek, kime-
rítve az adott formákból eredő tartalékaikat, magukat felőrölve 
(esetleg külső behatások közrejátszásával) elpusztultak. 

Nem vethető fel ilyen egyértelműen a kérdés az etnikai kisebbsé-
gek esetében, hiszen éppen valamiféle „jövőt hordozó” mivoltuktól 
való félelem lehet oka az oly elterjedt asszimilációs törekvéseknek. Az 
azonban valószínű, hogy az etnikai uniformizálás kísérlete – éppen a 
társadalmi folyamatok meghatározottsága következtében – hozzájá-
rul a fennebb említett uniformizálás mint jelenség kialakulásához, 
annak minden következményével együtt. Közvetlenebb megfogalma-
zással élve: az etnikai kisebbségek elnyomása csak részjelensége egy 
adott társadalmon belüli elnyomásnak, így a zsarnokság egyik tünete, 
ugyanakkor annak eszköze önnön létének fenntartásában. 

A kisebbségi kultúrszféráknak, a másságnak kétféle értéktartal-
ma van: immanens és funkcionális. Az előbbi magának a másság-
nak a valóságot gazdagító, sokféleség-teremtő jellegéből származik, 
az utóbbi pedig a más kultúrkörökkel szembeni toleráns vagy ag-
resszív magatartásából. E második esetben értéke nemérték (Un-
wert) is lehet, amennyiben más értékek elpusztítására és nem azok 
integrálására törekszik. 

A negentropikus (élő) rendszerek alapvető törvénye a terjeszke-
désre törekvés. Ez a társadalmi funkciókra is vonatkozik, melyek 
számára a terjeszkedés lehetőségeit és módjait az illető társadalom-
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ban uralkodó jogrend határozza meg. A kisebbségekre vonatkoz-
tatva: egy kulturált jogrendű társadalomban a (nevezzük így) világ-
szemléleti kisebbségek törekvéseit nem hatalmi eszközökkel befo-
lyásolják (hacsak nem hatalmi eszközökkel lépnek fel maguk is), az 
etnikai kisebbségek számára pedig a fennmaradás, az önmegtartás 
lehetősége éppúgy biztosítva van, mint a többség számára. (Ez – a 
megfogalmazásból is következően – nem zárja ki az önkéntes asz-
szimiláció jogát.) 

Ha a fenti eszmefuttatás helyes, akkor a kisebbség általában ér-
téket hordoz, és ezért védelmet érdemel. Ennek alapján felteendő a 
kérdés: a mai nemzetközi jogrendnek „védett jogi tárgyai”-e a ki-
sebbségek és az általuk képviselt értékek? 

Valki László szerint „…a jelenlegi normarendszer »védett jogi 
tárgya« nem más, mint a nemzetközi status quo. Mivel e norma-
rendszer alapnormáit a második világháború befejezésekor kodifi-
kálták, úgy is mondhatnánk, hogy a »védett jogi tárgynak« volta-
képpen az akkori status quo tekinthető.”20 

A világban azonban számtalan változás történt azóta: új államok 
alakultak, társadalmi rendszerek belső jellege változott meg, sőt ha-
tárok módosultak, és a nemzetközi jog mindezeket a változásokat 
elfogadta, végeredményben tehát mindig az adott status quót vé-
di,21 igyekezvén korlátozni annak változásait. 

A status quo védelme és a be nem avatkozás elvének abszoluti-
zálása a kisebbségekkel való bánásmód meghatározásának a jogát 
az egyes államok belügyei közé utalta,22 jogvédelmük nemzetközi 
kodifikálására a második világháború után erre illetékes fórumok 
részéről kísérlet sem történt, problémáikkal kizárólag konzultatív 
jogkörű szervek (ECOSOC, illetve ennek diszkriminációellenes és 

                                                                 
20 Valki László: i. m. 119–120. 
21 Valki László: i. m. 123–124. 
22 Fawcett, James: i. m. 4. és 8. 
 Az első világháború utáni kisebbségi jogvédelemmel kapcsolatban írja Kő-

vágó László: „a kisebbségi jogoknak belügyből nemzetközi üggyé változta-
tásával tulajdonképpen T. G. Masaryk elgondolása valósult meg. Masaryk 
a háború alatt írt munkáiban élesen támadta, s farizeusi alapelvnek nevez-
te az akkor érvényben levő gyakorlatot, mely a nemzeti kérdést az államok 
belügyének tekintette. Azt hangsúlyozta, hogy nem szabad ennek az ela-
vult és őszinteség híján való gyakorlatnak érvényesülnie, mely szerint az 
államok nem avatkozhatnak be más államok belügyeibe. Szorgalmazta, 
hogy a megalakítandó Népszövetség hozzon létre a nemzetiségi problémá-
ban illetékes döntőbíróságot.” – Kővágó László: i. m. 23. 
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kisebbségvédelmi albizottsága) foglalkoztak.23 A kisebbségi jogok 
az egyéni jogok keretébe soroltattak;24 ez a felfogás elismeri az 
egyén jogát a kisebbséghez való tartozásra, de implicite nem ismeri 
el a kisebbségnek mint közösségnek a létét. Elismeri a kisebbséghez 
tartozó egyén értékeit, de nem ismeri el a kisebbség tagjai által 
közösen birtokolt értékeket. 

A status quo fenntartására való törekvés a konfliktusok elkerülé-
sét, a béke védelmét célozza. Nem tesz azonban különbséget demok-
rácia és diktatúra között,25 és – következetesen alkalmazva – eltűri a 
legagresszívebb rendszerek létét is, pontosabban azok olyan válfajait, 
melyek nem törekednek (legalábbis nyíltan) más országok területei-
nek megszerzésére.26 Kérdés azonban, hogy azok a feszültségek, me-
lyek sok helyütt így a felszín alatt maradnak, másutt nyílt konfliktu-
sokká, sőt mészárlásokká fajulnak, nem veszélyeztetik-e jobban a 
békét, mint ha a világ szembenézne e kérdéskörrel, és közös megol-
dást próbálna keresni?27 

 
A kérdés történetének tanulságaiból 

A kisebbségek elnyomásának története a távoli időkbe nyúlik 
vissza, jogaik nemzetközi védelme újabb keletű jelenség. Kezdetben 
a vallási kisebbségek védelmét írták elő nemzetközi szerződések (pl. 
a keresztényekét Törökországban), később viszont – a nemzeti ön-
tudat és a nacionalizmus ébredésével – mindinkább az etnikai ki-
sebbségek kérdése került előtérbe. 

E vázlatos írásnak nem lehet célja a történeti vonatkozások még 
rövid összefoglalása sem, de nem érdektelen a jogvédelem máig 
érvényes közös jegyeire való rákérdezés. 

Egyik alapvetően közös vonás, hogy a kisebbségi jogvédelem 
gyakorlatilag sohasem a közösség, hanem mindig az egyén védel-
mét jelentette, még akkor is, amikor – napjaink gyakorlatával 
szemben – konkrét nemzetközi garanciák szavatolták ezt. Flachbart 
Ernő megállapítja: „az 1878. évi berlini szerződés 4. cikkében, 
melyben Bulgária kötelezte magát, hogy azokban a közösségekben, 
ahol bulgárok török, román, görög és egyéb lakosokkal vegyesen 
élnek, a választásoknál és a szervezeti szabályzat kidolgozásánál 

                                                                 
23 Kővágó László: i. m. 105–106. 
24 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. In: Halmosy Dénes: i. m. 

1945–1982. 166. 
25 Valki László: i. m. 124. 
26 Vö. Bokorné Szegő Hanna: i. m. 297. 
27 Vö. Bokorné Szegő Hanna: i. m. 33. 
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számolni fog a lakosok jogaival és érdekeivel. E rendelkezés már 
teljesen a francia forradalom gondolatvilágát viseli magán. Ahogy a 
nagy francia forradalom az állam és az egyes polgárai között sem-
miféle közbenső kollektív testületet el nem ismer (…), úgy az idézett 
cikk is Bulgária egyes török, görög stb. lakosainak, nem pedig a 
török, görög stb. kisebbségnek jogait és érdekeit biztosította.”28 

Ebből az idézetből kiolvasható a kisebbségi jogvédelem másik 
jellegzetessége is, mely mindmáig talán legnagyobb akadálya e 
kérdés nemzetközi jogi rendezésének. A francia forradalom hozta 
létre ugyanis az államnemzet koncepcióját, mely az egységes politi-
kai nemzet keretein belül tartja elképzelhetőnek más etnikumú 
egyének létét. Ez az elmélet többfajta alakban jelentkezett az idők 
folyamán, eredetileg Kossuth is ezen az alapon képzelte el a ’48-as 
forradalom utáni Magyarország polgárainak nemzetiségi hovatar-
tozástól független jogegyenlőségét; eleget bírálták is érte. Legva-
dabb formái azonban valószínűleg napjainkban virágoznak, extre-
mitásukat azokban az országokban érve el, ahol el sem ismerik az 
etnikai kisebbségek létét. 

Ez a két vonás jellemezte az első világháború utáni sokat idézett 
nemzetiségi szerződéseket és azok garanciális rendszerét is. Itt sem 
a közösségi jogokat szorgalmazták (ahogy némelyek szerették volna 
értelmezni); ezt akármelyik, pl. a Lengyelországgal kötött szerződés 
is bizonyítja: „a lengyel kormány kötelezi magát, hogy minden la-
kosnak születési, nemzetiségi, nyelvi, faji vagy vallási különbség 
nélkül az élet és a szabadság védelmét biztosítja.” (I. fejezet 2. 
cikk29 – kiemelés T. K. A.) 

Az egész rendszer működési mechanizmusa is tele volt ellent-
mondásokkal (legalábbis a célszerűség szempontjait tekintve): petí-
ciót bárki küldhetett a Nemzetek Szövetségéhez kisebbségi ügyben, 
de ez csak informatív jelleggel bírt. A petíciót megküldték az érde-
kelt államnak, és jelentést kértek tőle (mely gyakran visszautasítot-
ta ezt). Ezután a petíció a jelentésekkel a Hármas Bizottság elé ke-
rült. A Nemzetek Szövetségének Tanácsa csak akkor tárgyalta az 
ügyet, ha a Tanács tagjai közül valamelyik támogatta azt. A tárgya-
lásokon nem vehetett részt az érdekelt ország, az anyaország sem, 
de a jogaikban sértett kisebbségek képviselői sem.30 

                                                                 
28 Flachbart Ernő: Individualista és kollektivista irányzatok a nemzetközi 

kisebbségi jogban. A Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 
nyilvános előadásai 1936/37. II. sorozat. A magyarság problémái. Debre-
cen, 1937. 10. 

29 In: Halmosy Dénes: i. m. 1918–1945. 85. 
30 Fawcett, James: i. m. 9–10. 



36 
 

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a garanciális 
rendszer, éppen mert az érintett állam a petíciók kivizsgálásában 
gyakorlatilag vétójoggal rendelkezett, továbbá az a mód, ahogy a 
panasz a Tanács elé került és megtárgyaltatott, egyrészt formálissá 
tette az egész eljárást, másrészt a nagyhatalmak érdekei döntöttek 
ezekben a kérdésekben.31 Jellemző, hogy az első tíz évben beérke-
zett 773 petíció közül 292-t elfogadhatatlannak tartottak, 8 jutott el 
a Népszövetség Tanácsához, és mindössze kettővel kapcsolatban 
történt valamiféle intézkedés.32 

Az egész rendszer jelentősége szinte kimerült abban, hogy még a 
figyelembe nem vett petícióknak is volt valamilyen pozitív hatá-
suk.33 

Mindezek alapján érthető a két világháború közötti kisebbség-
védelem hatástalansága, ami indokul szolgált ahhoz, hogy a máso-
dik világháború után az egész kisebbségi kérdést ejtsék. Vagyis a 
rosszul átgondolt és megszervezett rendszerrel együtt elvetették 
annak pozitív lényegét is. 

Ennek persze más oka is volt. Ekkor született ugyanis – a világ-
történelemben először – a (bűnöző értelmében) bűnös nemzetisé-
gek és nemzetek fogalma, mely egyrészt egyének cselekedeteit vetí-
tette ki egész népekre (itt – a kisebbségi jogvédelem területével el-
lentétben – valóban érvényesült a kollektivitás elve), másrészt 
olyan magatartásokat ítélt el, melyek éppen a problémák rendezet-
lenségéből adódtak, és valójában azokat a közembereket sújtották a 
legnagyobb mértékben, akiket tehetetlen szalmaszálként dobáltak a 
nagyhatalmi konfliktusok örvényei. Így váltak a kisebbségek bűn-
bakokká, mintha miattuk robbant volna ki a második világháború, s 
így került sor – a potsdami egyezmény verdiktuma alapján – a né-
metek millióinak kitelepítésére Magyarországról, de főleg Lengyel-
országból és Csehszlovákiából,34 s így igyekeztek (bár a potsdami 
egyezmény erről nem szólt) a magyarokat kitelepíteni Szlovákia te-
rületéről. Jellemző, hogy a bretonokat – akiknek jelentős szerepük 
volt a francia ellenállásban –, mivel Hitler Tiso Szlovákiájához ha-

                                                                 
31 „A kisebbségek védelme azoknak az államoknak a kiváltsága, amelyek a 

Nemzetek Szövetsége Tanácsát alkotják (…). A kisebbségek maguk azon-
ban a szerződések által teremtett nemzetközi jogoknak csak tárgyai, desti-
natáriusai, de nem alanyai.” Balogh Arthur: A kisebbségek nemzetközi 
védelme. Berlin, 1928. 102–103. 

32 Fawcett, James: i. m. 10. 
33 Uo. 
34 A potsdami értekezlet. XIII. pont. In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 

661–662. 
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sonló államot ígért nekik, s ennek akadtak hívei is, százszámra vé-
gezték ki a háború után, köztük a breton kultúra terjesztőit is;35 
vagy hogy a szlovákiai háborús bűnösök pereiben Tiso parlament-
jének egyetlen képviselőjét ítélték halálra, a magyar Esterházy Já-
nos grófot – az egyedülit, aki a zsidótörvények ellen szavazott.36 
Hosszúra nyúlna a sor, ha minden, e jelenséghez tartozó tényt meg 
akarnánk említeni. A „jog uralmán alapuló világrend” a bosszú 
éveivel kezdődött, amit nagymértékben olyan emberek tömegei 
szenvedtek meg, akiknek azelőtt sem volt beleszólásuk saját életük 
alakításába. 

A kisebbségek nemzetközi jogvédelme tehát lekerült a napirend-
ről, és az általános emberi jogok szorgalmazása került előtérbe. 
Mind az ENSZ Alapokmánya, mind az Emberi jogok egyetemes nyi-
latkozata, mind pedig a helsinki záróokmány37 a kisebbségi jogokat 
az egyén jogaiként értelmezi és kezeli. (Az első kettőben elő sem 
fordul a „kisebbség” szó.) 

Az ENSZ Alapokmánya értelmében a kisebbségi kérdés a Gaz-
dasági és Szociális Tanács (ECOSOC) hatáskörébe tartozik, mely e 
kérdés tanulmányozására létrehozta a diszkriminációellenes és 
kisebbségvédelmi albizottságot. Döntéshozatali joga azonban nincs, 
csupán konzultatív szerepe.38 Az eddig elért eredményei igen szeré-
nyek (még az elméletiek is), annak ellenére, hogy az ECOSOC aktív 
részvételével megszervezett 1965-ös ljubljanai és az 1977-es ohridi 
ENSZ-szemináriumok résztvevőinek hozzászólásai a holtpontról 
való lassú elmozdulást jelzik, bár általában megegyeztek abban, 
hogy „a nemzetiségi kérdés megoldása mindenekelőtt annak az ál-
lamnak a feladata, amelynek területén a nemzetiségek élnek”.39 

Ami azt jelenti, hogy nemzetközi szabályozásra nincs szükség. 
Az ECOSOC tevékenységének hatékonyságát illusztrálja 1953. 

augusztus 3-i, a kisebbségekre vonatkozó javaslatának a sorsa. E 
szerint „Az ECOSOC javasolja, hogy bármely olyan nemzetközi 
egyezmény előkészítésében, nemzetközi szervek döntésében vagy 
más okmányokban, amelyek új államokat hoznak létre, vagy új ha-
tárokat állapítanak meg az új államok között, külön figyelmet szen-
teljenek az ily módon létrehozott bármely kisebbség védelmének”. S 

                                                                 
35 Joó Rudolf: i. m. 154. 
36 Peéry Rezső: Malomkövek között. Stuttgart, 1977. 55–56. 
37 Helsinki záróokmány. VII. pont. In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 

546. 
38 ENSZ Alapokmány. X. fejezet. In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 34–36. 
39 Joó Rudolf: i. m. 216–218. 
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bár ez az ajánlás önmagában véve is igen korlátozott hatályú, mert 
„választóvonalat húz az 1953 előtti és utáni kisebbségi problémák 
között”, és „a valóságban a harmadik világ új államainak nemzeti-
ségi viszonyaira vonatkozik”,40 se ezen új államok határainak meg-
vonásánál, se a területükön élő kisebbségek helyzetének szabályo-
zásánál nem vették figyelembe. A függetlenedett országok határai a 
volt gyarmatokéit követik, s egyrészt több etnikumot zártak ugyan-
azon állam kereteibe, másrészt etnikumokat szakítottak szét. Az 
ENSZ 1960. december 14-i, a gyarmati rendszer megszüntetéséről 
szóló határozata egy szót sem ejt a kisebbségek helyzetéről. Azt 
viszont leszögezi, hogy: „Bármely kísérlet, mely az ország nemzeti 
egységének és területi integritásának részleges vagy teljes feldara-
bolására törekszik, nem egyeztethető össze az Egyesült Nemzetek 
Alapokmánya céljaival és elveivel.”41 Ez a megfogalmazás egyrészt 
hű ahhoz a hagyományhoz, mely a nagyhatalmi szóval tetszőlege-
sen meghúzott határvonalakat indokoltságuktól, igazságosságuktól 
függetlenül véglegeseknek tartja, másrészt nyílt beismerése annak, 
hogy a nemzeti egység az államnemzet egységére vonatkozik, követ-
kezésképp az államnemzet fogalma a legnagyobb mértékben össze-
egyeztethető az ENSZ Alapokmányának céljaival és elveivel. Ez azt 
is jelenti, hogy a „népek önrendelkezésének” szépen hangzó jelsza-
va valójában a soknemzetiségű nemzetállamok önrendelkezésére 
vonatkozik, és nem veszi tekintetbe az államokat alkotó népek való-
ságos vagy lehetséges akaratát; gyakorlatilag mellőzhető ténynek 
tekinti azt. Ha következetes lenne önmagához, az Egyesült Nemze-
tek Szervezete az Egyesült Nemzetállamok Szervezete nevet venné 
fel. Jogos tehát a vélemény: az ENSZ gyakorlatában a függetlenség-
gel véget ér a népek önrendelkezési joga.42 

Az ECOSOC diszkriminációellenes és kisebbségvédelmi albi-
zottságának a kisebbségi kérdéskörrel kapcsolatos talán legjelentő-
sebb akciója azok helyzetének felmérésére irányult; az erre vonat-
kozó döntés 1967-ben született. Az összegyűlt anyagot a Capotorti-
jelentés foglalta össze (1977). E jelentés – többek között éppen 
egyedi és egyszeri voltából származó jelentősége ellenére – nem 
értékelhető egyértelműen, egyrészt mert forrásanyagát elsődlege-
sen az egyes kormányok által szolgáltatott adatok képezték,43 már-

                                                                 
40 Uo. 215. 
41 Nyilatkozat a gyarmati országoknak és népeknek adandó függetlenségről. 

Genf, 1960. december 14., 6. pont. In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 352. 
42 Fawcett, James: i. m. 5.  
43 Joó Rudolf: i. m. 222. 
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pedig éppen azok az államok torzítják el statisztikáikat és igyekez-
nek megszépíteni a valóságot, ahol a kisebbségek helyzete kritikus. 
Másrészt a jelentés végkövetkeztetése – szemináriumok rendezésén 
és kutatások elősegítésén túl – azt javasolja, hogy az érdekelt orszá-
gok kétoldali tárgyalásokon kíséreljenek meg eredményeket elérni a 
problémák megoldásában.44 Ez utóbbinak ellentmond az érvényes 
nemzetközi normák által a jogsértő országok számára biztosított 
lehetőség: már a kérdés felvetését is elutasíthatják mint belügyeik-
be való beavatkozást. (Ez a kettősség emlékeztet a helsinki nyilatko-
zat egyik ellentmondására: míg az I. pontban az aláírók „Úgy vélik, 
hogy határaik, a nemzetközi joggal összhangban, békés eszközökkel 
és megegyezéssel megváltoztathatók”, a III. pontban kijelentik, 
hogy „A részt vevő államok sérthetetlennek tekintik egymás valam-
ennyi határát…”.45) 

A kisebbségi kérdés kizárólagos belügyként való kezelése – ép-
pen a mindenkori status quo elfogadása által is – gyakorlatilag ki-
szolgáltatja a kisebbségeket az illető állam éppen aktuális politiká-
jának, és védtelenül hagyja őket az érdekeiket csorbító többségi tö-
rekvések tendenciáival szemben. 

Sokan úgy vélik – ez ma az uralkodó koncepció –, hogy az 
egyetemes emberi jogok nemzetközi jogi kodifikálása sokkal átfo-
góbb jelleggel bír, mint a kisebbségi jogoké (ez lényegében így is 
van), és érvényesítésük automatikusan megoldja a kisebbségek 
problémáját is. Ez utóbbi azonban – úgy tűnik – egyáltalán nem bi-
zonyos. 

 
Az emberi jogok és a kisebbségi kérdés 

Az emberi jogok kérdése a nemzetközi dokumentumokban 
több helyütt és több megfogalmazásban is előfordul, a lényege 
azonban változatlan: az egyén jogairól beszél csupán. A mai nem-
zetközi jog számára kizárólag az államok rendelkeznek a jogi sze-
mély státusával. 

Az ENSZ Alapokmánya (mely többször szól az emberi jogok-
ról) 55. cikkének c. pontja így fogalmaz: az Egyesült Nemzetek 
Szervezete elő fogja mozdítani „az emberi jogoknak és alapvető 
szabadságoknak mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy val-
lásra való tekintet nélkül történő általános tiszteletben tartását”.46 

                                                                 
44 Fawcett, James: i. m. 11. 
45 In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 544. 
46 In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 33. 
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Az ENSZ közgyűlése többször is foglalkozott általános szinten 
vagy konkrét esetek kapcsán kisebbségeket érintő kérdésekkel; a 
következőkben csak a legfontosabbakra utalok. 

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának (1948. december 
10.) 2. cikke szerint: „Mindenki, bármely megkülönböztetésre, ne-
vezetesen fajra, színre, nemre, vallásra, politikai vagy bármely más 
véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre 
vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a 
jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságok-
ra.”47 

A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 
(1966. december 16.) már kisebbségekről, pontosabban kisebbsé-
gekhez tartozó személyekről is szól.48 A helsinki nyilatkozat VII. 
pontja pedig leszögezi: „A részt vevő államok tiszteletben tartják az 
emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat, beleértve a gondo-
lat, a lelkiismeret, a vallás és meggyőződés szabadságát, mely min-
denkit megillet, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül”. 
Továbbá: „A részt vevő államok, melyek területén nemzeti kisebb-
ségek vannak, tiszteletben tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó 
személyek jogát a törvény előtti egyenlőségre, maradéktalanul biz-
tosítják számukra azt a lehetőséget, hogy ténylegesen élhessenek az 
emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal…”49 

Az emberi jogok fogalmának térhódítása és nemzetközi jogi 
kodifikálása valóban nagy jelentőséggel bír. Valódi érvényesíthető-
sége azonban – jelenlegi formájában – több vonatkozásban is meg-
kérdőjelezhető: 

1. Minden általános alapelv törvények formájában ölt konkrét 
alakot; ebben az esetben az egyes államok törvényeiben. E törvé-
nyek – a legtöbb esetben – összhangban is vannak a nemzetközi ok-
mányokban lefektetett alapelvekkel, a törvényesség mértéke azon-
ban országonként változó. Az írott törvénynek a joggyakorlat szerez 
érvényt, mely utóbbi akár ellentétes is lehet az előbbivel. Így csak a 
kirívó esetek kapnak (ha kaphatnak) nyilvánosságot, vagyis nincs 
mód ellenőrizni annak reális mértékét, hogy egy ország mennyiben 
tartja be a nemzetközi egyezmények aláírásával vállalt kötelezettsé-
geit. A kirívó esetek – akár a jéghegy csúcsa – csak látható része a 
valóban végbemenő folyamatoknak. E helyzet végkövetkeztetése 
párhuzamos Valki László egy másfajta eszmefuttatás alapján meg-

                                                                 
47 Uo. 168.  
48 Az emberi jogok dokumentumokban. Budapest, 1980. 393. 
49 In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 546. 
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fogalmazott véleményével: „…a mai nemzetközi jogrendszer nem 
alkalmas az államok magatartásának végső megítélésére.”50 

2. Kizárólag az individuális jogok szorgalmazása esetén az egyén 
egymagában szembesül az állammal, mely törvényei ellenére sem 
tiszteli az ő jogait, és kétséges, hogy reális esélyei lennének azok ér-
vényesítésére, ha a nemzetközi normák sem ismerik el azt a jogát, 
hogy közösség részeként képviseltesse magát mind az állami, mind 
a nemzetközi szervezetek előtt. Az egyén elszigetelhető, kijátszható, 
megfélemlíthető. Jogot nem tisztelő társadalmi szervezettel (az ál-
lammal) szemben csak egy ugyancsak társadalmi (érdekvédelmi) 
szervezetnek lehet némi esélye az elfogadott normák érvényesítését 
kieszközölni; egy ilyen szervezet nehezebben elszigetelhető, és így 
nyilvánosságot is tud adni tagjai jogsérelmeinek. Az érdekvédelmi 
szervezetek jogosultságának nemzetközi elismertsége hiányában az 
egyén csak áldozata, esetleg mártírja lehet a jogokért folyó küzde-
lemnek. Mártíriuma aztán hivatkozási alap és/vagy politikai eszköz 
lehet egy hiányosan megalkotott nemzetközi jogrendszer keretei 
között. 

3. Bár a másság szabadságának a joga is ott rejtőzhet a fennebb 
idézett nemzetközi okmányok szövegeiben, az egyenlő jogok fogal-
ma mégis lényegében hasonló jogokként értelmezhető, ami éppen a 
másságot nem veszi figyelembe. A kisebbségek számára ez úgy 
jelentkezik, hogy eltűnik a közös jogok és az önazonosság joga kö-
zötti különbség. A kisebbségeknek nem több jogra van szükségük 
(mint ezt sokan vélik), hanem más megfogalmazott jogokra is, 
mint amik a többségre vonatkoznak. Ez nem több jogot jelent, ha-
nem a másság tiszteletben tartásával biztosítja azokat a jogokat, 
melyekben az adott társadalom többségének tagjai megfogalmazat-
lanul, természetszerűleg részesülnek. 

E különbség meg nem tétele által az agresszív államnemzeti asz-
szimilációs törekvések (ha azok nem túlságosan erőszakosak) nem 
kerülnek ellentétbe a nemzetközi jogi normákkal. A diszkrimináció 
elutasítása gyakorlatilag úgy is értelmezhető, hogy nem teszünk kü-
lönbséget az államon belüli többség és a különböző kisebbségek kö-
zött. Ezért valószínűleg igaz az, hogy a „nemzetközi fórumok, leg-
alábbis 1945 óta, általában nem törekszenek másra, mint – kategóri-
ától függetlenül – minden személy asszimilációjára a közös jogok és 
szabadságok adományozása és gyakorlata, valamint az egész társa-
dalmi rendet uraló diszkriminációellenesség elve által.”51 

 
                                                                 

50 Valki László: i. m. 125. 
51 Fawcett, James: i. m. 8.  
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A kiút lehetőségeiről 

„Közös döntésekre van szükség olyan problémák esetében, ame-
lyek nemzeti döntésekkel, nemzeti eszközökkel nem oldhatók 
meg.”52 Más szóval: Ha valami világprobléma, akkor rendezése 
nemzetközi jogi szabályozást igényel. 

Márpedig a kisebbségek kérdése világprobléma, legalább három 
vetületében: 

1. Nemigen van a világnak olyan országa, mely kisebbségekkel 
ne rendelkezne. 

2. Az államok nagy része nem tudja vagy nem akarja megoldani 
kisebbségeinek problémáit,53 vagy olyan „megoldást” erőszakol, 
mely azok jogfosztottságához vezet, és megszüntetésükre, kénysze-
rű asszimilációjukra irányul. 

3. A kisebbségi kérdés feszültségei (melyek a kisebbségek em-
beri jogainak semmibevevéséből származnak) veszélyt jelentenek a 
világbékére nézve. A kisebbségek, jogaik biztosítása érdekében, 
fegyvert kénytelenek ragadni, ami belháborúkhoz és tömegmészár-
lásokhoz vezet, mint azt napjaink történelme igazolja. A nagyha-
talmak esetleges beavatkozása pedig világkonfliktus veszélyét hord-
ja magában.54 A helsinki nyilatkozat leszögezi: „A részt vevő álla-
mok elismerik, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok 
egyetemes jelentőségűek, hogy tiszteletben tartásuk lényeges ténye-
zője a békének, az igazságosságnak és a jólétnek.”55 

A kisebbségek sokfélesége, helyzetük változatossága az egységes 
rendezés lehetőségét, még a rendezés alapelveinek kidolgozását is 
igencsak megnehezíti. Mivel az emberi jogok elismerése nem oldja 
meg a kérdést (erre a következtetésre jutott 1984. május–júniusi 
ülésein az Európai Parlament is, a Közös Piac kisebbségeinek a hely-
zetét vizsgálva), kézenfekvő a következtetés, hogy közösségi jogvéde-
lemre kell törekedni. A kisebbségek sokféleségével összeegyeztethető 

                                                                 
52 Simai Mihály: i. m. 32. 
53 Joó Rudolf: i. m. 215. 
54 „Maguk a történelmi események bizonyították be, hogy a nemzetközi bé-

ke és biztonság megőrzése, valamint a népek és nemzetek önrendelkezési 
jogának, illetve az emberi jogoknak a biztosítása között szoros összefüggés 
áll fenn, és ennek megfelelően új aspektusban jelentkezett az emberi jo-
gok nemzetközi védelmének az igénye is. Így vált a második világháború 
utáni politikai rendezés alapjává az a felismerés (? – T. K. A.), hogy az em-
beri jogok védelme és tényleges érvényesülése, illetve a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása között szoros összefüggés áll fenn…” – Bokorné 
Szegő Hanna: i. m. 33.; Fawcett, James: i. m. 12. 

55 In: Halmosy Dénes: i. m. 1945–1982. 547. 
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az az általános jog, hogy minden kisebbség érdekvédelmi szervezetet 
hozhasson létre, mely mind befelé (a többségi állam felé), mind kifelé 
(a nemzetközi szervezetek felé) képviselné tagjait. „Mert a jognak 
fogalmához hozzátartozik érvényesítésének lehetősége. Nevezetesen 
az, hogy ezt az érvényesítést, jogsérelem esetén, maga a jogosított 
saját akaratából megindíthassa és keresztülvihesse.”56 Erre a kisebb-
ségeknek a nemzetközi jog normái szerint még sohasem volt módjuk. 

Ezt az elvet a homogén nemzetállam megrögzött hívei valószí-
nűleg visszautasítanák. Pedig bármely állam belső viszonyaira jóté-
kony hatással lenne a feszültségek csökkentése, márpedig egy ki-
sebbség csak akkor lehet valóban lojális azzal az állammal, amely-
ben él, ha az biztosítja számára identitása megőrzésének lehetősé-
gét.57 

E vonatkozásban felülvizsgálatra szorul a szuverenitás és a be 
nem avatkozás elveinek abszolutizálása, mely elvek – korunk össze-
fonódó gazdasági és politikai realitásai között – valójában csak el-
méletben abszolutizálhatók, éppen a többnemzetiségű nemzetálla-
mok asszimilációs politikájának ideológiai védelme érdekében (is). 
Mert az az elv, hogy egy állam azt teheti polgáraival, amit akar, nem 
egyeztethető össze sem az igazság, sem a méltányosság, sem az em-
beriesség, sem más hasonló elkoptatott fogalmak mögött rejlő esz-
mei tartalommal. 

A magukra hagyott érdekvédelmi szervezetek azonban egy ag-
resszív belső hatalom nyomására formalizálódhatnának, ezért szük-
séges egy nemzetközi szerv ezek tevékenységének támogatására és 
ellenőrzésére. Ez a lehetőség a világszervezet mai keretein belül is 
adott, például az ECOSOC már említett lehetőségeinek kihasználá-
sával. Az ENSZ tevékenységének bírálói közül sokan éppen e szerv 
jogkörének, szerepének növelését szorgalmazzák.58 

Az érdekvédelmi szervezet létrehozása jogosultságának nemzet-
közi kodifikálása éppen elég általános ahhoz, hogy az egyes kisebb-
ségi esetekben az adott helyzetnek megfelelően alkalmazzák. 

Noha vérmes reményeket semmilyen jogi változáshoz fűzni 
nem lehet, mégis, már „a kisebbségek érdekeit és védelmét szolgáló 
nemzetközi egyezmények és nyilatkozatok puszta léte is politikai 
erővel bír”,59 mint azt a két világháború közötti, eleve működéskép-

                                                                 
56 Balogh Arthur: i. m. 101. 
57 Bibó István: i. m. 98–99. 
58 Simai Mihály: i. m. 29. 
59 Fawcett, James: i. m. 14. 
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telennek megkreált nemzetközi garanciarendszer említett hatásai is 
bizonyították. 

Figyelmet érdemel annak a kérdésnek a vizsgálata is, hogy a 
más államokban etnikai kisebbségekkel rendelkező országok mi-
lyen, nemzetközi egyezményben lefektetett jogokkal bírhatnak e 
kisebbségek életének figyelemmel követésében?60 

Különösen nagy felelősség és szerep hárul – a világpolitikai re-
alitásokat és a Biztonsági Tanács működési szabályzatát figyelembe 
véve – a nagyhatalmakra. A kisebbségek kérdésének legalább elvi 
síkú rendezése valószínűleg csökkentené a világban uralkodó fe-
szültségeket, és talán növelné a kölcsönös bizalmat. Vagyis a világ 
problémáinak tüneti kezelése helyett a pozitív lényegi beavatkozás 
egyikének bizonyulhatna. 

 

Készült az Állami Gorkij Könyvtár Nemzetiségkutató Csoportja 
számára. Megjelent a Regio 1990. decemberi számában. 

 

                                                                 
60 Kővágó László: i. m. 105–106. 
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(Göteborg, 1990. március 22.) 

Félelmek jegyében 

A lassan megkeseredő mézesheteknek vége. Az illúzióknak is. 
Ezt tudomásul kell venni. 

December végén engem is elragadott a testvériség bűvös vará-
zsa. Pedig tudtam, hogy lesznek olyan román politikusok, akik az 
önzetlen magyarországi segítőkészséget és segítséget ügyes politikai 
fogásként értékelik. 

A reménykedés abból táplálkozhatott, hogy a Ceauşescu-féle 
„aranykor” éppen az emberi szolidaritás csíráit igyekezett a leg-
gyorsabban eltiporni. Nem tudhattuk, hány olyan becsületes román 
van, aki vele egyenrangú embernek tekinti a magyart. 

Ma sem tudjuk. A szocialistának nevezett rendszer romjai alól 
hamar előbukkant az immár minden leplét levetett sovinizmus. Azok 
a románok, akik ember voltuknak, humanizmusuknak, európaisá-
guknak eddig bizonyítékát adták, ma talán újra félhetnek maguk is. 

Marosvásárhelyen vér folyik. A botokkal, vasrudakkal felsze-
relt őrjöngő csürhét állítólag falvakból verbuválták.1 

A két világháború között a Vasgárda ifjúsága egy szervezett ak-
ció során Iaşi-ból kiindulva elárasztotta Erdélyt. Feldúlták, össze-
törték a zsidó tulajdonban levő üzleteket, tulajdonosaikat pedig úgy 
verhették, mint most a magyarokat Erdély szívében. Halottak akkor 
is voltak. 

Néhány év múlva, a háború elején, a legváltozatosabb módsze-
rekkel kiirtották mindenekelőtt Moldva és Besszarábia csaknem 
teljes zsidóságát. 

Aki azt hiszi, hogy a gyűlölet számára a történelem változik, az 
finoman szólva téved. 

Marosvásárhelyen a magyarok (mit tehettek volna mást?) vé-
gül visszaütöttek. Pedig mindenki számára egy kulturált, demokra-
tikus emberi társadalom biztosíthat méltó emberi életet, nem a 
dorongok hatalmi egyensúlya. 

Beszédesen jellemzi a romániai helyzetet az a tény, hogy a 
rendőrség tétlenül nézte a történteket, a katonaság pedig csak ak-
kor avatkozott be, amikor a magyarok erőfölénybe kerültek. 

                                                                 
1 Ez az írás közvetlenül a kormányzati szervek, a szekuritáte és az ortodox 

egyház által szervezett 1990. március 19-20-i marosvásárhelyi magyarelle-
nes román pogrom után készült. 
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Az egyik göteborgi újság „Marosvásárhely rendőrparancsnoká-
nak, Gambra ezredesnek” a nyilatkozatát idézi: a város központjá-
ban „több ezer magyar garázdálkodott”. Emberi jogokért és azok 
ellen tüntetőkről szó sincs az egész tudósításban. 

Az uszítók, a rágalmakat fülbe sugdosók és hangosan szétkia-
bálók nem mentek nyugdíjba. 

A román állambiztonság embereiről a „forradalom” óta nem 
sok szó esik. Akkor is inkább „terroristáknak” nevezték őket, mint-
sem szekusoknak. Bizonyosak lehetünk benne, hogy nem a hegyek 
között kell keresnünk őket, hanem az íróasztalok mellett. Egy ré-
szüket feltehetően átvette a rendőrség, más részük talán civil pályá-
ra tért vissza.  

A homogén román társadalom megteremtésére idomított, a 
Ceauşescu-rendszer legfontosabb támaszát képező, nemcsak a 
nemzetiségeket, de a román népet is rettegésben tartó tömeg fele-
lősségre vonás nélkül felszívódott, eltűnt. 

Ez év januárjában a Göteborgi Magyar Egyesület elnöke névte-
len telefonfenyegetést kapott az egyesület által szervezett Erdély-
kiállítás miatt. Öt nap múlva a svéd rendőrség kiüríti a kiállításnak 
otthont adó városi központi könyvtárat, mert egy ugyancsak névte-
len telefonáló bejelentette: bombát helyezett el az épületben. 

Dániában az emberi jogok érvényesítését figyelő skandináv 
szervezet (Scandinavian Center for Monitoring Human Rights in 
Transsylvania) magyar aktivistái fenyegető telefonhívásokat kap-
nak. Az általuk együttműködésre felhívott román szervezet még a 
válaszadással sem fárasztja magát. 

Működik ez. 
Semmi okunk feltételezni, hogy másutt másként lenne. 
Naivitás azt hinni, hogy mindezek mögött a szekuritáté van 

csupán. A sovinizmusnak nemcsak menedzserekre, de ideológusok-
ra, aktivistákra és akcióképes hívekre is szüksége van. 

Nagy megkönnyebbülés lehet számukra, hogy a „forradalom” 
utáni Romániában tevékenységük nem korlátozott, és az állam nem 
akarja minden funkciójukat kisajátítani, mint azelőtt. 

A romániai magyarnak Ceauşescu idején elsősorban az állam-
hatalmi szervektől kellett tartania. Ma a társadalmiasult gyilkolás-
sal, a pogrommal kell szembenéznie. 

Eddig csak jöttment senkiházi volt, betolakodó látens ellenség. 
Ma már – a Vatra Românească nevű neonáci szervezet hívei szerint 
– gané, kiűzendő szemét, akinek „vérét akarják inni”. 

A félelem konkrétabbá, a veszély fenyegetőbbé vált. 
Vajon a félelem hány változatát kell még megtapasztalják a ro-

mániai magyar kisebbség tagjai? 
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Ha a mai, demokratikus álcát hordozó román vezetés idején vér 
folyik Erdélyben, vajon mit várhatunk a Maniu örökségét folytató 
Nemzeti Parasztpárt győzelme esetén? Kár lenne (sőt: hiba) idejét-
múltnak tekinteni a háború végén lefejezett székelyek, agyonvert 
kalotaszegi és köröstárkányi, az elhurcolt és soha vissza nem térő 
gyantai magyar lakosok halálának történelmi tanulságát.2 

A történelmi tanulság nem bosszúért kiált (mint gyűlölködő 
román értelmezésben), hanem támpontot ad lehetséges sorsunk 
számbavételéhez. 

Erdély után három és fél évet Magyarországon éltem. Az ellen-
zéki csoportok egyik 1987. őszi közös találkozóján egy általam tisz-
tességében nagyra becsült személyiség3 a közös kelet-közép-európai 
érdekről beszélt, a mindnyájunk életét átformáló, mindenkinek 
egyformán jogot adó, egymáshoz közelítő közös demokráciáról. S 
kijelentette: nekünk, magyaroknak, küzdenünk kell a román de-
mokráciáért, a román nép szabadságáért is. 

A magyar demokrácia akkor még szép álom volt csupán. (Ha 
jól megnézzük, még ma is az.) 

Egy nem szabad ország polgára vágyainak tárgyát az emberség 
és az egyetemes emberiség nevében megosztani kívánta min-
denkivel. Az elnyomottak szövetségét kínálta, számításon kívül 
hagyva azt a lehetőséget, hogy a másik fél politikusai esetleg vissza-
utasítják azt. Valóban megható volt, de nem csak az. 

A kelet-közép-európai szövetség utópisztikus ideálja Petőfi vi-
lágszabadságos indulatainak és az internacionalista nemzetekfölöt-
tiségnek valamilyen elegyére épül. 

Nem a szövetség maga az utópisztikus, hanem az a tartalom, 
amivel a magyarországi elmék jó része megtölti azt, valamint annak 
az útnak a képzete, amin eljutni szándékoznak hozzá. 

Egyetlen reális pontja van: a közös érdek. Addig viszont, amíg 
ki-ki meg nem fogalmazta a maga érdekeit, a közös érdek elvont 
csillagközi fogalom csupán. A közös érdek eleve adottként téte-
lezése elfeledteti azt a tényt, hogy az, ami közös, csak az egyes érde-
kek ütköztetése során nyerhet valóságos tartalmat és megfogal-
mazást. 

Nem sokkal Magyarországról való kényszerű eljövetelünk előtt 
az ellenzék egy másik képviselőjével vitáztam. Nem értette, mi az, 

                                                                 
2 Az újonnan alakult Nemzeti Parasztpárt ezt az aggodalmat nem igazolta. 
3 Mécs Imréről van szó. Az azóta eltelt évek folyamán politikai szerepválla-

lásai következtében az őt illető nagyrabecsülésem szétfoszlott. 
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hogy magyar nemzeti érdek.4 Pedig a lényege egyszerű: a magyar 
nemzet érdeke az, hogy fennmaradjon, nyelvét és kultúráját a hatá-
rokon kívülre rekedt részeiben is fenntarthassa (ez eddig közhely), 
valamint mindaz, ami ezt lehetővé teszi. Ez a „mindaz” az, amit 
nem lehet az egyetemes demokrácia kalapja alá venni, mert ez hely-
zetspecifikus, minden nemzet számára sajátos. Ez az, amit ütköz-
tetni kellene, hogy méltányos megegyezésre lehessen jutni. A közös 
érdek közvetlen megjelenítése nem veszi figyelembe az egyeztetési 
szakasz kívánalmait. Egy ilyen magatartás bármely lehetséges szö-
vetségen belül csak hátrányos helyzetet eredményezhet. 

A nem egyenlő jogú tagországokból álló szövetségi államok 
szemünk előtt végbemenő bomlása bizonyítja: mind az együttmű-
ködés életképességének, mind a demokráciának alapvető feltétele a 
saját egyéniség és méltóság megőrzése, az, hogy a felek viszonya az 
egyenlők viszonya legyen. Ennek az igénynek a viselkedésben is 
meg kell nyilvánulnia. 

A magyar értelmiség jó része hajlamos érdekeinket a „közös 
ügynek” eleve alárendelni, a mások elvárásainak elébe menni, a 
mások velünk szembeni agresszív szándékait és viselkedését is 
„megérteni”. 

Ennek a magatartásnak a hagyománya nálunk legalább a XIX-
XX. század fordulójáig visszavezethető, a kommunista rendszer vi-
szont a „szocialista nemzetköziség” nevében az állampolitika szint-
jére emelte azt. Szelleme ma is él és hat. Jóhiszeműségünket gyak-
ran a tények sem tudják megingatni. 

A Magyar Demokrata Fórum 1988. márciusi tanácskozásán, 
mely a kisebbségi kérdéssel foglalkozott, egy Erdélyből áttelepedett 
író hozzászólását az estére már elfáradt és jórészt nem is figyelő 
közönség az elnökség közreműködésével félbeszakította. Pedig ő 
minden hozzászóló közül a legfontosabb dolgokat mondta (volna) 
ki a romániai valóságról.5 

                                                                 
4 Solt Ottilia jött el hozzánk, egy nappal a Svédországba való végleges távo-

zásunk előtt, megkérdezvén, nem írjuk-e alá a Szabad Kezdeményezések 
Hálózatának alapító okmányát. Aláírtuk. Nem volt kedvünk elárulni neki, 
hogy mi már nem érezzük a magyarországi társadalomba tartozóknak 
magunkat. Legközelebb Tångagärdén, a stockholmi Magyar Ökumenikus 
Önképzőkör nyári táborán találkoztunk néhány év múlva. Ott tovább 
próbálkoztam – teljesen hiábavalóan – meggyőzni őt a nemzeti érdek va-
lós létezéséről. 

5 Nem neveztem őt meg, mert az író akkor ragaszkodott ahhoz, hogy az őt ért 
méltánytalan elbánás miatt a nevét töröljék a meghívottak, illetve jelen-
levők listájáról. De most, a XXI. század második évtizedében, amikor az 
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Mit emlegeti annyit, hogy neonácizmus? – fanyalogtak egyesek. 
Fúj, ez valóban nagyon csúnya szó. De most itt van, a maga va-

lóságosságában megmutatta arcát, dorongokkal és vasrudakkal ad-
va nyomatékot az erdélyi magyarokkal szembeni ellenérzéseinek. 

Csakhogy akkor Magyarországon szinte mindenki úgy vélte, a 
nemzetiségi elnyomás az általános elnyomás függvénye, és minde-
nekelőtt Ceauşescu személyéhez kötődik. És elfogultnak, naciona-
listának tartották az áttelepült erdélyieket, akik ismerve a reális 
helyzetet, megpróbálták felhívni a figyelmet a valóságra és a romá-
niai magyarokat fenyegető veszély méreteire. 

A (bár végül liberálisabb) diktatúrákban elnyomorodott, saját 
humanista hagyományaink álmaiba feledkezett, reálpolitikai latol-
gatásokba belegörcsölődött magyar agyak többsége nem tudta fel-
fogni, hogy a román nácizmus egy nem friss keletű hagyományok-
ra épült rendszer, amely annál mélyebb gyökereket eresztett, minél 
hosszabb ideig működött az uszító diktatúra. 

Nem vetek én magunkra követ, mindnyájunk nyomorúsága és 
szerencsétlensége ez. 

Eddig jobbára türelmes szavakkal, valamint kenyérrel dobál-
tunk vissza. 

De tudomásul kell venni, hogy a gonoszság csak az erőt tiszteli 
(ami nem okvetlenül erőszakot vagy fegyvercsörtetést jelent), hogy 
a szép szavak, valamint a román politikusok hazugságai zsebre vá-
gásának a korszaka már régen lezárandó.  

Így valóban segíthetjük a román demokráciát. 
Úgy tűnik, Magyarországon a nacionalizmus vádjától való féle-

lem nagyobb, mint az, amely a romániai magyarok immár fizikai lé-
tét is közvetlenül fenyegető veszélyből származik. 

A kiszolgáltatottságunknak alájátszó lelki tehetetlenség a hu-
manizmus elvont értékeivel megideologizálva sem lesz európai ma-
gatartássá. 

Térjünk már méltóságunkhoz. 

  

Megjelent az Európai Idő 1990/33. számában. 

                                                                                                                              
eredeti lábjegyzetet kiegészítem, immár elárulható, hogy az említett tanács-
kozáson Kocsis István drámaíró és történész előadását szakították félbe. 
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 (Göteborg, 1990 tavaszán) 

Hova-tovább1, Európa? 

Nyílt levél kontinensünk polgáraihoz 
 

Nagy változások vannak folyamatban földrészünkön, és minden 
bizonnyal még jelentősebbek vannak készülőben. Nyugaton az 
egyesülés kísérletének nagy startja közeledik, Közép-Európa keleti 
fele és Kelet-Európa pedig a felzárkózás felcsillanó lehetőségének a 
lázában él. 

Ez utóbbi megvalósulása legalább olyan fontos, mint az első. 
Sokan felismerték már, hogy a kontinens keleti fele nélkül Európa 
csak fél Európa. A régit igazítani pedig igencsak veszélyes dolog, 
mert új konfliktusok és esetleg új katasztrófák magvainak felszín 
alá boronálását jelentheti, mint az századunk történetében köztu-
dottan már megesett. 

Valami újat létrehozni csak új megközelítés, új gondolatok alap-
ján lehetséges. Ennek kezdeményei már felbukkantak, összefüggő 
körvonalai azonban még kevéssé bontakoznak. 

A pillanat szerencsére kényszerítő. Az események felpörgése 
folytán azt, amit az elkövetkező évtizedben elmulasztunk, talán 
sohasem tehetjük jóvá. 

Európa, annyi nép hazája és oly sok formában megjelenő közös 
kultúra bölcsője és tárháza, napjainkra összezsugorodott. Hatalmi 
befolyásának és gazdasági súlyának jelentős csökkenése reális föld-
rajzi dimenzióira is rá kellett döbbentenie. 

Sokak számára az is világos immár, hogy más térségek gazda-
sági, valamint kultúraromboló behatásai kihívásainak egy hagyo-
mányosan megosztott, önmaga ellen acsarkodó, saját eszmény nél-
küli Európa nem fog megfelelni. 

Európa természetes eszménye csakis sokszínű, de mégis össze-
téveszthetetlenül sajátos kulturális örökségén alapulhat, amit ha 
nem is töretlenül, de mégis folyamatosságában sikerült mindmáig 
megőriznie, s melynek egyik kitüntető jegye a szellemi értékek ha-

                                                                 
1 A címben található kifejezés két módon írható helyesen: vagy hova to-

vább, mely esetben az elmozdulás irányára, céljának kívánatos helyére vo-
natkozik, vagy pedig hovatovább, amelynek jelentése kb. rövidesen vagy 
nemsokára. A kötőjel használatával mindkét jelentésre szándékoztam 
utalni egyidejűleg. 
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szonelvi szempontoktól független megbecsülése. Ezek az értékek 
határozzák meg a környezeten és az emberi magatartáson keresztül 
azt a társadalmi miliőt, amely Európa minden mástól különböző 
egyéniségét adja. 

Mind az individuum, mind valamely közösség egyéniségének 
kibontakozása a szabadság függvénye, melynek modern eszménye 
is földrészünk szellemiségében fogant. 

A szabadság – bár értelmezése nem mentes fogalmi zavaroktól 
– természeténél fogva nem szűkíthető le csupán az individuumra, 
és semmiképpen nem öncél. Éppen napjaink történései szolgáltat-
ják a legbőségesebb bizonyítékot arra, hogy hiánya gazdasági szem-
pontból is életképtelenné teszi a társadalmakat. 

Az új Európa csakis a szabadság Európája kell legyen. 
 
A lehetséges szabadságról 

Ma a szabadság mintája és eszményképe a szűkebb értelemben 
vett demokráciát és a liberalizmust ötvöző polgári demokrácia. 

A demokrácia mint népuralom elvben a hatalom társadalma-
sítását jelenti; benne a többség akarata érvényesül a kisebbségével 
szemben. Jellege alapvetően közösségi, szabadságot azonban csak 
az egyetértő többség számára ad. A kisebbség érdekeinek figyelem-
be nem vételével egy valóban működő demokrácia is lehet despoti-
kus, mert mechanizmusainak következetes alkalmazásával meg 
lehet fosztani egy kisebbség tagjait például anyanyelvük használa-
tának, vallásuk gyakorlásának, kultúrájuk ápolásának a jogától. 

Az ilyen lehetőséget (részben) kivédi a liberalizmus, mely az 
egyén emberi jogait a többség akaratával szemben is védelmébe 
veszi, és elvben biztosítja azt. A közösséggel szemben a személyiség 
méltóságát hangsúlyozza, s a társadalmat individuumok halmazá-
nak tekinti. 

A polgári demokrácia a képviseleti elv és a többpártrendszer 
révén a többség kinyilvánított közösségi érdekei alapján működik. 
Egyéni jogvédelme ugyanakkor – az egyenlőség fogalmának egysíkú 
és ezért téves értelmezésével – homogén tömegnek tételezi a társa-
dalmat. E szemlélet alapján lényegében egyenértékűnek tekinti a 
legeltérőbb közösségi csoportokat, azok értékhordozó jellegének 
különbségeitől függetlenül. 

A polgári demokráciában bármely kisebbség tagjai számára 
adott az egyesülés joga, az általuk létrehozott bármilyen jellegű 
szervezet azonban törekvéseit csak a társadalom többségi elv alap-
ján működő mechanizmusain keresztül kísérelheti meg érvényre 
juttatni, így valós esélyei korlátozottak. Ez a tény földrészünk né-
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pességének változatos etnikai összetétele, a nem diktatórikus rend-
szerekben is érvényesülő nacionalisztikus asszimilációs nyomás, 
valamint közösségi egyenjogúsításuk krónikus rendezetlensége kö-
vetkeztében a nemzeti-etnikai kisebbségeket érinti a legsúlyosab-
ban. Ezek minden tagja számára a polgári demokrácia szabadsága 
is szükségszerűen kevesebbet jelent, mint a többségiek számára. 

Ennek a kérdésnek a megoldása vagy megoldatlansága döntő le-
het Európa jövőjére nézve, melynek gyakorlatilag valamennyi állama 
többnemzetiségű. Az etnikai feszültségek változatlan formában tör-
ténő őrizgetése további viszályok és konfliktusok lehetőségének a 
fenntartását jelentené. Különösen égető ez a probléma földrészünk 
keleti felén, ahol az etnikai keveredettség a legnagyobb fokú. 

Amennyiben elismerjük azt, hogy minden nemzeti kisebbség 
sajátos kultúrát hordozó és teremtő csoport, továbbá hogy minden 
kultúra értéktartalmából eredően az ilyen csoportok hozzájárulnak 
az általuk lakott ország értékeinek gazdagításához, a kisebbség-
védelemnek a szabadság szempontjain túl axiológiai indokai is 
vannak. A kultúra természeténél fogva csoporttermék, így a kisebb-
ségek által létrehozott és létrehozandó értékek védelme csoportvé-
delmet igényel, ezért az kizárólag liberális elvek érvényesítésével 
nem megvalósítható. 

Mindebből következik, hogy a polgári demokrácia gyakorlata 
ki kell egészüljön a közösségi önrendelkezés egy nem is olyan új, de 
csak helyenként és részlegesen működő mechanizmusával, amit 
pluralisztikus autonómiának nevezhetnénk. Ez a többségi elv és az 
emberi jogok mellett a méltányosság elvének érvényesítésén ala-
pulna, ezen elvnek a jogrendszerbe történő integrálása által. 

A homogenizáló tendenciák kivédése érdekében az autonómi-
ák rendszere a társadalmakat a jövőben minden jelenleginél tagol-
tabb módon kell majd átfogja, a legnagyobb jelentősége azonban az 
autonóm kultúrákat hordozó közösségek közötti egyenlőtlenségek 
csökkentésében van. A méltányosság érvényesítése ez esetben an-
nak elismerésén alapul, hogy függetlenül a nagyságától egyetlen 
népnek, egyetlen kultúrának sincs több joga az élethez, a fennma-
radáshoz, mint bármely másiknak. A kis népek, a mások közé 
beékelt vagy azokkal elkeveredett etnikai csoportok létkérdéseit az 
egyéni jogegyenlőség elve alapján megoldani nem lehet, hanem 
csakis a közösségi esélyegyenlőség biztosítása által. Ez a kisebbség 
számára szükségszerűen több jog megfogalmazását hozza magával, 
olyanokét, amelyek a többség számára – előnyösebb helyzetük foly-
tán – megfogalmazatlanul is természetszerűen érvényesülnek. Az 
egyenlő esély – a többségnek túlsúlyából eredő természetes nyo-
matéka és a többségi elvnek minden valódi demokráciában szük-
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ségszerű érvényesülése következtében – még így is megközelítő 
lehet csupán. 

Az autonómia fogalmához általában a területiség képzete kap-
csolódik, s a kisebbségi kérdés megoldatlansága mellett érvelők 
példatárában az erősen kevert lakosságú vidékek önkormányzatá-
nak megvalósíthatatlansága szokott szerepelni. A pluralizmust 
alapelvként magáénak valló társadalom azonban el kell jusson an-
nak a felismeréséig, hogy valóságos összetettsége számára a jelen-
leg elfogadott reprezentációs rendszer nem biztosít teljes körű 
funkcionalitást. Így elképzelhető, hogy egy kisebbség, területi meg-
oszlásától függetlenül, olyan intézményes autonómiát (is) nyerjen, 
mely lehetővé teszi számára, hogy az életét érintő alapvető kérdé-
sekben – akárcsak a többségnek – döntési joga legyen. Amennyiben 
egy kisebbség valóban egyenjogú része egy társadalomnak, méltán 
tarthat számot arra, hogy legalább megvétózhassa a fennmaradását 
veszélyeztető vagy megnehezítő többségi döntéseket. 

A méltányosság elvének érvényesítése megköveteli a hagyo-
mányos intézményrendszer kiegészítését. Minden jelenlegi demo-
kráciában a pártok képviselik a csoportérdekeket, és a többségi elv 
játékszabályai szerint érvényesítik azokat. Ez a lehetőség egy nem-
zeti kisebbség számára számarányából következően sem adott, de 
azért sem, mert tagjai – természetszerűen különböző politikai néze-
teik következtében – pártállásukban sem lehetnek egységesek. Kö-
zösségi érdekeik képviseletét ezért csak egy nem pártjellegű kisebb-
ségi jogvédő szervezet láthatja el, mely intézményes beleszólási és 
bizonyos kérdésekben vétójoggal bír. 

A kisebbségekkel szembeni méltányosság konkrét jogi tarta-
lommal megtöltendő fogalom. Mivel nemzeti kisebbség és nemzeti 
többség viszonyának szabályozására hivatott, mind a belőle eredő 
alapvető jogszabályok megfogalmazása, mind azok érvényesítésé-
nek ellenőrzése nem csupán nemzeti, hanem nemzetközi szervek 
feladata is kellene legyen.  

A természetes személyek és hagyományos intézmények (mint 
jogi személyek) közötti vitás kérdések esetében demokratikus tár-
sadalmakban pártatlan bíróság illetékes dönteni, biztosítva ezáltal -
az igazság érvényesülését és a társadalom lehetőleg zökkenőmentes 
működését. A nemzeti kisebbség és többség pörös ügyei esetében 
egy olyan nemzetközi bíróság lenne illetékes, mely nem politiku-
sokból és nem kizárólag jogászokból, hanem mindenekelőtt a vita-
tott kérdésekben érdemben illetékes szakemberekből állna. 

A társadalomnak ez a – jelenleginél nyilvánvalóan sokkal bo-
nyolultabb – működési rendszere a jelenlegi demokráciákban is je-
lentkező homogenizáló tendenciák kivédésével közelebb vinne az 
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emberi szabadságeszmény megvalósításához, ugyanakkor jogilag is 
számolva a társadalom valós differenciáltságával, teret nyitna en-
nek funkcionálisabb és szervesebb működése számára. 

 
A kétséges együttműködésről 

Igazi demokrácia, igazi szabadság csak ott lehet, ahol a több-
ségi elvet és az egyéni emberi jogokat a közösségekre vonatkozó 
méltányosság elvével képesek ötvözni. 

Ennek feltételeit egy olyan Európa nyújthatja, amely a nemzeti 
kereteket meghaladó egységes szerveződéssel a korlátozott szu-
vrenitású területek és autonómiák összetett rendszerében biztose-
ítani igyekszik azt, ami ma alapvetően hiányzik: minden nemzet, 
minden etnikum számára az egyenlő esélyt a fennmaradásra és gya-
rapodásra. Amelyik a nemzeti-etnikai azonossághoz való ragaszko-
dást úgy egyezteti össze az európaiság eszméjével, hogy egyiket sem 
rendeli alá a másiknak. Amely megteremti a sokféleség konvergens 
működéséhez szükséges nemzetközi jogrendszert s az ennek megfe-
lelő intézményeket. 

Egy ilyen Európa létrejöttének számtalan akadálya van. 
Egyik legfontosabb közöttük az olyan típusú nemzetállam esz-

méjének és hagyományainak ma is virulens léte, mely többé vagy 
kevésbé leplezetten, a polgári demokráciákban mindenképpen köz-
vetettebb eszközökkel, homogenizálni igyekszik az államhatárokon 
belül élő lakosságot. 

Az államnemzet koncepciója a nemzet fogalmának területi és 
hatalmi vonatkozásait emeli ki, háttérbe szorítva annak kulturális 
meghatározóit. A nyelv, mely társadalmi szempontból a kultúra tar-
tozéka és eszköze, a hatalmi szféra által kisajátítva annak eszközévé 
válik. 

Egy megosztott, a hatalmi vetélkedés hagyományos formáival 
és tartalmával megvert Európában ez nem is lehet másként. Ott, 
ahol a méltányos közös szabályozás teljes hiányában mindig az 
erősebbnek van igaza, ott a hatalmi pozíció bármi áron és módon 
való erősítése valós nemzeti érdek, mert az igaz nemzeti érdekek 
érvényesítése is ennek függvénye lehet csupán. 

Így jöhetett létre számtalan nép másod-, harmad- vagy sokad-
rangúként való kezelésének a gyakorlata; így válhatott Európa kele-
ti fele – korántsem szükségszerűen, hanem széles körű nemzetközi 
segédlettel – a világtörténelem sötét erői egymást váltó hullámai-
nak prédájává. 

A következetesen végiggondolt, a birodalmi szemléletet is ma-
gába olvasztó nemzetállam-koncepció agresszív gyakorlatba ülte-
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tésének kísérletei sokak szemében – furcsa módon – nem annyira 
az ilyen típusú állam eszméjét, mint inkább magát a nemzetfogal-
mat járatták le. Nem a valóban pusztulásra méltó, látensen is ag-
resszív ideológia nyíltan színre lépő változatát, hanem – és ez a 
különös – egy szervesen létező természetes képződményt, a nemze-
tet tartják elvetendőnek egy egyetemes emberiség sokkal elvontabb 
és mindenképpen utópisztikus tartalmú képzetei alapján. 

Többek között ez a felfogás az, amelyben a bűnös nemzetek 
képtelen fogalma gyökeret verhetett, mintha lenne a világon olyan 
nép, amelynek nagy részét megfelelő feltételek között valamilyen 
tetszetős ideológiával és az ehhez társult „helyesen” kiépített ter-
rorral nem lehetne egy totalitárius rendszer részben valódi, részben 
kényszerű, bár többségében inkább csak látszólagos hívévé tenni. 

A nemzetek fölötti vagy nemzetek nélküli emberiség gondolata 
a történelmi események mögött jobbára láthatatlanul megbúvó 
pénz világa számára is kétségtelenül rokonszenves. A kommersz és 
az egy típusú életforma kifizetődő terjesztése az ember külső és bel-
ső világának uniformizálására utazva valóban egy jelleg és egyéni-
ség nélküli társadalom létrehozására irányul, amelyben a mozgé-
kony haszonéhség könnyebben prédára lel. 

Minden, ami homogenizálásra tör, szabadság- és kultúra-
ellenes. Ezért az új Európa létrehozásának másik akadálya a nem-
zetközi pénzvilág lehet. Hacsak be nem bizonyosodik, hogy a népek 
szabad szövetségének világa is lehet jövedelmező. 

Az európai társadalom szerves működéséhez szükségképpen 
fel kell oldani néhány tabut. Ilyenek a be nem avatkozás elvének és 
a szuverenitásnak a tabui, melyek kinyilvánított tartalmukban so-
hasem működtek, mindig hatalmi vetélkedések függvényei és esz-
közei voltak, és gyakran diktatúrák és diktátorok fennmaradását 
szolgálták és szolgálják ma is. Ez a két elv, melyekre mindig mint a 
népek közötti egyenlőség érvényesítésének és a béke megőrzésének 
biztosítékaira hivatkoztak, valamint a mögöttük megbúvó szemlélet 
és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlat torz módon egyenlőségjelet tesz 
a kormány és a nép közé, kiszolgáltatva ez utóbbit mindenkori ura-
inak, a kisebbségeket pedig a többség nyílt vagy burkolt önkényé-
nek. 

A jelenlegi állapot, amit az európai és világhatalmi egyensúly 
indokával hoztak létre és tartanak fenn, a kiváltságos nemzetek ki-
váltságos helyzetéből származik, és azt erősíti meg. És miközben az 
ENSZ Alapokmánya az emberi méltóságot nevezi meg az egyenlő 
jogok alapjaként, s az alapvető emberi jogok mindig kitüntetett 
politikai jelszóként tündököltek a két világrendszer közötti ideoló-
giai harc zászlaján, a nemzetközi gyakorlatban mindmáig vannak 
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megalázott és megalázható, sőt megalázottságban tartandó népek, 
nemzetek és csoportok. 

Vajon beszélhetünk-e hamisság nélkül egy megalázott csoport 
vagy nép tagjainak méltóságáról és valós emberi jogairól? 

A mai hatalmi és nemzetállami mechanizmusok fennmaradása 
esetén érdembeli változást nem remélhetünk. 

Ahogy a bűnözést sem lehet kiirtani semmilyen társadalomból, 
éppúgy nem szüntethetők meg a mások rovására terjeszkedni kívá-
nó hatalmi törekvések és az agresszív nacionalista indulatok sem. 
Teljesen valószínűtlen azonban, hogy ne lehetne találni eszközöket 
többé-kevésbé biztonságos féken tartásukra. 

Az egyéni emberi jogok és a különböző népek és nemzetek 
élethez való egyenlő joga elválaszthatatlanságának, valamint Euró-
pa összetartozásának és közös hatalmi érdekeinek felismerése reális 
elvi alap egy új szerkezeti felépítés és működési mód létrehozásá-
nak kísérletéhez. 

A megoldás útja csak egy olyan szövetség lehet, amelynek tag-
jai a népek egyenértékűségét elismerve az egyéni és közösségi sza-
badság, az európai kultúra védelme, valamint az egységes hatalmi 
fellépés érdekében, önkéntesen és közös megegyezéssel, a legszük-
ségesebb mértékig korlátozzák önnön szuverenitásukat. A korláto-
zott szuverenitású területeken – mindenekelőtt az etnikai kisebb-
ségekre kiterjedő – összetett területi és intézményi autonómia biz-
tosítaná a szabadságnak és a társadalmi működés hatékonyságának 
egy mainál magasabb szintjét. Ennek szabályozására és ellenőrzé-
sére megalkothatók a már említett – szövetségi szintű – kisebbség-
védelmi döntőbíráskodási szervek, melyekhez hasonlók egyeztet-
hetnék a nemzeti szintű érdekellentéteket is. Ezek lehetséges jelen-
tőségének megítélésekor nem szolgálhatnak ellenérvként a Népszö-
vetség eleve hatástalannak, mert nem méltányossági, hanem ha-
talmi szempontok érvényesítésére megalkotott hasonló intézmé-
nyei. 

A népek egyenértékűsége korántsem jelenti a közösségben be-
töltött szerepük egyforma súlyát. Az egyenértékűség tényéből azon-
ban a kis népek nyelvének, kultúrájának fokozottabb védelme, 
megmaradási törekvéseiknek nagyobb támogatása következik, ami 
lényegében a nagy népek zászlóhajtása lehetne értékeik előtt. A 
népek súlyát a jövőben is lélekszámuk, kulturális-tudományos tel-
jesítményük, szervezőkészségük, de mindenekelőtt gazdasági telje-
sítő képességük fogja meghatározni. Az európai szövetkezés azon-
ban kiiktathatja a fegyverek erejét a meghatározó tényezők közül, 
és a háborús veszélyt elkerülve védheti ki bármely súlynövekedés 
másokra káros hatásait. 
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A be nem avatkozás elvén és a szuverenitás abszolutizálásán 
kívül még egy fontos kérdés vár revideálásra, éspedig a jelenlegi 
határok megváltoztathatatlanságának a kérdése. 

A mai helyzetet a két világháború békediktátumai hatalmi ér-
dekek és a bosszú jegyében hozták létre a népekkel szembeni igaz-
ságosság és méltányosság legkisebb igénye nélkül. A büntetés jelle-
gű, népeket megalázó békerendezés következményeit az új Európa 
nem örökölheti. A fennálló helyzet ilyenszerű rögzítése kívánatos 
célkitűzéseinek meglétét vonná kétségbe. A hatalmi játékok ered-
ményeinek megtartása a hatalmi törekvések változatlan formában 
történő továbbélését bizonyítaná, s így kérdésessé tenné az új for-
máció tartós életképességét. 

A határok „szellemiesülése” a problémát nem oldja meg, a fe-
szültségeket nem oldja fel, csak megkerüli azokat, és az igazságtala-
nul kisebbségbe került etnikai csoportok helyzete megoldásának 
hamis lehetőségét kínálja. Nem elsősorban azért, mert a hatalmi 
szempontok háttérbe szorulásával a kulturális hagyományok és velük 
kapcsolatban a történelmi régiók funkcionális egysége fokozottabb 
jelentőséget kell kapjanak, hanem mindenekelőtt azért, mert egy 
etnikum érdekei a „korlátozott szuverenitású” nemzeti területen be-
lül másként érvényesülnek, mint azon kívül. Egy más nemzet terüle-
téhez csatolt kisebbség – éppen mert a többségi elv érvényessége 
továbbra is fennmarad, és fenn is kell maradnia – a legtökéletesebb 
kisebbségvédelem esetén is szükségszerűen hátrányosabb helyzetben 
van, mint a többség. Ezért az igazságtalan határok fenntartása még 
egyfajta „oldottabb” formában is a méltánytalanság tartósítását jelen-
tené. 

Márpedig a méltányosság közösségi elvének érvényesítése nél-
kül nem lesz új Európa. Alkalmazásának hiányában a régi mecha-
nizmusok életveszélyes játéka folytatódik csupán, újfajta felállásokkal 
és újfajta katasztrófák csíráinak rejtett dédelgetésével. 

A méltányosság szempontját integráló nemzetközi jogrendszer 
s az erre épülő társadalmi berendezkedés természetesen nem szün-
teti meg a nemzeti-etnikai érdekellentéteket, de felszínre hozza, 
megfogalmazza, racionalizálja a társadalom „tudattalanját”, s így 
folyamatos közös erőfeszítéssel minden bizonnyal kezelhetővé teszi 
az ebből eredő problémákat. 

Az európai államok szövetségének új típusú rendszere kiküszö-
böli a nemzetközi jogrendszer fejlődésének legnagyobb akadályát: a 
jogsértőkkel szembeni szankciók alkalmazásának viszonylagos le-
hetetlenségét. A szövetségi kötelékek lazításának vagy abból való 
kizárásának a lehetősége, ami kilátásba helyezi az ebből eredő ne-
gatív politikai és gazdasági következményeket, elegendő nyomaték-
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nak bizonyulhat a közösen alkotott jogszabályok valódi alkalmazá-
sának kieszközlésére. 

 
Az ignorálható aktualitásról 

A legújabb idők változásai talán nem várt lehetőségek előtt 
nyitogatják a kapukat. 

A két világháború után Európa két szuperhatalom közé törpül-
ve azok konfliktusainak lehetséges játékterévé vált. Az ebből a hely-
zetből eredő felismeréseknek mindenképpen részük lehetett abban, 
hogy Nyugaton beindult az egyesülés bátortalan és embrionális, de 
újszerű kísérlete, s hogy Helsinki után tétova lépések történtek egy 
közös jogrendszer kidolgozása irányában. 

A szuperhatalmak közötti feszültség valószínűleg enyhülni fog, 
s nem csupán a felszínen, mint eddig történt. 

A Szovjetunió fegyveres ereje ugyan ma is és valószínűleg hol-
nap is el tudja pusztítani a világot, a reális alternatívát azonban szá-
mára egy életképes Oroszország megteremtése képezi. 

A mostani hosszú történelmi pillanat esetleg soha vissza nem 
térő esélyt kínál arra, hogy Európa – egy új formában és egy új szin-
ten – újra magára találjon. Hogy újból erő és példa lehessen – s ez-
úttal kihangsúlyozottan e szavak erkölcsi értelmében is. 

A nemzetközi pénzvilág érdeklődése – talán a harmadik világ 
nagy részében szerzett nem eléggé nyereséges tapasztalatok követ-
keztében is – kezd Európa keleti fele felé fordulni. Az utóbbi negy-
venöt év által megtört hagyományokat tekintve, nem indokolatla-
nul. Ennek az érdeklődésnek az erősödése politikai kihatásaiban is 
elősegítheti, meggyorsíthatja e térség – vagy nagy részének – Euró-
pához való visszacsatolását. 

Az így létrejövő szabadabb mozgástér aktuálissá és lehetővé te-
szi századunk két, a békék korszakaiban is folytatódó világháború-
jának befejezését. Az agresszív nacionalizmusok (elsősorban Euró-
pa keleti felén való) továbbélése pedig halaszthatatlanul igényli a 
nemzetiségi kérdés mielőbbi nemzetközi megoldását. 

A jelen s a jövő kihívásainak – különösen egy hagyományos 
szembenállásokkal és funkcionálási móddal terhelt Európában – 
egyetlen ország sem fog tudni önmagában megfelelni. Kiegyensú-
lyozó mechanizmusokkal bíró összefogás nélkül még mások védő-
szárnya alá bújva is – vagy talán éppen azért – a pusztulás lehető-
ségének az árnyéka csak sűrűsödhet rajtunk. 

Számos tényező sürgeti tehát az új Európát, mely egy szaba-
dabb társadalom létrehozásával egy időben elnyerheti azt a hatalmi 
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súlyt is, amelynek birtokában igazi eséllyel védheti meg értékeit és 
jogos érdekeit. 

Az eddigiek során a békeszerződéseket diktáló hatalmak igye-
keztek nem venni tudomást arról, hogy a béke mindig törékeny, s 
arra törekedtek, hogy elfogadtassák a világgal: ami éppen megköt-
tetett, az – értékétől függetlenül – örök érvényű. Közben az indoko-
latlan döntésekhez is mereven ragaszkodva, maguk is hozzájárultak 
a háborús veszély felidézéséhez. 

A kívánatos európai szerződés a problémák nyitott és folyama-
tos jogszerű kezelésével a törékeny béke állapotának nyílt vállalását 
jelentheti, ami éppen ezért állandóbbnak bizonyulhat, mint az ed-
digiek. 

Mindnyájunk közreműködésével adja meg Isten számunkra ezt 
a békét. 

 
 

Megjelent: Európai Idő, 1990, 34. és 35. szám; Szabadelvű 
Unio, 1990. Tél. 
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(Göteborg, 1993. június) 

Az államnemzet klasszikus modellje             
Európa keleti felén 

 „Nemrég itt volt ez a szegény védtelen kis 
Etiópia. Azelőtt meg a szegény védtelen Fland-
ria. Hogy ne is szóljak a szegény védtelen kis 
Belga Kongóról. Holnap a szegény védtelen 
Lettország következik. Vagy Frászkarika. Vagy 
akár Oroszország. Olvass csak történelmet. 
Menj vissza ezer esztendőt. Mi haszna beavat-
kozni a sors ostoba, értelmetlen menetébe? 
Mint egy szeméttel teli barranca, kanyarog tör-
ténelmi korokon át, míg bele nem torkollik a… 
Mi az ördögnek a szegény védtelen kis népek 
minden ellenállása, mikor eleve mindet gondo-
san megfontolt és bűnös célból tették védte-
lenné…” 

Malcolm Lowry: Vulkán alatt 
 

Elég gyakran hallható-olvasható az a vélemény, hogy az Euró-
pa keleti felében élő „fiatal nemzetek” nacionalizmusa azért oly 
agresszív, nemzeti ideológiájukban azért van oly nagy szerepe a mí-
toszoknak, mert még nem értek el az érettségnek arra a szintjére, 
ahol ezeket levetkőzhetnék. E nézet szerint csak idő kérdése, hogy 
például a román, a szlovák vagy a szerb társadalom belső viszonyai 
demokratizálódjanak, s kialakuljon bennük az a kisebbségekkel 
szembeni tolerancia, ami a mintaképül szolgáló nyugati államokat 
jellemzi. 

E vonatkozásban leginkább Franciaország példája a meghatá-
rozó. Részben azért, mert Csehszlovákia, a szerbektől uralt Jugo-
szlávia és Nagy-Románia létrejöttében, tehát ezen népek nemzeti 
„kiteljesedésében” Franciaország játszotta a döntő szerepet az első 
világháború végén. De mindenekelőtt azért, mert a modern nemzet 
francia földön született az 1789-es forradalom idején, s eszménye a 
felvilágosodás tanaival együtt terjedt a világban. 

Önmeghatározása szerint a francia nemzet maga a nép, mely a 
politikai cselekvés során elnyerte szuverenitását; az államhatáro-
kon belül élő polgárok összessége, akik között a „közakarat” létesít 
szövetséget. Megjelenik tehát az államnemzet, mely politikai úton 
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jött létre, s benne az etnikai hovatartozásnak – legalábbis az elmé-
let szerint – nincs jelentősége. Az azóta is fennálló nézetek értelmé-
ben az államnemzet a történelem teljesen új képződménye, semmi 
köze nincs a középkori rendi nemzethez. Legtisztább megjelenése 
tulajdonképpen az amerikai nemzet, mely minden rendi előzményt 
nélkülöz, s a legkülönbözőbb etnikai hátterű, egyenlő jogokkal bíró 
polgárok politikai szövetkezése. 

Az elméletek persze sohasem fedik teljesen a valóságot. Külö-
nösen akkor állnak távolabb tőle, amikor kihangsúlyozott ideológiai 
szerepük van, vagyis amikor érdekérvényesítések indokaiként szol-
gálnak. 

A rendi nemzet eszméje a görög–római antikvitás gondolat-
világára épül, s azt tartja, hogy a hatalom és jog forrása a (nemes-
séggel azonos) nép, mely a hatalom jelentős részét átruházza a ki-
rályra. A modern nemzeteszme egy másik, a középkoron át tovább 
élő, ugyancsak ókori gondolathoz is kapcsolódva – miszerint min-
den ember szabad volt eredetileg – a nemzet fogalmát az állam 
minden polgárára kiterjeszti, s a rendi-királyi hatalom dualizmusát 
a nép és a hatalom általa választott gyakorlói kettősségévé változ-
tatja. Ily módon a hatalom gyakorlásának s a törvényhozásnak új 
formái jönnek létre, a két nemzetfogalom közötti genetikai kapcso-
lat azonban eléggé nyilvánvaló. A múlttal való radikális szakítás 
hangsúlyozása az új hatalomba törekvők pozíciójának erősítését 
szolgálta, s egy kategóriába tartozik a „sötét középkor” mítoszával. 
A modern történelemellenesség egyik gyökere minden bizonnyal itt 
keresendő. 

A mítoszok világába tartozik az államnemzet etnikailag közöm-
bös voltának állítása is. 

A francia forradalom negyedik évében, 1793-ban a Konvent 
megbízásából jelentés készült az ország nyelvi állapotáról. A jelen-
tés megállapítja, hogy a 26 millió francia polgár közül csak tízmillió 
beszél franciául (38,5 %), s még hárommillió beszéli a franciát is. A 
lakosság 61,5 %-ának más volt tehát az anyanyelve: elzászi német, 
breton, baszk, katalán, korzikai (olasz), okszitán vagy flamand. 
Vagyis az ország népességének 61,5 %-a nem volt francia. 

Napjainkra – két évszázad múltán – ezeket a nyelveket a francia 
állampolgárok negyede sem beszéli már, bár megjegyzendő, hogy – 
a bevándorlókat is ideszámítva – mintegy 13 % (bretonok, korzikai-
ak, arabok) nem tud igazán jól franciául. 

Úgy tűnik, ezen népek még nem asszimilálódott része számára 
nem jelent valódi problémát a francia nemzethez és saját etnikumá-
hoz való kettős kötődése. Mindenesetre franciaországi etnikai konf-



62 
 

liktusokról nemigen hallhatunk.1 Francia álláspont szerint Fran-
ciaország megbonthatatlan egységű nemzetállam, amit – a beván-
dorlókat leszámítva – csak franciák laknak. Egyes franciák – házi 
használatra – különböző „tájnyelveket” beszélnek. 

Hogy sikerült elérni ezt a szép eredményt? 
A forradalom az általa megdöntött monarchia hatalmi struktú-

ráját mintául véve, a közigazgatást az addiginál is központosítot-
tabbá tette. A nyaktiló árnyékában létrejött „össznépi közakarat” 
hiányosságait bizonyítják a felkelések, melyek – különös módon – 
mindenekelőtt a tulajdonképpeni francia lakosságú Ile-de-France-
on kívül lobbantak fel, tehát (ahogy ma mondanánk) nemzetiségi 
területeken, s amiket a forradalmi Párizs véresen megtorolt. A fris-
sen született francia államnemzet tagjaiként az etnikai kisebbségek 
egy részének ezek voltak az első élményei. „Franciásítás” volt ez a 
javából, s nem is akármilyen eszközökkel. 

Az elkövetkező napóleoni idők a francia nacionalizmus fény-
pontját jelentették. Fél Európa birtokosaiként dicsőség volt fran-
ciának lenni. A kiépülő gyarmatbirodalom pedig világhatalom ré-
szesévé tette az ország minden polgárát. A történelmi-hatalmi 
nagyság, amihez a kultúra gazdagsága is járul, fontos tényező a nem 
francia ajkúak beolvasztásában. Nem véletlen, hogy Mihai Emines-
cu, az egyik legnagyobb román költő egy 1871-ben Budapesten 
megjelent cikkében így ír a kiegyezésről és Erdély Magyarországgal 
történt uniójáról: mennyire más lenne, ha a kulturált franciák ural-
kodnának rajtunk, románokon, nem pedig a magyarok, akiknek 
egész kultúrája a német másolata (sic!). Egyébként közismert, hogy 
Brătianu román miniszterelnök az első világháborúban országát 
Franciaország gyarmatául ajánlja fel – csak hogy megkapja Erdélyt. 

A nem franciául beszélők számának csökkenése az anyanyelven 
történő oktatás hiányára is visszavezethető, valamint a társadalom 
nagymérvű polgárosodására, ami a nyelvet megtartó kisközösségek 
bomlását hozta. 

Látható tehát, hogy az államnemzet etnikai közömbössége azt 
jelenti: az uralkodó etnikumnak nincs kifogása az ellen, hogy más 
etnikumok – a kulturális-nyelvi sajátosságaikat feladva – beleol-
vadjanak. 

Ez természetesen ellentmondásban van az államnemzet erede-
ti meghatározásával, mely eleve tagadja uralkodó etnikum létét, 
pedig ez még a legmintaszerűbb államnemzet, az amerikai esetében 
is létezik. 

                                                                 
1 A korzikaiak és a bevándorlók bizonyos csoportjai ezt a megállapítást e 

cikk megírása óta már többször megcáfolták. 
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A példaként szolgáló francia nemzetfejlődés bennünket érdek-
lő legfontosabb vonásai a következők: 

1. A vezető etnikum nemzeti eszmélése megelőzi az ország töb-
bi etnikumáét. A gyorsuló polgárosodás beolvasztó hatása ezért 
nagymértékű lehetett, és ma is folyik. 

2. Az ország gazdag történelmi múlttal és kultúrával rendelke-
zik. A francia nemzethez tartozás annak nagyságában való részese-
dést is jelent. 

3. Franciaország – mind kiterjedése és népessége következté-
ben, mind pedig gazdasági és katonai potenciáljánál fogva – ma is 
hatalom, és hagyományosan jelentős szerepet játszik a nemzetközi 
politikában. 

Ezeknek a tényezőknek nyilvánvalóan fontos szerepük volt az 
államon belüli etnikai béke létrehozásában és megőrzésében, a to-
lerancia kialakulásában. Ugyanezekről a tényezőkről Európa keleti 
felének országaival kapcsolatban a következőket állapíthatjuk meg: 

1. A vezető etnikum újkori nemzetté válása általában nem vagy 
nem sokkal előzte meg a kisebbségiekét. Ezért a megkésett polgáro-
sodás s az iparosítás évei sem hoztak radikális fejleményt a kisebb-
ségek beolvadási folyamatában. 

2. Az itteni országok többsége új képződmény, ahol az uralko-
dóvá vált nemzet nem rendelkezik önálló történelmi múlttal. Kultú-
rájuk (a népi kultúra kivételével) szegényesebb. 

3. Kis vagy közepes országok, igazán számottevő nemzetközi 
befolyás nélkül. 

A francia minta tehát – noha eszmény – az érintett országok 
számára követhetetlen. A homogén nemzetállam megvalósíthatat-
lanságából agresszív asszimilációs politika, a fejlett kultúra vágyá-
ból a szomszéd kultúrájának megvetése, a történelem hiányából 
megköltött múlt, a kicsiségből és erőtelenségből kicsinyes grando-
mánia következik. Tolerancia helyett pedig feltámad a gyűlölködés. 

A belső demokratizálódás, aminek előbb-utóbb be kell követ-
keznie, majd meghozza ezekre a megoldást – hangzik újra a lehet-
séges ellenvetés. Az Európához csatlakozás gazdasági szükségszerű-
sége racionális megközelítéseket igényel. S ekkor már érvényesül-
het a tolerancia francia mintája. 

Nézzük tehát a francia toleranciát. Ennek feltételezhetően jó 
fokmérője a kisebbségek nyelvéhez és kultúrájához való hivatalos 
viszonyulás. Kiindulópontként ismét le kell szögeznünk, hogy Fran-
ciaországban – francia vélemény szerint – etnikai kisebbségek nin-
csenek, csak baszkul, bretonul, elzásziul vagy más „tájnyelveken” 
beszélő franciák. (Lám, nem a semmiből született a „magyarul be-
szélő román” megjelölés.) 
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Franciaországban 1870-ben kötelezővé tették a francia nyelvet 
az oktatás minden szintjén. (Ez két évvel a magyar nemzetiségi 
törvény elfogadása után történt, mely autonómiát biztosított a ki-
sebbségek oktatási intézményei számára.) Elzászban ezt már 1748-
ban bevezették, bár a német nyelvet rendes tantárgyként továbbra 
is oktatták. 1945-ben azonban a német nyelv tanítását betiltották, 
és csak 1952-ben engedélyezték újra. Az oktatási törvény 1951-ben 
lehetővé tette „tájnyelvek” fakultatív tárgyként történő oktatását 
bizonyos osztályokban. A korzikai (olasz) nyelv még a tájnyelv stá-
tusát sem kaphatta meg, mert ennek a nyelvnek a pozíciói még nem 
gyöngültek meg annyira, mint a többié. Korzika ugyanis a mai 
Franciaország területének legfrissebb hódítása: csapatai 1768-ban 
szállták meg az akkor önálló kis köztársaságot. 

Az egyetemi oktatás kizárólag francia nyelven folyik; kivételt 
képez néhány tájnyelvet (pl. baszkot) oktató tanszék. Az okszitán 
nyelv, melynek dialektusait kilencmilliónyian beszélik, hátrányo-
sabb helyzetben van, mint a baszk, noha ez utóbbit ismerők hozzá-
juk viszonyítva századannyian sincsenek Franciaországban. 

Amikor Petre Roman – még Románia miniszterelnökeként – 
egyszer a kolozsvári magyar egyetemről nyilatkozott nyugati újság-
íróknak, megkérdezte: Ki hallott olyan egyetemről, ahol nem az or-
szág hivatalos nyelvén történik az oktatás? 

Petre Roman nagyon jól tudta, mit beszél. A román politika 
számára nem hivatkozási alap sem Svájc, sem Belgium, sem Finn-
ország. Számukra csak Franciaország a példa. 

A katalánnal közeli rokonságban levő nyelvet beszélő okszi-
tánok (vagy provanszálok) Franciaország déli részén élnek. Őseik 
fejlett kultúrát, virágzó irodalmat teremtettek a XI–XIII. század-
ban. A hivatalos francia álláspont szerint a mai francia nyelv az ak-
kori észak- és délfrancia „nyelvjárások” (ez utóbbiból jött létre a 
mai okszitán) szintéziséből keletkezett. A valóság viszont az, hogy 
az állam nyelvének kialakulása az északi francia diadalmas térhódí-
tásának a története. A fenti beállítással viszont az okszitánok nyel-
vét francia tájszólássá lehetett minősíteni, történelmüket, irodal-
mukat a francia számára kisajátítani. Mint látjuk, a franciák se 
riadnak vissza egy kis „tudományos” hazugságtól, ha érdekeik úgy 
kívánják. 

Következésképp az a tolerancia, amit Franciaországtól tanulni 
lehet, csupán a politikai pluralizmusban jelentkezik. Európa keleti 
felének kisebbségei számára ez nem lehet kielégítő. A francia min-
tájú „tolerancia” számukra túlságosan egyoldalú, és érvényesítése 
csak azt jelentheti: eltűrik, hogy megfosszák őket sajátosságaiktól, 
kultúrájuktól, nyelvüktől. 
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Nyugat-Európa két másik nagy államnemzetének példája nem 
éppen ennyire riasztó. Igaz, hogy Spanyolországban Franco haláláig 
hivatalosan kizárólag spanyolok éltek, de mára Katalónia, Baszk-
föld, Galicia bizonyos fokú autonómiával bír. Nagy-Britannia pedig, 
bár a walesiek és különösen a skótok anyanyelvhasználata nagy-
mértékben visszaszorult, nem igyekezett etnikailag egyneműnek 
feltüntetni az ország lakosságát, s az anyanyelvi oktatás lehetőségei 
is jobbak, mint Franciaországban. A brit megnevezés, melynek – 
legalábbis elméletben – az angolok éppúgy csak egyik összetevőjét 
képezik, mint mások, lényegében a Magyar Királyság „hungarus” 
fogalmának megfelelője. 

Az államnemzet fogalmához való ragaszkodásnak – noha, mint 
láttuk, meghatározásának tartalma eltér a valóságtól – politikai 
(hatalmi) okai vannak. Gyakorlatilag a világ valamennyi országa 
többnemzetiségű. 90 %-uk lakosságának legalább 10 %-a etnikai-
nyelvi kisebbség. Minden állam természetszerűleg területi egységé-
nek megőrzésére törekszik, s nagy részük úgy véli, hogy a kisebbsé-
gek léte, fennmaradása (legalábbis egy adott számarányon túl) ve-
szélyezteti azt. A nemzetnek kizárólag politikai közösségként való 
felfogása elméleti alap az autonómiaigények visszautasítására s a 
homogenizálásra. A liberális államnemzet-elmélet ezért hangoztat-
ja, hogy az egyéni emberi jogok biztosítása az etnikai-kisebbségi 
problémákat is megoldja, és nincs szükség közösségi jogokra. Mint-
ha egy bretonnak, aki saját szülőföldjén nem taníttathatja gyerme-
két állami iskolában az anyanyelvén, azonos jogai lennének azzal a 
franciával, aki megteheti ezt. E nézet hívei azt hangoztatják, hogy a 
csoportjogok korlátozzák az egyéni szabadságjogok érvényét. Ez az 
érvelés sántít, mert a parlamenti demokrácia az etnikai (és politi-
kai) többség közösségi érdekeit védelmezi. Az említett állítás értel-
mében a parlamenti demokrácia is sérti az egyéni szabadságjogo-
kat. Kérdés, hogy ez miért csak a többség védelmében megengedhe-
tő? Vajon a kisebbségi miért csak mint egyén szembesülhet a több-
ség közösségi érdekérvényesítéséből származható, számára negatív 
következményekkel? Beszélhetünk-e ebben az esetben esélyegyen-
lőségről s következésképp egyenlő emberi jogokról? 

Azok az országok, melyek úgy vélik, hogy tartaniuk kell kisebb-
ségeik emancipációjától, akadályt gördítenek a nemzetközi jog ilyen 
vonatkozású bővítése elé. Így főleg Franciaország ellenállása miatt 
nem valósult meg az a javaslat, hogy az 1979. évi európai parlamen-
ti választások alkalmából a zömmel kisebbségek által lakott tájegy-
ségek képviseltethessék magukat. Franciaország fenntartásokkal élt 
a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának (1967) 
27. cikkével kapcsolatban is, mely kimondja, hogy a vallási vagy 
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nyelvi „kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni 
azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrá-
juk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják” (kiemelések 
tőlem – T. K. A.). Franciaország egyike azon államoknak, melyek 
nem írták alá a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Char-
táját,2 amelyet az Európa Tanács égisze alatt dolgoztak ki újabban, 
s olyan jogokat fogalmaz meg, amelyek a kisebbségek fennmaradá-
sát segítik. 

Ugyancsak hatalmi okai vannak annak is, hogy a liberális fel-
fogás elveti a kultúrnemzet fogalmát, amely Európa Rajnától kelet-
re eső részén terjedt el, és a németektől származik. A nemzetnek a 
nyelv és kultúra alapján történő meghatározása ugyanis nemcsak a 
saját nyelv és kultúra megdicsőítésének, mások fölé helyezésének a 
lehetőségét hordozza, hanem mások kultúrája és fennmaradási joga 
tiszteletben tartásáét is. Ez pedig ellentétes az államnemzet „érési 
folyamatához” szorosan hozzátartozó asszimilációs tendenciákkal, 
következésképp az ország belső etnikai-nyelvi-kulturális sokarcúsá-
gának fenntartását, ezáltal – e nézet szerint – a központi hatalom 
gyengülését, netán az állam szétesését hozhatja magával. 

Az 1848-as szabadságharc és az első világháború közötti ma-
gyar politikát és politikusokat erkölcsi alapon is meg lehet ítélni, 
mint ahogy ez – sokszor mai szempontokat visszavetítve – elterjedt 
szokássá vált az utóbbi évtizedekben. Ha viszont a politikát annak 
tekintjük, ami: az érdekek érvényesítésére irányuló tevékenység-
nek, akkor jelentősen árnyalódik a kép. Így az Apponyi-féle törvény 
értékelése is, mely az 1868-as nemzetiségi törvény előírásai ellenére 
a nemzetiségi iskolákat a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
ellenőrzése alá rendelte, megsértve ezáltal azok autonómiáját. E 
törvény bírálói legtöbbször nem veszik figyelembe, hogy ekkorra – 
főleg külföldi (cseh, romániai) befolyásra – ezen iskolák jelentős 
része korántsem a népek közötti barátság szellemében nevelte diák-
jait, hanem erősen magyarellenes volt, és (nagyrészt hamis érvek 
alapján) Magyarország feldarabolásának a szükségességét hirdette. 
Apolitikus magatartás lett volna, ha a magyar politika ezt nem rea-
gálja le. (Franciaországtól például nem szokták elvitatni azt a jogot, 
hogy iskoláinak tevékenységét államilag ellenőrizze, és az állam 
nyelvének elsajátítását szorgalmazza.) 

A magyar nemzetiségi politika megítélésében az erkölcsi érve-
ket gyakorlatiakkal szokták társítani. Eszerint az ország – s az egész 
Monarchia – belső szükségszerűségek alapján „robbant szét”, tehát 
minden összetartási kísérlet eleve esélytelen volt. 

                                                                 
2 Franciaország ezt a chartát 1998 májusában végül mégis aláírta.  
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Ezt az antantsugallatú képet, mely a jelenség és szükségszerű-
ség egyneműsítéséből származik, az utóbbi időben mind többen 
kétségbe vonják – teljes joggal. Mind a Monarchia, mind Magyar-
ország lényegében külső erőszak hatására bomlott fel. Az esemé-
nyek számbavétele során nyilvánvalóan kiviláglik, hogy az akkori 
politikusok nem annyira a belső helyzettel, mint inkább egy új 
nemzetközi erőegyensúlyra törekvő államok politikusainak lehetsé-
ges lépéseivel nem számoltak eléggé. 

Az új államok és államhatárok létrehozásakor egyértelműen 
kiderült, hogy a népek önrendelkezésének az elve már születése 
pillanatában is az államok önrendelkezését jelentette. Mint ismere-
tes, a határok meghúzásánál (különösen Magyarország esetében) 
demográfiai, stratégiai, történelmi és gazdasági érvekkel operáltak 
felváltva, attól függően, hogy az indokláshoz melyik volt éppen 
alkalmasabb. Szempontunkból a lényeges itt az, hogy az új államok 
nemzetekként ismertettek el, ami eleve magában hordta a francia 
típusú homogenizálás lehetőségét, sőt szükségszerűségét. Az eleve 
hatástalannak megalkotott nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer 
(mely csak Európa keleti felére volt érvényes, így nem vonatkozott 
például az újból „franciává” vált elzásziakra) az új berendezkedés-
ből származó feszültségek levezetését szolgálta. Őszinte kisebbség-
védelmi szándékokról már csak azért sem beszélhetünk, mert már 
az első világháború alkalmával a kisebbségeket kiáltották ki a hábo-
rú – legalábbis egyik – fő okának. Az új nemzetállamok modellként 
szolgáló eszményéről s ennek megvalósítási nehézségeiről az előb-
biekben már volt szó. 

Az Osztrák–Magyar Monarchiában nyilvánvalóan benne rejlett 
a nemzeti kérdés demokratikus megoldásának a lehetősége, s ez 
talán a ma egyetemesen elterjedt nemzetállami modelltől eltérő 
mintát adhatott volna a világnak. Egy olyan megoldást, mely szá-
mot vet azzal, hogy itt a különböző nemzetek (kultúrnemzetek) 
területei átfedik egymást, s azzal, hogy a közösségi jogok igényéről 
egyik kisebbségbe került (vagy az események során esetleg ezután 
kerülő) nemzetrész sem mondhat le, mert mindegyik tudja, hogy 
államnemzeti keretekbe kebelezve távlatilag elveszett. 

A Monarchia felbomlásával keleten is győzedelmeskedett 
azoknak a nagy nyugat-európai államoknak a példája, amelyekben 
mind a mai napig nem érték el az 1867-es osztrák vagy az 1868-as 
magyar nemzetiségjogszintet. 

Az egynemű társadalom könnyebben irányítható, és biztonsá-
gosabb háttér a gazdasági-pénzügyi tranzakciók számára. A világ 
hatalmi szférái mind fokozottabb mértékben törekszenek a homo-
genizálásra, s ellenszenvvel viseltetnek az ezzel szemben megerősö-
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dő, önmegőrzésre irányuló közösségi autonómia-törekvésekkel 
szemben. 

A második világháború óta – ma már talán csak tehetetlenségi 
ereje folytán – az amerikai államnemzet-típus eszményeinek térhó-
dítása zajlik. A csőd azonban mind nyilvánvalóbb: az államnemzet 
klasszikus mintáinak másolási próbálkozásai csak az etnikai konf-
liktusok fokozódásához vezetnek világszerte. 

Az eddigi tapasztalatok tanulságainak levonásával a hatékony 
etnikai homogenizálás „kísérlete” folyik ma a délszláv területeken. 
A kísérlet egyáltalán nem újszerű, eszmeileg a németek millióinak 
kitelepítését előirányzó potsdami egyezmény örököse, mely az etni-
kai tisztogatást nemzetközi jogi szintre emelte. A mostani esemé-
nyek nagyhatalmi asszisztenciával zajlanak, ami részben a cselekvés 
hiánya, részben a cselekvés látszata által gyakorlatilag szabályozó 
szerepet tölt be. A helyzet alakulásában nemzetközi hatalmi kérdé-
sek a döntőek, ezek (első helyet adva a szerbeknek) meghatározzák 
a résztvevők rangsorát, s ezáltal a konfliktus kimenetelét. Az ebből 
adódó, az etnikai kérdés „megoldására” vonatkozó következtetések 
esetleg követésre csábíthatják egyes kishatalmak politikusait, de az 
is lehet, hogy egy európai rendezéshez szolgáltatnak majd modellt, 
ahol – mondjuk az Egyesült Európa közös hadereje fegyvereinek 
árnyékában – létrehozzák a nagyobb stabilitást ígérő, régen áhított 
homogén nemzetállamokat. 

  

Elhangzott 1993 júniusának végén Tångagärdén – olvasd: ton-
gajerde –, a Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör nyári tá-
borán; megjelent a Magyar Szemle 1994. januári számában. 
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(Göteborg, 1997) 

Hol vagy, szabadság? 
Természetesen Nyugaton – gondoltuk, mondtuk Erdélyben, a 

romániai elnyomatásban. – Ott van szabadság, ahol valódi sza-
vazással választják meg azokat a küldötteket, akik valóban képvise-
lik választóik érdekeit. Ha másért nem, hát saját érdekükben, hogy 
a következő alkalommal lehetőleg ismét megválasztassanak. Ott 
van szabadság, ahol az egyén jogait nem lehet önkényesen meg-
nyirbálni, még akkor sem, ha a többség ezt szeretné. Vagyis azok-
ban a társadalmakban, amelyeket liberális demokráciáknak neve-
zünk. Ők voltak számunkra a követendő példa, hiszen amit mi fájón 
hiányoltunk, az náluk – minden jel szerint – élő valóság. 

Egy kicsit a Nyugat leheletét éreztük minden alkalommal, va-
lahányszor átléptük a magyar határt. Tudta, látta mindenki, hogy 
Magyarországon sincs demokrácia, de az ott tapasztalt liberális 
légkör – legalábbis az erdélyi turista számára – igen felszabadító 
volt. Visszatéréskor újra kellett szokni a nyilvános helyen történő 
szólás szigorúbb korlátait.  

Az igazi ismerkedés vágyaink tárgyával akkor kezdődött, ami-
kor – a kommunizmus utolsó szakaszában – négy nehéz, Magyar-
országon töltött év után onnan is emigráltunk. 

 
* 

Montrealban éltünk kilenc hónapot. Munkaadóim, akik tős-
gyökeres kanadai olaszok voltak, nem politizáltak, szavazni sem 
jártak. Semmi értelme – mondták –, az egyik párt olyan, mint a 
másik, csupán a körítés más. Az csak illúzió, hogy a szavazással a 
közember bármibe is beleszólhat. A konkurens pártok fő emberei 
együtt golfoznak, közös társasági életet élnek. Tudják: ma az egyik 
az úr, holnap a másik, de ellenzékben is jól megélnek. A mindenko-
ri politikát úgysem a jelszavak, hanem a körülmények döntik el. 

Frissebben odatelepült magyar ismerőseink is hasonló nézete-
ket vallottak. Kanadában – mondták – inkább csak az érdeklődik a 
politika iránt, aki abból akar megélni. 

 
Magyarországon akkoriban folytak viták (ellenzéki körökben) 

arról, hogy ideje lenne, ha amatőrök helyett hivatásos politikusok, 
hozzáértő szakemberek intéznék az ország ügyeit, mint ahogy az 
Nyugaton is történik. 
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Vajon ki tudja megmondani, ki okoz több kárt: a jó szándékú 
amatőr vagy az a profi, aki csak a maga érdekeit nézi? Esetleg a 
maga érdekeiért politikába szálló amatőr? 

Egy reggel munkába menet a metró bejáratánál egy férfi állí-
tott meg. Barátságosan kezet szorított velem, és ékes franciasággal 
köszöntött mint leendő választóját. A fényképe benne volt az aznapi 
újságokban: lakókörzetünk egyik jelöltje volt. Népszerűségének 
növelése (magyarul: imázsának javítása) kedvéért lázasra szoronga-
tott kézzel mehetett haza aznap. 

Akkor ősszel (1989-et írtunk) a Magyar Demokrata Fórum 
egyik politikusa amerikai–kanadai körúton járt.1 Montrealban is 
tartott előadást, ismertette a hazai helyzetet, erőviszonyokat, és 
elemezte a várható fejleményeket. A rendezvény után egy magánla-
kásban folytatódott a találkozó, immár szűkebb körben. Valaki el-
hozta az egyik kanadai párt egy „magyar származású” aktivistáját. 
Az illető gazdag tapasztalatainak kincsestárából bőven merítve, 
kiselőadást tartott a politikai gyakorlatban még eléggé újonc ven-
dégünknek arról, hogy milyen fogásokkal lehet a hapsi (vagyis a 
választó) figyelmét felkelteni, rokonszenvét megnyerni és végül is 
megfogni. Szó sem volt arról, hogy hogyan kell a választókat meg-
győzni, kizárólag arról a technikáról, amelynek az a célja, hogy „be-
csaklizza a pacákot”. 

Az utóbbi kilenc év zömét Svédországban töltöttük, ezért ta-
pasztalataink az itteni demokráciáról gazdagabbak. 

A „svéd modell” hírneve bejárta a világot. A jól működő fejlett 
gazdaság általános anyagi jólétet biztosított. Harminc évvel ezelőtt 
Svédországban volt a legmagasabb az életszínvonal. Pénz volt bő-
ven, a magas adókból nagy volt az állam bevétele, volt mit újra 
elosztani. Ennek a jóléti társadalomnak a politikai megteremtői a 
szociáldemokraták voltak, akik ötven éve szinte megszakítás nélkül 
uralkodnak. Az ország a nép otthona – adták ki a jelszót, és olyan 
szintű szociális rendszert építettek ki, amely sokáig valószínűleg 
valóban páratlan volt a világon. Gyakorlatilag újjáépült az ország. 
Eltűntek a szegénynegyedek, megszűnt a lakások zsúfoltsága, csök-
kentek a jövedelmi különbségek, munkanélküliség nem volt, és a 
választók zöme úgy érezhette, hogy a világ legigazságosabb és leg-
szabadabb társadalmában él. Újra és újra kormányra juttatta azt a 
pártot, amelyiknek mindezt „köszönhette”. 

A helyzet szinte feleslegessé tette a politizálást. (Meglehet, a 
svédeknek amúgy sem volt túl nagy hajlamuk rá.) A sikeres párt 
ideológiája, propagandája csakis igaz lehet, hiszen másként nem 

                                                                 
1 Für Lajosról van szó. 
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lehetne sikeres. A társadalmat átitatta a szociáldemokráciától ké-
szen kapott világkép, melynek passzív befogadójává vált. A politika 
nem társasági beszédtéma, különösen nem a munkahelyeken, ahol 
az ütköző vélemények miatti feszültségek megzavarhatnák a kollé-
gák közötti együttműködést. Az emberek túlnyomó része vélemé-
nyét nem önálló gondolkodás útján alakítja ki, hanem az újságokból 
szerzi. A legjobb esetben válogat a vélemények között, de megeshet, 
hogy nézetei attól függően változnak, hogy aznap milyen cikkeket 
olvasott. Ezáltal a demokrácia alapja tűnik el: a kritikusan gondol-
kodó emberek közössége (vagy csak tömege?). 

Az évtizedek során a szociáldemokrata politikai elit hozzászo-
kott, hogy ő vezet. Nem is kellett igazán megerőltetnie magát, hi-
szen a társadalmi kérdések megoldása mindenekelőtt pénzt igényel, 
az pedig rendelkezésre állt. Az uralom folyamatosságának biztosítá-
sához főleg az kellett, hogy az ellenfelet – a polgári pártokat és lehe-
tőleg mindent, ami polgári – sötét színekben láttassák a választók-
kal. Ebben készséges partner volt mindig a tömegkommunikáció, 
melynek munkatársai között a kommunistaszimpatizánsok száma 
többszöröse az átlagosnak. 

A jóléti rendszer kiépítésével párhuzamosan megnőtt az embe-
rek gyakorlati és érzelmi függése az állammal és közvetve az állam-
hatalom központi és helyi képviselőivel szemben. Ahogy az alkal-
mazott számára fontos, hogy a munkahelyi főnöke jó képet alakít-
son ki róla, éppúgy fontossá lett, hogy a meglehetősen személyte-
len, de reprezentánsai által mégis konkretizálható társadalom előtt 
jól szerepeljen az állampolgár. Végső soron a közvetlen környezet 
véleménye is mérvadóvá válik. Ez erősen korlátozza az emberi 
megnyilvánulások játékterét, mert a svéd társadalom – a látszattal 
ellentétben – nehezen viseli el, ha valaki kitűnik valamiben, de azt 
még kevésbé, ha elüt a többiektől. 

Az előbb említett fejleményekkel egy időben, de némileg azok-
tól függetlenül mind jobban kiépült egy információs rendszer, mely 
az állampolgárokról különféle adatokat rögzít. A közember számára 
e rendszernek azon részei ellenőrizhetők, melyek nemigen tartal-
maznak őt kompromittáló állításokat, a többi titkosítva van. Ezért 
igazán senki sem tudhatja, bennfentes helyeken milyen informáci-
ók keringenek róla, így módja sincs az esetleges tévedéseket helyre-
igazíttatni. Alkalomadtán érzékelheti viszont a rendszerbe bekerült 
terhelő információk következményeit anélkül, hogy értené, miről is 
van szó. 

Másfél-két évtizede kezdődött az ország lassú gazdasági ha-
nyatlása, amely a kilencvenes években látványosan felgyorsult. A 
jólét erősen mérséklődött, az anyagi biztonság foszladozik, a mun-
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kanélküliség a tíz százalékot tartósan meghaladja, a szociális kiadá-
sokat napról napra tovább faragják. A társadalmi különbségek az 
utóbbi években jelentősen növekedtek. A magát – politikájának 
alapvető változása ellenére – folytatólagosan szociáldemokratának 
nevező párt takarékossági programja megvalósítását polgári pártok 
nemigen kísérelhették volna meg, mert az ő vezetésükkel ugyanezek 
az intézkedések nem morgolódást váltottak volna ki, hanem közfel-
háborodást. A sok munkával – és hírveréssel – létrehozott svéd 
népjóléti rendszer gyakorlatilag a romjaiban hever. A szociálde-
mokrata kongresszusok, konferenciák végén a küldöttek ma is fel-
állnak, és egymás kezét fogva, közösen eléneklik az Internacionálét, 
de mind kevesebbet lobogtatják a vörös zászlókat, parlamenti szö-
vetségeseik pedig most nem a kommunisták, hanem a polgári kö-
zéppárt, a Centerpartiet képviselői. Mindennek ellenére népszerű-
ségük a közvélemény-kutatások szerint viszonylag keveset csök-
kent. Úgy látszik, bár apad, még mindig kitart az a bizalmi tőke, 
amit ez a párt az elmúlt korszakban felhalmozott. 

A régi, kényelmes életnek a politikusok számára is vége. Fő 
feladatuk ma a költségvetés kiadásainak minél teljesebb lefaragása. 
Ezt nem csupán a megromlott gazdasági helyzet igényli, hanem az 
európai közösségbe való belépés kívánalmai is. Ilyenkor mindjárt 
kiderül, hogy vezetni nem is olyan egyszerű dolog. Számtalan terve-
zett intézkedés, törvényjavaslat visszavonása a szociáldemokrata 
kormány kapkodását, nem pedig a hozzáértését bizonyítja. 

A demokrácia gyanútlan híve azt gondolná, hogy egy törvény-
javaslat előkészítéséhez tulajdonképpen a társadalmi vita is hozzá-
tartozik. Ez Svédországban nem gyakorlat. Az új tanügyi törvény 
létrehozásakor például senki sem kérte ki a szakma gyakorlóinak, a 
törvény elsődleges végrehajtóinak, vagyis a tanítóknak és a taná-
roknak a véleményét. Minden törvényjavaslaton egy-egy szűk kör 
dolgozik, amelyben természetesen a szakminiszternek – alkalman-
ként a miniszterelnöknek – van döntő szava. Tény viszont, hogy 
általános felhördülésre a javaslatot általában módosítják, vagy akár 
le is vehetik a napirendről. 

A véleménynyilvánítás szabadságát – az előbbiekben említett, 
öncenzúrát eredményező mechanizmusokat leszámítva –, mint 
tudjuk, senki sem korlátozza, bár az újságoknak joguk van megvá-
logatni, milyen írásokat közölnek. Élnek is ezen jogukkal, és ebben 
nem csupán minőségi, hanem tartalmi szempontokat is érvényesí-
tenek. Ahhoz viszont, hogy valakinek a szava számítson, cseppet 
sem elég az, hogy igaza van. A véleménynek még az ismert név sem 
ad elegendő súlyt, hatása akkor van valóban, ha kimondója aktív 
politikus, és lehetőleg magasra hágott a szamárlétrán. Ebben a 
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vonatkozásban nem sok különbség van az egyes nyugati államok 
között. 

A tömegkommunikáció természetesen a hamis beállítások és a 
hazugságok terjesztésére is kiválóan alkalmas. Csak egyetlen példa: 
a francia szocialisták választási győzelmét üdvözölve a jelenlegi 
svéd miniszterelnök – aki egy személyben a szociáldemokrata párt 
elnöke2 – kifejtette, hogy a francia nép megelégelte a polgári pártok 
politikáját, mely takarékossági programjával leszorította a szociális 
kiadásokat, és méltánytalanul sújtotta a szegényeket. A francia 
választások az angol munkáspárt kormányra kerülésével együtt azt 
bizonyítják, hogy az emberek Európában vissza akarnak térni a 
szociális méltányosság és a társadalmi egyenlőség útjára. Ezt szem-
rebbenés nélkül mondta el, mintha nem éppen az ő kormányzó 
pártja hajtotta volna végre meglehetősen drasztikusan Svédország-
ban azt, amit a most leköszönő francia polgári kormány szemére 
hányt. 

Ugyanő volt az – és ez az eset fényt vet az uralkodó politikai kö-
rök valóságos magatartására a demokrácia kérdéseiben –, aki kínai 
látogatása alkalmával több ízben is dicsérte az ottani (terrorra épü-
lő) politikai stabilitást, mint ami biztos hátteret képez a beruházá-
sok számára. Az egyik ellenzéki párt vezetője emiatt bizalmatlansá-
gi indítványt szándékozott a miniszterelnök ellen benyújtani, de ő 
bukott bele. Üzleti körök pedig kijelentették, hogy a Kína belső 
rendjére vonatkozó kijelentés szakszerű volt. A tévéhíradók kom-
mentárjainak hangvételében jól lehetett követni az ügy elbagatelli-
zálásának egész folyamatát. 

Az itt érintett vonások lényegében minden parlamenti demok-
ráciára jellemzőek. Helyzetüket és a társadalom problémáit csak 
részben áttekinteni tudó emberek, akiket a propaganda is igyekszik 
megtéveszteni, főleg anyagi szempontok figyelembevételével arra 
szavaznak, aki többet ígér, és feltételezhető róla, hogy ezt az ígéretét 
meg is akarja-tudja tartani. A politikai hatalmat megszerzett, vala-
mely pártra támaszkodó, többé-kevésbé szűk csoport cselekedeteit 
– úgy tűnik – egyre inkább a helyzet irányítja, nem pedig ők a hely-
zetet. Mintha a politikai cselekvés tartalmát a hagyományos ideoló-
giák helyett mindinkább a látszólag ideológiamentes „gazdasági 
szükségszerűségek” határoznák meg. Talán ez az oka, hogy a pártok 
arculata mind nehezebben különböztethető meg, sőt szerepeik 
nemegyszer felcserélődnek – különösen azokban az országokban, 
ahol két párt váltja egymást a kormányrúdnál több-kevesebb sza-

                                                                 
2 Göran Persson tíz évig volt miniszterelnök (ahogy itt mondják: állammi-

niszter). 2007-ben lépett ki a politikai életből. 
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bályszerűséggel. Arra azonban gondolni sem szabad, hogy a mind 
mérhetetlenebbül gazdagodók anyagi befolyása idézné elő a politi-
kai szférának bármiféle jelenségét, mert az ilyen nem bizonyítható 
állítások miatt az a vád érhet bárkit, hogy az összeesküvési elméle-
tek legalábbis ingoványosnak nyilvánított területére tévedt. 

Akárhogy van is, teljesen nyilvánvaló, hogy a parlamentáris 
rendszer sem letéteményese vagy akár csak biztosítéka az emberi 
szabadságnak. 

 
* 

Valójában nincs miért csodálkoznunk azon, hogy erre a követ-
keztetésre jutottunk. Már Szókratészt is az a demokrácia ítélte ha-
lálra, melyért annyit fáradozott. 

Van azonban még egy menedékünk, és ez a liberalizmus. Va-
lamely rendszer szabadelvű volta – mint tudjuk – biztosíték arra, 
hogy a társadalom személyi szabadságunkat, alapvető egyéni joga-
inkat nem csorbítja meg. Az általános megfogalmazás szerint ez az 
eszme emelt ki bennünket az előítéletek, a babonák világából, tette 
szabaddá, emberhez méltóvá a gondolkodásunkat. 

A nyugati társadalmakat ez az eszme hatja át, ezért – a parla-
mentáris rendszer gyengéi ellenére – mégiscsak itt kell keresni a 
szabadság honát, itt, ahol biztosítani kívánják mindenkinek a 
beavatkozásmentes magánélet jogát. Ahol mindenki szabadon vá-
laszthatja meg nézeteit, válogatja ki azokat az értékeket, normákat, 
melyek szerint él, azzal a feltétellel, hogy cselekedetei ne ütközze-
nek a törvényekbe. Megválaszthatja a tárgyakat, amelyeket használ, 
és amelyekkel körülveszi magát, és ebben csak a zsebe szabhat 
korlátokat. Gyakorlatilag dönthet élete kérdéseiben, nem kényszerí-
ti senki egy bizonyos életmódra – tehát szabad. 

A szabadságra szoktatás már az iskolában kezdődik. Svédor-
szágban a diák az alsóbb tagozatokon – egészen a nyolcadikig – 
nem kap jegyet, hogy az osztályon belül ne alakuljanak ki frusztráló 
különbségek, és hogy a tanulást ne a jegyért folyó „egészségtelen 
küzdelem” motiválja. Bukás gyakorlatilag nincs, mert az lelki ár-
talmat okoz. Az egyéni sajátosságok figyelembevételének jelszavá-
val az oktatás menetét inkább a gyengék szintje határozza meg, 
ezért a jó képességű gyermekek nemigen ismerik, mi a szellemi 
erőfeszítés. Az oktatók és az iskolák egy része ennek ellenére egé-
szen jól megoldja a feladatát, de nem ez az általános. Alapjában 
véve helyes elveknek is súlyos következményei lehetnek, ha egyol-
dalúan vagy tévesen alkalmazzák őket. Felmérések alapján vissza-
visszatérő téma, hogy mind több magasabb osztályba jutott diák 
marad gyakorlatilag írástudatlan, és ismeretei – mindenekelőtt 
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matematikából – rendkívül hézagosak. Éppen ezért kissé furcsa 
volt, amikor egy ugyanezeket a jelenségeket és problémákat bemu-
tató amerikai dokumentumfilm közvetítése után a svéd tévében 
svéd iskolások sajnálkozásukat fejezték ki az amerikai oktatás hely-
zete miatt. Pedig ott legalább vannak magániskolák, melyek szín-
vonala nagyságrendekkel tér el az államiakétól, amit csak sokkal 
szerényebben fogalmazva lehet elmondani néhány – általában ne-
hezen engedélyezett – svédországi magániskoláról. 

A kívánalmak ugrásszerűen nőnek a felső osztályokban, és a 
diákok tulajdonképpen nincsenek erre felkészítve. Ez a tény korlá-
tozza mozgásterüket, lehetőségeiket. 

A büntetés itt nemigen tartozik a nevelés eszközei közé, ezért a 
pedagógusok tehetetlenek azokkal a tanulókkal szemben, akiket 
szép szóval nem lehet meggyőzni. Mind az ellenőrzés, mind a fe-
gyelmezés meglehetősen gyenge lábakon áll. 

Egy ízben, amikor az egyik fiamat csuromvizesen kellett haza-
vinnem az iskola napközijéből, megkérdeztem a napközi vezetőjét, 
miért nincs (négyük közül) valaki kinn az udvaron, hogy lássák, mit 
csinálnak ott a gyermekek. Felháborodva válaszolta, hogy ők peda-
gógusok, nem pedig pesztrák. 

Nevelési elv, hogy a gyerekeket hagyni kell, hadd oldják meg 
maguk egymás közötti problémáikat. Ez egy adott pontig helyes is, 
de korlátlanul alkalmazva azt eredményezi, hogy a felnövő nemze-
dék megtanulja, mi az élet: az erősebb úr lehet mások fölött, a 
gyenge pedig jobb, ha meghúzza magát. Vagyis nem éppen a sza-
badságra készít fel. 

Nemrég pszichológusok és pedagógusok beszélgettek a neve-
lésről a rádióban. Megállapították, hogy ez a fogalom már elavult, 
nincs szükség nevelésre, elég, ha példát mutat a szülő, és hagyja, 
hogy gyermekei szabadon fejlődjenek. 

Valóban, mind a példa hatása, mind a gyermek szabadságának 
helyes mértéke rendkívüli jelentőségű. De a fenti elmélet valami 
miatt eltekint többek között attól, hogy beszélő lények vagyunk, és 
mivel nem vagyunk tökéletesek, személyes példánk szükségszerűen 
tökéletlen lesz, ezért nem árt, ha néha elbeszélgetünk a helyes visel-
kedésről, s meg is fogalmazzuk a mércét, amit gyakran magunk sem 
tudunk megütni. Az emberiség évezredeken át így adta tovább utóda-
inak az erkölcsi normákat, melyek a ráció és az érzelem párhuzamos 
csatornáin érkezve belénk épültek. Freud felsőbbrendű énnek nevez-
te lényünknek azt a részét, mely befogadja ezeket a normákat, és 
viszonyítási alapként használva, ellenőrzi cselekedeteinket. A nevelés 
fent idézett felfogása mintha ezt akarná kiiktatni, hogy szabadabban 
működhessenek személyiségünk alacsonyabb szintjei. 
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Az ember „felszabadítása” kétségtelenül a szexualitás területén 
volt a legnagyobb mértékű, és ez a változás – áttételekkel – hatással 
volt az élet szinte minden mozzanatára. A nemi forradalom nem 
elégedett meg az érzelmi megalapozottságú férfi-nő kapcsolat sza-
badságával, hanem függetlenítette a szexualitást az erkölcstől, és 
csupán biológiai (esetleg még lélektani) szerepet tulajdonít neki. 
Két ember nemi kapcsolatának e nézetek szerint körülbelül annyi 
köze van az erkölcshöz, mint a vizelésnek vagy a székelésnek. 

Valószínűleg mindig is előfordult e téren mindenféle gyakorlat 
és vélemény, nem új lelemény tehát az, ami van. A lényeges különb-
ség az, hogy a szabadság korlátlanságát meghirdető szélsőséges 
álláspont ma propagandisztikus jellegű nyilvánosságot kap, és ma-
radinak bélyegez minden eltérő véleményt. A maradiság, a „hala-
dásellenesség” pedig (noha igazán senki sem tudja megmondani, 
mi az, hogy haladás) napjainkban negatívabb töltetű fogalom, mint 
a tisztességtelenség. 

A hagyományos (vallásos, erkölcsi értékeket deklaráló) társa-
dalmak követelményeket állítottak és állítanak az ember magatar-
tásával, cselekedeteivel szemben. A „modern társadalom” liberális 
hívei szerint ezért az ember ilyenekben nem lehet szabad. Mintha a 
szabadság csak egy erkölcsmentes világban lenne lehetséges. 

Persze senki sem támadja közvetlenül az erkölcs fogalmát, sok-
kal egyszerűbb kiüríteni azt. Ha a különböző kultúrák szokásait 
megvizsgáljuk, és ezeket a szokásokat erkölcsnek tekintjük, akkor a 
formák nagy változatosságából az erkölcs viszonylagosságára, „rela-
tivitására” következtethetünk. Gyorsan bezárva a logikai kört, állít-
ható, hogy az erkölcs tulajdonképpen az emberek közmegegyezéssel 
szentesített szokásrendszere. Mivel ma az ember szabad, a közös 
szokáskincsből tetszés szerint válogathat. Ez alapvető joga, és a 
tömegkommunikáció – mindenekelőtt a véleménynyilvánítás sza-
badságára való hivatkozással – erre kiadósan bátorítja is. 

Csak egyetlen példát. A svéd tévé hármas csatornája egy utca-
lányszerű nő (Amerikából importált) műsorait közvetíti hosszú idő 
óta sorozatban. A társadalom kevésbé kulturált feléhez tartozó em-
berek (előszeretettel feketék) szexuális életét teregeti ki – természe-
tesen azok közreműködésével – a jelen levő és a képernyők előtti 
közönség számára. Műsorai mozgalmasak és sokak ízlése szerint 
mulatságosak. Nagy az öröm, ha a vetélytársak a nyilvánosság előtt, 
szinte egymásnak esve veszekednek, amikor pedig valamely hölgyi-
ke az érintettek jelenlétében bevallja például, hogy nemcsak a ba-
rátjával, hanem annak a bátyjával is lefeküdt, a közönség tombol a 
boldogságtól. 
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Ez a műsor is igényt elégít ki természetesen, akár a filharmoni-
kus zenekar, a színház, a könyv, a vendéglő, a vidámpark, a sztrip-
tízbár, az alkohol vagy a kupleráj. Vagy mint a kábítószer is, csak az 
(még) a tiltott dolgok közé számít. Mindenkinek szabadságában áll 
kiválasztani a kínálatból azt, ami ízlésének, természetének, pilla-
natnyi hajlamainak megfelel. De ha valaki csak véletlenül kapcsolt a 
műsor közvetítésének idején erre a csatornára, és kíváncsiságból ott 
ragadt, az is láthatja, hogy a sokkultúrájú és sokerkölcsű társada-
lomban minden természetes, ami másnak fizikailag és anyagilag 
nem árt, a kulturális és az erkölcsi igénytelenség is. Sőt: annak a 
terjesztése is. 

Az emberi szokások változatosságából és a nemiség elsöprően 
biológiai jellegéből következik, hogy a szexuális vágyak kielégítésé-
nek minden módja természetes. A Kamratposten című svéd ifjúsági 
lap levelezési rovatának vezetője például semmi kivetnivalót nem 
lát abban, hogy a kérdező tizenéves egy nagytermetű babával éli 
meg gerjedelmeit, mert a leglényegesebb „az érzelmek gyakorlása”. 
A tévé egyik szexológusnője arra biztatja a fiúkat-férfiakat, hogy 
annyit maszturbáljanak, amennyi beléjük fér, hiszen ez is a (termé-
szetes?) örömszerző önmegélés egyik lehetősége. 

Innen már egyenes út vezet a homoszexuális kapcsolat egyen-
jogúsításához. Számomra teljességgel megfejthetetlen, milyen ala-
pon nyilvánítják a pederaszták hajlamait betegesnek, miközben 
ugyanazok szerint a hasonló nemű felnőtt iránti szexuális vonzalom 
a lehető legtermészetesebb. A pederasztiát (ahogy újabban mond-
ják: pedofíliát) persze kriminalizálni lehet, mert az egyik partnere 
kiskorúságánál fogva kiszolgáltatott. De vajon miben különbözik a 
két hajlam lényege? Ebben az egész kérdésben van valami alapvető 
tudatzavar. 

Mind több államban köthetnek házasságot egynemű párok. A 
legliberalizáltabb egyházak papjai Isten áldását adják rájuk. Ezzel 
ezek a párok az emberi szabadság nevében látszólag egyenlőséget 
nyertek a családdal, pedig valójában csak a család leértékelése tör-
ténik. Egy torz hajlamból létrejött kapcsolat sohasem lesz egyenér-
tékű az igazival. A kettő egyenértékűként való kezelése ez utóbbi 
értékeinek a kétségbevonását jelenti. A mai liberális nyugati társa-
dalom a homoszexuálisoknak rendezett szertartásokkal végered-
ményben gúnyt űz a családból. Egyesek még a család szót is szeret-
nék kiiktatni a szótárunkból: a pekingi nőkongresszuson3 például 
csak háztartásokról beszéltek. 

                                                                 
3 A nők helyzetéről szóló negyedik világkonferenciáról van szó, amelyet 

1995 szeptemberében tartottak a kínai fővárosban. 
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Jelenleg a homoszexuális párok még nem fogadhatnak örökbe 
gyermeket, de rövidesen erre is sor kerül. A svéd tévé nézői már 
megismerkedhettek olyan pszichológusi véleménnyel, mely szerint 
egy ilyen kapcsolatban felnövő gyermek lelki fejlődése semmiben 
sem károsul. Igaz, hogy a lelki károsodások okainak kiderítése igen 
bizonytalan lábakon áll, és köztudott, hogy a gyermek számára 
alapvetően a családi minták képezik személyisége alakulásának 
legfontosabb nyersanyagát, a „szakember” mégis határozottan ta-
gadja a negatív fejlemények lehetőségét. Persze ezzel nem annyira 
szakvéleményt mondott, mint inkább világnézeti álláspontjáról nyi-
latkozott. 

A nemiség szabadelvű átértékelésével a házastársak viszonyá-
ról alkotott vélemény is változott. Természetesebbé vált, hogy az 
emberek házasságon kívüli kapcsolatokat keresnek, hiszen értel-
metlen magunkat megfosztani az élménytől, és különben is a félté-
kenység – mint félmarxista fejtegetésekből tudjuk – a másik ember 
személye fölötti tulajdonvágy és uralomigény megnyilvánulása. 

A svéd újságok félöles plakátokkal hirdetik naponta számaikat, 
kiemelve a legizgalmasabb tartalmi részeket. Ezek a plakátok (és 
persze a hozzájuk tartozó újságcikkek) évente két-három ízben is 
olyan véleményekről, felmérésekről tudósítják az ország lakosságát, 
melyekből kiderül, hogy a hűtlenség mennyire elterjedt, hogy testi-
leg-lelkileg rendkívül frissítő, és még a házastársi kapcsolatnak is 
kifejezetten hasznára válik. Persze hűtlenség mindig volt, és mindig 
lesz, de eddig általában nem propagálták dicsérő jelzők és érvek 
kíséretében. Vagyis nem igyekeztek elfogadott társadalmi normát 
csinálni belőle, mint napjainkban. 

A hűség minden más jelentésében is idejétmúlt fogalommá 
vált, mert a mai társadalom szükségszerűen individualista. Az 
egyén szabadsága a függetlenségével arányos, márpedig minden 
kötődés csökkenti a függetlenséget. Ezért az individuum társadalmi 
kapcsolatait fenntartja ugyan, mert ezek szükségesek az előrehala-
dásához, önigazolásához, de érzelmi kötődéseit, amennyire csak 
lehet, lefaragja. Ahol az egyén a legfőbb érték, ott elértéktelenedik 
minden közösség. Ez vonatkozik a családra, a barátokra, a nemzet-
re is. A mai politikában uralkodó helyet betöltő szélsőséges felfogás 
szerint a nemzet mint etnikai-kulturális közösség törzsi jelleggel 
bír, és primitív előtörténetünkből származik a mába. Ezért a hozzá 
való ragaszkodás anakronisztikus és majdhogynem nevetséges. 
Reális létjogosultsága a politikai nemzetállamnak van, ahol – leg-
alábbis elvben – nincs jelentősége az etnikai hovatartozásnak. Az 
ilyen nemzetállamhoz viszont nem ragaszkodik az ember, nem hű-
séges hozzá – hiszen erre szükség sincs –, hanem lojális iránta. 
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Vagyis gyakorlati viszonyban áll vele, ami az egyén és az állam köl-
csönös függéséből következik. 

A „modern társadalomban” a hűség helyét a lojalitás, a szerete-
tét a tolerancia foglalja el. Az áldozatkészség pedig, amely a hűség-
ből és a szeretetből következik, üres fogalommá vált, és tulajdon-
képpen értelmetlen, megindokolhatatlan kényszeres magatartásnak 
tekinthető. 

További példák részletezése nélkül is megállapítható, hogy a 
nyugati világban a személyi szabadság örvén az értékek összezilálá-
sa és leépítése folyik; valójában mindannak a lerombolása, amire 
eddig európai kultúránk – sőt, némi változatokkal minden eddigi 
kultúra – épült. Ebben a folyamatban a fő szerep a tömegkommu-
nikációé. Minden olyan kísérletre, amely az erőszak, a pornográfia, 
a lélektelenség úgynevezett művészi tevékenységeken keresztül 
történő terjesztésének gátat szeretne szabni, egész kórusok hördül-
nek fel, cenzúráról sikoltoznak, és mint vizes törölközőt, bedobják a 
szólásszabadság jogának a jelszavát. A szórakoztatóipar amorális, 
degenerált zenei féltehetségekből is fénylő csillagokat fabrikál, akik 
majd példaképként tündökölhetnek az ifjúság egén. Az emberi sza-
badság helyes álláspontjának mai „instruktorai” pedig azt hirdetik, 
hogy minden, amihez eddig az ember igazodott, csak rabláncokat 
rakott rá, és kiátkozzák a velük egyet nem értőket a kultúrlények 
társadalmából. 

Az erkölcs relativizálásából az következik, hogy nincsen tám-
pontunk cselekedeteink megítélésére – kivéve, ha a törvények ellen 
vétünk. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincsenek értékek. 
Pontosabban: a másoknak hivatalosan nem ártó emberi szabadsá-
gon kívül, melyet a mai nyugati világnézet terjeszt és képvisel, nin-
csen más érték – vallja korunk lelki diktatúrája. 

Értékkritériumok híján az erkölcsi szempontok háttérbe szorul-
nak – például a pszichológiai szempontokkal szemben. Ezt legköz-
vetlenebbül a bűnözőkkel kapcsolatos megnyilatkozásokban érhet-
jük tetten. A morális megítélés helyét mindinkább a lélektani diag-
nózis veszi át, még akkor is, ha a pszichológusok azt állapítják meg, 
hogy a bűnöző beszámítható állapotban követte el tettét. 

Néhány éve egy anya Göteborgban a tömbházuk alagsorában 
megfojtotta óvodáskorú kislányát, majd bejelentette a rendőrségen, 
hogy a gyermek elveszett. A holttestet rövidesen megtalálták, majd 
fény derült a körülményekre is. A nő azzal indokolta tettét, hogy 
leánya annyit sírt és hisztériázott „ok nélkül”, hogy nem bírta már 
elviselni. A svéd tévé egyik riportere interjút készített vele, melynek 
során részvevő hangon faggatta „nehéz gyermekkoráról”. Egy rövi-
debb bevágásban a riporter a körzeti orvost támadta meg, mert az 
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nem írt fel elegendő nyugtatót a kislány számára, és ezáltal felelős a 
halálában. 

A bűnözőkkel szembeni részvevő hang eléggé elterjedt más or-
szágok tévései körében is. Az embernek sokszor az az érzése, hogy 
minél veszedelmesebb gyilkos az interjúalany, annál lágyabb és 
megértőbb a riporter hangja, s e lágy eszközzel annál mélyebben 
igyekszik a lélek mélyére fúrni az okok felszínre hozatala és nézők 
elé tárása érdekében. Nagymértékben kétséges, hogy a feltárás 
mennyire sikerül, az eredmény valójában nem is igazán ítélhető 
meg, de a tévé közönsége a gyilkossal való emberi kapcsolat meg-
hitt pillanatait élheti meg. 

A pszichiátriai kezelésre ítélt bűnözőket Svédországban időről 
időre kiengedik, hogy lássák, mennyire sikeres a kezelés, hogyan 
halad a gyógyulás. Volt eset, hogy egy pederaszta minden ilyen 
alkalommal újabb fiúgyermekeket erőszakolt meg, mégis újra és 
újra kísérleteztek vele (vagy talán inkább a gyermekekkel?). 

Göteborg egyik városnegyedében a rendőrség elítélése előtt 
szabadlábon hagyott egy férfit, aki fiúkat csalogatott magához. 
Svédországban tilos a bűnöző nevét, fényképét nyilvánosságra hoz-
ni annak beleegyezése nélkül, a férfi tehát a letartóztatásáig névte-
lenül tovább szedhette volna áldozatait. Ám a felháborodott szülők 
magánakcióba léptek, és az illető fényképével ellátott plakátokon 
hívták fel a negyed gyermekes családjainak figyelmét az esetre. 

A liberális állam – mint látjuk – védi a bűnözők emberi jogait. 
Az áldozat joga arra, hogy háborítatlanul éljen (ebben az esetben a 
gyermek joga arra, hogy ne erőszakolják meg), másodlagos. 

Ugyanez érvényes a gyilkosok esetében is. Kanadai tartózkodá-
sunk idején egy egész vidéket hetekig rémületben tartott egy em-
berölésért elítélt fegyenc, aki szökése után újból gyilkolt, majd 
hosszabb ideig nem akadtak nyomára. Sokan úgy tartják, hogy a 
halálos ítélet összeegyeztethetetlen a civilizációval, mert a gyilkos is 
ember, és joga van élni. Talán számolni kellene az eljövendő áldo-
zatok élethez való jogával is. Vajon miért embertelen az a társada-
lom, amely meg akar szabadulni a notórius gyilkosoktól? 

Különös, hogy a halálos ítélet ellenfelei sokkal kevésbé állnak 
ki az elkapart gyermekek életéért. Pedig mindenki tudja, hogy az 
első három héten belül a magzat minden szerve kicsiben kialakult 
már, hogy valójában egy parányi emberke az, akire ilyenkor a pusz-
tulás vár. Vizsgálatok bizonyították be, hogy az anyaméhben átélt 
élmények hipnózissal felnőttkorban felidézhetők. Vannak esetek, 
amikor az ember, akit magzatkorában művi vetélésre ítéltek, de a 
beavatkozás kísérlete ellenére mégis megmaradt, emlékszik az 
abortusszal kapcsolatos élményeire, noha az esetről a szülei soha 
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nem beszéltek vele. Ez azt bizonyítja, hogy a magzat művi vetélés-
kor átéli és megszenvedi a halálát. 

Éljen tehát a bűnös, és haljon az ártatlan. A „szabadság nevé-
ben”. 

Úgy hittük, a kommunizmus bukásával elhárult a fő akadálya 
annak, hogy a szabadság győzedelmeskedhessen a világon. A liberá-
lis társadalom elméleti szakemberei meg is hirdették, hogy (hegeli 
értelemben) vége a történelemnek, mert a nyugati típusú demokrá-
ciának nincs alternatívája, ez lévén az emberiség fejlődésének a 
csúcspontja.4 A liberalizmus terjed ugyan, de a hozzá kapcsolt pozi-
tívumok helyett egy látványos elszegényedés következett be. Nyil-
ván nem mindenki lett szegényebb, csak az emberek többsége. 
Gyakorlatilag minden állam takarékossági intézkedésekre kénysze-
rült: a jóléti társadalom lassacskán emlék marad csupán. Mintha a 
pénz megfogyatkozott volna, pedig nyilvánvaló, hogy el nem tűnhe-
tett. Részben félgyarmati területekre vándorolt, mint a Távol-Kelet 
vagy Közép- és Kelet-Európa előzőleg szovjet befolyás alá eső ré-
szei, ahol olcsó a munkaerő. Ez azonban nem elégséges magyarázat. 

A dollár aranyfedezetének megszüntetését követően (1972) az 
országok pénznemei „lebegtetéssel” nyerik el árfolyamaikat, és 
hosszú idő után újra engedélyezték a valutapiac működését. A tőzs-
déken azelőtt is hatalmas összegek cseréltek gazdát, most azonban 
a valutaspekuláció átfogó rendszerré lett. A világgazdaság jórészt 
egy nagy játékkaszinóvá alakult, ahol mérhetetlen tömegű virtuális 
pénzmennyiség vesz részt valódi vesztesekkel és nyertesekkel. Ezek 
az összegek nem a termelést szolgálják, üres körforgásuk az ügye-
sebbet gazdagítja, de főleg azt, akinek pénze van, amellyel befolyá-
solni tudja a játék menetét. Nagy a kockázat, de semmilyen más 
befektetés nem vetekszik az így elérhető nyereséggel. Óriási va-
gyonnal rendelkező spekuláns cégek országok valutájának értékét 
képesek megtörni, hogy eközben haszonra tegyenek szert, mint ez 
például az olasz lírával, az angol fonttal vagy a svéd koronával tör-
tént 1992-ben. A számlát végeredményben az országok lakói fizetik. 

Állítólag a valutaspekuláció lehetősége is a (gazdasági) szabad-
ság tartozéka. Pedig szabad rablás ez a javából. 

A szovjet rendszer bukásával mintha a tőke szabadult volna fel, 
nem az emberek. A politikusok kezében talán aduként szolgált az 
atomháború veszélye, amivel némileg sakkban lehetett tartani a 
pénz urait. Ma a politikusok tehetetleneknek tűnnek, és számomra, 
aki nagyon keveset értek a gazdasági kérdésekhez, nem átlátható, 

                                                                 
4 Lásd Francis Fukuyama  A történelem vége és az utolsó ember című mű-

vét, Budapest, 1994. 
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miért nem próbálják megrendszabályozni közös erővel azokat a 
mechanizmusokat, amelyeknek majd minden ország és azok népe a 
kárát látja. 

Valami mérhetetlen hazugságtengerben úszunk, ahol szabad-
ságként állítják be az emberiségnek a nyerészkedőktől való anyagi 
függését, az értékjegyektől független életmód választásának és bi-
zonyos tárgyak birtoklásának a lehetőségét. 

Ahhoz, hogy helyzetünket, helyünket, lehetőségeinket fel tud-
juk ismerni, arra van szükség, hogy el tudjunk távolodni a közvetle-
nül ránk ható világtól, hogy kívülről is tudjuk magunkat szemlélni 
benne. Mindenekelőtt ezért ellensége a liberalizmus – akárcsak a 
kommunizmus is – az istenhitnek, a vallásnak. Azt, aki a hittől ka-
pott értékek jegyében ítéli önmagát és a világot, azt nem lehet oly 
könnyen álértékekkel megtéveszteni, racionális ösztönlénnyé redu-
kálni, vagyis manipulációval képlékeny lénnyé alakítani. A vallásos 
ember sokkal nehezebben lesz gonosz erők készséges alattvalója. 
Márpedig a liberalizmus, mely eredetileg az ember felszabadítását 
lett volna hivatva szolgálni, erkölcsi szempontból az emberi bűnök 
világi felmentésének álcája, politikai téren pedig az ember leigázá-
sának eszköze, ideológiája lett. A lényeges különbség az eddigi tár-
sadalmakkal szemben az, hogy ma az elnyomás erői nemcsak és 
nem elsősorban a testet, hanem a belé helyezett iránytűt összeza-
varva a lelket akarják uralmuk alá hajtani.  

A mai társadalmakat irányítani kívánó ideológia nem akarja 
megszüntetni a vallást, hiszen ez ellenkezne azzal, amit a választás 
lehetőségeiről vall. Csak éppen úgy akarja megváltoztatni, hogy 
közben a lényegétől fossza meg. A hit világát csak beleéléssel lehet 
megismerni, a szabadelvű felfogás azonban úgy közelít ehhez a 
világhoz, mintha annak tartalma racionális megismerés tárgya, sőt 
racionális választás kérdése lehetne. Ezáltal Isten homályos tar-
talmú és bizonytalan valóságú fogalommá válik, akivel szemben 
ezért életünk és életmódunk meghatározásában elsőbbsége van a 
konkrét valóság tényeinek. A liberális Isten is respektálja ezeket a 
tényeket, elfogadja az emberi világot olyannak, amilyen, anélkül, 
hogy különösebb kívánalmai lennének az emberek „szabad válasz-
tásaival” kapcsolatban. Szinte áldását adja arra, ami van. Nem vé-
letlen, hogy a legtöbb támadás ma is a katolikus egyházat éri, amely 
az európai kultúrkörben eddig a legkevésbé engedett a liberalizálás 
kísértéseinek és kényszereinek. 

 
* 

Végül is hol van tehát a szabadság? Van-e egyáltalán szabad-
ság? 
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Én életemben akkor éreztem magam a legszabadabbnak, ami-
kor 1982 őszén Nagyváradon, a Ceauşescu-korszak egyik „fény-
pontján” az Ellenpontok programjavaslatát írtam a magyar kisebb-
ség helyzetének demokratikus megoldása ügyében. Pedig – min-
denki tudja – egy sötét diktatúrában éltünk. A szabadságom nem 
abból származott, hogy szabad volt valamit tennem, hanem abból, 
hogy a körülményektől függetlenül a lelkiismeretem szavát követ-
tem.  

Szabadság van, és ez nem elsősorban attól függ, hogy a társa-
dalom mit enged meg nekünk. Nem a tárgyak vagy élvezetek válasz-
tásának a lehetősége az igazi szabadság, hanem az, amikor egy ben-
nünk rejlő, bár gyakran elnyomott érzék alapján erkölcsi választá-
sunk szerint élünk. Ehhez az kell, hogy figyeljünk erre a belső hang-
ra, és leleplezzük a hamis értékeket, a hazugságokat. És fel kell 
ismernünk, hogy nem azok a hazugságok a legveszedelmesebbek, 
amelyek tényekre, a politikai élet kulisszák mögé rejtett titkaira, 
hanem azok, amelyek az ember követendő életmódjára, rendelteté-
sére, boldogságának lehetőségére vonatkoznak. A szabadság elvá-
laszthatatlan az erkölcsi választást követő cselekvéstől, mely vala-
milyen módon mindig közösséghez kapcsolódik, gyakran olyanhoz, 
amelynek létjogosultságát sokan megkérdőjelezik, és mindig áldo-
zatvállalást vagy legalábbis az áldozatra való készséget feltételez. Az 
a társadalom szabad, annak szabad a szelleme, amely tagjait erköl-
csi választásokra ösztönzi. Úgy tűnik, napjainkban végleg le kellene 
számolnunk az ilyen társadalom megteremtése lehetőségének az il-
lúziójával. Meglehet, akkor találjuk meg igazán helyünket, emberi 
hivatásunkat a földön, ha ezt a helyzetet felismerjük, és erkölcsi ki-
hívásnak tekintjük. 

Meglehetősen nehéz dolgunk van, mert a liberalizmust és a 
szabadságot összeköti egy alapvetően emberi sajátosság, a kételke-
dés, amelyhez való jogunk az emberi szabadság alapfeltétele. Ez a 
jog benne rejlik abban a tényben, hogy szabad akarattal rendelke-
zünk. Szabad akaratunk Istentől származik, a kételkedés tehát Is-
tentől kapott jogunk, melynek során értelmünkkel és lelkünkkel 
megvizsgáljuk a világot, és magunkévá hasonítjuk azt, amit érték-
nek ítélünk benne. A kételkedés egy választásfolyamat kiindulási 
pontja. Ebben a folyamatban fogadjuk magunkénak azokat az érté-
keket, amelyek jegyében és amelyekért élünk. Ez az erkölcsi válasz-
tás szabadságunk lényege. Amíg képesek vagyunk erre a választás-
ra, addig – bármilyen körülmények között éljünk is – szabadok 
vagyunk. 

A nyílt diktatúrák tagadják a mindenben való kételkedés jogát, 
de magát a kételkedést és az ezt követő megítélést nem képesek 
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megakadályozni. Beleszólásuk tüneti szinten jelentkezik: megszab-
ják az emberek magatartását és tevékenységét, arra kényszerítve 
őket, hogy meggyőződésük ellenére cselekedjenek. Az ember ily 
körülmények között csak úgy élheti meg szabadságát, ha vállalja az 
erkölcsi értékeivel összhangban levő cselekvés (nemegyszer súlyos) 
következményeit. 

Hajdanán – amikor még nem is voltak igazi diktatúrák – so-
kan vállalták a fizikai halált, mintsem hogy meggyőződésüket meg-
tagadva erkölcsi halált haljanak. 

Az a liberális társadalmi légkör, amelyben ma élünk, nem aka-
dálya a kételkedésnek. Ellenkezőleg: a közvélemény nyomásával 
(amit a kommunikációs szféra még fel is erősít) szinte kötelezővé 
teszi. Ebből azonban mégsem lesz a szabadság széles körű gyakorla-
ta, mert a kételkedés elvesztette eredeti jellegét és – éppen a túl-
pörgetés révén – a funkcióját is. Nem kiindulópontja többé egy 
önálló belső építkezésnek, hanem egy önmagát gerjesztő folyamat, 
mely azonnal kételkedik a kételkedés eredményeként létrejött vagy 
még csak éppen születő ítéletben is. Valójában nem is kételkedés 
többé, hanem kétségbevonás: minden erkölcsi ítéletnek a kétségbe-
vonása. A kételkedés célja a valódi értékek megállapítása. A kétség-
bevonásnak célja nincs, csak eredménye: elfogadható értékek híján 
céltalanná lesz az emberi élet. A keletkezett űrbe a tárgyi világ álér-
tékei tolakodnak. Az erkölcsi választás szabadságának helyét – mint 
már szó volt róla – az élvezetek és a tárgyak választásának lehető-
sége váltja fel: az igazi szabadságot egy látszatszabadság. A liberális 
világ e helyzet felé igyekszik lökdösni bennünket. Az ember, aki 
elfogadta ezt, talán észre sem veszi, hogy átverték, és szabadságá-
nak még a lehetőségétől – mert belső igényétől – is megfosztották. 
Csak azt érzi, hogy sivár az élete. 

 
 
Elhangzott a Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör ti-

zedik nyári táborán, Tångagärde, 1997; megjelent a Hitel 1997. de-
cemberi számában. 
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(Göteborg, 2000 júniusa) 

Futó tájékozódás a történelem tetején 

Szerencsés korban élünk. Atomháború nélkül túléltük a kom-
munista világrendszert, és eljutottunk az emberiség fejlődésének 
arra a pontjára, amely – több szakértő szerint – a történelem végét 
jelenti. Egyáltalán nem a világvége közeli eljöveteléről van szó, 
hanem annak a megvalósulásáról, amit a világtörténet irányultsá-
gát kereső filozófusok mintegy kétszáz éve már felvázoltak. Kantra 
és különösen Hegelre gondoljunk, akik a történelmi fejlődésben a 
Szabadság kibontakozásának folyamatát látták. A történelemnek 
akkor van vége, amikor létrehozzuk a lehető legtökéletesebb, a 
legnagyobb emberi szabadságot biztosító társadalmat. 

A kommunizmus látványos bukása bebizonyította – mondják 
Hegel elméletét a mára alkalmazók –, hogy az egyedül helyes (hi-
szen győztes) társadalmi berendezkedés a nyugati típusú liberális 
demokrácia. Vetélytársa nincs, mert nem létezik olyan ideológia, 
amely nagyobb szabadságot hordozó társadalmi rend elméleti alap-
ja lehetne. Ezért korunk tulajdonképpen ideológiamentessé vált – 
jelenti ki a mai berendezkedés felülmúlhatatlanságát bizonygató 
önigazoló ideológia.1 A történelem vége kifejezés nem azt jelenti, 
hogy többé nem történik semmi az emberiség életében, hanem 
hogy a történelmi fejlődés befejeződött. Hibák és hiányosságok 
természetesen még vannak, de az alapvető elvek és intézmények 
nem fejlődnek tovább, mert a valóban nagy kérdések már mind 
elrendeződtek. A liberális demokrácia eszményét ugyanis nem lehet 
meghaladni. 

A világ jelentős része továbbra is a „történelmi időben” él, mert 
a nyugati típusú társadalom kialakulása sok helyen még várat ma-
gára. Ám előbb-utóbb csatlakozik majd minden ország, és így a 
liberális demokrácia végül az egész világot átfogó, az egész emberi-
ségnek szabadságot hozó egységes rendszerré válik. 

Elég különös, hogy a történelem csúcsára (vagy csak tetejére?) 
jutás nem történt megrázkódtatások nélkül: az érintett társadal-
makban nőtt a munkanélküliség, a szociális politika megbicsaklott, 
és több országnak nehéz károkat okozott a hatalmas összegekkel 
manipuláló valutaspekulánsok (törvényes!) tevékenysége. Közben 
tovább nőtt a nehezen megadható kamatú megadhatatlan adóssá-

                                                                 
1 Lásd Francis Fukuyama: i. m.  
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gok tömege a világban, a szegények tovább szegényedtek, a gazda-
gok jelentősen gyarapodtak, a környezeti problémák pedig rohamo-
san súlyosbodnak. A problémák gazdasági oldala helyenként némi-
leg javult az utóbbi években, további megoldásukat pedig segítheti 
a nagyobb összefogás. Ezért tartják sokan fontosnak az államok 
közötti, a határokat „kiiktató” szövetkezések létrejöttét, az Európai 
Közösség erősödését, a globalizáció hálóinak-hálózatainak terjesz-
kedését, ami végül talán – mint elég sokan jósolják – egy egységes 
és racionális földi társadalom létrejöttéhez vezet, amit a világkor-
mány irányít majd. 

Az új világ felé haladásnak – ezáltal magának az új világnak, 
vagyis az emberi szabadságnak is – ellensége minden feszültség, 
amiből valamilyen társadalmi nyugtalanság eredhet, mert a nyuga-
lom és a biztonságos, megbízható környezet a gazdaság jó működé-
sének alapfeltétele,2 e nélkül pedig a társadalom nem működhet a 
benne rejlő szabadságpotenciál szintjén. 

Napjaink fő feszültségforrásának a nacionalizmust tartják. Az 
igazi szakemberek árnyaltan és sok szemszögből közelítik meg a 
kérdést, de a nyugati államok tömegkommunikációjának, valamint 
számos politikai személyiségnek és egyes elméleti szakértőknek a 
megnyilatkozásai egyértelműen elítélendőnek hirdetik. Ebből meg-
állapíthatjuk, hogy a nacionalizmusnak nevezett jelenséggel kap-
csolatban valójában ideológiai kifogások merülnek fel. Mintha ez a 
jelenség még a „történelmi idők” maradványa, tehát visszahúzó erő 
lenne, ezért nem megvizsgálni és megoldást keresni kell a vele kap-
csolatos helyzetekre, hanem kapásból vissza kell utasítani, bárhol is 
jelentkezzék. A nemzetközi politika akkor kezd foglalkozni igazán 
(általában akkor sem érdemben) egy ilyen feszültségforrással, ha az 
érdekelt csoportok fellépése következetes, és nem hallgatnak a 
figyelmeztető felszólításokra. 

A tisztánlátást nehezíti, hogy a nacionalizmus fogalma – leszá-
mítva azt, hogy fő lelőhelyein szinte kizárólag negatív jelzők kísérik 
– meglehetősen tisztázatlan. A jobb megértés szempontjából helye-
sebb talán gyakorlati oldalról közelíteni meg a kérdést: mit takar ez 
a szó, amikor a média, illetve egyes politikusok használják? 

A szakember tudja azt, hogy az angol is nacionalista, a francia is, 
a spanyol is, a német is. Minden nép megkülönböztetetten pozití-
van viszonyul ahhoz, ami a sajátja. Ez a világ egyik legtermészete-

                                                                 
2 Az itt kifejtett véleményem megírása óta mesterségesen előidézett pénz-

ügyi válságok vagy a felbujtott „arab forradalmak” egyáltalán nem azt iga-
zolják, hogy a tőkekoncentrációhoz és a hatalmasok hatalmának növelésé-
hez valóban  nyugalomra és békére lenne szükség. 
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sebb jelensége. Ahogy egy öregember, noha szívesen lenne fiatal, 
mégsem kíván cserélni egy ifjúval, mert az nem ő maga volna, úgy 
az emberek többsége sem lelkesedik azért, hogy nemzeti jegyeit 
megváltoztassa. Ez is a személyiségünkhöz való ragaszkodásból 
ered, ami alapvető hordozója emberi értékeinknek. Nélküle a társa-
dalom minden divatos ideológiai fuvallata arra sodor bennünket, 
amerre neki tetszik.3 

A politika és a média az államokat alkotó többség nacionaliz-
musáról nemigen szokott beszélni. Nem az angol a nacionalista, ha-
nem a walesi és a skót, mert azok mindinkább maguk akarják dol-
gaikat intézni, és bár nyelvüket lényegében elvesztették az évszá-
zadok során, szeretnék nem veszni hagyni népi sajátosságaikat. 
Nem a franciák nacionalisták, hanem azok a bretonok, akik nem 
szívesen lesznek franciává, valamint a korzikaiak, akikre nincs há-
romszáz éve, hogy kiterjedt Franciaország uralma, de el kell tűrni-
ük, hogy a franciák elárasztották a szigetüket, és az ottani legfonto-
sabb gazdasági ágat, a turizmust a kezükben tartják. A katalánok a 
nacionalisták, akik nagyobb fokú autonómiát szeretnének, valamint 
a baszkok, akik önálló államiságot igényelnek, nem pedig a spanyo-
lok, akik Franco haláláig a nyelvüktől is szerették volna megfosztani 
ezeket a népeket. A Jugoszláviából kiszakadni törekvő népek nacio-
nalizmusáról hallottunk évekig, a szerbekéről inkább csak az albá-
nok kiűzése után, a NATO beavatkozása idején. 

Az érvényes gyakorlat szerint helytelen tehát, ha azt a népet, 
amely valamely állam lakosságának többségét alkotja, mintegy tu-
lajdonosa annak, nacionalistának nevezzük.  

Azért itt árnyalni kell, mert vannak országok, amelyekre ez a 
szabály nem érvényes. Ezek egyike Magyarország is. A fordulat pil-
lanatától kezdve – mintegy titkos jelre – a világ tömegkommuniká-
ciójának kórusa a magyar nacionalizmus veszélyeiről kezdett har-
sonázni (a svéd is). A környező országokkal való háború veszélyét is 
emlegették, mert azok területén magyar kisebbség él. Mintha ezek 
léte lenne a lehetséges bajok okozója, nem pedig a román, a szerb, a 
szlovák vagy az ukrán agresszív nacionalizmus, mely szeretné eze-
ket a kisebbségeket kitörölni a létezők sorából. 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a nacionalizmus szót 
főleg azokban az esetekben alkalmazzák, amikor valakiről úgy vélik, 
hogy a status quóhoz, nemzetközi életünk eme szent tabujához 
hozzá akar érni. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a mi esetünk-
ben ennek a szándéknak talán még a gyanújára sem volt szükség, a 

                                                                 
3 Ebből az írásból még hiányzik az a felismerés, hogy a nemzeti öntudat 

akadálya lesz mindig egy egységes világhatalom létrehozásának.  
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vádat inkább annak a tudata táplálhatta, hogy Magyarországnak 
oka és joga lenne igazságos határokat követelni. Annak a többesz-
tendős propagandakampánynak, amely országunk ellen irányult (és 
amely csak a Horn-kormány idején csitult el), preventív jellege volt: 
arra szolgált, hogy elriasszon bennünket a határrevízió gondolatától 
is. 

* 
Valamikor természetes volt, hogy valamely nép uralkodója – 

ha módja volt rá – újabb területekre és népekre terjesztette ki ha-
talmát. Így jöttek létre a birodalmak, melyekre számos példát isme-
rünk Kínától a rómaiakig, az inkáktól Perzsiáig.  Az uralom alá 
került népek mindig függő helyzetben éltek, de hajdan a függőség 
formáját, minőségét nem az etnikai hovatartozás, hanem sokkal 
inkább a társadalmi pozíció határozta meg. 

A mai európai országok szinte kivétel nélkül – nem annyira a ki-
terjedésüket, mint inkább megjelenésük mechanizmusait és felépí-
tésüket tekintve – eredetileg birodalmakként jöttek létre. Ezek az 
államok már mai területük kialakulásának idején (korunk kifejezé-
sével élve) többnemzetiségűek voltak. A mai nemzetek többségi 
etnikuma is több népnek a legrégibb hódításokat követő összeolva-
dásából keletkezett. Így – mint tudjuk – az angolok például britek, 
angolszászok és normannok, a franciák pedig gallok, rómaiak, 
frankok, burgundok és normannok leszármazottjai, ha a később 
bevándorolt vagy a ma is létező kisebbségekből asszimilált más 
népek tagjait, illetve azok utódait nem számítjuk is. 

A birodalmak korszaka – legalábbis elméletben, és ha eltekin-
tünk a gyarmatbirodalmaktól – a XVIII. század végén, mindenek-
előtt a francia forradalom hatására, befejeződött. Ekkortól számít-
hatjuk a nemzetállamok létrejöttét. Egy (politikai) nemzetállam 
minden lakója elvileg az állam egyenjogú polgára, és eredetétől, 
nyelvétől függetlenül az állam nevéről (tulajdonképpen a többségi 
népről) elnevezett nemzet (az államnemzet) tagja. Vagyis a nemzeti 
hovatartozást nem az érzelmek, nem az anyanyelv, nem a kultúra 
határozza meg, hanem a hatósági hovatartozás, az állampolgárság. 
Így lesz e koncepció alapján például a német anyanyelvű polgár 
elzászi „tájnyelvet” beszélő franciává, ezért nevezték az erdélyi ma-
gyar írókat még nemrégen is „magyar kifejezésű román” alkotók-
nak, és ezen az alapon került be a „szovjet nemzet” képtelen fogal-
ma az ENSZ alapokmányába, amely – a vázolt felfogással teljes 
összhangban – a nemzetek egyenjogúságán az államok egyenjogú-
ságát érti. Az egyenlőség meghirdetésének szinte első pillanatától 
kezdve feltűnik a társadalomban az uniformizálás fokozott igénye, 
az etnikai-nyelvi egyneműsítésre törekvés. A nemzetállam valójá-
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ban egynemzetiségű állammá szeretne lenni, és talán e törekvése 
leplezésére a lojalitást részesíti előnyben a hazaszeretet helyett. 

A több tucat népet magába foglaló Szovjetunió nemzetállammá 
nyilvánítása bizonyítja a leginkább, hogy a nemzetállam valójában 
álarcba öltözött birodalom. Minden nemzetállamban vannak ki-
sebbségek, akik már igen régi idők óta szülőföldjüknek nevezhetik 
az illető országnak egy-egy vidékét, és amelyek – minden ellenkező 
propaganda ellenére – hátrányos helyzetben vannak ma is (ha má-
sért nem, éppen számarányuk következtében) a többséget alkotók-
kal szemben. A nemzetállam igazi arcát mutatja az a tény is, hogy a 
gyarmatbirodalmak tulajdonosai hajdani birtokaik felszabadítása-
kor a saját képükre formálták azokat, vagyis több népet magukba 
foglaló államokként önállósították őket. A „nemzeti” határok – me-
lyeket a gyarmatoknak a hatalmi helyzet alapján meghúzott hatá-
raiból alakítottak át – népek konglomerátumát veszik körül, mi-
közben egyes népeket szétdaraboltak. Az ebből következő belső 
konfliktusokat aztán a szakemberek cinikusan „a nemzetformáló-
dás fájdalmainak” nevezték el. A legkirívóbb példák közé tartozik a 
Szudán déli részén élő négereknek az arabokkal való összekénysze-
rítése,4 vagy az Új-Guinea nyugati felén (Nyugat-Iriánban) lakó 
pápuák és földjük gyarmattalanítás címén történő odaajándékozása 
a malájoknak, azaz Indonéziának. El lehet képzelni, mikor alkotnak 
majd ezek a népek „egységes nemzetet”. A határhuzigálók ezzel az 
azóta már jelentkező és a jövőben még várható olyan konfliktusok 
és az általuk okozott mérhetetlen szenvedések magvait vetették el, 
amelyeket minden bizonnyal nagyrészt el lehetett volna kerülni, ha 
figyelembe veszik az ECOSOC (az ENSZ Gazdasági és Szociális 
Tanácsa) diszkriminációellenes és kisebbségvédelmi albizottságá-
nak akkori ajánlását, hogy a függetlenedő államok határainak kije-
lölésénél legyenek tekintettel az etnikumokra. 

Azok a hatalmak, amelyek az afrikai határokat megvonták, sta-
tus quo-teremtők, ugyanakkor a status quo megőrzésének legna-
gyobb szorgalmazói közé tartoznak. Ezért amikor Zaire Katanga 
tartománya, illetve a nigériai Biafrában élő ibo nép (a hauszák ural-
mát megunva) az elszakadás mellett döntött, ezek a hatalmak 
mindkét esetben a központi kormányt segítették a felkelés (valójá-
ban szabadságharc) vérbe fojtásában. 

A status quo megváltoztatásától való félelem – az enyhültebb 
helyzet ellenére – megmarad a XXI. századra is. Ezt bizonyította 
Párizs és London riadt tiltakozása, amikor először vetődött fel Né-
metország két részének újraegyesítése. Ezt a rengeteg fenntartás és 

                                                                 
4 A dél-szudániaknak 2011 januárjában sikerült népszavazással elszakadniuk. 
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bizonytalanság is, ami több nyugati ország (újfent főleg Franciaor-
szág és Anglia) magatartásában jelentkezett Jugoszlávia szétesése 
idején. Nem rejtették véka alá, hogy jobban szerették volna, ha a 
polgárosulni kívánó tagköztársaságok inkább elfogadják a (mára 
már háborús bűnössé vedlett) kommunista Slobodan Milošević5 
fennhatóságát, és megmaradnak az államszövetségen belüli na-
gyobb önállóságra törekvésnél. 

A Szovjetunió szétesése is aggodalmakat váltott ki, és voltak 
hangok, amelyek Oroszország megbomlásának a veszélyét is figyel-
meztetőn emlegették. A csecsenföldi konfliktus legelején, amikor 
harci cselekményekre még nem is került sor, Chirac francia és Clin-
ton amerikai elnökök siettek kijelenteni, hogy a csecsenkérdés 
Oroszország belügye. Vagyis látatlanban szabad kezet adtak Jelcin-
nek bármire. Ez a kéretlen gesztus nemcsak Oroszországnak szólt, 
hanem minden olyan népnek is, akik államnemzetek kisebbségei-
ként autonómiáról vagy éppen önrendelkezési jogról álmodnak, és 
ezzel veszélyeztetik az illető ország belső harmóniáját és egységét, 
ezáltal olyan konfliktusforrások, amelyek átterjedhetnek a nemzet-
közi mezőnyre is. Következésképp az említett nyilatkozatok az illető 
országok belpolitikai és biztonságpolitikai érdekeit szolgálták – 
minden olyan nép rovására, amelyeknek legalább egy része mások 
uralma alatt él. Ez arról tanúskodik, hogy ma a nyugtalanság legve-
szedelmesebb forrásának a nacionalizmust tekintik. A politika és a 
tömegkommunikáció a nacionalizmusban köldöknézést, törzsi 
szemléletet, vademberi indulatokat, minden mássággal szembeni 
előítéletes ellenségességet lát. Mert aki egy nem erre rendelt közeg-
ben is ragaszkodik nemzeti-népi hovatartozásához, saját identitá-
sához, az veszélyezteti a rendet és a status quót. Az ilyet meg kell 
bélyegezni, kimondván, hogy az ilyen magatartás a Fukuyama és 
eszmetársai által az egész földre kiterjeszteni kívánt „legtökélete-
sebb” társadalomnak, a liberális demokráciának és ezáltal az egész 
világnak az ellensége. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a nemzetközi porondon hallgatóla-
gos megegyezés szerint vannak népek, amelyeknek kijár az önállóság, 
a maguk lépései, sőt sorsa fölötti döntés lehetősége, mert megszerez-
ték vagy ajándékba kapták ehhez a hatalmat, mások viszont ne is 
kísérletezzenek vele, elégedjenek meg azzal, amit szívességből kap-
nak, mert ellenkező esetben a siker minden reménye nélkül szembe-
kerülnek a világ hatalmaival. A népek (szám szerinti) többsége fogad-
ja el tehát, lehetőleg ellenállás nélkül más népek hatalmi befolyását 
vagy akár fennhatóságát, különös tekintettel arra, hogy a szabadságot 

                                                                 
5 Milošević 2006 márciusában halt meg a hágai börtönben.  
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hozó, győztesnek bizonyult liberális demokrácia – mint ígéri – meg-
oldja majd a problémáikat. 

 
* 

A mai világ még mindig azt hiszi, vagy csak igazságként állítja, 
hogy az egyéni emberi jogok gyógyírt hoznak a nemzeti elnyomás 
minden formájára. Mintha az egyén szabad akaratnyilvánításának 
lehetne valami esélye egy olyan többségi társadalomban, amely ellen-
zi az ő akaratának a tárgyát. Mintha az erdélyi magyar ifjú, amennyi-
ben így kívánja, az állam által magyar polgárainak adójából finanszí-
rozott önálló magyar egyetemre járhatna, annak ellenére, hogy a 
többségi román kormány úgy dönt: márpedig nem lesz ilyen egye-
tem. S ha más forrásokból alapít egyet, ki tudja megakadályozni, 
hogy az ő oktatására kijáró összeget a román állam eltulajdonítsa, és 
például éppen a románság további erdélyi terjeszkedésére fordítsa, 
hogy ezáltal a magyar kisebbségi érdekek érvényesítését (demokrati-
kus módszerekkel) helyi szinteken is lehetetlenné tegye? 

Az egyéni jogok – abban a pillanatban, amikor a többség támo-
gatását megkapják – tulajdonképpen közösségi jogokká válnak. A 
kisebbségek megmaradási törekvései nemigen szoktak a többség 
egyetértésének örvendhetni. Ezért a kisebbségben élő embert 
egyénként állítani a közösségi jellegű többséggel szemben vagy a 
nézőpont téves voltát, vagy az őszinteség teljes hiányát bizonyítja, 
következménye pedig a működő szolidáris hátteret nélkülöző egyén 
könnyebb lemorzsolódása közösségéről. 

Két nép kapcsolata sohasem működhet jól, ha kapcsolatuk nem 
az egyenrangúak viszonyát jelenti. Ezt az egyenrangúságot egymás 
közösségi jellegének és az általuk hordozott értékeknek a kölcsönös 
elismerése és tisztelete biztosíthatja. A politika a kisebbségeket nem 
hajlandó közösségnek tekinteni, ezzel tulajdonképpen nép mivoltu-
kat is kétségbe vonja, és kiveszi kezükből azokat a jogi-politikai esz-
közöket, amik hosszú távon is lehetővé tennék fennmaradásukat. 

A kisebbségek nyelvi védelmének fontos, alig két esztendeje 
érvénybe lépett dokumentuma a Regionális vagy kisebbségi nyelvek 
európai chartája. Ez valójában csak közvetetten vonatkozik jogokra: 
az aláíró ország kötelezettséget vállal, hogy különböző területeken 
segíti a határain belül előforduló kisebb nyelvek fennmaradását. 
Maguknak a kisebbségeknek a charta szövege értelmében nem sok 
módjuk van arra, hogy érdemileg beleszóljanak a helyzet alakulásá-
ba. A charta előírásainak betartását az Európa Tanácsnak egy szak-
értői bizottsága követi nyomon. Az illető országban „jogszerűen 
létesült testületek vagy egyesületek” felhívhatják a bizottság figyel-
mét a vállalt kötelezettséget „illető kérdésekre”. Ezeket az informá-
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ciókat a bizottság „figyelembe veheti”, miután konzultált erről az 
érintett kormánnyal. Az egész eljárás kísértetiesen hasonít a két 
világháború közötti kisebbségi panaszok komolytalan és eleve ku-
darcra ítélt elbírálási módjára. 

 
* 

A „szabadság világa” nem szándékszik tehát megváltoztatni a ki-
sebbségben élő népekhez, potenciális nemzetekhez és határokkal 
leválasztott nemzetrészekhez való viszonyulását. Mindaz, ami ezek 
érdekében történt (talán a bosnyákokat, a boszniai horvátokat és a 
koszovói albánokat leszámítva), nem hozott lényeges változást hely-
zetükben. 

A megoldás egyik fontos eszközének tekintik sokan a határok 
csodaszerként emlegetett „légiesítését”, ami az itteni országoknak 
az Európai Közösségbe való belépése után kell éreztesse majd áldá-
sos hatását a Kárpát-medencében is. Svédország és Finnország kö-
zött már régen „légies” a határ, mégsem tudja megmenteni a finn-
országi svédeket a lassú lemorzsolódástól. Hiszen legyen bár-
mennyire jelképes a határ, az általa körülvett terület továbbra is egy 
államnemzet birtokában marad, saját hivatalos nyelve és belpoliti-
kája lesz, hacsak a nagy tervezett összefolyásban nem szűnnek meg 
tökéletesen maguk a nemzetállamok is. 

Ma a hatalmi egyensúly és a nemzetállamok megtartására tö-
rekvésen kívül két alapvető irányzat működik a világban: a felszí-
nen az egyesülés, a mélyben a globalizáció. Mindkettő megvalósulá-
sának és elfogadásának (nagyrészt talán mesterségesen gerjesztett) 
gazdasági kényszer a hajtóereje. 

Az Amerikából kiinduló globalizáció (nevezhető Új Világrend-
nek is) lényege az Unióénál némileg megfoghatatlanabb, de szem-
mel láthatóan a tőke mind nagyobb nemzetköziesülését jelenti, és 
ugyanezt elvárja a társadalom egészétől is. Minden bizonnyal ez 
késztette Gerhard Schröder német kancellárt, hogy a Korszerű kor-
mányzás a XXI. században mottójú idei berlini tanácskozáson ki-
jelentse: kormánya feladatának tekinti Németország bevonását a 
nemzetköziesedés folyamatába, mert ez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy egy nemzet politikai és gazdasági téren megállja a helyét a 
nemzetközi mezőnyben. A globalizáció tehát igyekszik (kénytelenek 
vagyunk így megszemélyesítve beszélni róla, mert pontosan nem 
lehet tudni, kik állnak mögötte) minden nacionalista akadály ki-
küszöbölésével azt a keretet létrehozni, amelyik a tőke minél korlát-
lanabb mozgási lehetőségét, tehát minél korlátlanabb szabadságát 
biztosítja. A „nemzetköziesítés” jelszavával a globalizáció hosszú 
távon – nem is olyan rejtetten – a hagyományokkal rendelkező, 
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etnikai megalapozottságú nemzetek megszüntetésén munkálkodik. 
Helyettük az amerikai típusú nemzetek létrejöttét szorgalmazza, 
amelyek a legváltozatosabb népek keveredésével jönnek létre, és 
amelyben képzetei szerint elsorvad az alapvető világellenség: a na-
cionalizmus. Mi, emberek, így valószínűleg kezelhetőbbekké vá-
lunk. Ezt szolgálja például a multikulturális társadalom eszméjének 
agresszív terjesztése (itt, Svédországban is), azzal az ideológiai in-
doklással, hogy a mások iránti toleranciát szolgálja, így egy ember-
ségesebb társadalom létrejöttét segíti elő. Ezért kell a bevándorlást 
is támogatni, ahelyett, hogy az elvándorlásnak, a szülőföld kénysze-
rű elhagyásának okait próbálná végre a világ gyógykezelni. 

Ezen az úton Európa jellege belátható időn belül alapvetően 
megváltozik. A harmadik világ megoldatlan problémái, konfliktusai 
és nagy népességnövekedése az ókor végének népvándorlásaihoz 
hasonló helyzetet teremthet. Lehet, hogy egy új, esetleg jobb Euró-
pa születik majd így, de az is lehet, hogy utódaink élete már egészen 
más irányban alakul. Például egy európátlan Európában. 

A kis nemzeteknek nincs esélyük arra, hogy a nagy léptékű vál-
tozások hatása alól kihúzzák magukat, de annyit mindenképpen 
meg kell tenniük jól felfogott érdekükben, hogy sohase akarjanak 
úgy gondolkodni, ahogy a körülmények esetleg beszélni kényszerí-
tik őket. A nagy nemzetek viszont bizonyosan azt remélik, hogy 
lélekszámuknál fogva átvészelik a globalizáció ilyen természetű 
hatásait. 

A globalizációnak más szempontokból is igen súlyos hatásai 
vannak, ha az említett berlini tanácskozás tizennégy résztvevője a 
június 3-án kiadott közleményben szükségesnek tartotta leszögezni, 
hogy a globalizáció korában is szükség van az esélyegyenlőség és 
a társadalmi igazságosság érvényre juttatására. Továbbá: „A 
globalizációt olyan piacgazdasági politikának kell kísérnie, amely 
tekintetbe veszi a kormányok szociális felelősségét.” Idetartozik 
Schröder kancellár beszédéből is legalább még egy mondat: „Nem 
akarjuk a piac uralmát a politika fölött, hanem a kettő erejének 
egyensúlyára törekszünk nemzeti és nemzetközi léptékben egy-
aránt.” 

Ezek mind a politikának, világunk működésének igen mély 
válságára utaló szavak. Lehetséges-e, hogy a liberalizmus, amely a 
világnak erőteljes alakítója, tervszerűen terelt minket erre az útra? 
Hiszen a globalizáció a liberális demokrácia kebelén született. Vagy 
a liberalizmus csak mértékét tévesztve, tudatlanságában tette lehe-
tővé emberellenes erők további felszabadulását? Ez utóbbi esetben 
ez a tanácskozás az első lépés lenne olyan intézkedések felé, ame-
lyek megkísérlik biztosítani a politikusok hatalmának, cselekvőké-
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pességének érdemi megtartását, ezáltal legalább a mai, tökéletlen 
demokrácia mechanizmusainak továbbélését? 

 
* 

Ha Magyarország is tipikus európai nemzetállam lenne, mint 
például Franciaország, vagyis megőrizhette volna (ez utóbbinál sok-
kalta régibb) határait, akkor maga is a világban divatos óvatossággal 
kezelhetné a kisebbségek kérdését, vigyázva, nehogy véletlenül előse-
gítse nemzetiségei önállósodását. Igaz, hogy már a XIX. század végén 
két hely volt Svájcon kívül még a világban (csak kettő!), ahol törvényt 
hoztak az országban élő nemzeti kisebbségek védelmére: Ausztriában 
és Magyarországon, amelyek – mint tudjuk – együtt alkották az Oszt-
rák–Magyar Monarchiát. Ha az ember jól belegondol, okvetlenül az a 
gyanú ébred benne, hogy a nyugati nemzetállamok számára talán 
éppen ez volt az egyik fő indítóok arra, hogy az első világháború után 
feldarabolják ezt a birodalmat: féltek a kisebbségvédő törvények 
gondolatának saját országukra való átterjedésétől. 

Magyarország azonban nem tipikus ország, mert a határhúzo-
gatóknak köszönhetően a magyar nép mintegy harmada került 
nagyrészt olyan népek „tulajdonába”, akik az évszázadok folyamán 
viharosabb vidékekről jőve, menedéket kerestek és találtak is a 
magyar királyság területén. Akik a körülményekhez képest békésen 
sokasodhattak és terjedhettek szét az országban, majd amikor őket 
tették meg az általuk lakottnál jóval nagyobb országrészek uraivá, 
akkor nagy igyekezettel a magyar lakosság eltüntetésére törekedtek.  

Ha az arányokat vetjük egybe, ilyen mértékű büntetés talán 
még a németeket sem érte két vesztett világháború után sem, noha 
több millió emberük kényszerült szülőföldjét elhagyni a világ eddig 
talán egyetlen nemzetközi (a potsdami) egyezménnyel szentesített 
etnikai tisztogatása következtében. 

Helyzetünk bennünket, magyarokat arra predesztinál, hogy le-
leplezzük a hagyományos nemzetállam minden esetleges liberaliz-
musa ellenére is erőteljesen asszimilatív jellegét. Hogy figyelmez-
tessünk: számos nép van a földön, amelyeknek nyelve, kultúrája – 
ha továbbra is makacsul megtagadjuk tőlük a kollektív önvédelem 
lehetőségét – hosszabb vagy rövidebb távon biztos pusztulásra van 
ítélve. Jövőjük ugyanazt a sorsot rejti – legalábbis a nemzetközi 
közösség ki nem mondott, de cselekedetei, illetve passzivitása által 
bizonyított szándékai szerint –, mint a suméroké, az etruszkoké 
vagy a mohikánoké. Az emberiségnek tudomásul kell vennie, hogy 
egy valóban szabad világban minden népnek törvény által biztosí-
tott és intézményekkel alátámasztott joga kellene legyen a meg-
maradáshoz. 
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* 
Három magyar kormánynak kellett eddig bizonygatnia a világ 

(mindenekelőtt a Nyugat) előtt, hogy nem kívánja határmódosítás-
sal megmenteni a határokon túli, mind nagyobb veszélyben lévő 
magyar kisebbségeket. A legnehezebb helyzetben az Antall-
kormány volt, mert nem volt sem szocialista, sem liberális. Márpe-
dig Európa napjainkban ezeket az irányzatokat kedveli. Nyugati 
nyomásra (no meg saját tévítéletei következtében) az első két kor-
mány értelmetlen és elvtelen alapszerződéseket kötött ellenséges 
szomszédai közül hárommal (a negyedik, a legrosszabb, Szerbia 
még hátravan), melyeknek „fénypontja” az a kijelentés, hogy Ma-
gyarország véglegesnek tekinti a köztük levő határt, továbbá semmi 
területi követelése nincs, és nem is lesz soha. 

 A fordulat után az újdonsült szólásszabadság határait megvo-
nandó, a magyar lakosság helyzetének további romlásával párhu-
zamosan a Kárpát-medencén belül és kívül megindult (vagy csak 
kissé látványosabban folytatódott?) a megelőző agymosás: tündér-
mesék hangzottak el a liberális demokrácia csodáiról, a szellemiesí-
tett határok varázserejéről, a bennünket gyűlölőkkel való testvéri 
megbékélés erkölcsi szépségeinek politikai jelentőségéről, valamint 
rémmesék a gonosz nacionalista boszorkányokról, akik ragaszkod-
nak ahhoz, hogy boszorkányok maradjanak. Ha ez nem elég, elret-
tentő példákból is tanulhatunk. Észtország akkor lett igazán tárgya-
lópartner a Nyugat számára, amikor lemondott arról a követelésé-
ről, hogy visszakapja a második világháború után az oroszok által 
elcsatolt területrészt. Az Ausztriával kapcsolatos szégyenletes fel-
hajtással, amely nevetséges lenne, ha nem alázna meg egy népet, 
kétségtelenül példát igyekeznek statuálni minden más lehetséges 
renitenskedő számára. Jóval az események előtt Habsburg Ottót 
megkérdezték egy tévéinterjúban, mi a véleménye a Haider és párt-
ja szélsőjobboldaliságáról. Az ausztriai helyzetet kitűnően ismerő 
demokrata politikus elmondta, hogy Haider valóban jobboldali, de 
populista kijelentései alapján politikai ellenfeleinek, a szocialisták-
nak a propagandája kreált belőle fasisztát.6 Ha végiggondoljuk, 
hogy az Európai Unió túlnyomóan szocialista-szociáldemokrata, 
hogy Ausztriában németek laknak, és hogy az ország bojkottjának 
legvehemensebb és legkövetkezetesebb szorgalmazója Franciaor-
szág, mindjárt világosabban érzékelhetjük az összefüggéseket. 

                                                                 
6 Köztudott, hogy Jörg Haider 2008 októberében jól előkészített gyilkosság 

áldozata lett. A média az autóbaleset igazolására egy egész sor hazugságot 
terjesztett róla.  
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Mindnyájan tudjuk: a több országba szétszórt magyar nemzet 
regresszióban van. Egyrészt azért, mert tagjainak többsége nem 
akar, vagy úgy ítéli meg, hogy nem tud áldozatot hozni saját gyer-
mekeiért. Inkább ne legyenek. Másrészt tovább folytatódik a szór-
ványban élők beolvadása, valamint azoknak a területeknek a szór-
vánnyá alakítása (elvándorlásra késztetéssel és a többségi nép to-
vábbi betelepítésével), ahol még tömbökben élünk. Ott sem történt 
lényegi javulás helyzetünkben, ahol a magyar kisebbség szervezete 
a kormánykoalíció tagja. 

Újdonsült vagy csak lehetséges nyugati barátaink a látszatin-
tézkedésekkel is megelégszenek. Jónak tartják például az elfogad-
hatatlan szlovák nyelvtörvényt. A magyarok kormányba lépésével 
pedig megoldottnak tekintik a problémákat. (Vajon azért-e, mert 
Nyugaton hasonló helyzetben egy magára adó párt esetleg kilépne a 
koalícióból?) Biztos több figyelmet szentelne nekünk a világ, ha 
látná, nem vagyunk annyira békeszeretők, hogy szó nélkül elvisel-
jük pusztulásunkat. Ha érzékelné, hogy problémáink feszültségkép-
ző források, amelyek megzavarhatják a tőke tevékenységét. Megle-
het, annak a népnek van a legnagyobb esélye kisebbségi sorban a 
megmaradásra, amelyik nem törleszkedik a többséghez, nem kerget 
vágyálmokat a népek barátságáról, hanem szemben áll azzal a tár-
sadalommal, amelyik a vesztét akarja. Arra azonban vigyáznia kell, 
hogy a szembenállás formája célszerű legyen, és ne lépje oly mér-
tékben túl a határt (mert teljesen nem kerülheti el a kockázatot az, 
aki el akar érni valamit), hogy ezzel erőszakot, pusztulást idézzen 
magára. Nem kell barátok legyünk a többségi néppel, de legyünk 
korrektek egymással. A fennmaradásért harcolni kell, és azt hiszem, 
a legnagyobb fegyver mindig a tények hazugságokat leleplező han-
gos kimondása. 

Az utóbbi évtizedekben rengeteg szónoklatban volt részünk a 
népek együttéléséről, részben jóhiszemű megtévesztettek, részben a 
beolvadást szorgalmazók részéről. Az a nép tud számbeli kisebb-
ségben is egyenrangú félként élni egy másik mellett, akár ugyan-
azon a földön, és az tudja megőrizni magát, amelyik bár jó kapcso-
latokra törekedve, de bizonyos mértékig elkülönül a másiktól. En-
nek jogi formája csak az autonómia lehet, ami magába foglalja pél-
dául a saját oktatás, a kulturális és az egyházi élet, az ezeket szolgá-
ló intézmények, a saját múlt tárgyi emlékei és irattári dokumentu-
mai fölötti teljes rendelkezést. 

Teljesen világos: ha nem történik érdemi változás a kisebbségek 
nemzetközi jogi és politikai megítélésében, nem sok reményünk 
van a leszakított területeken való hosszú távú megmaradásra. Szá-
munkra egyik világháború sem fejeződött még be. Trianon révén a 
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Nagy Háború még ma is szedi közülünk áldozatait. Meglehet, utó-
lag kiderülne (mert az eredmény csak utólag értelmezhető), hogy 
politikai szempontból téves lépés kinyilvánítani igényünket: vagy 
olyan nemzetközi változások történjenek, amelyek a status quo 
megváltoztatása nélkül is biztosítják fennmaradásunkat, vagy pedig 
kérjük a határok igazságos rendezését. De illúzióink nemigen lehet-
nek: ha nem tesszük, úgy tűnik, elpusztulunk. 

A Nyugat azt szereti, ha nem okozunk komplikációt, ha bele-
nyugszunk kétségbeejtő helyzetünkbe, ha áldozatot hozunk, ma-
gunkat áldozzuk a tetőre jutott világ „zavartalan” működéséért. 
Minden bizonnyal gyanakodva figyeli, hogy Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök a „határrevízió nélküli nemzeti egyesülés” meghir-
detéséről beszél. 

Népünk érdeke (és talán másoké is), hogy valóságunk kimondá-
sával megtörténhessen belső felszabadulásunk. Hogy szabadon 
merjünk szívvel is gondolkodni azon, amiben élünk. Hogy ne halad-
junk gyanútlanul és önmegadóan a mindjobban kibontakozó tévin-
formációs társadalom felé. 

 
 
 Elhangzott 2000 nyarán Tångagärdén, a Stockholmi Magyar 

Ökumenikus Önképzőkör tizenharmadik nyári táborán; megjelent 
a Hitel 2001. februári számában. 
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(Göteborg, 1995. szeptember) 

Fekete Magyarország 

Magyarországnak rossz a sajtója Svédországban. A szocialista-
szabaddemokrata koalíció kormányra jutása (1994) óta jobbára 
hallgatnak rólunk. A kommunizmus bukása utáni periódusban vi-
szont a tévé és az újságok egyre-másra a magyar nacionalizmus ve-
szélyét hirdették, nem feledkezve meg a magyar antiszemitizmusról 
sem. Az Antall-kormány idején a svéd tömegkommunikáció szá-
mára a legismertebb magyar politikus – a miniszterelnök után – 
Csurka István volt. 

A magyar veszély fogalma a szomszédos országok magyar ki-
sebbségeihez is kapcsolódik. Így olvashattunk arról, hogy a széke-
lyek önálló államot akarnak létrehozni Románián belül, vagy hogy a 
Szlovákia Magyarországgal határos részén élő magyarok jelenléte a 
két ország közötti háború veszélyét hordozza. (Mindkét esetben 
nyilvánvaló, hogy ezek az állítások az uralkodó etnikumok vezető 
köreinek a véleményét közvetítik.) 

A nacionalizmus egy sokértelmű, meglehetősen tisztázatlan fo-
galom. Ez a tény nem akadálya adott esetekben való gyakori alkal-
mazásának. A szó használatának módja, előfordulásának kontextu-
sa elárulja azonban aktuális jelentését. Nem a nemzetállamok ural-
kodó népének az országuk területén élő más népeket elnyomó, 
azokat beolvasztani szándékozó törekvésére vonatkoztatják. Inkább 
azokat a törekvéseket jelölik vele, melyek következménye a határok 
megváltoztatása lehetne. A fogalom lényegében elválaszthatatlan a 
jelenlegi status quót (legtöbbször etnikai-nemzeti alapon) módosí-
tani szándékozó célkitűzésektől – mindenekelőtt Európában. 

Következésképp a nacionalizmus szót alapvetően politikai fo-
galomként használják. Sokféle jelentése használói számára nem ha-
szontalan: a gyűlölködő sovinizmusra jellemző vonásokat rá is ki-
terjesztve erkölcsi tartalommal telítődik, s ezáltal a tömeghangulat 
befolyásolására is alkalmassá válik. Az erkölcsi töltet elhomályosítja 
a szó politikai lényegét, s ezáltal negatív színezetet nyerhetnek sza-
badságtörekvések is. 

Mindezt tudni kell, hogy helyesen értelmezhessük a magyar 
nacionalizmus veszélyéről szóló híradásokat, melyek előfordulása 
„Nyugaton” korántsem korlátozódik a svéd médiára. A tény, hogy a 
magyarok kiemelkedő helyet foglalnak el azok között a népek kö-
zött, akikkel a XX. század nemzetközi politikája máig ható érvény-
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nyel alaposan elbánt, lappangó ismeretként ott bujkál a „művelt 
világ” tudatában. Vagy legalábbis a tudattalanjában. Egy olyan 
nemzetnek, mely leválasztott részeinek elsorvasztása által visszafej-
lődésre van ítélve – különösen az egyéni jogok kizárólagosságához a 
(francia mintát követő) nemzetállam jogai kizárólagosságának a 
fenntartása miatt ragaszkodó nemzetközi jogrendben és politikai 
légkörben –, minden oka megvan arra, hogy méltányos rendezést 
igényeljen. Méltányos rendezés viszont csak a status quo megvál-
toztatása által lehetséges. 

Akinek oka van a változtatás igénylésére, az állítólag törekszik 
is a változtatásra. Az ebből a logikából származó híradások általá-
ban nem valóságos magyarországi eseményekre vagy nem azok 
valós mivoltának, súlyának reális megítélésére épülnek, hanem 
torzításokra, sőt hamisításokra. 

Egy ilyen esetről kívánok szólni a továbbiakban. 
 

* 
A Göteborgs Posten című napilap 1994. február 6-i számában 

egy egész oldalas cikken akadt meg a szemem. Az oldal nagyobb ré-
szét képmontázs foglalta el. A bal felső sarokba Horthy Miklós kor-
mányzó és Eduard Dietl német vezérezredes fényképét helyezték. 
Alattuk Hitler vonul ünneplő tömeg sorfala előtt. Az előtérben – az 
oldal közepén – két maszkos, karját lendítő bőrkabátos újfasiszta. A 
kép a lap olvasója számára azt sugallhatja, hogy Horthy valószínű-
leg a nyilaskeresztesek (jól ismert fogalom Svédországban) vezére 
lehetett. 

 
Az írás első része Horthyval foglalkozik. Magyarul így hangzik: 
 

A múltból előásott csontvázak 
 

A világ hatalmas urai falvakat és városokat söpörtek el, majd 
gigantikus emlékműveket emeltettek maguknak, s annak, amit 
művüknek neveztek. Mikor végül mindenki visszanyerte a szabad 
mozgás és beszéd jogát, nagy robajjal megdőlt az elnyomók ural-
ma, s ledőltek kőszobraik. Ez nagyon is érthető volt. Elképesztő 
azonban most látni, hogyan vonszolnak elő csontvázakat a múlt 
dohos ruhatárából, s hogyan sikálják azokat új-régi hősökké, és 
érthetetlen az a türelmes elnézés, amely ezt a sötét kultuszt körül-
venni látszik. 
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A svéd lap írásának illusztrációja

Harminchat esztendővel a halála után nemrégiben temették 
másodjára Hitler Adolf egy hajdani cimboráját és cinkostársát, 
Horthy Miklóst, ez alkalommal díszes külsőségek között és egy, a 
„hős” tiszteletére emelt pompás mauzóleumba. 

Ferenc József kettős monarchiájának ez a hajdani tengerész 
segédtisztje, később flotta nélküli admirális, hadügyminiszter és 
forradalmi vezér lett 1920-ban Magyarország kormányzója, el-
foglalva a kiebrudalt király székét. Amikor 1938-ban Hitler tank-
jai Csehszlovákia felé kezdtek csörömpölni, Horthy Berlinbe sie-
tett, hogy a legalázatosabban valami konc juttatását kérelmezze 
Magyarország számára. 

A kormányzó nem érkezett üres kézzel. Antiszemita lévén, 
tudta, milyen húrokon kell játszania: Horthy közölte a náci diktá-
torral, hogy éppen most hozott döntést egy szigorúbb zsidóellenes 
magyar törvény ügyében, és hogy további kemény intézkedések 
várhatók a zsidókkal szemben. Ez természetesen a várt hatást 
keltette, és Hitler a hírhedt müncheni konferencia, valamint Cseh-
szlovákia elfoglalása után odavetett Magyarországnak néhány 
földdarabot. Az admirális egy túláradó köszönőlevélben rendíthe-
tetlen hűséget esküdött a nagynémet Führernek, és kifejezte remé-
nyét, hogy viszonzásként számíthat annak további jóindulatára. 
Hitler azonban nem érte be csupán szóvirágokkal, hanem közölte: 
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„Aki részt akar venni a lakomán, legyen olyan kedves, és segítsen 
a konyhán is.” 

Horthy segített. Magát is és Magyarországot is a náci Né-
metország karjaiba vetette. A legcsekélyebb figyelemre se méltat-
va az általa éppen akkor Belgráddal kötött barátsági szerződést, 
szövetkezett Hitlerrel Jugoszlávia 1941 nyarán történt lerohaná-
sára. (Hadüzenetről szó sem volt.) Ez külügyminiszterét arra 
indította, hogy öngyilkosságot kövessen el, amit a „rendíthetetlen” 
kormányzó egy, a cinkosához Berlinbe küldött levelében (a jugo-
szlávokkal kötött barátsági szerződéssel szembeni) „túlhajtott 
becsületességnek” minősített. Alig három hónap múlva a magyar 
katonák az ő parancsára már ott meneteltek a németek mellett a 
Szovjetunió felé. Véresen darálták őket a hóba Sztálingrádnál. 

Az egyedüli, amit Horthy menteni próbált – két irányban is –, 
az a saját arca volt. De ez sem sikerült neki. Míg a szövetséges 
nyugati hatalmaknál béke után tapogatódzott, ezzel egy időben 
„további hűséges bajtársiasságáról” biztosította Hitler „őexcellen-
ciáját”, és „a zsidókérdés megoldására irányuló őszinte erőfeszíté-
seket” ígért. A türelmét veszített Hitler válaszként megszálló csa-
patokat küldött Magyarországra, Horthyt bebörtönözték, az SS-
parancsnokság pedig gondoskodott arról, hogy a deportáltakkal 
tömött vonatok az ígéreteknek megfelelően gördüljenek. A náci 
uralom idején, 1939 és 45 között legkevesebb 180 000 magyar 
zsidót öltek meg. Hogy tízezreket sikerült mégis megmenteni a 
hitlerizmus embervadászaitól s ezáltal a holokauszttól, az Raoul 
Wallenberg svéd diplomata hősies segélyakciójának az eredmé-
nye, aki ezért az életét áldozta. Horthy admirálisról, Hitler eme 
epigonjáról elmondható, hogy a nácizmus legállatiasabb módsze-
reire reagált ugyan sután, de készségesen csatlakozott annak 
célkitűzéseihez. Valószínűleg inkább tragikus figuraként távozott 
a színről; egy bizonyos amerikai hadifogságban töltött idő után 
Portugáliában telepedett meg, s ott halt meg 1957-ben, 89 éves 
korában. 

Most hazafinak és hősnek kijáró tisztelettel és ünnepléssel 
övezve visszatért tehát hazájába, a szülőfalujába. A kormány 
egyik képviselője tájékoztatójában ‚magánrendezvénynek’ nevezte 
ugyan a dél-magyarországi falu mauzóleumánál lezajlott ünnepé-
lyes aktust, de még különvonatot is állítottak be az odaözönlő 
tömeg számára, mely, élén a különmeghívottakként jelen levő 
politikusokkal, katonákkal és püspökökkel, meglehetős hivatalos 
állami jelleget adott az admirális második sírba tételének. Egyva-
laki azonban, aki sokak elképedésére a meghívottak között szere-
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pelt, udvariasan de határozottan mégis nemet mondott, s ez Bu-
dapest főrabbija volt. 

 
A cikk a továbbiakban Dietl tábornokkal foglalkozik, s azzal a 

ténnyel, hogy röviddel azelőtt laktanyát neveztek el róla Bajoror-
szágban. 

Ügyes írás. Az igazságelemek és torzítások jól megkomponált 
együttesét a stílus ironikus agresszivitásával ötvözve igazán sugal-
latos. (Valahonnan ismerős ez.) 

Szerzője neve (Åke Williams) semmit sem mondott nekem, 
ezért felhívtam egy (svéd) újságíró ismerősömet, ő biztosan tud róla 
valamit. 

Az illető nyugdíjas újságíró. Miért kérdezem? 
Kiderült, hogy ismerősöm (aki a kelet-európai kommunista or-

szágok jó ismerője volt, és van egy magánfolyóirata, mely ma is e 
térség kérdéseivel foglalkozik) a cikket nem látta, s kérte, mondjam 
el, mi a probléma vele. 

Az – mondtam –, hogy hamis képet fest Horthyról s az akkori és 
a mostani Magyarországról. A neki felhozott érveim lényege benne 
van abban a levélben, amit az alábbiakban idézek. 

– Vigyázzunk – mondta ő –, nehogy abba a hibába essünk, hogy 
fehérre akarjuk mosdatni a fasiszta vezetőket. És ha én ezeket el 
akarom mondani a cikkírónak, akkor számíthatok arra, hogy ke-
mény elutasításban lesz részem. Nem ismer olyan könyvet, vála-
szolta kérdésemre, amely Hitler politikusokkal folytatott beszélge-
téseit tartalmazza. Érveimet lényegében kétségbe vonta. Számára 
Antonescu, Ante Pavelić, Tiso és Horthy egy kategóriába tartoznak. 
(Érdekes módon nem vetődött fel benne a kérdés: hogy lehet akkor 
az, hogy az első hármat a háború után kivégezték, Horthyt viszont 
kihallgatása után az amerikaiak szabadon engedték?) 

Ezen egyáltalán nem gyümölcsöző beszélgetés után levelet írtam 
a cikk szerzőjének, s elküldtem a Göteborgs Posten címére. 

Következzék itt a levél szövege, melyben annyi módosítást ejtet-
tem, hogy a tegezést önözésre fordítottam. Svédországban gyakor-
latilag mindenki mindenkit tegez, ami a magyar olvasó számára 
talán visszatetsző lenne, különösen, ha egy ismeretlen idős ember-
hez fordul valaki. 

 
Magyar vagyok, aki Romániából származott Svédországba. 

Olvastam A múltból előásott csontvázak című cikkét, és azt hiszem, 
Horthy személyét és a második világháború alatt játszott szerepét 
illetően Önt több vonatkozásban is félrevezették felhasznált forrá-
sai. 
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Megkérdezném, tudja-e Ön például, hogy: 
1. Magyarországon a zsidók deportálása csak 1944 májusában 

kezdődött, miután a németek megszállták az országot, és meg-
szabták a kormány összetételét. Ezt megelőzően Magyarország 
menedékhely volt a környező országok zsidósága számára. 

2. Horthy június végén leállította a deportálásokat. A zsidók 
deportálása akkor folytatódott, amikor a németek 1944. október 
végén letartóztatták Horthyt, és Szálasit, a nyilaskeresztesek ve-
zérét segítették hatalomra.1 

3. Horthy is több ezer menlevelet állított ki zsidók számára, 
hogy megóvja életüket. 

4. A „konc”, ami Magyarországnak Csehszlovákia felosztása-
kor jutott, olyan területekből állt, ahol a magyarok többségben 
voltak, s amelyek folyamatosan Magyarország részei maradtak 
volna, ha a határokat népszavazás alapján vonják meg, ahogyan 
ezt a magyar politikusok az első világháború végén remélték. 

Még más kérdéseket is fel lehetne vetni, de ezek lennének a leg-
fontosabbak. 

Ha rajtam áll, én talán nem költöztettem volna Horthy ham-
vait Magyarországra. De azt hiszem, hogy a fent említett tények 
kissé módosítják Horthynak azt a sátáni arcát, ami az Ön cikké-
ben kirajzolódik. És talán változtatnak azon az egyértelműen 
negatív képen is, amit a cikk a mai Magyarországról sugall. 

 Göteborg, 1994. február 8. 
 

Eltelt két-három hét, de válasz nem érkezett. Ezért megkerítet-
tem a cikkíró címét, s a levelet újra elküldtem neki, ezúttal a lakásá-
ra, azzal a megjegyzéssel, hogy az előzőt valószínűleg nem közvetí-
tette a szerkesztőség. 

Telt-múlt az idő, és válasz sehol. Felhívtam telefonon. 
Ekkor kiderült, hogy Åke (olvasd: óke) nem szívesen beszélget 

a saját írásáról. Sőt, kifejezetten szeretné, ha máris abbahagynánk a 
társalgást, mintha ez neki nagyon kényelmetlen lenne. Írt ugyanis 
egy másik cikket, meg is kell sürgesse már a megjelenését, ott a he-
lyükre kerülnek a dolgok. 

Azt azonban mindenképp el kellett mondanom neki, hogy a le-
velemben szereplő információkat egy olyan könyv tartalmával iga-
zolhatom (Magyarország története 1918–1919, 1919–1945. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1984; főszerkesztő Ránki György), amely 

                                                                 
1 Ezt a levél megírásakor tévesen tudtam. Szálasiék ugyanis nem deportál-

tak zsidókat a Német Birodalomba. 
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még a kommunista időkben jelent meg Magyarországon. Márpedig 
a kommunisták nem kedvelték Horthyt, mert a Kun Béla-féle 
kommunista uralom után kemény megtorlással élt velük szemben. 
Vagyis ellenforradalmár volt, nem pedig forradalmár, mint ahogy 
az az ő írásában szerepel. A könyv főszerkesztője magyar zsidó volt. 
Egyiküknek sem állhatott érdekében, hogy megszépítse Horthy 
szerepét. 

Igen, tudja – mondta –, hogy Horthy kényszerhelyzetben cse-
lekedett. De az a cikk, aminek rövidesen meg kell jelennie, majd 
tisztázza ezeket a kérdéseket. 

Ennyiben maradtunk. Az azóta eltelt idő alatt az illető nyugdíjas 
újságírónak kilenc írása jelent meg a Göteborgs Postenben. Ezek 
többsége a németekkel foglalkozik, de csak egyetlenegy van, amely 
valamely Németországtól keletebbre eső állam politikusának és Hit-
lernek a kapcsolatára utal. Ez a cikk 1994 májusának végén, tehát 
nem sokkal a telefonbeszélgetésünk után jelent meg, és a Berchtes-
gadenben, valamint Salzburgban a normandiai partraszállás napján 
történtek, továbbá a Hitler elleni merénylet eseményeinek színes és 
fantáziadús leírása. Az említett politikus Sztójay magyar miniszterel-
nök, aki egy mellékmondatban szerepel: Hitler fogadja őt aznap dél-
után. Ott van viszont a cikket illusztráló egyik képen, ahol a német 
vezetők Normandia térképét tanulmányozzák. (Lám a magyarok a 
nehéz pillanatokban is ott állnak a Führer oldalán!) 

Ez volt tehát a dolgok beígért tisztázása, ahol ha nem is az 
igazság, de legalább a valóság valamelyest napfényre kellett volna 
kerüljön. 

* 
Mivel a fenti esettel példázott jelenség nem elszigetelt, és Svéd-

ország nem negatív kivétel, látnunk kell, hogy nemcsak a szomszé-
dos országok propagandája torzítja el a velünk kapcsolatos tényeket 
és fest sötét képet rólunk. Észre kell vennünk, hogy a két világhábo-
rú ma is folytatódik békésebb eszközökkel. A közvéleményt a győz-
tesek eszméi uralják. 

Nem nyomon követhető, mennyi a véletlen, mennyi a hagyo-
mány s mennyi a kitervelt szándékosság Magyarország befeketíté-
sében. Tény azonban, hogy megelőző funkciója van. Azt kell meg-
előzni, hogy Magyarország nehogy valaha is fölvesse a nemzetet ért 
súlyos igazságtalanságok kérdését, mert ezzel megzavarná a kialakí-
tott és folyamatosan fenntartani igyekezett „nemzetközi rendet”. A 
megbélyegzés, a többé-kevésbé bizonytalan jellegű negatív követ-
kezmények lehetősége állandó fenyegetésként készenlétben kell 
álljon. 

Az áldozatot sakkban kell tartani, hogy engedelmes legyen. 
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A Magyar Szemle szerkesztői ezt az írást 1995 őszén elfogad-

ták, és közlését a következő év májusára ígérték. Akkor viszont azt 
tudatták velem, hogy „helyhiány” miatt erre mégsem fog sor kerül-
ni. Végül az Átalvető 2005. decemberi számában jelent meg, a szer-
kesztő következő megjegyzésével: Az alábbi írás még sehol nem 
jelent meg, pedig tíz éve született. Sajnos, aktualitását mindmáig 
nem veszítette el. 

 
 
 
 



106 
 

(Göteborg – Tångagärde, 1996) 

 „Nemzeti bűneink” 

(Magnófelvétel alapján lejegyzett, szerkesztett szöveg) 
 
Az idei (1996-os) nyári táboron a nemzeti bűneinkről tartok 

előadást, mindenekelőtt azokról, amelyeket számos bírálónk, sőt 
önbírálónk szerint történelmünk folyamán a magyar nemzet és 
állam a nemzetiségek ellen elkövetett. Természetesen ez is egy 
olyan téma, amelyről három hétig lehetne beszélni, és az ember 
akkor veszi az első lélegzetet, de én bízom abban, hogy az a ke-
resztmetszet, amit itt felvázolok, reprezentatív lesz. 

 
A nemzeti kérdés születése 
 
Tudjuk, hogy a nemzeti kérdés világszerte, és így Magyarorszá-

gon is, a XVIII. század második felére vezethető vissza, addig a mo-
dern értelemben vett nemzetről nem beszélhetünk, tehát a modern 
értelemben vett nemzeti kérdésről sem. Azelőtt nyelvi elnyomás mint 
olyan nem létezett. Természetesen nyelvi-etnikai asszimiláció addig 
is volt, ez többé-kevésbé spontán módon ment végbe, mert egyik nép 
sem igyekezett a másik nyelvét kiirtani és a sajátját arra ráerőszakol-
ni. Viszont az újkorban ez a törekvés igen jelentős tényezővé válik, 
mindenekelőtt a francia forradalommal kezdődően. 

Az országok mindig birodalmak voltak. Határaik között ugyan-
is mindig több nép élt, és él ma is egymás mellett, mondhatjuk úgy 
is, hogy együtt, amelyek mindenike szabadon beszélhette hajdan a 
maga nyelvét, mert az uralom alapja a társadalmi rétegződés volt. A 
francia forradalomban a nemzetállam és az államnemzet eszméinek 
megszületésével az egyik etnikum és nyelv kizárólagos jelleget 
nyert, és megkezdődött az államok birodalmi jellegének az elkené-
se. Pedig valójában a birodalom él tovább, de azt immár soknemze-
tiségű nemzetállamnak nevezik. Ez az elnevezés ebben az esetben 
csak az országok európai területeire értendő, vagyis kontinensünk 
nem egy országának a továbbiakban még gyarapodó gyarmataitól 
most eltekintünk. Lényeges fejlemény volt az egyik etnikumnak és 
nyelvének uralmi helyzetbe kerülése, amely a nemzet védelmét 
szolgáló nacionalista törekvéseken túllépve végső soron az együtt 
élő népeket – különösen, hogy azokat teljesen beolvasztani szinte 
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sohasem sikerül – megsemmisíteni kívánó gyűlölködő indulatok 
létrejöttéhez, a sovinizmushoz vezetett. 

Magyarország ebben a korban a Habsburg Birodalom részbi-
rodalma volt, amelynek etnikai összetétele a nagyobb biztonságot 
nyújtó életfeltételek vonzásában történt bevándorlások következté-
ben alakult, és a belső kedvező feltételek tették lehetővé a betelepe-
dettek jelentős számbeli gyarapodását is. 

A felvilágosodásnak mondott eszmei irányzat, amelyet a fran-
cia forradalom hatása és Napóleon hódításai terjesztettek Európá-
ban, felélesztette a nemzetiségi mozgalmakat Magyarországon is. 
Mindenekelőtt a románok kezdtek mozgolódni, nem utolsósorban a 
Habsburg uralkodók magyarellenes politikája következtében. Eb-
ben a nem sokkal korábban megalakított román görögkatolikus 
egyházhoz tartozó személyek játszották a fő szerepet. Ezzel kapcso-
latban a legismertebb az 1791-ben Bécsbe felterjesztett Supplex li-
bellus Valachorum nevű beadvány, amely a románok „elveszett 
jogait” igényli vissza. 

 
A magyarországi ’48 
 
A lényeges összeütközések azonban az 1848-as forradalom ide-

jén történtek, amikor Magyarország két alapvető dologra töre-
kedett, legalábbis ezek tűnnek a leglényegesebbeknek. Az egyik: 
létrehozni – francia mintára – a modern nemzetállamot, amelynek 
az eszméje az emberek többségének a szemében kívánatos volt, és a 
haladást jelentette. Leglényegesebb jellemzője, hogy a nemzetet a 
rendi hovatartozásuktól és anyanyelvüktől függetlenül az ország 
valamennyi polgára együttesen alkotja. Bár a szavazati joggal ren-
delkezők körét eleinte szigorúbb törvények szabályozták, az ország-
ban élő népek politikai egyenlőséget élvezve, érdekeiket választott 
küldötteik képviselhették a nemzetgyűlésben. Nemzeti kérdés leg-
alábbis elvben nem létezett, mert uralkodó nemzet elméletben 
nincs, hiszen mindenkinek egyenlő jogai vannak. Ez persze valójá-
ban mindmáig sehol nem igaz. Ezelőtt három évvel Az államnemzet 
klasszikus modellje Európa keleti felén címen erről a kérdésről 
tartottam itt előadást, most nem térek vissza rá. 

A másik fontos 1848-as törekvés értelmében a magyar nemzet 
megkísérelte visszavenni az önmaga fölötti rendelkezés jogának egy 
jelentősebb részét. Azért nem az egészet, mert – legalábbis eleinte – 
nem szándékozott a magyar tróntól megfosztani a Habsburg-házat, de 
azt kívánta, hogy osztrák megfelelőjével egy időben létrejöjjön a felelős 
magyar minisztérium, mely a közös birodalom magyar részét Magyar-
ország alkotmánya alapján a királlyal együttműködésben irányítsa. 
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A magyar törekvések a Magyarországon élő etnikai kisebbségek 
nagy felháborodásával találkoztak, ugyanis ezek a magyarokéval azo-
nos pozíciót követeltek maguknak. A szerbek például szerb nemzeti 
státust igényeltek, valamint szerb autonómiát az általuk lakott etnikai-
lag vegyes lakosságú területen. E követeléseket előadó delegációnak 
Kossuth ezt mondta:  „…értelme pedig a szabadságnak az, hogy nem 
hasznokat, nem privilégiumokat, hanem a honnak lakosait összesen 
ismerve, azok nyelv és valláskülönbség nélkül részesíttessenek a köz-
gazdagság áldásaiban.” Ez nem ellentétes nyelvük saját dolgaikban 
való használata jogával és gyakorlatával. Viszont: „Az ország egységé-
nek egy kapcsa múlhatatlanul az, hogy a haza közéletének diplomatikai 
nyelve a magyar legyen.” Az általam kiemelt „diplomatikai” jelző azt 
bizonyítja, hogy a közösen használt nyelv ismeretének igénye nem volt 
azonos az anyanyelv elsorvasztásának a törekvésével. Ez a megfogalma-
zás megegyezik az államnemzetről való felfogás pozitív lényegével. 

A magyarországi kisebbségek, mindenekelőtt a románok, a 
szerbek és a horvátok (a szlovákok még nem voltak ehhez talán 
eléggé megszervezettek) célkitűzéseik megvalósítása érdekében az 
osztrákokkal létesítettek hatalmi együttműködést, és fegyvert fog-
tak a magyar forradalom és szabadságharc eltiprására. 

Meglehetősen elterjedt az a vélemény, hogy a magyar szabad-
ságharc azért bukott el, mert a ’48-as kormány nem tudott meg-
egyezni az ország nemzetiségeivel. Én nem vagyok történész. De 
annyi hazugságot találtam már történelmi művekben saját magunk-
ról is, és láttam, hogy a mai történések miként alakulnak át hamis 
mesékké, hogy fel kell tennem a kérdést: valóban igaz az előbbi állí-
tás? Érdemes megvizsgálni, az adott körülmények között vajon csak-
ugyan ki lehetett volna egyezni a nemzetiségekkel? 

Ne feledjük, hogy 1848-ra a románok már kidolgozták a dáko-
román kontinuitás elméletét, amely szerint a dákok és a rómaiak 
leszármazottjaiként nekik bölcsőjük, történelmi otthonuk Erdély. 
Ezt valamennyi görög katolikus és ortodox papjuk már kívülről 
fújta és terjesztette hívei között. Politikusaik gondolkodásában már 
akkor készen állt Erdély, valamint Moldva és Havasalföld egyesíté-
sének az igénye. Ezért nagyon is kétséges, hogy egy előnyösebb 
magyar katonai helyzet kialakulása nélkül valóban méltányos meg-
egyezésre lehetett volna jutni velük. 

 
A világ első nemzetiségi törvénye 
 
A Szemere Bertalan-kormány 1849. július 28-án elfogadott egy 

nemzetiségi törvényt, amely a helyi közigazgatásban és az oktatásban 
szabad nyelvhasználatot engedélyezett a nemzetiségeknek. Egy tör-
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ténészünk szerint a magyar vezetés célja ezzel „a nemzeti kisebbségek 
megnyerése volt a forradalom számára”. Nem ő az egyedüli, aki ezt az 
ostobaságot vallja. Abban az időben a császáriakon kívül harcban 
álltunk az eltiprásunkra érkezett kétszázezernyi orosz katonasággal 
is. Az oroszok már egy héttel a törvény megszavazása előtt javasolták 
Görgeynek a fegyverletételt, ami a törvény érvénybe lépése utáni 
tizenötödik napon – három nappal a magyarok számára katasztrofá-
lisan végződött temesvári csata után – meg is történt. Július végén 
tehát már semmiféle „megbékülés” nem segített volna rajtunk, külö-
nösen, hogy a kisebbségeknek a Magyarországtól való elszakadás volt 
a céljuk, és ezt az osztrákok segítségével kívánták megvalósítani. 

Ez a nemzetiségi törvény ígéretként már Kossuth szerbeknek 
mondott, az előbbiek során idézett szavaiban is benne volt. Kétségte-
len, hogy a nemzetállam kisebbségeinek (kölcsönös méltányossággal 
felmért) lehetőségeit csak egy jól megalkotott jogszabály közelíti a 
többség nagyobb számából természetesen eredő helyzetéhez. De ha 
hamarabb született volna egy ilyen törvény – számos történészünk és 
közírónk az akkori politikusokat a késedelemért utólag megrótta –, 
kétes, hogy ez az együtt élő etnikumok Magyarország feldarabolására 
már felkelt étvágyát csökkentette volna. Még az sem bizonyos, hogy 
hatására legalább a románoknak és a szerbeknek a magyar polgári 
lakosságot sújtó vérengzései elmaradtak volna. 

A helyes értékelés érdekében ne tévesszük szem elől, hogy – leg-
jobb tudásom szerint – ez volt egy állam etnikai kisebbségeinek nyel-
vi jogait szabályozó első törvény a világon. A tartalmával rokon pél-
dákat találunk azokban a gesztusokban, amelyeket az osztrákok tet-
tek a nemzetiségeiknek, de ezekkel kapcsolatos korabeli nemzetközi 
elvárásokra végképp nem hivatkozhat senki. Akkor már létezett 
ugyan a svájci modell, de az a kantonok nyelvének a szabályozására 
vonatkozott, nem pedig közvetlenül és általános érvénnyel az anya-
nyelv használatának és az azon történő oktatásnak a szabadságára. 

Jellemző, hogy a szabadság egyik hazájának mondott Franciaor-
szág, ahol a XIX. században a történelmi kisebbségek számaránya 
hasonlított a magyarországira, egy baszk nyelvi képzést adó egyetemi 
szak kivételével mind a mai napig semmilyen állami támogatásban 
nem részesíti hét európai kisebbségének anyanyelvi oktatását. 

 
Két példa nélkül álló törvény 

Olyan nemzetiségi törvények, amelyek garantálták minden ott 
élő nép iskolaügyeinek autonómiáját is, az Osztrák–Magyar Mo-
narchiában születtek: Ausztriában a kiegyezés évében, 1867-ben, 
Magyarországon egy esztendővel később. Ez utóbbiról, mely az 
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1868. évi negyvennegyedik törvénycikk nevet viseli, és széles körű 
jogokat biztosított, Nemeskürty István Mi magyarok című könyvé-
ből (Budapest, 1993) veszem a jellemzést. (A szöveget ő is Kolossa 
Tibor Magyarország története 6/2 kötetéből idézi, amely 1979-ben 
jelent meg.) „Bármilyen nemzetiségű állampolgár anyanyelvén 
szólalhatott fel a községi, törvényhatósági és az egyházi gyűléseken, 
anyanyelvén intézhetett beadványokat valamennyi hatósághoz, a 
kormányhoz is, azokra anyanyelvén kellett választ kapnia. A törvé-
nyeket az országban lakó valamennyi nemzetiség nyelvén ki kellett 
adni. Alsófokú bíróságok előtt bárki anyanyelvén pereskedhetett… 
Bármely nemzetiségű állampolgárnak jogában áll közművelődési, 
tudományos, művészeti és gazdasági egyesületeket, társulatokat és 
intézményeket létesíteni, azok nyelvét szabadon meghatározni… 
Valakinek a nemzetisége nem tekinthető az országban létező bár-
mely hivatalra vagy méltóságra való emelkedési akadályul…”1  

Az oktatás autonómiája ebben a korban a legszorosabban ösz-
szefüggött az egyes felekezetek működésének önálló voltával. 

Az 1868-as magyar nemzetiségi törvényről Nemeskürty az emlí-
tett oldalon Deák Ferencet is idézi, aki kimondja, hogy „Magyaror-
szág összes honpolgárai politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, 
az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet – mint a francia, ők ezt 
mondják ki a forradalom idején – melynek a hon minden polgára, 
bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.” Ennek a meg-
fogalmazásnak az a szépséghibája, hogy Franciaországban nemzeti-
ségek hivatalosan nem léteznek, még a latin nyelvcsaládtól teljesen 
idegen „tájnyelvet” beszélőket is franciáknak mondják. Ezért a „bár-
mely nemzetiség” megnevezést mint a magyar gondolkodásra jellem-
ző téveszmét visszautasítanák. A fogalmat legkevésbé az okszitánokra 
vonatkoztatva fogadnák el, mert a francia ultranacionalista ideológia 
szerint a provanszi történelem is, amely a XII–XIV. századokban élte 
önálló virágkorát, a francia történelem szerves része. Szerintük a mai 
francia nyelv az észak-franciaországi meg a dél-franciaországi nyelv 
ötvöződéséből alakult ki, noha a mai francia valójában az észak-
franciaországinak a leszármazottja. 

Nemeskürty idézett könyvében (Mi, magyarok) kedvezően 
nyilatkozik a kiegyezés időszakáról, azokról a nemzetiségeknek 
kedvező lehetőségekről, amelyeket ez a törvény teremtett. A helyze-
tet megvizsgálva határozottan kijelenthetjük, hogy mind a mai nap-
ig nincs sehol egy olyan ország, amelyben a nemzetiségi kérdések-
nek egy olyan szintű szabályozása lenne érvényben, mint Ausztriá-
ban és Magyarországon volt a Monarchia idején. 

                                                                 
1 Nemeskürty: i. m. 387. 
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A nemzetiségeknek nem kell a magyarországi szabad-
ság 

Erről az időszakról kezdettől fogva sok torzítás és rágalom fo-
rog mindmáig közszájon. Miközben a kiegyezés kori társadalmi 
légkör számtalan lehetőséget nyitott meg előttük, iskoláik és külön-
féle egyesületeik sokasodtak és gyarapodtak, a kisebbségi, minde-
nekelőtt a román történelmi-politikai közvélemény nemzetiségi 
életük legsötétebb periódusaként emlékezik meg róla. 

A magyarok és a nemzetiségek viszonya a XIX. század utolsó 
évtizedétől tovább romlott.  A kisebbségeknek a külföldet is a ma-
gyarok ellen heccelő támadásai fokozódtak, a magyar állam pedig – 
noha a Monarchia hiányos közös külpolitikai eszközeit is rosszul 
használta ki – türelmetlenebbé vált mind e támadások, mind pedig 
a magyar nyelvnek a kisebbségi iskolákban szinte eredménytelen 
oktatása miatt. 

Kétségtelen, hogy a nemzetiségi mozgalmak jelentős ösztön-
zést és támogatást kaptak külföldről. 

Moldva és Havasalföld 1859-ben történt egyesüléséből jött lét-
re Románia. 1890-ben Bukarestben – mely az új állam fővárosa lett 
– megalakult a „valamennyi román kulturális egységének a ligája” 
(„Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor”) nevű szerve-
zet, amely az erdélyi magyarellenes politikai mozgalmak támogatá-
sát tűzte ki legfőbb céljául. (Később hosszú ideig – 1919 és 1940 
között – Nicolae Iorga, az elhíresedett román történész volt az el-
nöke.) 

Nem sokkal e szervezet megalakulása után jelent meg dr. Mol-
dován Gergely kolozsvári román egyetemi tanárnak A románság cí-
mű könyve (Nagybecskerek, Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája, 1895). 
A szerző Moldvából származott, de mint lojális magyar állampolgár 
felháborodva utasította vissza ennek a ligának a módszereit. A liga 
akkori elnökének nyilatkozata szerint ők évi 2-3 millió frankot köl-
töttek az erdélyi közművelődésre. Moldován Gergely ehhez az em-
berhez intézett, az említett könyvben megjelent egyik nyílt levelé-
ben ezt írja: 

 „Az önök két-három millió frankjából az »erdélyi románság« 
kultúrája, közcélja, közérdeke egy fillért sem látott; egyetlen isko-
lánk nem segélyeztetett, egyetlen rongyos gyermek fel nem öltöztet-
tetett, neveltetett, s egyáltalán az »erdélyi románság« a Liga pén-
zéből egy kanál vizet nem ivott. 

A pénz azonban elkallódott, ez áll. És ha százannyit fog a Liga a 
nemzet zsebéből kierőszakolni, az is el fog kallódni anélkül, hogy az 
»erdélyi románság« abból egy fillért is látna. Megmondjuk, hogy 
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miképp? Először is önök otthon a Liga vagyonából úri módon költe-
keznek. Létesítettek fővárosukban egy gazdagon felszerelt központot, 
amelyben minden árulónak helye van, s amelyben minden tőlünk 
kivándorló szédelgő melegágyra és jó fizetésre talál. Ágenseik Euró-
pa-szerte százezreket kocsikáznak és pezsgőznek el – állítólag »az 
erdélyi románság« érdekében. Az évenként önök által állítólag a mi 
érdekünkben termelt makulatúrák százezreket nyelnek el.” Majd 
hozzáteszi: „Mi láttunk itt szegény ügyvédeket, hogy alig bírtak élni 
napról napra, papokat és tanárokat, akik sok szükséggel küzdöttek a 
Liga létesülése előtt. Amint az önök ágensei lettek, nem láttak többé 
szükséget.” 

 
Hamis tankönyvek a kiegyezés idején 

A nemzetiségek számos iskolája is – autonómiájával visszaélve 
– részt vett a magyarellenes szellem terjesztésében. A Nemzeti Szö-
vetség című lapban 1904-ben jelent meg a Külföldi tankönyvek 
Magyarországon című írás. (A lappal a Magyar Országos Levéltár 
anyagai között találkoztam.) Ezt olvashatjuk benne: 

 „Minden külföldi ország tankönyvei hihetetlen valótlanságo-
kat, ferdítéseket terjesztenek Magyarországról. Szándékosság vagy 
tudatlanság a forrása a helytelenségeknek, nem határozható meg 
mindig, de az tény, hogy a hazánkról forgalomba jövő hibás adato-
kat már az ifjúságba oltják be némely országban a tankönyvek tar-
talmával. Kitűnnek ezekben nevezetesen az osztrák és a román or-
szági tankönyvek. Ezekben Magyarország önálló államiságát nem 
juttatják kifejezésre, azt mint osztrák tartományt szerepeltetik, a 
román országi tankönyvekben és térképeken pedig Románia egy-
szerűen bekebelezi Erdélyt, és határai a Tiszánál végződnek.” 

Ilyen tankönyveket az erdélyi román iskolákban is használtak, 
s a magyar oktatásügyi szervek erre való reagálását a románok el-
nyomásának egyik bizonyítékaként lehetett külföldön is felmutatni. 

 
A cseh gyarmatosítás pánszláv alapjai 

Ebben az időben tovább erősödött a pánszláv mozgalom is, 
amelyet az Oroszországból guruló rubelek serkentettek. A nagy 
szláv összetartozás legnagyobb hívei a szerbek voltak, akiknek végül 
sikerült megszerezniük az első világháború után létrejött Jugoszlá-
via népei fölötti uralmat, ami aztán olyan csúnyán végződött az 
1990-es évek első felében. 

A pánszlávizmus a csehekre is nagy hatással volt. Ők a szlová-
kokkal kívántak egyesülni. Elképzeléseiket egy példával kívánom 
illusztrálni. 
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A nyolcvanas években egy ideig a Magyar Országos Levéltárban 
dolgoztam, ahol a Monarchia különböző magyar minisztériumainak 
anyagaiból a minisztertanácsi jegyzőkönyvek kiadására való készülő-
dés keretében a kötetek leendő szerzői részére jegyzeteket készítet-
tem.2 Néha magamnak is félretettem feljegyzéseket; ezek egyikéből 
idézek néhány, a témánkba vágó bekezdést. A szöveg Wlassics Gyula 
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszternek az északi vármegyék 
tanfelügyelőihez írt, 1902. május 23-án kelt bizalmas rendeletéből 
való. Mindjárt az elején utal egy 1898. évi rendeletére, amelyben már 
felhívta a figyelmet a továbbiakban említett, 1896-ban alapított cseh 
egyesületre. 

 „Értesülésem szerint (…) a múlt 1901. évi december hónapban 
Kalal Károly3 morva tanító a »Cseh-Tót4 Egység« nevű prágai egy-
let meghívására és pénztára javára dr. Rieger László cseh pártvezér, 
valamint több kiváló cseh politikus és író jelenlétében a prágai 
polgári kaszinó helyiségeiben felolvasást tartott.” 

 Részlet a Kálal által tartott felolvasásból: 
„Szükséges, hogy a cseh nemzet tót része (kiemelés T. K. A.) 

befogadtassék a cseh hazafiság programjába, éspedig a cseh iskolai 
nevelés első alapjaitól kezdve. A cseh népiskolai olvasókönyvekbe, a 
középiskolai irodalomba, az egyetemi előadások közé be kell hozni 
a tót néptant. A cseh sajtó foglalkozzék többet a magyarországi tót 
néppel, hogy a cseh nép jól megismerje a tótot. Kívánatos, hogy a 
csehek sokat utazzanak a tótságon, hogy ott nyaraljanak, hogy tót 
újságokat olvassanak, és a tót emberekkel való érintkezést fenntart-
sák. Az így szerzett tapasztalatok alapján lehet csak a további teen-
dőket megállapítani. A cseh kultúra pedig kétféle úton vihető be a 
tótok közé: a szellem művelődése alapján és nemzetgazdaságilag. 
Ami az elsőt illeti, lepjék el a csehek a tótságot cseh újságokkal, 
könyvekkel és naptárakkal. Szükséges, hogy a magyarországi tótsá-
gon cseh könyvkereskedés szerveztessék, amely a cseh könyveket a 
tót nép közé behozná, miután a tót könyv kevés. Kívánatos, hogy a 

                                                                 
2 Az akkor tervezett kötetekből mindmáig, tehát 2014 januárjáig csak egy 

mű jelent meg, Lakos János: A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisz-
tertanácsi jegyzőkönyvei I–II. Bp., 1999.  

3 Cseh forrásokban: Karel Kálal. 
4 A „tót” a népet jelölő jövevényszó, eredete pontosan nem tisztázott. A 

szlovák átvett szó; 1828-ban bukkant fel először. Igazából az első 
világháború után terjedt el, de csak a második világháborút követően 
váltotta fel maradéktalanul a korábbi kifejezést. Lásd Szende László 
történész Szlovákok, tótok, tirpákok című cikkét a www.mult-kor.hu 
honlapon. 
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tótok közé csak művelt emberek települjenek: orvosok, ügyvédek, 
lelkészek, tanítók. Jó eredménnyel kecsegtet az is, ha a tót fiatalság 
cseh középiskolákban és cseh főiskolákon tanul.” Sőt Kálal még 
tovább megy, és kijelenti, hogy a tótoknak cseh színházra, cseh 
felolvasásokra és cseh koncertekre van szükségük. A cseh kultúrá-
nak a leghatalmasabb támasza volna azonban az, ha a tótságon egy 
jól szerkesztett cseh nyelvű lap alapíttatnék, mert a tótságon megje-
lenő tót lapok gyengén vannak szerkesztve. 

A csehek nemzetgazdasági feladatát pedig így írja körül Kálal: 
„A tótságot járják be mint vándortanítók a cseh gazdasági iskolák 
igazgatói. A kivándorolni készülő cseh földművesek vándoroljanak 
ki a tótok közé. Ugyanitt szükség van cseh iparosokra is. Kívánatos, 
hogy a cseh iparosok tót fiúkat vegyenek fel tanoncokul. A cseh 
gyárosok haszonnal értékesíthetik tőkepénzüket a tótok által lakott 
területen, melynek hegyes-völgyes vidékén többek közt szépen 
virágoznék a tejgazdaság és a sajtkészítés is…” 

 
Honi kultúrával az idegen agresszió ellen 

A miniszter végül ezt írja: „a legsikeresebb védekezési módot a 
magyar nemzeti kultúra szembeállítása szolgáltatja, és mert ez 
legközvetlenebbül a magyar nemzeti célt szolgáló állami népoktatá-
si intézetek útján érhető el, mindent el fogok követni, hogy Ma-
gyarország veszélyeztetett vidéke kellő számú állami óvoda- és 
állami elemi iskolával láttassék el.” 

Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszternek Lukács 
László pénzügyminiszterhez 1903. július hó 2-án kelt átirata meg-
jegyzi, hogy a magyar királyi belügyminiszter újabban felhívta a 
figyelmét „arra a mozgalomra, amely a magyar állam integritását 
veszélyezteti azáltal, hogy az ország északnyugati és északi várme-
gyéinek tót ajkú lakosságában a csehekkel való együvé tartozás 
eszméjét igyekszik megérlelni és megerősíteni, és ekképpen a lakos-
ságban a nagy szláv nemzeti érzetet a magyar állam rovására és 
veszélyeztetésére felkelteni”. A továbbiakban leszögezi: „minthogy a 
Cseh-Tót Egység egyesület működéseinek sikerét a legnagyobb 
mértékben elősegíti a nép kultúrai elmaradottsága, és egész nagy 
vidékeknek azon szomorú állapota, hogy a csendőr és adóvégrehaj-
tón kívül a magyar nemzeti állameszme egyéb kifejezőivel nem 
érintkezik, nem találkozik, a kir. tanfelügyelő javaslatai találkoznak 
a saját meggyőződésemmel, mely szerint ezen mozgalom ellensú-
lyozására (…) elsősorban elodázhatatlanul szükséges ezen vidékek 
népoktatásügyét magyar nemzeti szellemben rendezni.”  Ennek 
megvalósítása, mindenekelőtt a nép rendkívüli szegénységére való 
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tekintettel „másképp, mint állami elemi népiskolák szervezésével 
teljességgel lehetetlen és kivihetetlen”. Tanfelügyelői jelentések 
alapján részletes leírást közöl arról, hogy Árva, Nyitra, Trencsén, 
Turóc, Zólyom, valamint Gömör-Kis-Hont megyében hány község-
ben van szükség állami óvodák és iskolák létesítésére, hány óvónői 
és tanítói állást kell létesíteni, és mindez mennyi kiadást igényel.  
Végül kéri a pénzügyminiszter hozzájárulását ahhoz, hogy az ország 
északnyugati részében szükséges intézkedések megkezdéséhez, va-
lamint más vidékein szervezendő állami iskolák céljaira is az 1904. 
évi költségvetésben ötszázezer koronát előirányozhasson. (Az előb-
biekben idézett levéltári anyag lelőhelye: OL-K255-1903-16. tétel, 
537. cs.-3020. sz.) 

Ezeket az eseményeket többféleképpen is lehet értelmezni.  Ta-
valy tavasszal, a trianoni megemlékezés alkalmával Szarka László 
történész például a rádióban azt nyilatkozta, hogy ami a Felvidé-
ken, tehát a mai Szlovákiában történt a szlovákokkal, az tulajdon-
képpen a magyar állam imperialista politikájának a meg-
nyilvánulása volt, de mivel nem rendelkezett, és nem volt képes 
egyéb gyarmatokra szert tenni, ezért a Felvidéket gyarmatosította 
nyelvileg. 

Azért vegyük észre, hogy a csehek pánszláv alapon, orosz fel-
bujtásra a nyelvileg ugyan rokon, de mégiscsak külön népet alkotó 
szlovákokat csehesíteni és az ezer éve Magyarország északnyugati 
részét képező területeket lakosaival együtt távlatilag bekebelezni 
kívánták. Ez nem etnikai asszimilációra és imperialista gyarmatosí-
tásra törekvés? Az antant támogatásával a trianoni rablóbéke során 
a csehek az eredetileg megszerezni szándékoltnál többet kaptak: 
magyarok, németek és ruszinok által lakott vidékeket is, természe-
tesen a hozzájuk tartozó településekkel, termőfölddel és altalajkin-
csekkel együtt. 

A tények ellenére mégis a magyart kiáltják ki bűnös népnek, 
mert egy kidolgozott hódítási terv ellenében a művelődés eszközei-
vel kívánt élni, és a magyar kultúra terjesztésével vélte biztosítani a 
szlovákokkal való hagyományos egy országban élés folyamatossá-
gát. 

Franciaország nagy szerencséje, hogy a világ győztes hatalmai-
nak egyike sem volt érdekelt abban, hogy az ő nemzetiségeit meg-
mentse az elfranciásítástól. 

Jókora vihart kavart Apponyi Albert akkori vallás és közokta-
tásügyi miniszternek a magyar nyelv hatékonyabb oktatását előíró 
1907-ben hozott törvénye. Mindmáig magyarosítással szokás őt 
emiatt vádolni, pedig csak arra törekedett, hogy – mint Kossuth 
hatvan évvel korábban megfogalmazta – lehetőleg mindenki ismer-
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je azt a „diplomatikai nyelvet”, amelyen a társadalom tagjai hova-
tartozásuktól függetlenül kommunikálni tudnak egymással. Ugyan-
is ezzel problémák voltak, amint azt az 1910-es népszámlálás adatai 
számszerűen ki is mutatták: akkor a magyarországi nemzetiségek-
nek mindössze 22,5 százaléka ismerte a magyar nyelvet. Ez a sta-
tisztikai adat is sokat árul el arról, hogy azok milyen nagy nyelvi 
„elnyomásban” éltek Magyarországon. A nemzetiségi iskolák tevé-
kenységének állami ellenőrzését az is jogossá tette, hogy fenntartá-
sukhoz a magyar kormány is derekasan hozzájárult. 

Vajon mit szólna ma egy svéd, ha sovinizmussal vádolnák csak 
azért, mert elvárja, hogy minden Svédországban megtelepedett 
ember igyekezzen megtanulni svédül, és hogy a bevándorlók ma-
gániskolái ne neveljenek az országa elleni gyűlöletre, befogadóikkal 
szembeni ellenszenvre. Mert Magyarországon akkoriban bőven volt 
példa erre is. Ma bárhol természetesnek vennék, ha egy oktatásügy-
miniszter nem nyugodna bele az dolgok ilyen állásába, és a törvény 
szavával közbelépne, még ha ezzel ellent is mondana az iskolarend-
szer autonómiájára vonatkozó előírásoknak. Már ha léteznek ma 
valahol ilyenek. 

Mintha a huszadik század eleji Magyarországon különlegesen 
rosszindulatú sértés lett volna határt szabni a lehetőségeivel vissza-
élő iskolai autonómiának. 

 
Az ország szétszaggatása 

Csupán az eddigiekben vázoltak ismeretében alapos okunk van 
megkérdőjelezni a kisebbségekkel szembeni bűnös nemzet voltunkat, 
de azt a véleményt is, amelyet még némely magyar történész is oszt, 
hogy a Monarchia felbomlásában és Magyarország széthullásában 
belső erők játszották a fő szerepet. Már a világháború előtt külső 
uszító hatalmak tevékenykedtek az országunkon belül, a háború be-
fejeztével pedig magában az uszításban is érdekelt győztes országok 
döntötték el a sorsunkat. Azok, amelyek az igazságot pártoló ember-
barátok mezében úgymond szabadsággal ajándékoztak meg több, 
addig önálló állammal nem bíró népet, miközben az újonnan létre-
hozott többnemzetiségű államocskák kisebbségeit kiszolgáltatták 
ezen új többség elnyomásra és asszimilációra kész étvágyának. A 
győztesek erkölcsi minőségére még vissza kell térnünk. 

Nemeskürty István a Mi, magyarok című könyvében ezt írja: 
„Ilyen helyzet Európa történelmében (Lengyelország felosztá-

saitól eltekintve) addig sohasem fordult elő. Magyarországot a szó 
szoros értelmében feldarabolták. (…) Ilyen méretű országcson-
kításra nincs észérvekkel alátámasztható magyarázat, hiszen nem-
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csak szerbül, horvátul, németül, szlovákul, rutén-ukránul, románul 
beszélő népességet szakítottak el Magyarországtól, hanem színma-
gyar területeket is másoknak ítéltek. Bosszúnak tűnik. De miért? 
Miért Magyarországot tették ilyen mértékben felelőssé az 1914-ben 
kezdődött háborúért a győztes hatalmak? Vagy ha nem bosszú, 
akkor mi? Három megoldás kínálkozik magyarázatul: 

a) nem ismerték Magyarországot, nem tudták, hogy van ilyen 
ország, csak Ausztriáról tudtak, a győztesek tehát voltaképpen 
Ausztriát, az Osztrák Császárságot büntették és csonkították meg. 
Bizonyság erre Millerand francia államférfi kijelentése a béketár-
gyalásokon, hogy tudniillik magyar nemzet pedig nem létezik.” (I. 
m. 430–431.) 

A Magyar Országos Levéltár anyagainak tanúsága szerint a vi-
lágháború előtti évtizedekben a magyar kormány számos átiratot 
küldött a közös külügyminisztériumhoz, kifogásolván, hogy több 
országban is hiányzott a követségeken a magyar címer, ezért azok 
bárki számára csak osztrák, nem pedig osztrák–magyar intézmé-
nyeknek tűnhettek. 

Egy másik magyarázat szerint „b) a győztes hatalmak úgy vélték, 
hogy a magukat magyarnak nevező (nem létező?)  népesség tagjai 
kegyetlenül elnyomták a nem magyar nemzeteket. (…) Tehát nem 
szabad más nemzeteket, népeket uralmuk alatt hagyni.” (I. m. 431.)  E 
felfogás terjesztésében jelentős szerepet játszott R. W. Seton-Watson, a 
renegát skót nyelvész és nemzetiségi propagandista, aki ahelyett, hogy 
a saját népe vagy kelta rokonai, a walesiek és az írek anyanyelvének 
szinte teljes elveszítése miatt aggódott volna, a szláv népek nyelvét 
féltette. Például a szlovákokét a magyar nyelv megtanulásától. 

A harmadik feltételezés szerint (c) azért kellett országunkat 
feldarabolni és bennünket megfékezni, mert a Tanácsköztársaság 
révén a kommunizmus eszméinek terjesztői lehettünk volna Euró-
pában. Ez hamis feltételezés, mert a határokat lényegében már a 
bolsevik uralom létrejötte előtt kijelölték, még ha egyes helyeken, 
például Csehszlovákia déli részeinél az eredetileg tervezettnél na-
gyobb darabot kanyarítottak Magyarországból. 

Sorsunkat nagyrészt annak köszönhetjük, hogy az Isten megvert 
bennünket egy Károlyi Mihállyal és egy szociáldemokrata kor-
mánnyal, amelyiknek a hadügyminisztere azt mondta 1918. no-
vember elején, hogy nem akar látni több katonát, és hazaküldte a 
frontról visszaözönlőket. Nyugodtan jöhetett ezért a bolsevik diktatú-
ra, majd Trianon. A törökök ezzel szemben összeszedték magukat, és 
Kemal Atatürk vezetésével az antant erőit kiűzték azokról a területek-
ről, amelyeket az elvesztett háború után is meg akartak tartani. 
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Az „igazságtevők” erkölcse 

Franciaországnak és Angliának az előbbiekben röviden emlí-
tett viszonya nemzetiségeihez egyáltalán nem azt bizonyítja, hogy 
az „igazságtevés” e legfőbb európai bajnokai tisztességesebben vi-
szonyultak volna az országukban élő népekhez, mint Magyarország 
az övéihez.  Ehhez hozzá kell venni az akkor még hatalmas gyar-
matbirodalmaikban viselt dolgaikat is, ahol – mint Nemeskürty is 
megjegyzi – „vérengzésekkel biztosították hatalmukat” (i. m. 431.). 
Amikor „kiálltak” a magyarországi „népek jogaiért”, vajon volt-e 
joguk erkölcsi fensőbbségekként viszonyulni hozzánk? Hiszen saját 
viselkedésükben nem alkalmazták a mi megítélésünkben érvénye-
sülő erkölcsi kritériumokat! Ennek pontosabb felméréséhez érde-
mes egészen röviden sorra venni legalább azokat az eseményeket, 
amelyek az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása idején (1867–
1918) gyarmataikon történtek. 

Franciaország Kambodzsa és Madagaszkár fölött e periódus-
ban eleinte csak védnökséget gyakorolt (vagyis e két terület az ő 
protektorátusa volt), de később mindkettőt a gyarmatává tette.  
Megszállta Vietnam különböző részeit, végleg gyarmatosította Algé-
riát, elfoglalta a Niger folyó vidékét, Dahomeyt gyarmattá, Marok-
kót és Tuniszt pedig protektorátusává tette. 

Anglia véresen leveri az 1867-es írországi felkelést, meghódítja 
Transvaalt Afrikában, megszerzi Törökországtól Ciprust, Afganisz-
tán pedig a protektorátusa lesz. Megszállja Egyiptomot, Burmát, 
Nigériát, Ugandát és Szudánt. Az angol–búr háborúban leveri a bú-
rokat. 1916-ban az írek dublini felkelését torolja meg véresen. 

A szűkszavú felsorolás minden mozzanata háborút, véres össze-
csapásokat jelent, ahol más népek fölött az angol vagy a francia 
győz, akiknek nagy szólamai az emberek egyenlőségéről a gyakor-
latban sohasem érvényesültek.  A valóság az, hogy a nyugat-euró-
paiak és amerikaiak a világ bármely más tájékának a népeit mind a 
mai napig nem tekintik magukkal egyenértékűeknek. Azok egy más 
kategóriába tartoznak. Minden cáfoló propaganda ellenére az érté-
kelésnek ez a különbsége kiterjed a bevándorlókra is. 

Egy másik tényről se feledkezzünk meg ezzel kapcsolatban. Az 
utóbbi évszázadokban rabszolgaság Magyarországon nem létezett. 
Az angolok és a franciák, fő erkölcsi bíráink, a gyarmataikon be-
vezették ezt az intézményt. Anglia 1807-ben függeszti fel a rabszol-
ga-kereskedelmet, majd 1833 és 34 között maga a rabszolgaság is 
megszűnik az angol gyarmatokon. Az Amerikai Egyesült Államok, 
vagyis az az ország, amelyet megalakulásától kezdve számos ember 
a demokrácia és a szabadság csúcsának tekint, a rabszolgaságot, a 
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másik ember szinte korlátlan elnyomását csak 1863-ban törli el. 
Vagyis akkor, amikor mi, magyarok, már lassan kezdtünk a kiegye-
zés felé mocorogni, és hamarosan megszületik a második, a nem-
zetközi mezőnyből messze kimagasló nemzetiségi törvényünk, 
amely – minden vele kapcsolatos elégedetlenség és ellenséges pro-
paganda ellenére – alapvetően pozitív meghatározója lehetett volna 
a Magyarország népei közötti viszonynak. 

Azt is tudni kell, hogy a koncentrációs tábort Amerikában az 
észak–dél háborújában találták ki a hadifoglyok számára. Az ango-
lok a búr háborúban, tehát a XX. század elején elsőként használták 
a polgári lakosság ellen. Nem Lenin vagy Sztálin agyában született 
meg az ilyen táborok létrehozásának az ötlete. 

Ezzel a háttérrel és ilyen bírákkal igen kérdéses, hogy erkölcsi 
szempontok bármiféle szerepet játszottak volna Magyarország bün-
tetésszerű feldarabolásában. 

 
A nemzetiségi törvény „veszélye” 

Bethlen István a Magyar Szemle 1933. decemberi számában 
megjelent  A magyarság helyzete a Duna-medencében című ta-
nulmányában ezt írta: „A dualizmus abból a feltevésből indult volt 
ki, hogy a többi népfajok nemzeti igényei a kisebbségi jogok kiépí-
tése révén lesznek kielégíthetők, vagy ha szükségesnek mutatkoz-
nék, oly lokális autonómiák létesítésével, amilyet a horvátok Szent 
István birodalmának keretében már régóta úgyis élveztek.” 

  Tehát nem Magyarországon, hanem a Szent Korona birodal-
mában. Ez a lényeges különbség érthetővé teszi, hogy a magyar 
miért volt más népekkel szemben mindig befogadó. És mindaddig, 
amíg valaki ellenségnek nem bizonyult, nem tett különbséget azok 
között, akik a Szent Korona birtokán megtelepedve annak tagjaivá 
lettek. Ennek szelleméből született a magyar nemzetiségi törvény, 
de az osztrák is – a világ első igazi autonómiát biztosító törvényei – 
a közös uralkodó jogara alatt, aki magyar királlyá koronázása révén 
már nem kerülhette meg a magyar alkotmányt. 

Történészek szerint Franciaország arra számított, hogy az Oszt-
rák–Magyar Monarchia helyén az irányításával létrejövő új államok-
ban az ő befolyása fog érvényesülni, ezáltal hatalmi súlya Európa 
keleti felében nőni fog. Nagyon lehetséges azonban, hogy a „békefo-
lyamat” levezényelésében ennél nagyobb szerepet játszott az attól 
való félelem, hogy a Monarchia nemzetiségi törvényeit az antantál-
lamok még nem teljesen asszimilálódott etnikai kisebbségei követen-
dő példának tekintik majd, és valami hasonlót kísérelnek meg Fran-
ciaországban és Angliában is kicsikarni. Hátha elsősorban ezért kel-
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lett a Monarchiát eltörölni, Magyarországot szétdarabolni, a magyar 
lakosság nagy tömbjeit francia típusú asszimilációs indulattal megál-
dott népek új államainak ajándékozni, hogy az autonómiát szokatlan 
módon osztogató törvényeknek minél kevesebb nyoma maradjon. A 
„szabadság nevében” így kell – végül is többrétű – uralmi indokból 
egy nemzetet megnyomorítani. Nem a háborút bosszulták meg raj-
tunk, amelyet Tisza István magyar miniszterelnök az első pillanattól 
kezdve ellenzett, hanem azokat az etnikumok megmaradását biztosí-
tó törvényeinket, amelyek elterjedése a győztesek hatalmának korlá-
tozásához vezethetett volna. 

Pedig valamikor mennyire elhittem magam is, hogy milyen nagy 
elnyomók voltunk mi, magyarok. Bizony az igazság úgy derül ki, ha 
nemcsak a propagandára hallgatunk, hanem közelebbről is meg-
vizsgáljuk a tényeket. 

A már többször idézett Nemeskürty Istvánnal is történt ha-
sonló. A Mi, magyarokban szinte gúnyolódva még azt mondja Hor-
thyról, hogy abban a helyzetben, a háború elején nem volt egyéb 
dolga, mint István fiát kinevezni a saját örökösének. Egy újabban 
megjelent könyvében5 viszont  a kormányzóként számba jöhető 
személyek alaposabb elemzése után arra a következtetésre jut, hogy 
Horthynak ez volt államférfihez méltó legokosabb lépése, mert ha 
valami történt volna vele, a fia lett volna a legelfogadhatóbb utód. 

 
Ellenszenvesek vagyunk 

Nemeskürty István Mi, magyarok című könyvében a magya-
rokkal szembeni ellenszenv néhány régebbi példáját is megtaláljuk. 
Az egyik Inchofer Menyhért kőszegi születésű jezsuita tudós esete, 
aki 1641-ben fejezte be Rómában Magyar egyháztörténetét (An-
nales ecclesiastici regni Hungariae). Kálváriáját Dümmerth Dezső 
Írástudók küzdelmei (Budapest, 1987) című művéből ismerhetjük 
meg részletesen. 

Ebben az időben Magyarország jórészt török kézen van, Erdély 
önálló, a Habsburg király pedig az ország északi és nyugati terüle-
teit bírja. Magyarország gyakorlatilag szinte nincs is. 

Térjünk vissza Nemeskürty szövegéhez: a Magyar egyháztör-
ténet kéziratának „két bírálója, egy osztrák és egy francia jezsuita 
szerzetes egyöntetűen kifogásolta, hogy a (magyar tárgyú!) munka 
»túlságosan dicséri a magyarokat«. Mi több, a francia Jean Bagot 
szerint Inchofer helytelenül tünteti fel előnyös színben a magyar 

                                                                 
5 Nemeskürty István: Búcsúpillantás – a Magyar Királyság és kormány-

zója 1920-1944. Budapest, 1995. 
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kultúrát, hiszen a magyarok csak a hadakozáshoz értenek. A Corvi-
na, Mátyás könyvtára véletlen eset, nem jellemző az egész nemzet 
műveltségére. Három évig sikerült is visszatartani a kéziratot a 
nyomdából.(…) 

 A helyzet tehát még annál is rosszabb, mintha Európa tökéle-
tesen megfeledkezett volna rólunk. Nem. Bár önálló magyar állam 
már régóta nem létezik, bosszankodva veszik tudomásul, hogy mi, 
magyarok azért még élünk. Hát jól van, hát létezzünk, amíg tudunk, 
de kultúránkat kereken megtagadják tőlünk. 

Nekünk, magyaroknak tehát egy ellenünk irányuló növekvő el-
lenszenvvel is meg kell küzdenünk, túl azon a tragikus helyzeten, 
amelyet az imént mutattunk be tömörségében és lehangoló változa-
tosságában.” (Nemeskürty: i. m. 312.) 

Lássunk egy másik példát erre a jelenségre: „Czvittinger Dávid 
selmecbányai német anyanyelvű ifjúnak németországi tanulmányai 
során a kezébe akadt egy német tudós egyetemes irodalomtör-
ténete, melyben ez a szerző, Jakob Friedrich Reichmann, kétségbe 
vonja a magyar irodalom létezését, mivelhogy »a magyarok többre 
becsülnek egy jó lovat vagy egy fényes kardot, mint egy értékes 
könyvet«. (Versuch einer Einleitung in die Historiam Literariam 
insgemein, 1708). Czvittinger Dávid erre felháborodásában összeír-
ta 250 magyarországi irodalmár adatait, és azokat lexikonszerű 
összeállításban közreadta. (Specimen Hungariae Literatae. Frank-
furt–Leipzig, 1711.) Igaz, hogy néhány nagyságunkat nem ismerte 
vagy kifelejtette, viszont a könyvkinyomtatás érdekében adóssá-
gokba verte magát, emiatt Németországban lecsukták, és csak 1713-
ban sikerült az adósok börtönéből megszöknie. 

Ludwig Schlözer göttingai tudós is lenézően vélekedett rólunk. 
Nézeteit Kollár Ádám bécsi udvari könyvtáros közvetítésével Herder 
is vallotta, nevezetes könyvében leszögezve, hogy »a mások közé 
ékelt kisszámú magyaroknak századok múltán talán már a nyelvét se 
lehet majd felfedezni«. (Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, 1791.)” (Nemeskürty: i. m. 311–312.) 

Egy harmadik esetet is idézhetünk. „C. A. Macartney angol tör-
ténetíró könyvet írt rólunk, ezt 1935-ben, Fest Sándor és Kállay 
Miklós fordításában a Révai Kiadó Világkönyvtár sorozatában ma-
gyarul is kiadta. Figyelemre méltó, hogy az angol nyelvű kiadás 
előszavának szerzője, H. A. L. Fischer, 1920-ban az angol békekül-
döttség minisztertagja, Macartneyt javunkra megnyilvánuló elfo-
gultsággal vádolja. Fischer ugyanis Seton-Watson »szorgalmas és 
őszinte tollának« hatására alatt áll, aki 1918 előtt közvetítette »a 
nemzeti kisebbségek elkeseredett kiáltását a magyar királyságból 
Európába(!) és Chicagóba (éppen oda).« – »A magyarok csak-



122 
 

ugyan ázsiaiak« közli Fischer az előszóban, mintegy óva intve a 
brit olvasót attól, hogy túlságosan azonosuljon Macartney magyar-
barát soraival.” (Nemeskürty:  i. m. 446.) 

Noha már ezer éve keresztényekként Európában éltünk; erős 
birodalmat alkottunk, amely Mohácsig töretlenül fennmaradt; 
Európa számára, amíg bírtuk, a törökellenes védőpajzs szerepét 
töltöttük be; indoeurópai nyelvet beszélő emberek sokaságát fogad-
tuk be, akik megtelepedtek nálunk és vérségileg keveredtek velünk, 
az említett előszót író művelt személy, aki többek között az oxfordi 
egyetem tanára is volt, mégis ázsiaiaknak minősít minket. A jelző-
nek egyértelműen lenéző jellege van. Nem valami keleti civilizációs 
értékre utal, hanem inkább arra, hogy mi egy másik földrészről 
hozott hiányosságainkkal betolakodtunk ide. 

 
A barbárság rejtett kritériumai 

Kenneth Clark Nézeteim a civilizációról (Budapest, 1985) cí-
mű könyve jut az ember eszébe, melyet a szerző a BBC-nek e tárgy-
ban készült tévésorozata anyagából írt. Megállapítja, hogy félreve-
zető a római birodalmat meghódító népeket barbároknak nevezni. 
Őket „méltán hasonlítják az Indiába behatoló XVIII. századi ango-
lokhoz – elvették, amit elvehettek, részt vettek a közigazgatásban, 
amennyiben kifizetődött nekik, és megvetették a hagyományos 
helyi kultúrát, csak nemesfémek iránt mutattak érdeklődést. Csak-
hogy – szemben az indiai angolokkal – káoszt teremtettek, s ebbe a 
káoszba robbantak be a valódi barbárok, a hunok, akik teljesen 
írástudatlanok voltak, és destruktívan ellenségesek mindazzal 
szemben, amit nem tudtak megérteni.” Majd hozzáteszi: „Nem 
hinném, hogy céltudatosan rombolták volna a római világban min-
denütt fellelhető nagy épületeket. De hogy megőrizzék őket, az föl 
sem ködlött bennük. Szívesebben laktak hevenyészett hajlékokban, 
sorsukra hagyva a régi épületeket.” (K. Clark: i. m. 17.) 

A mindennapi életben a barbárság szóhoz mindenekelőtt a 
durvaság és a kegyetlenség szokott kapcsolódni, de itt nem erről 
van szó. Szerzőnk tartózkodik ezen tulajdonságok elítélésétől, hi-
szen civilizációs szempontból nagyra becsüli a több száz évvel ké-
sőbb fellépő vikingeket, noha azok – mint megállapítja – durva 
rablók voltak, a frankok pedig (Clovis és utódai, vagyis a Merovin-
gok – ők sem barbárok) „nemcsak hogy legyőzték ellenségeiket, de 
kegyetlenkedéseik, kínzásaik is emlékezetessé tették őket mind-
örökre.” (K. Clark: i. m. 27.) 

Következésképp Clark szerint a barbár voltot valami más jelen-
ti, éspedig a kultúra hiánya. Csakhogy nem igaz, hogy a hunok tel-
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jesen írástudatlanok voltak. Egyrészt tudomásunk szerint ismerték 
a rovásírást, akárcsak a vikingek, akiknek a rúnái ebbe az írástípus-
ba tartoznak. Attila – és talán más hun is – fiatalkorában cseretúsz-
ként élt Rómában, és természetszerűen meg kellett ismerkednie a 
római kultúrával. Ezért írhatta Priszkosz rétor, a szemtanú, hogy 
Attila udvarában latin írnokok sürgölődnek, római módra élő em-
berek tartózkodnak, és három nyelvet használnak: a hunon kívül a 
gótot és a latint is. 

A felsorolásból már csak egy tényező marad, mint a szerző sze-
rinti barbár voltuk bizonyítéka: az, hogy nem gondozták a rómaiaktól 
visszamaradt épületeket. Mintha nem ezelőtt százötven évvel fedezte 
volna fel a kulturált ember a régi építmények megóvásának szüksé-
gességét. Bizonyíték erre a clunyi apátság sorsa is, melyet a X. szá-
zadban alapítottak. Európa legnagyobb és hatásában is igen jelentős 
egyházi intézménye volt. Sorsáról Clark ezt írja: „Az épületcsoport a 
XIX. században pusztult el – kőbányának használták, akárcsak az 
antik római épületeket. Csak a déli kereszthajó és néhány szobortö-
redék maradt fenn.” (K. Clark: i. m. 48.) Vagyis az eredeti épület-
együttesnek mindössze egytizede.  

Végül is kik a barbárok akkor? A hunok, akik az V. században 
fittyet hánytak a még meglévő római kori épületeknek, mert lakás-
igényeik az azok kínálta lehetőségektől eltértek? Vagy netán azok a 
nyugat-európaiak, akik évszázadokon keresztül széthordták az 
ókori épületek anyagát. Esetleg éppen a XIX. század eleji Francia-
ország azon lakosai, akik a forradalmukat követő időben a clunyi 
apátság bontásából nyertek építőanyagot? 

Az általa felsorolt indokok fogytával egy magyarázat lehet még: 
Kenneth Clark, ez az elfogult, atlantista, önmagának sokszor el-
lentmondó (ezt gazdagon lehetne további példákkal illusztrálni), 
szerény képességű szakember kétségtelenül azért tartotta barbá-
roknak a hunokat, mert ázsiai mivoltuk ellenére hatalmas európai 
birodalmat hoztak létre. 

A magyarok Kárpát-medencébe érkeztét Európa kezdettől a 
hunok visszatérésének tekintette. Mondáink is vallják a velük való 
kapcsolatainkat és rokonságunkat. Talán ez meg is felel a valóság-
nak. Tény, hogy Európában néhány kivételtől eltekintve (észtek, 
finnek, lappok, baszkok, néhány apró nép és mi, magyarok) indo-
európai nyelvet beszélők élnek, akik mindmáig nem tudták „bar-
bár” jelenlétünket megemészteni, és következetesen idegennek 
tartanak minket. Több mint ezer éve itt élünk az indoeurópai ten-
gerben, amelybe számosan szeretnének minket ma is belefojtani. 

Akkor leszünk számukra európaiak, ha megszűnünk magyarok 
lenni. 
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Barbár, vandál ázsiai horda 

Megítéltetésünkhöz idézzük fel Moldován Gergelynek a már 
említett, 1895-ben megjelent könyvéből a bukaresti román Liga 
akkori elnökéhez címzett egyik levelének egy részletét is. Az itt 
olvasható vádakat közülünk bárkinek az arcába vághatják valahol 
ma is. 

„És ma ezer év és annyi kiontott vér, annyi harc és áldozat után 
előáll egy tizenhat esztendős fejletlen állam elfogult történésze a 
Liga élén, és hirdeti, hogy a magyar nemzet, mert a saját területén a 
saját nyelvével és a saját ezeresztendős szabadságával él, barbár, 
vandál, ázsiai horda, amelyet ki kell irtani a föld színéről, mint a 
sáskát, amely mindent elpusztít; hogy intézményei, törvényei, egész 
alkotmánya, amelyért egy nemzet annyi századon át küzdött, sem-
mit érő rongy, útjában áll az európai kultúrának és szabadelvűség-
nek. (…) Ön szerint a román nemzet egy befejezett tökéletesség, 
haladnia már többé nem kell, s csak egy fogyatkozása van, hogy 
Erdélyt a Tiszáig még nem bírja. Ezért barbárok a magyarok, és 
ezért kell őket Európából kikergetni s országukat a latin elemnek 
átadni.” 

A román politikusok a magyarokkal kapcsolatos kijelentéseik 
súlyát, jelentőségét, valamint a számukra való gyakorlati hasznát 
ügyesen felmérték, és vádjaikat mindig is célratörően alkalmazták. 
Meglehetősen tehetségesek az ilyen eszközök használatában. A ro-
mán propaganda mindig ügyes volt abban, hogy sötét képet fessen 
rólunk Európa más népei előtt. Ezt vajon nem azért tették-e, mert 
tudták, hogy minden rossz, amit rólunk mondanak, az befogadó 
fülekre talál az európai és amerikai mérvadó közvéleményben? 

Mint említettem, az a kép, amit a világról szokás terjeszteni, 
hamis. A legtöbb hazugság a különböző aktuális érdekek érvényesü-
lését szolgálja. Mindazok, akiket létünk zavar, tárgyszerű viszonyu-
lás helyett ellenséges indulatokat táplálnak irántunk. 

 
Egy bátor svéd ellenünk 
 
Ennek az illusztrálására hoztam el, és osztottam szét most a 

múlt ősszel készült Fekete Magyarország című írásomat, amelyben 
arra reagáltam, hogy egy Åke Williams nevű közíró a göteborgi 
napilapban Horthy Miklós maradványainak magyar földbe való te-
metése miatt füstölgött. Gúnyos gonoszsággal rajzolta meg a kor-
mányzó alakját, akit – többek között – Hitler hajdani cimborájának 
és cinkostársának minősített. 
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Levélben megírtam neki az észrevételeimet, de nem válaszolt. 
Végül otthoni telefonszámán hívtam fel. Ő – kétségtelenül az igaz-
sággal való szembesülés kellemetlen élményét elkerülendő – legszí-
vesebben mindjárt befejezte volna a beszélgetést. Végül elismerte, 
hogy „Horthy kényszerhelyzetben volt”, és az ígérte, hogy rövidesen 
közöl az újságban egy új cikket, amelyben a helyére teszi a dolgokat. 
Ez nem jelent meg soha. 

 
Epévé 

Végül is azt lehet mondani, hogy mi, akik magyaroknak érez-
zük magunkat, egy olyan nemzethez tartozunk, amelyet más sze-
rencsésebb, ügyesebb és erősebb nemzetek kifosztottak és megaláz-
tak, akit nemzetközi összefogással sorvadásra ítéltek, akit világszer-
te nap mint nap ma is rágalmaznak, akit burkolt és nem is annyira 
burkolt fenyegetésekkel arra szorítanak, hogy ne merjen megnyo-
moríttatása fölötti igaz felháborodásának hangot se adni. Ezért 
méltán mondhatjuk együtt a költővel: 

 
Epévé változzék a víz, mit lenyelek, 
ha téged elfelejtelek! 
Nyelvemen izzó vasszeget  
üssenek át, 
mikor nem téged emleget! 
Húnyjon ki két szemem világa, 
mikor nem rád tekint, 
népem, te szent, te kárhozott, te drága. 

    (Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus – részlet) 
 
 
Az előadás 1996. július 3-án hangzott el Tångagärdén, a Stock-

holmi Magyar Ökumenikus Önképzőkör kilencedik nyári táborán. 
Anyaga megjelent a Kapu 2011. június-júliusi dupla számában. 
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(Göteborg, 2001. szeptember-október) 

Mai keresztes vitézek 

Amikor az ember egy bő évtizede kezdte belátni, hogy a XXI. 
évszázad a terrorizmus százada lesz, még nem gondolt a globalizá-
cióra. A terrorizmuséra sem. Gondolatmenete arra a tényre épült, 
hogy a nemzetközi jog és a mögötte álló hatalmak számára fonto-
sabb a határok érinthetetlensége, sőt gyakran a belső status quo is, 
mint a mások uralma alatt élő népek szabadsága és joga a megma-
radásra. Ezért ezek a (kisebbségben élő) népek jogaik elismertetését 
csak partizán jellegű akciókkal próbálhatják kierőszakolni, amelye-
ket általában terrorizmus néven foglal össze az uralmi rendszeré-
nek etnikai jellegét mindjobban leplezni igyekvő – francia mintára 
létrejött és szinte egyetemesen elterjedt – soviniszta nemzetállam. 

A New York-i toronyépületek és a washingtoni Pentagon ellen 
nemrégen történt repülőtámadások a terrorizmus globalizálódását 
bizonyítják, és feltehetően hozzájárulnak a másik, Amerika által 
szorgalmazott és a világ nagy része által – számos térségben jelent-
kező igencsak lesújtó társadalmi következményei miatt – tehetetlen 
gyanakvással vagy éppenséggel kétségbeesetten szemlélt ideológiai 
és gazdasági globalizáció folyamatának a felgyorsításához. 

Miután George W. Bush amerikai elnök meghirdette az új ke-
resztes háborút a terroristák ellen, akik az Egyesült Államok eseté-
ben a szélsőséges arab mohamedánok közül verbuválódtak, többen 
felkapták a gondolatot, és vallásháborúról kezdtek beszélni. Azóta 
sokan bírálták ezeket a kifejezéseket, hivatalos helyeken már nem is 
használják őket, inkább az iszlám békés jellegét emlegetik, mégsem 
véletlenül röppentek fel, és íveltek a köztudatba. Végül is azt sugall-
ják, hogy a pogány muzulmánok előretörését a hit nevében vissza-
szorítani és a Szentföldet tőlük visszaszerezni igyekvő keresztesek 
örökösei vagyunk. Hiszen nem nehéz a kialakult helyzetet az euró-
pai–amerikai kereszténység és a muzulmán világ közötti konflik-
tusként azonosítani. Mi, európaiak, felzárkózunk az amerikaiakhoz 
(amint az a kontinens országai vezető politikusainak nyilatkozatai-
ból teljesen egyértelmű), hogy megvédjük „keresztény társadalma-
ink” közös értékeit, mindenekelőtt azt, amit a legnagyobbnak tekin-
tünk: a szabadságot. Így leszünk valamennyien – Atlanti-óceánon 
innen és túl – keresztes vitézekké, a hit harcosaivá. 

Vajon miféle keresztes vitézek vagyunk? 
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Az Aftonbladet (Esti Lap) című stockholmi újság honlapján ez 
év augusztusában három napon át öt, a hitre és a vallásra vonatko-
zó kérdés várta az olvasót. A leadott „szavazatok” száma kérdésen-
ként 13.000 és 14.000 között változott, vagyis – noha a résztvevők 
nem képeztek egy közvélemény-kutatás megbízhatóságát szavatoló 
ún. reprezentatív csoportot – az eredmény figyelemreméltó infor-
mációt hordoz. A válaszadóknak több mint a fele (54,5 %-a) nem 
hisz Istenben. Ennek ellenére ugyanilyen arányban hisznek a halál 
utáni életben, és majdnem 61%-uk a természetfölötti erőkben. Az 
utolsó előtti kérdés az imádkozás gyakoriságára vonatkozott; soha 
nem imádkozik a kérdésre választ adók 58,7 %-a, tehát az állítólag 
Istenben hívők egy része sem. Végül az ötödikre adott válaszokból 
megtudhatjuk, hogy a „hívők” 47,5 %-a egyáltalán nem gyakorolja a 
hitét, és csak 11,2 %-uk teszi ezt szívesen a templomban. 

Kétségtelen – mindennapi tapasztalataink is igazolják; például a 
svédországi magyarok zömével nemigen találkozhatunk az Úr há-
zában –, hogy ezek a számok jellemeznek bennünket, úgynevezett 
európai keresztényeket, jellemzik keresztény mivoltunk mértékét, 
még ha a különböző országokban némileg eltérő is (esetleg jobb) a 
helyzet. Az is tény, hogy az amerikai közvélemény-kutatások ered-
ményei szerint az ottani emberek jóval vallásosabbak a svédorszá-
giaknál. 

 Az európai jellegű civilizáció kinyilvánítottan legnagyobb kincse 
a szabadság, amely alapvetően az egyén szabadsága; ez a társada-
lom az individuum nézeteinek, véleménynyilvánításának, életmód-
jának korlátolatlanságát és korlátlanságát védelmezi. Parttalan 
szabadság ez, amelynek sokarcú és egyenértékűnek nyilvánított 
megnyilvánulásai helyet kapnak az ugyancsak mind parttalanabbá 
váló „multikulturalizmus” kereteiben, és csak akkor lesznek bot-
ránykővé, ha egy bizonyos szinten túl zavarják a társadalom rend-
jét, működését, vagyis ha törvénybe ütköznek. Ezért a bűn ma alap-
vetően mást jelent, mint a hagyományos (istenhiten alapuló) érték-
rend szerint: ma nem erkölcsi, hanem jogi fogalom. A gondolatban 
elkövetett, a titkos, a magunk ellen irányuló, önmagunkat is meg-
alázó bűnnek a fogalma nemigen létezik a világ többi része felé 
példaként öntetszelgő „szabad világ” számára. Nem véletlen, hogy a 
modern szabadságfogalom lényegében egy új világnézettel párhu-
zamosan jelent meg, amelyben az ember önmagát helyezte a min-
denség középpontjába, ezért Istent mindinkább csak az emberi 
szabadságot korlátozó, tehát ellenséges tényezőnek tekinti, és azt 
hiszi, hogy „szabadulni” tud tőle, ha tagadja létét. 

Következésképp kultúránk ma már csupán nyomokban keresztény, 
ezért a „keresztes háború” kifejezés használata csak hangulatkeltésre 
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szolgált, hogy az adott politikai helyzetben a vezetők cselekvési szabad-
sága számára az emberekben célzottan keltett érzelmi-indulati változá-
sok gerjesztésével a hátországot biztosítsa. 

Hitéletünk sekélyességében, igénytelenségében sokkal több, 
sokkal nagyobb istentelenség rejlik, mint amiről a felmérések árul-
kodhatnak. Vagyis funkcionálisan még kevésbé vagyunk kereszté-
nyek, mint statisztikailag. A szabadság nevében elvetettük az erköl-
csi értékeket és a hitet, de rászabadítottuk rációnkat önmagunkra 
és a világra, ezzel próbálván megtalálni a cselekvés földi érdekeink-
nek megfelelő útjait. Hosszú gyeplőre eresztett eszünk túlszaladt 
értelmünkön, és azt képzeli, hogy ő lehet a vezér. Életünk vezére. 
Ettől a magukat istenhívőnek vallók sem maradtak érintetlenek. 
Kétségtelen, hogy az ész értéksemleges jellegéből következik az 
értékek korunkat jellemző tökéletes zavara, amely a Nyugat erkölcsi 
hanyatlásának és civilizációs válságának általános tünete. Az istení-
tett szabadság nevében tépi ki testéből és gyilkolja meg az anya – 
törvényesen és orvosi közreműködéssel – saját magzatát. Ennek 
nevében „segítenek” mind több országban a „halni akaró” idős em-
bereknek. Ennek ürügyén folyik széles körű leértékelő, sőt lejárató 
kampány minden természetes emberi közösség, de különösen a 
társadalom alapja, a család ellen, például a szexuális szabadság 
ideológiailag alátámasztott reklámozása, a házastársi hűség anak-
ronisztikusként való beállítása, a gyermek szabadsága mértékének a 
szülők felelősségével és gyermek éretlenségével össze nem egyez-
tethető túlhajtása, az egyneműek fajtalankodásának a férfi és a nő 
kapcsolatával való – immár sok helyen hivatalos – egyenértékűsíté-
se által. Úgy gondolván, hogy ezzel biztosítja népszerűségét és ezál-
tal fennmaradását, egyik-másik keresztény felekezet is igyekszik 
„modernizálódni”, vagyis az általános liberalizálódás folyamatába 
illeszkedni. Mintha a Tízparancsolat napjainkra idejét múlta volna, 
olyan Istent állítanak az emberek elé, aki mind igénytelenebbé vál-
va, alkalmazkodik azok elvárásaihoz. Kényelmes lelki életet kínál-
nak, mivel erre van legnagyobb kereslet. Papjaik készek Isten nevé-
ben megáldani a homoszexuális párok „frigyét”, részt vállalva ezzel 
mind Istennek, mind pedig az emberi élet alapjainak a megcsúfolá-
sában. Észre kell vennünk, hogy ezen vallások híveinek (sőt papjai-
nak is) valójában mind kevesebb közük van a kereszténységhez. 

A nyugati társadalom a „modern világhoz” ezután csatlakozók-
nak szánt ajándékok közé eltorzult értékrendjét, hamis látásmódját 
is oda szándékszik csomagolni. 

Az iszlám népek ugyanazt az Isten imádják (bár másképpen), 
mint mi – hiszen egy az Isten. Lehetséges, hogy valamennyi vallás 
követői közül ma az ő hitük a legszilárdabb. A világ vezető hatalmá-
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nak, az Egyesült Államoknak megkerülhetetlen, elháríthatatlan 
globalizációs törekvése, a nyugati újpogányság őket is bekebelező 
terpeszkedésének a lehetősége legalább olyan ellenszenvet kelthet 
bennük, mint az összes többi tényező, amit az elemzők még ehhez a 
jelenséghez szoktak kapcsolni. Nem véletlen, hogy a mohamedán 
fundamentalista mozgalom és a heveny Amerika-ellenesség 1979-
ben jelentkezett először Iránban, visszahatásként arra, hogy a sah 
előzőleg „nyugatosítani” próbálta az országot. 

Végül is el lehet töprengeni azon, hogy vajon melyik fél provo-
kálta ki a háborút. Ettől függetlenül sajnálatos minden ember idő 
előtti halála, különösen a nem rosszhiszeműeké. Nem valószínű 
azonban, hogy a Világkereskedelmi Központ és a Pentagon – a két 
korántsem véletlenül kiválasztott célpont – alkalmazottai a másik 
fél számára is olyan ártatlan áldozatok, mint ahogy azt Amerikában 
megítélik. Ne akarjunk két különböző mércét használni. Hiszen 
még nincs hatvan éve – s ez a történelemben igazán nem nagy idő –, 
hogy angol és amerikai repülőgépek egy éjszaka rommá bombázták 
Drezdát, és kioltották több mint százezer polgári lakos, köztük öre-
gek, nők és gyermekek életét. Ha az atombombától eltekintünk is: 
ugyanennyi áldozata volt Tokió egyik „hagyományos” éjszakai bom-
bázásának is. Nem valószínű, hogy az akkori halottak többsége 
bűnösebb lett volna a maiaknál. 

Az Egyesült Államok – különös tekintettel nagyhatalmi pozíció-
jára – nem engedheti meg magának, hogy illő válasz nélkül hagyja 
azt, ami történt, és természetes érdeke, hogy a hasonló akcióknak 
elejét vegye. Nyilvánvalóan nem hagyja kihasználatlanul azt a lehe-
tőséget sem, hogy most tovább erősítse befolyását a világban. A 
harcias hangot mintha kissé megilletődötten vette volna mindenki 
tudomásul, és különösen Európa politikusai igyekeztek együttérzé-
süket és együttműködési készségüket számos formában, egyértel-
műen és többszörösen kinyilvánítani. 

Ez az udvariasan szólva eltúlzott magatartás korántsem egyezik 
Európa minden polgárának az álláspontjával. Svédországban sem 
sodródik mindenki együtt a „reálpolitikával”. Jan Guillou, aki a 
kortárs svéd irodalom egyik legolvasottabb szerzője, szeptember 
14-én, az áldozatok emlékére nemzetközileg megtervezett három 
néma perc beköszönte előtt kisietett a göteborgi nemzetközi könyv-
kiállításról. 

 „Ez az egész csak képmutatás, amiben én nem akarok részt 
venni” – mondta. „Az Egyesült Államok korunk legnagyobb tömeg-
gyilkosa. Csak a Vietnamban és az azzal határos délkelet-ázsiai 
országokban folytatott háború négymillió életet követelt. Svédor-
szágban egyetlen perc csenddel sem adóztak nekik. A mostani né-
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ma percek leleplezik azt a kényelmetlen tényt, hogy különbséget 
teszünk emberélet és emberélet között. Ez a maga nemében egye-
dülálló megrendülés, ami akkor jelentkezik, amikor az USA-t sújtja 
valami, nagyon ízléstelen.” 

George W. Bush amerikai elnök a jó és a gonosz világméretű 
harcaként jellemezte a konfliktust, amelyben a világ az ő személyes 
vezetésével győzni fog. Az előbbiekben elmondottak kétségtelenül 
bizonyítják: sajnos távol állunk attól, hogy akár társadalmunkat, 
akár magunkat, embereket, akik tagjai vagyunk, erkölcsi értelem-
ben valóban jóknak nyilváníthassuk. Ezért megállapíthatjuk: az 
európai–amerikai civilizációnak a jó megtestesüléseként való beál-
lítása szemenszedett hazugság. A jó és a rossz minősítő ellentétpár-
ja itt érdekeket szolgáló, politikai tartalmú és célzatosságú jelképe 
az adott helyzetnek. 

Végeredményben azt mondhatjuk, hogy a lényeget tekintve a 
világ úgy megy tovább, ahogy szokott. Sokan úgy hiszik, hogy az 
egyesült emberiség sokkal jobb lesz, mint egy széttagolt. Ki tudja? 
Lehet, hogy a globalizáció megszelídíthető, „emberarcúvá” tehető. 
De az bizonyos, hogy mindnyájan csak retteghetünk egy olyan glo-
bális világtól, ahol az emberek lelkében és a társadalom életében 
nem kap méltó helyet Isten, aki nélkül előbb-utóbb teljesen elfelej-
tünk erkölcsi lényekként viselkedni. 

 
 
 Megjelent az Új Kéve 2001. októberi számában. 
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(Göteborg, 2004. december) 

A muzulmán összeesküvés csodálatos         
mestervágása 

Andreas von Bülow1 szeptember 11-éről szóló könyve2 
kapcsán 

 
A csodával határos, ami 2001. szeptember 11-én történt.  Úgy 

is mondhatnánk: bámulatra méltó. A címben használt „csodálatos” 
szó esetünkben így értelmezendő. Ha végiggondoljuk az eseménye-
ket, nehezen találhatnánk alkalmasabb szót a jellemzésükre. Néz-
zük át kissé a dolgokat. 

Tizenkilenc arab precíz összeműködéssel négy személyszállító 
repülőgépet tudott egyidejűleg eltéríteni az Egyesült Államokban 
anélkül, hogy a világ első titkosszolgálata megneszelte volna a ter-
vüket. 

Ezeknek az araboknak doboznyitó és műanyag kések (tehát nem 
lőfegyverek!) segítségével sikerült leszerelniük a gépek személyzetét, 
noha azok között a hadseregnél kiképzett egykori vadászgéppilóták is 
voltak. Ez a művelet oly gyorsan történt, hogy a személyzet egyetlen 
tagja sem tudta beírni a gép fedélzetén több helyen is bepötyögtethe-
tő négyjegyű számsort, amely értesíti a géprablásról a földi megfigye-
lőket. A rádiós összeköttetés is azonnal megszakadt. Csak a hallga-
tásból, no meg a gépek útvonalának megváltozásából lehetett sejteni, 
hogy itt baj van. 

Csoda az is, hogy az eltérített gépek elleni jól begyakorolt mű-
veleteket az amerikai légierő nem tudta végrehajtani. A földről 
(elkésve és – noha közeli támaszpont is volt – a célponttól nagyon 
távol) felszállott vadászgépeknek egyik elrabolt személyszállítót 
sem sikerült elérniük, így azok akcióját sem voltak képesek meg-
akadályozni. Az első két vadászgép csak két perccel az első utasszál-

                                                                 
1 Andreas von Bülow 1969 és 1994 között a német szövetségi országgyűlés 

és a titkosszolgálatokat felügyelő bizottság tagja volt; 1976-tól 1980-ig a 
szövetségi védelmi minisztérium államtitkáraként, 1980 és ’82 között a 
technológiai kutatások minisztereként tevékenykedett. 1994 óta ügyvéd-
ként dolgozik Bonnban. 

2 Andreas von Bülow: A CIA és szeptember 11-e. Nemzetközi terrorizmus és 
a titkosszolgálatok szerepe. Ellensúly Könyvek, Veszprém, 2004. Fordí-
totta Maleczki József. 



132 
 

lítónak az északi toronyba ütközése előtt szállt fel. Állítólag az épü-
letbe csapódott gépet keresték még sokáig valahol. Talán hogy ne 
akadályozzák már a második repülőgépet abban, hogy elérje a déli 
tornyot. 

Csoda, hogy az arab repülőtanoncok, akiknek többségét ame-
rikai oktatóik elégtelennek minősítették, olyan manővereket is 
végrehajtottak, amelyek gyakorlott hadirepülőket is – mint több 
ezek közül nyilatkozta – igen nehéz feladat elé állítottak volna. Két-
séges például, hogy hasonló amatőrök egyáltalán eltalálták volna a 
két magas New York-i toronyépületet. 

Bámulatos, hogy az Államok szövetségi főügyészének a felesé-
ge, aki a Pentagon számára szánt Boeing utasa volt, a repülőről úgy 
telefonált, hogy a beszélgetést a hívott fél fizette, noha szakértők 
szerint a gépről erre nincsen lehetőség. Ő beszélt először arab gép-
eltérítőkről; ezután repítette hírré a tettesek etnikai és vallási hova-
tartozását a világmédia. 

Csodálatos, hogy a Pentagonnak ütköző gép útja végén közvet-
lenül a talaj fölött repült a cél felé, noha egy ilyen manőver egy 757-
es Boeinggel nemigen hajtható végre. 

Különös, hogy ez a szálló alkalmatosság végül a Pentagon alsó 
szintjének ütközött egy frissen átépített részen, ahova az ott dolgozók 
még vissza sem költöztek, ezért kevés ember esett áldozatul. A legkü-
lönösebb mégis az volt, hogy az épület falában a repülő keresztmet-
szeténél sokkal kisebb nyílás keletkezett, továbbá, hogy nem találtak 
olyan maradványokat, melyekből a Boeinget azonosítani lehetett 
volna, de az utasok holttestének vagy csomagjaik törmelékének sem 
lehetett sehol nyomára bukkanni. 

Csodálatos, hogy a negyedik repülőgépről többen is maroktele-
fonjukkal léptek kapcsolatba különböző emberekkel, noha szakértők 
szerint ilyen telefonok abból a magasságból, olyan sebesség mellett 
földi kapcsolatra nem használhatók. Vajon kik és honnan telefonál-
tak akkor? Egyikük az anyját tárcsázta. Megszólalásakor a keresztne-
ve mellett vajon miért említette a családnevét is? Mintha a mai ma-
gyar miniszterelnök a szülőjét felhívva így mutatkozna be: „Anyám, 
én Gyurcsány Ferenc vagyok.” 

Ezek a maroktelefonosok is arról számoltak be, hogy mohame-
dán terroristák kerítették a gépet hatalmukba, így az amerikai szer-
vek mindjárt tudhatták, hogy Oszama bin Laden és az al-Kaida akció-
járól van szó, Szaddám Huszeinről nem is beszélve. 

A negyedik gép végül elpusztult. Mint a hivatalos álláspont le-
szögezi: nem robbant fel, nem lőtte le egyetlen amerikai vadászgép 
sem, hanem a földhöz csapódott. De ezt olyan erővel, hogy a hajtó-
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művei három kilométerrel tovább repültek, mint a gép teste, bizo-
nyos darabokra pedig 13 km távolságban akadtak. 

Elismerés illeti a géprablókat azért, hogy olyan időpontban 
(reggel 8 és 9 között) intéztek támadást a Világkereskedelmi Köz-
pont két tornya ellen, amikor viszonylag kevés ember tartózkodott 
még az épületekben, és különösen, hogy ezáltal megkímélték a 
világkereskedelem ügyeit intéző főnököket, akik mindig később 
jelentkeztek csak a munkahelyükön. Ez is csodaszámba megy, hi-
szen az említett tények enyhítenek a tömegkommunikáció által en-
nél embertelenebbnek ábrázolt terroristák vérszomjáról alkotott 
képünkön. Az, hogy a főnökök életére tekintettel voltak, szinte em-
beri vonásokkal ruházza fel őket, mert bizonyítja: nem akartak 
igazán nagy zavarokat okozni a nyugati világ gazdasági tevékenysé-
gének irányításában. 

Ha jól megnézzük a dolgot, nem egészen világos, mit is akartak 
valójában ezek az arabok. Neves épületek jelentősen károsodtak, sőt 
elpusztultak, és az akciónak majdnem háromezer ember esett áldoza-
tul, de az eredménye végül is az lett, hogy a világ közvéleményét az 
arab országok és a mohamedán vallásúak ellen fordították. Az azóta is 
lépten-nyomon előkerülő magnófelvételeken Amerika és a Nyugat 
elpusztításával fenyegetőznek, mintha erre reális lehetőségük lenne. A 
következmények szinte kimerülnek abban, hogy a nyugati ember meg-
borzong, és hajlandóbb lesz támogatni a fenyegetők tábora ellen irá-
nyuló bármely akciót. Ennek a csodás ostobaságnak, amellyel a mu-
zulmánok főleg saját maguknak ártanak, mégis kell legyen valamilyen 
magyarázata. 

Köztudomású, hogy mind az Afganisztán, mind az Irak meg-
szállására irányuló amerikai tervek már régen készen álltak a New 
York-i események bekövetkeztekor. Az Afganisztán ellen készülő 
akcióról Pakisztán és India 2001. szeptember 11-e előtt már hivata-
losan is értesült. A katonai műveletek megindításának az indokai a 
később történtek következtében jelentősen bővültek. A terrortáma-
dás végrehajtói végül is az amerikai stratégák kezére játszottak. 

A csodás jelenségek a repülőgépek pusztulása után sem csap-
pantak. 

A Világkereskedelmi Központ épületei acélvázzal készültek, fő 
támasztékaik belül üreges acélgerendák voltak. (Az üreges szerkezet 
sokkal ellenállóbb, mint a tömör.) A két torony belsejében 47 darab 
90 x 36 cm-es tartópillér volt, az épület külső részén pedig körben 
236 darab 40 x 40 cm-es (a könyv magyar fordításában ennél a mé-
retnél egy nulla véletlenül lemaradt) acélidom. Ez utóbbiak között 
minden emeleten kereszterősítések is voltak. Hasonló épületek a 
világ különböző részein lábon átvészelték a leghevesebb tűzvészeket 
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is. New Yorkban nem. Itt alig volt igazán heves égés, az is szinte már 
kialudt, amikor mintegy félóra különbséggel előbb a déli, majd az 
északi torony összeomlott. A folyamat a tetőnél robbanásszerűen 
kezdődött, és sebesen terjedt lefelé. A hivatalos magyarázat szerint a 
felső emeletek betonlapjainak az acélrudakhoz való rögzítése a fém 
hőtágulása miatt szétszakadt, a lapok lezuhantak, és magukkal so-
dorták az alsóbb emeleteket is. Ezek szerint itt csak a föld vonzereje 
hatott, de vajon ez hogyan késztetett nagyszámú törmelékdarabot 
arra, hogy a torony oldalától hetvenméternyire is elrepüljön? Ugyan-
csak megfejtetlen, hogy a felvételeken az összeomlásnak a szétterjedő 
porfelhő által még el nem takart szegélyén egy-egy ablaknyi részen 
miféle fény sugárzik egyszerre több ponton is? Ezek teljesen úgy 
néznek ki, mint pontszerű robbanások villanásai. 

A támadás körzetében nem csak a két toronyépület állt. A 
könyvben az 5., 6. és 7. számmal jelölt további épületek ismeretlen 
oknál fogva kigyulladtak. Az első kettő – a tornyokhoz viszonyítva – 
rendkívül hevesen égett órákon át. Ennek ellenére csak a hetes 
csuklott össze, pedig abban jóval kevesebb kárt tettek a lángok. De 
tűzoltók ezt az épületet idejében kiürítették, mintha tudták volna, 
mi fog bekövetkezni. Itt az összeomlás (az előzmények ismeretében 
meglepő módon) nem felülről, hanem alulról kezdődött, akár egy 
hagyományos épületbontó robbantáskor. Ezt az akkor készült ké-
pek kétségtelenül bizonyítják. 

A romeltakarítók csodálatos gyorsasággal dolgoztak. Az azon-
nal elhordott törmelék acélrészeit mindjárt beolvasztották. Ennek 
következtében a vizsgálódni kívánó szakértőknek nem volt módjuk 
arra, hogy az összeomlás okainak felderítése céljából az acélgeren-
dák anyagának a hő vagy bármi más hatására bekövetkezett válto-
zásait tanulmányozzák. 

A terroristák pontos listájának rendkívül gyors összeállítása is 
csak csodálatot válthat ki bennünk az amerikai nyomozó szervek 
iránt, különösen, ha azzal vetjük össze, hogy megfeszített tevékeny-
ségük ellenére országuk milyen gyanútlanul csöppent bele ebbe a 
világbotrányba. Kétségtelenül szemfülességüket dicséri, hogy a ter-
rorakció vezetőjének, Muhammad Attának nemcsak a bostoni re-
pülőtéren hagyott kölcsönzött autójában, hanem egy New York-i 
utcán is megtalálták az útlevelét. Ez utóbbi példány feltehetően a 
betont is elporlasztó merényletből kiszabadulva repült egy ügynö-
kük kezébe, alig nyolc tömbháznyira az elpusztult felhőkarcolóktól. 

Bámulatra méltó a tény, hogy egyetlen gépeltérítő neve sem 
szerepelt a kérdéses gépek utaslistáin, sőt arab hangzású nevet sem 
találunk rajtuk. Az ember csak áll, és csodálkozik: hogyan jutottak 
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akkor fel a gépekre? Álneveken talán? De akkor erről miért nem 
szól semmiféle jelentés? 

A tizenkilenc (állítólagos!) tettesből heten jelentkeztek később 
a világ különböző tájairól. Köszönték, élnek, és hosszabb ideje be 
sem tették a lábukat Amerikába. A hét személy az összlétszám 
36,84 %-a. Bízhatunk-e abban, hogy a többi az valódi? 

A lista még korántsem teljes, de azt hiszem, ennyi csoda is 
megártott már nekünk. Kérdés, hogy mit tegyünk? Vajon az 
emészthetetlen csodák szótlan lenyelése helyett merjük-e követni a 
könyv szerzőjének, pontosabban a szerző főleg amerikai forrásainak 
vélekedéseit? Mert ha észszerű magyarázatokat keresünk, máris 
rajtunk a címke, amely bennünket az összeesküvés-elméletek hívei 
közé sorol. Márpedig köztudomású, hogy az hasonló címkéket a 
mai közhiedelem a gonosztevő jelzővel rokonítja, ezért ilyet „okos” 
ember nem könnyen vállalhat. 

Normális körülmények között megdöbbentő kellene legyen, 
hogy éppen a tényeket számonkérőket, a valós magyarázatot köve-
telőket merik vádolni összeesküvés-elméletek kiagyalásával. És 
hogy ezt éppen azok teszik, akik mások összeesküvése eredményé-
nek tüntetnek fel önmaguk által felidézett szörnyű eseményeket. És 
végül azon döbbenhetünk meg, hogy a nagyközönség jelentős része 
milyen készségesen elfogadja ezt. 

Huszonöt évszázaddal ezelőtt Szophoklész Antigoné című drámá-
jában, értelmünket dicsérve, a kar így énekelt: „Sok van, mi csodálatos, 
de az embernél nincsen csodálatosabb.” Azóta történt egy és más ezen 
a téren. A ma embere abban tűnik ki, hogy csodálatosan hitelt ad egy 
olyan hatalom céljait szolgáló hazugságoknak, amely igyekszik uralmát 
az egész világra kiterjeszteni. 

 
 
 Megjelent a Havi Magyar Fórum 2005. februári számában. 
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(Göteborg, 2004. február-március) 

A betiltott sál1 
 
Talán soha nem pendült még ennyire egy húron a francia kor-

mányzó pártszövetség (az UMP – a Népi Mozgalom Uniója) és 
szocialista ellenzéke, mint a „sáltörvény” megszavazásakor. A 
„laicitás” elvének a „Köztársaságban” történő alkalmazását vizs-
gáló bizottság javaslata alapján betiltották a „feltűnő” vallási jelek: 
a nagyobb méretű feszület, a zsidó férfiak fejfedője (a kipa), vala-
mint a mohamedán nők fejét borító sál viselését az iskolákban.2 
Egy diszkréten megbúvó kereszt, Dávid-csillag vagy mohamedán 
medál hordása megengedett. A törvényt ez év február 10-én első 
olvasatban fogadta el a francia képviselőház jelen levő tagjainak (az 
577-ből tizenkilenc éppen hiányzott) 88 százaléka. A március 4-i 
szenátusi szavazáskor ez az arány 93 százalék volt, de itt 25-en 
hiányoztak a 321-ből. 

Az egész ügy kiindulópontja a mohamedán fejkendő miatti 
némely iskolai felzúdulás volt. Az említett vizsgálóbizottság minden 
közhivatalra, sőt a közhivatalokkal versengő magáncégekre is kiter-
jesztendőnek nyilvánította a viselet tilalmát. A bizottság vezetője, 
Bernard Stasi sietett kijelenteni, hogy munkájuk nem a franciaor-
szági mohamedán közösség ellen irányul; céljuk az, hogy valameny-
nyi vallás számára egyenlő feltételeket biztosítsanak. A javasolt 
törvény azt szolgálja – mondta –, hogy a különböző vallásokhoz 
tartozó emberek „együtt tudjanak élni a hivatalokban”. Az UMP 
parlamenti csoportjának vezetője is azt nyilatkozta, hogy az általuk 
hozott törvény „a megbékélés törvénye”, amely „miközben megen-
gedi a vallási hovatartozás diszkrét kinyilvánítását, határt szab a 
térítői buzgóságnak”. 

E szövegek alapján a franciaországi belpolitikai helyzetről akár 
vallásháborús képzeteink is támadhatnának, ha nem lenne közis-
mert, hogy a tervezett jogszabály ellen valamennyi keresztény fele-
kezet, valamint a zsidó és a mohamedán papság is egyhangúlag 
tiltakozott. Az a képzelgés pedig, hogy a betiltott tárgyak térítői 

                                                                 
1 A sáltörvényt, amely egy fejen hordott mozlim sálszerű kendő (a hidzsáb), a 

zsidó kipa, valamint egy „nagyobb” kereszt viselését tiltotta meg, 2004-ben 
hozták. Ne tévesszük össze a burkatörvénnyel, amelyet 2011-ben fogadtak el 
Franciaországban, és amely az egész testet beborító, esetleg csak a szemeket 
láthatóvá tevő ruha nyilvános helyen történő használatát tiltja. 

2 A forrásanyagok zöme az AFP hírügynökség világhálóról lehozott szö-
vegeiből került ki. Minden kiemelés tőlem – T. K. A. 
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erővel bírnak – ha valóban létezne –, szinte a fetisizmussal lenne 
határos. 

Kérdés, hogy valójában kik azok, akiket ilyen módon kellene 
megbékíteni? 

Lehetséges, hogy nem vallási, hanem etnikai háborgás csillapí-
tásáról van szó. Sok francia talán nem tudja elviselni a betakart fejű 
mohamedán nők látványát, mert az a bevándorlók nagy számát 
juttatja eszébe. Esetleg őket kell megbékíteni azzal, hogy az állam-
polgárságot nyert idegenek – legalább külképileg – minél észrevét-
lenebbül olvadjanak bele a francia társadalomba. Ezt látszik alátá-
masztani az a tény, hogy Jacques Chirac köztársasági elnök, a sál-
betiltási kampány egyik élharcosa, a törvénytervezet kapcsán az 
integrációs politika újraalapozásának szükségességéről beszélt, 
valamint arról, hogy a francia nemzeti összetartozásnak vissza kell 
adni a vitalitását. Mivel Franciaországban az államnemzeti (nem 
pedig a kultúrnemzeti) felfogás uralkodik – hiszen az ott is keletke-
zett –, az ország minden polgárát egyformán a francia nemzet tag-
jának tekintik. Ezek szerint a látható különbségek szelektív meg-
nyirbálásával próbálják a megrendült egységet visszaállítani? 

Összetartozást kényszerrel kicsikarni nevetséges próbálkozás. 
Így csak engedelmességet lehet elérni; ezt mi bőségesen ismerjük a 
kommunista időkből. Az eljárás kétes értékéről és célsze-
rűtlenségéről az Unió a Francia Demokráciáért (UDF) nevű kis 
párt elnöke így fogalmazott: „Veszélyes az a politika, amely a be-
vándorolt lakossági réteg társadalomba integrálását egy törvényi 
tilalomra próbálja alapozni.” Egy másik, ugyancsak nemmel szava-
zó képviselő megállapította, hogy az elfogadott szöveg „inkább 
diszkriminál, mint integrál”. A hátrányos megkülönböztetés csak 
akadálya lehet annak, hogy az érintett emberek közösséget érezze-
nek a társadalommal, amelyben élnek. Feltehetően ezzel számot 
vetve, Chirac elnök a tiltó törvény ellensúlyozásaként bejelentette 
egy olyan „független hatósági szerv” létrehozását, amelyet a megkü-
lönböztetés minden formája elleni küzdelem feladatával bíznak 
meg.  Ez valójában éppen az új jogszabály visszavonásának az in-
dítványozásával kezdhetné tevékenységét. 

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy inkább maga a tilalom, nem pe-
dig az a néhány feltűnőnek nyilvánított vallási jel (vajon hány centis 
nagyságtól mondható ilyennek egy kereszt és hány négyzetcentimé-
tertől egy sál?) akadályozza az integrációt. Mi akkor a velük szem-
beni kifogás valódi oka? 
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A választ már a Stasi által vezetett vizsgálóbizottság nevéből is 
gyaníthatjuk: a francia állam „laicitását”3 sértik. Nézzük meg egy ki-
csit közelebbről, mit jelent ez. 

Franciaország szekularizált4 voltát egy 1905-ös törvény fogal-
mazta meg. Ez elválasztotta az egyházat az államtól, és néhány 
apróbb területi kivételtől eltekintve megtiltotta, hogy az állam a 
francia birodalom egész területén valamely felekezetet anyagi tá-
mogatásban részesítsen. Az elv a IV. Köztársaság alkotmányába 
(1946) is bekerült: „Franciaország oszthatatlan, laikus, demokrati-
kus és jóléti köztársaság”; a szöveget az V. Köztársaság alkotmánya 
(1958) is átvette. (Ezekben az időpontokban még Algéria is Fran-
ciaország „oszthatatlan része” volt.) 

A sálügy kapcsán Chirac elnök kijelentette: „A laicitás a Köz-
társaság egyik nagy vívmánya. Ez a társadalmi béke és a nemzeti 
összetartozás leglényegesebb eleme. Nem hagyhatjuk, hogy meg-
gyengüljön.” A Stasi-jelentés pedig a laicitásnak, „a köztársasági 
szerződés sarkkövének” az újrafogalmazását javasolta. Úgy ítélte 
meg, hogy a mohamedán sál „nem a lelkiismereti szabadság, ha-
nem a közrend kérdésének körébe tartozik”. 

Lám, itt túlléptünk a különböző vallású emberek között lehet-
séges konfliktusoknak az előbbiekben említett veszélyén. Vajon 
miféle közrendet fenyegethet egy ruhadarab? 

Raffarin miniszterelnök szerint a sálat azért kell betiltani, mert 
aláássa a köztársaságnak a szabadságra és az egyenlőségre vonatko-
zó eszméit. 

Ha valaki a laicitás (világiság) tartalmát gyanútlanul annyiban lát-
ta volna csupán, hogy az állam a társadalmi funkciókat magára vállalja, 
és nem részesít egyetlen vallást sem előnyben a másikkal szemben, 
akkor a sáltörvény ebből a téveszméjéből minden bizonnyal fölébreszti. 
Amikor egy miniszterelnök a szabadság biztosításának nevezi egy lé-
nyegében szerény ruhadarab viselésének a megtiltását, az egyenlőség 
érvényesülésének azt, amikor a tiltás tárgyát úgy választották ki, hogy 
csak bizonyos csoportot vagy csoportokat érintsen, biztosak lehetünk 
benne, hogy nem véletlenül hamisít, hazugságai mögött hatalmi érde-
kek húzódnak. A laicitás valójában ezeknek az érdekeknek gyűjtőneve. 

A keresést tovább kell folytatnunk, mert még mindig nem vilá-
gosak számunkra az összefüggések. Miféle hatalmi érdekekkel le-

                                                                 
3 Laicizmus: az egyház és az állam kettéválasztását célzó, az egyház hatás-

körét a vallási kérdésekre korlátozni akaró irányzat – Bakos F.: Idegen 
szavak és kifejezések szótára. 

4 Szekularizáció: valaminek kivétele az egyházi, lelkészi hatáskörből és át-
adása világi, polgári hatáskörbe – Bakos F.: i. m. 
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hetnek ellentétesek egyes vallási vonatkozású, végül is több feleke-
zet tagjai által használt tárgyak? 

A Stasi-jelentés szerint „a Köztársaság értékeinek összességét a 
közösségieskedés kísértései elé kell helyezni”. A bizottság egyik tör-
ténész tagja pedig leszögezte: a tét „a személy szabadsága és az a 
lehetőség, hogy meg lehessen szabadulni annak a csoportnak a befo-
lyásától, amelyikhez az ember tartozik (…), valamint a nemzethez 
tartozás túlsúlya minden sajátos hovatartozás fölött”. 

A mai nemzetállam a középkori királyságoknál jóval központosí-
tottabb hatalom. Az utóbbiak még megengedték, hogy a helyi közös-
ségek a maguk életét éljék; ezt gyakran jelentős kiváltságok is biztosí-
tották. Ma a közösségek sajátos, mindenekelőtt önmegtartásukra 
irányuló igényeikkel akadályozzák a pénz szabad mozgását, így mes-
terséges szaporítását is. A pénz – mint tudjuk – önmagában véve is 
hatalom, de hatalmának teljét csak a politikai szférával társulva, 
legtöbbször annak hátterében működve érheti el. Minden mai köz-
pontosított hatalom – mint Robespierre-ék óta a francia is – arra 
törekszik, hogy a közösségek óvó szerepének kiiktatásával közvetle-
nül az egyénre tegye rá a kezét. 

Az istenhit lényegéhez tartozik közösségi jellege. Ez nem csupán 
a vallás együttes gyakorlásából származik, hanem még inkább abból, 
hogy a közös cél felé vezető helyes út keresésében Isten egymás segí-
tésére is utalt bennünket. A hívő emberek együttese minden hatalom 
számára a legveszélyesebb közösség, mert nem csupán hagyomá-
nyokra, közös kultúrára, saját élményvilágra, érzelmi kötődésekre 
épül, mint a földi megalapozottságúak közül az igaziak, hanem olyan 
transzcendens értékekre, amelyeket valamennyi világi úrnál nagyobb 
Úr tekintélye hitelesít.  Ezért igyekszik minden szekularizált rendszer 
(a kommunista éppúgy, mint a nyugati liberális) szétrombolni a kö-
zösségeket, mindenekelőtt a vallásiakat, mert csak így tudja a maga 
uralmát biztosítani az emberek fejében és szívében is. Tevékenységük 
sikerességét bizonyítja az európai kereszténység erőtlensége, több 
felekezete szellemének kilúgozottsága, az Istennel szembeni közöny 
nagymérvű elterjedtsége, és az, hogy az emberek mind nagyobb tö-
megei a testi-lelki kényelem jegyében törekednek megszervezni az 
életüket. A társadalom hatékony propaganda-hadjáratának biztatá-
sára igyekeznek ledobni vállukról a sorstól kapott, saját, „megismé-
telhetetlen” egyéniségükre szabott keresztet, mintha a nehézségektől 
meg lehetne szabadulni azáltal, hogy nem vállaljuk őket. És mintha 
nem éppen a gondokkal való megküzdés adna értelmes tartalmat az 
életünknek. 

A hatalom birtokosai a valódi közösségek megtörése, elértékte-
lenítése érdekében a (gyakran természetellenes) látszatközössége-
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ket támogatják. A „meleg büszkeség” homoszexuális mozgalmainak 
minden jóérzésű ember gyomrát felkavaró nyilvános provokációi a 
nyugati világ politikusait egy cseppet nem zavarják, de lám, egy 
fejen hordott női sálat veszélyesnek, felforgatónak, az emberi békés 
együttélés akadályának nyilvánítanak. Micsoda farizeusság! 

A laicitás a „társadalmi békét” csak egy – főleg világnézetileg – 
uniformizált világban tudja elképzelni. A vallásosság lehetőleg min-
den megnyilvánulását kitiltja a társadalom nyilvánosságából, és a 
magánéletbe kényszeríti. Azt kívánná, hogy úgy éljünk, mintha Is-
ten nem is lenne, mintha a földi értékek volnának az ember életút-
jának egyedüli céljai és jelzőcsillagai. Ma egy világméretű, „globa-
lizált” hatalmi verseny folyik: ki tudja ügyesebben az igazi élet he-
lyett az összkomfortos földi boldogság délibábjai felé terelgetni az 
embereket. Aki másért akar élni, az tegye észrevétlenül, mert ezt a 
másságot a mássággal szembeni tolerancia harsogó apostolai nem 
tudják elviselni. A vallásos élet láthatósága nem a másik vallás em-
berét zavarja, hanem azokat, akik az istentelenség gyakorlatát sze-
retnék egyetemessé tenni a társadalomban. A laicitás azért erősza-
kolja a vallásosság nyilvánosság előli eltakarását, hogy a társadalom 
így mesterségesen kialakított képe az istentelenség természetessé-
gét sugallja, például nevelő célzattal a felnövekvő nemzedékek szá-
mára. 

Miközben vezetői a vallási semlegességről papolnak, a francia 
állam valójában az ateizmus védnöke. Ezért igyekszik most móresre 
tanítani a nagy népi vallástalanságtól „feltűnően” elütőket. A be-
vándorlók beilleszkedése, az integráció Franciaországban minde-
nekelőtt a laicitás „értékeinek” az átvételét jelenti. Nem véletlenül 
szögezi le a Stasi-féle jelentés: „A mohamedánoknak meg kell érte-
niük, hogy a világiság egy esély az iszlám számára.” Feltehetőleg a 
megmaradás esélye. Már önmagában ez a mondat is bizonyítja (fi-
gyeljük meg a benne rejlő fenyegetést!), mennyire nem megalapo-
zatlan a mohamedán világ azon félelme, hogy az ő hitüket is látszat-
létre kényszeríti a nyugati „civilizáció”, mint ahogy meglehetős si-
kerrel megtette ezt a kereszténységgel. 

A Bush által nagy álsággal meghirdetett „keresztes háború” 
nem a kereszténység részéről fenyegeti a muzulmánokat. 

Az iszlám nagy „veszélye”, hogy hívei még példát mutathatná-
nak erős istenhitből nekünk, európai (jó esetben) félkereszté-
nyeknek. Ez nem azt jelenti, hogy mi is mohamedánokká lennénk, 
hanem – látván, hogy másként is lehet – esetleg valóban megtér-
nénk: keresni kezdenénk és talán még meg is találnánk keresztény 
voltunk elveszett felét. 
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Földünk mai társadalmaiban ténylegesen hadiállapot van. A 
frontvonal (az igazi) az istenhívő emberek és az istentagadást szító 
gazdasági-politikai erők között húzódik, és ez utóbbiak nem nyu-
gosznak (a világ nyugati részein szinte minden hatalom az ő kezük-
ben van) a végső győzelemig. A legutóbbi idők franciaországi ese-
ményei ezt látványosan bizonyítják. Ezért az Istent hívők – mert 
Isten csak egy van, a különböző vallásúak bármennyire eltérő mó-
dokon tisztelik is Őt – fel kellene ismerjék, hogy lényegükből (no 
meg helyzetükből) eredően egymás természetes szövetségesei. 

A többször említett vizsgálóbizottság elnöke a saját fontosságu-
kat igencsak átélő tipikusan francia viszonyulással jegyzi meg: a 
laicitás, ez „a Történelem által megformált” eszménykép a polgárok 
hatalmas többségének támogatását élvezi, és felkelti más, hasonló 
problémákkal küzdő európai országok érdeklődését. 

Kétségtelen, hogy az ügyben érdekeltek között a francia példá-
nak több országban – így Magyarországon is – lesznek majd köve-
tői. Hiszen a „laicizmus” még sehol sem győzedelmeskedett telje-
sen. Reméljük, nem is fog. De elég sokan és elég mélyen eltávolod-
tunk elődeink hitétől ahhoz, hogy miattunk a jelenlegi helyzet még 
csak döntetlenre sem áll. 

A Hozzá való hűtlenségünk miatt nem kell Isten megbüntessen 
minket. A munkát elvégzik a gonoszság zsoldosai, esetleg éppen 
azok, akiket mi, irányt vesztett közemberek, „demokratikus válasz-
tással” tettünk a társadalom vezetőivé. 

 
 
Megjelent a Kapu 2004. márciusi, valamint az Új Kéve ugyan-

azon havi számában. 
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(Göteborg, 2009. december) 

Európa minaretek árnyékában 

Egy cseppet sem meglepő, hogy a multikulturalizmus világot el-
árasztó, céltudatosan megalkotott ideáljának bűvöletében számos 
politikai tényező elítéli a svájci népet, mert a november 29-i népsza-
vazáson úgy döntött: nem kívánja, hogy országában szaporodjanak a 
minaretek. (Egyébként négyet már építettek náluk, éppen most ter-
vezik az ötödiket.) A francia külügyminiszter úgy véli, hogy ez intole-
ranciát fejez ki. Az Amnesty International egyik igazgatója szerint a 
tilalom akadályozza majd a mozlimokat hitük gyakorlásában. Az 
ENSZ emberi jogok főmegbízottja szomorúnak tartja, hogy egy ilyen 
régi demokratikus hagyományokkal bíró népben idegengyűlölet 
jelentkezik. A lyoni nagymecset egyik vezetője tiltakozásra szólított 
fel minden európai demokratát. Egy törökországi vallásügyi politikus 
iszlámellenességről, egy indonéz társa a velük szembeni gyűlöletről 
beszél. Hosszan idézhetnénk a hasonló nyilatkozatokat. 

A nyugati sajtó is találékony a jelzők alkalmazásában. Szerin-
tük a népszavazás eredménye egy „perverz” (Times), „nagyon kí-
nos” (New York Times), „katasztrofális” (Süddeutsche Zeitung), 
„politikailag gyáva” (Wall Street Journal) döntés lett. 

A svájci nép a jelek szerint megúszta a „fasiszta” minősítést, 
amit mi, magyarok, az ő helyükben kétségtelenül megkaptunk volna. 

A népszavazás eredményére lényegében mindenki úgy reagált, 
mintha a minaretekre vonatkozó döntés nem a hagyományos euró-
pai városkép megőrzésének érdekében született volna, hanem az 
imahelyek, templomok építését, sőt még hitük gyakorlását is meg-
tiltotta volna a muzulmánoknak. Pedig a minaret szerkezetileg nem 
is része a mecsetnek; ez a templom mellé épített magas torony, 
amelynek erkélyétől a müezzin naponta ötször imára szólítja a hí-
veket. Ma, a technika korában ez általában hangszórókon át törté-
nik, amelyekhez nem okvetlenül szükséges külön épület.  

Eljöhet persze még az az idő is, amikor valamely európai nép 
határozottan kijelenti, hogy véget kell vetni az Európán kívüliek 
tömeges bevándorlásának. Például a svájciak azt mondhatnák, elég 
nekik az a mintegy négyszázezer mozlim, aki jelenleg náluk lakik. 
Munkaerő-toborzás és menekültek beáramlása következtében Eu-
rópa lakosságának tíz százalékát (ez több mint ötvenmillió ember) 
meghaladja e vallás tagjainak a száma. Néhány évtizeden belül 
földrészünk nem egy, eredetileg keresztény országában ők alkotják 
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majd a többséget, főként mert az őshonos lakosság zöme nem szí-
vesen vállal gyermeket. Miféle meggondolás alapján tör ki akkor ez 
a szitkozódásszámba menő kollektív ledorongolás egy nem európai 
jellegű épülettípus svájci betiltása miatt? Talán attól tartanak, hogy 
hatására esetleg erőteljesen felébred a nemzetekben az önfenntar-
tás ösztöne? 

A mesterségesen kreált nyugati típusú közvélemény szerint az 
a nép tiszteli az emberi jogokat, az mondható demokratikusnak, 
amelyik úgy dönt minden kérdésben, ahogy az „új világ” megterem-
tésére törekvő nemzetközi tényezők elvárják tőle. Ezek fifikával, 
gazdasági hatalommal, a gondolkodásnak jól szervezett propaganda 
révén történő átgyúrásával, de ha kell, akár fegyveres beavatkozás-
sal még azt is kicsikarják, hogy az emberek az őnekik tetsző és őket 
szolgáló módon gondolkozzanak, nemcsak nemzetközi kérdésekről, 
hanem mindenekelőtt a saját népük, nemzetük dolgairól is. Lehet 
népeket arra kényszeríteni, hogy soha ne tegyék első helyre azokat 
az érdekeiket, amelyek érvényesítésével másoknak való alárendelé-
sük nélkül biztosíthatják fennmaradásukat.  

Az antantvilág aktuális öröksége ez: az egyetlen folyamatot al-
kotó két világháborúval kaptuk nyakunkba azokat, akik szabadon 
manipulálnak minket. A folyamat az eszmék eltorzításának kemény 
hidegháborújával zajlik jelenleg. 

 
* 

Eléggé elterjedt, hogy a mozlim bevándorlók második-harmadik 
generációja gyűlöli azt az országot, amelyben felnőtt. Márpedig a 
bevándorlók 90-95 százaléka az e valláshoz tartozók közül kerül ki. A 
gyűlölet beilleszkedési problémáikból is fakad, de fő oka az iszlám 
szellemisége és a kereszténységét leépítő, folyamatosan liberalizálódó 
„fehér civilizáció” közötti különbség. Nagyon is lehetséges, hogy ha – 
mint ők – mi is igazán hinni tudnánk, a valláskülönbség ellenére 
közelebb kerülhetnénk egymáshoz. Ehelyett inkább tovább folyik 
saját európai (keresztény) vallási mivoltunk leépítése, mondván, 
hogy annak minden megnyilvánulása sérti a más felfogásúakat. En-
nek legfrissebb terméseként az Európai Emberi Jogok Bírósága jogel-
lenesnek nyilvánította azt a régi olasz rendelkezést, mely szerint 
minden iskolában kereszt kell legyen a falon.1 A Biblia és a Korán sok 
vonatkozásban hasonlóan vall Jézusról, és bár a muzulmánok csak 

                                                                 
1 Az olasz állam megfellebbezte a döntést. Az Európai Emberi Jogi Bíróság 

Nagytanácsának túlnyomó többségének véleménye szerint a feszületek 
jelenléte nem sérti a diákok oktatási jogait. A kereszt tehát maradhat az 
osztályok falán. 
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prófétának tartják, szerintük is Ő lesz az, aki eljön az utolsó időkben 
ítéletet tartani. A kereszt tehát érzéseikben őket nem sértheti. 

Vajon kiknek teszi Európa akkor ezt az engedményt? Az Istent 
és Jézust tagadóknak. Földrészünk mai vezető politikusainak és 
hivatalnokainak a többsége az ő érdeküket szolgálja. S miközben 
egy építészeti stílussal kapcsolatos állásfoglalás miatt vallásszabad-
ságért kiabálnak, valójában a kereszténységet szeretnék visszaszorí-
tani. 

Vajon lesz-e egyszer ismét nyílt keresztényüldözés Európában? 
Már évtizedek óta vannak Párizsban olyan városnegyedek, 

ahova az Allahot nem hívőknek – különösen sötétedés után – nem 
ajánlatos betenniük a lábukat. A feszültség etnikai összecsapások-
hoz is vezethet. 2005 őszén, két fiatal véletlen halálos balesete kö-
vetkeztében a francia főváros számos negyedében és még egy tucat-
nyi más helységben is a bevándorló fiatalok három hétig tartó láza-
dása tört ki, melynek során az ország különböző részein sok ezer 
autót gyújtottak fel, üzletek, templomok, iskolák, rendőrőrsök ellen 
indítottak támadást. A kormány rendkívüli állapotot rendelt el, és 
nagyszámú biztonsági erőt mozgósított. 

A franciaországi eseményekkel egy időben Brüsszelben, Ber-
linben és Brémában is történtek gyújtogatások. 

Svédországban Malmö egyik negyede már régebben „elhírese-
dett”, de az idén (2009-ben) a romboló akciók más városokra is ki-
terjedtek: Stockholmban, Uppsalában, Södertäljében és Göteborg-
ban is gépkocsi- és iskolagyújtogatások voltak. Ez utóbbi városban 
porig égett egy külvárosi iskola, az egyik bevándorlónegyedben 
pedig fiatalok bandája kővel dobálta meg az égő autókat menteni 
próbáló tűzoltókat. 

Nem is olyan régen hasonló angliai konfliktusokról is hallot-
tunk már. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a „multikulturális társadalom” meg-
teremtéséhez szükséges nagyszámú bevándorló befogadása az eljö-
vendő társadalmi ellentétek importját jelenti. Pedig másként is meg 
lehetne a menekültek kérdését oldani. Az iszlám birodalma hatalmas, 
számos ország alkotja, köztük tehetősebbek is. Miért nem tudják 
egymás között befogadni saját hitsorosaikat? Miért tülekednek 
mindmáig Európába, ahol számukra túl racionális, szabados, kevés-
hitű és velük legfeljebb csak távolról rokonszenvező társadalmat 
találnak, és ahol némely apa vagy fiútestvér börtönben végzi, mert 
erkölcsi törvényeik arra kötelezik őket, hogy leányukat-húgukat mint 
becstelent megöljék, ha udvarlónak vagy leendő házastársnak nem 
muzulmánt választanak. Vajon nem jobban járna Európa is, ha leg-
alább most, immár az utolsó pillanat után leállítaná a további beván-
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dorlást, és a világ menekültjeit inkább anyagilag támogatnák életfel-
fogásukkal megegyezőbb országokban való letelepedésükben? 

Tudjuk, hogy ez a „politikailag korrekt” gondolkodással ellen-
tétes. Sok millió ember vágyik a harmadik világban arra, hogy Eu-
rópa lakója lehessen. Földrészünk országai – világosan megfogal-
mazott intézkedések helyett – különböző szűrőkkel igyekeznek el-
odázgatni a dolgot. De előbb vagy utóbb talán nem is egy olyan or-
szág lesz Európában, amelyet a demokrácia mechanizmusai alap-
ján, vagyis a többség szavának érvényessége révén bevezetett saria 
szerint irányítanak. S akkor annak az országnak az eredeti lakói 
lesznek esetleg majd a menekülők. 

 
* 

A svájci népszavazás politikus kommentátorain nem csodál-
kozhatunk: azt kaptuk, amit várhattunk tőlük. Az igazi meglepetést 
a felekezetek, mindenekelőtt a katolikus klérus és a Vatikán nyilat-
kozatai jelentik. 

A népszavazás utáni napon sürgősen összeült a svájci püspöki 
konferencia, és megállapította, hogy a minaretépítés betiltása „sú-
lyos csapást jelent a vallásszabadságra”. Ehhez csatlakozva Antonio 
Maria Sveglio, a pápai vándorlásügyi tanács elnöke kijelentette: 
„Nem értem, hogyan lehet korlátozni egy kisebbség szabad vallás-
gyakorlását, vagy megtiltani egyes csoportoknak, hogy saját temp-
lomuk legyen.” 

Mi viszont azt nem értjük, hogy Sveglio valójában miről beszél. 
Úgy tűnik, fel sem fogta, mire vonatkozik a svájciak döntése. Hiszen 
szavai bizonysága szerint templomnak nézte a minaretet, és úgy véli, 
hogy a muzulmánok ebben a toronyban gyakorolják a vallásukat. Fel 
kellene világosítani, hogy Svájcban százhatvan mecset található, 
közülük négynek van minaretje. A svájci népszavazás eredményéből 
nem következik sem újabb templomok építésének tilalma, sem a már 
létező minaretek lebontásának a kötelezettsége. Hasonló a helyzet 
Olaszországban is: az ott élő több mint egymillió mozlimnak 749 
imahelye van, és közülük három mellett található minaret. Nyilván-
való, hogy a minaret nélküli templomok is vallásgyakorlásra szolgál-
nak. 

Különös, hogy a katolikus egyház vezetői egy ilyen mondvacsi-
nált okkal aggódnak egy másik vallás valójában nem fenyegetett 
szabadságáért, miközben saját vallásuk, valamint híveik hitélete a 
szélsőségesen liberalizálódó világnak az emberek értelemére és 
lelkére gyakorolt romboló hatása miatt a legnagyobb veszélyben 
van. Vajon nem erre kellene inkább összpontosítaniuk? Hiszen a 
mieinknek van nagyobb szüksége segítségre belső tartásuk megőr-
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zésében. A muzulmánok ebből a szempontból jobb helyzetben van-
nak, mert hitük sokkal keményebb. 

Az európaiakból nagyrészt kihalt annak a két köteléknek az 
ereje, amely értelmet ad az életnek, amelyekért felelősek vagyunk, 
és az értük hozott áldozat – ha tisztaságunkat, akár újraépítve, 
megőrizzük – végső céljához: Istenhez tudja emelni az embert. Az 
alapvető a család, a férfi és a nő életre szóló szövetsége, amelynek 
gazdagító fenntartásában mindkét félnek sajátos része van. Gyer-
mek nélkül csonka a szövetség. De ha nem természetes okokból, ha-
nem a házastársak döntéséből származik a gyermektelenség, akkor 
a szövetségük valójában nem is hiteles. A másik kötelék a nemzet: 
azon egyének együttese, akiket a valós múlthoz és a remélt jövőhöz, 
vagyis őseikhez és utódaikhoz kötődő közös kultúra tart össze. 

Sok munkát igényel a földi életből eredő, de a transzcendenci-
ába futó kettős szál minél egészségesebb működtetése. Ebben 
edződik emberré az ember, nem individuális lényének narcisztikus 
élvezeteiben. Ez kell ahhoz, hogy az idegent is tisztelni tudja, ha az 
arra érdemes. Mert nem lehet önmagában a másság az érték – mint 
ahogy ma tanítják –, hanem csak az abban levő tartalom. 

Mindebben igazi útmutatást adhatna a keresztény vallás, ha a 
képviselői valódi tanítók lennének, akik a lényegre összpontosíta-
nak, nem pedig politikusok módján a „kor követelményeire”. 

 
* 

 „Idegen voltam, és befogadtatok” – mondja majd Jézus dicső-
séges eljövetelekor az igazaknak (Máté 25,35). Akkor egyebek kö-
zött megkérdezik tőle: „Mikor láttunk idegenként, hogy befogad-
tunk volna?” (25,38) A válasz: „Bizony mondom nektek, amit e leg-
kisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (25,40). 
Önzetlen cselekedetükért megkapják a jutalmukat: „Gyertek, 
Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készí-
tett országot!” (25,34) 

Kétségtelen, hogy mindenekelőtt erre, valamint minden fele-
barátunk szeretetének parancsára utalnak az illetékes egyházi sze-
mélyek, amikor arra szólítják fel az országokat (az Egyesült Álla-
mokat is), hogy minél több bevándorlót fogadjanak be. Az illegáli-
san érkezetteket is. Ez meg is szokott történni, de korántsem Jézus 
parancsa értelmében. 

Ő normális léptékű emberi kapcsolatokról beszélt, nem sok-
milliós tömeg inváziójáról, amely végül szétbomlasztja, felmorzsol-
ja a nemzetet, amely befogadta azt. 

Az uralkodó nézetek az igazságosság és a jogszerűség nevében 
helyeslik a mai folyamatokat. Ez arról is tanúskodik, hogy a kor-
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rektnek mondott politikai felfogás ellenséges minden nemzeti ér-
zéssel szemben, azt nacionalizmusnak, fajgyűlöletnek kereszteli el, 
és ünnep lesz számára a nemzetek megszűnése, mert a népek – az 
elképzelés szerint – így könnyebben beterelhetők egy közös nyájba, 
vagy legalább különböző aklokba. 

Eltöprenghetünk, hogy ha ma élne Jézus a Földön, vajon a 
„politikailag korrekt” nézetek szerint cselekedne és tanítana-e? 

 
 
Megjelent 2009. december 9-én a barikád.hu honlapon. 
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(Göteborg, 2010. március) 

Kívánhatjuk-e magunknak 
a finnországi svédek sorsát? 

Talán megéri nekünk, Trianonnal megvert, diktátummal több 
országba szétszórt nemzetnek, hogy tanulságot keressünk a finnor-
szági svédek helyzetében. Támpontként lehoztam (és lefordítottam) 
egy svéd rádió róluk szóló hírét a világhálóról. Témánkhoz a szö-
vegből a következő két mondat érdemel kiemelt figyelmet: 

1. „Egy friss felmérés azt mutatja, hogy a finnországi svédek-
nek csak 67 százaléka hiszi, hogy nyelvük fennmarad Finnország-
ban. Öt évvel ezelőtt 87 százalék volt ez az arány.” 

2. „Nem tudom, miért szenved az ember xenofóbia (idegen-
gyűlölet) hiányában is ebben az országban, de ez gyakran megtör-
ténik vele ...” 

A törvények szerint Finnország kétnyelvű állam, ebből követ-
kezik a két nyelv használatának egyenlő joga, ezért nincs külön 
törvény, amely az élet bármely területére vonatkoztatva ezt részle-
tesen előírná. Ennek ellenére az ottani svédek, akik zömmel az 
ország nyugati és déli szegélyét lakják, úgy érzik, nyelvük visszaszo-
rulóban van, és a nyelvhasználat szabadságának talán legélenjáróbb 
országában hosszabb távon a kihalás fenyegeti. Hozzájárul ehhez a 
vegyes családokban a kétnyelvűség, amely lassan – és szinte termé-
szetszerűen – az ország többségének a nyelvét részesíti előnyben, 
bár vannak olyan finn anyanyelvű gyermekek is, akiket (noha a 
svéd nyelv minden iskolában kötelező tantárgy) svéd iskolába ad-
nak, hogy a másik nyelv alaposabb ismeretével gazdagodjanak. 

Lám, hiába a legáteresztőbb határ, a svéd szomszéddal való jó 
viszony, az európai közösség melegnek álmodott (vagy annak csak 
beállított) jászola, a nyelvi szabadságjogokat szorgalmazó vala-
mennyi nemzetközi dokumentumon túltenni kívánó szándék, a 
valóság mégis az, hogy a többség, ha a más nyelvet beszélők szülő-
földjét birtokolja, a diplomácia esetleg ténylegesen jó szándékú 
szép szavai ellenére is hatalmat nyer a másikon.  

A második mondat a Kárpát-medencében élő magyarnak is-
meretlen tartalmat hordoz. A környező népek részéről felénk sugár-
zó, nemegyszer véres tettekben is megnyilvánuló magyargyűlölet a 
mindennapi kenyerünk mindmáig. Pedig valamennyi környező 
népet megpróbáltunk már jóindulatú gesztusokkal, sőt segítő igye-
kezettel is „lekenyerezni”. Ez a „lekenyerezés” lényegében a kenyér-
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barátság viszonosságát kereste, annak felmutatott bizonyságául, 
hogy megrablásunkért nincs bennünk harag, csak élni hagyjatok 
minket! Hagyjátok, hogy magyarok maradjunk azon a földön, ame-
lyet hazug mesékkel örök időktől magáénak hirdet minden mai 
bitorló haszonélvező. Kocsis István drámaíró és történész szerint 
lelkiismeret-furdalásból gyűlölnek minket, mert nem tudják ne-
künk megbocsátani, amit velünk tettek. Ez biztosan így van, de az 
állítás hiányossága abból derül ki, hogy már akkor gyűlöltek min-
ket, amikor még csak a terveiket szőtték, hogy a földünket, nemcsak 
azokat, amelyeken a Magyar Királyság biztonságot adó védőszár-
nyai alatt megtelepedhettek, hanem a főleg vagy tisztán magyarok-
tól lakottak jelentős részét is eltulajdonítsák. Ezért valószínűbb, 
hogy a gyűlölet őseredete az irigység és a hatalomszomjas zsák-
mányszerzésre törekvés volt. 

A magyar politika sehogy sem tud ezzel a jelenséggel méltó 
módon megbirkózni. Trianon a nagyantant hatalmainak döntése 
volt arról, hogy Magyarország rovására kielégítik a kisantantnak, 
vagyis híveiknek a mohóságát. Erő nélkül ezen változtatni nem 
lehet. Katonai erőt már csak azért sem lehet számításba venni, mert 
a magyar hadsereg ma olyan állapotban van, hogy talán az eredeti 
kisantant államok valamely részmaradványa is bármikor elfoglal-
hatná hazánkat. De annyi lelkierőt azért össze lehetne szedni, hogy 
legalább kísérlet történjen a helyzet tisztázására. Hogy kimondjuk 
azt, ami úgyis ott van valamennyi ellenségünk gondolataiban, hi-
szen teljesen logikusan nem tudják elhinni, még elképzelni sem 
képesek, hogy azt, ami velünk történt, el lehetne felejteni. Ezért 
hiába várjuk, hogy hálaképpen a magyar nemzet náluk élő részeit 
élni, megmaradni hagyják, csak azért, mert a magyar politikusok a 
békesség nevében (és idegen hatalmak kényszerének jegyében) 
igyekeznek napirendre térni fölötte. 

Politikusaink sokszor hangoztatott törekvése, hogy nemzeti 
politikájukban a kisebbségben élő magyarok véleményéhez igazod-
nak – gondolván, hogy ez szolgálja azok érdekeit is –, csak azt bizo-
nyítja, hogy a nemzetstratégia nálunk teljes mértékben hiánycikk, 
ezért a taktikát használják a stratégia pótszereként. A stratégiának 
alapvető érdekeinket és céljainkat kellene megfogalmaznia, a takti-
kának lehet idomulnia a helyi sajátságokhoz. De neki sem korlátla-
nul. Milyen nevetséges a gondolata is, hogy a magyar kormány 
nemzetstratégiájának például a Markó Béla-félék elgondolásait és 
cselekedeteit kellene követnie. 

Nincs nemzetstratégiánk. Nem is lesz, amíg a politikusaink 
nem tudják (vagy nem merik) a helyzetünkről és a jövőnkről vallott 
nézeteikbe belefoglalni azt, ami Trianonban történt, és ami hozzá 
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vezetett. Albert Gábor Az utolsó szó jogán című írásában (amely a 
Nagyvilág 2008. augusztusi számában jelent meg, és most a Tria-
noni Szemle 2. száma újra leközölte) pontosan fogalmaz: „Trianon 
revíziója, mely egyszerre számonkérés és szolidaritás, könyörtelen 
önrevízió és leleplezés, önbecsülésünk helyreállítása és az elmulasz-
tott gesztusok önérzetes megtétele. Az önmagunkat is építő és ítélő 
igazság nevében.” 

A finnországi svédek példája azt bizonyítja, hogy szinte eszmé-
nyi körülmények között is a szétfoszlás lehetősége leselkedik egy 
népcsoportra, amelynek szülőföldje egy másik, ott többséget alkotó 
nép országának határai közé került. Mit várhatnak akkor a Nagy-
Magyarországnak csúfolt országuktól elcsatolt magyarok, akiket 
könyörtelenül mások kegyére ítéltek? Olyan népekére, amelyek 
ifjait az iskolákban többek között hazug történelemoktatással neve-
lik a mi gyűlöletünkre. 

Valahol meg kell törni a nyakunkra tekeredő hazugságok láncát. 
Hirdetni kell az igazat arról, ami velünk történt, s persze az igazat a 
magunk múltjáról, így hajdani helytelen tetteinkről is. De nem 
mazochista mából ítéléssel, amelynek során idegen elvárásoknak 
igyekszünk eleget tenni, hanem mindig összehasonlítva például a 
szabadság őshazájaként máig alázatosan imádott Franciaország 
valódi értékén mért korabeli tetteivel. 

Kétségtelen, hogy – különösen eleinte – még hevesebb támadá-
sokra számíthatunk. De már ki van próbálva: jóhiszemű beletörő-
déssel csak tovább fogy a számunk, s csökken az erőnk. A finnor-
szági svédek problémái nem biztatnak további hallgatag önáltatás-
ra. Egy végre megalkotott, megfelelő alapokra helyezett és helyesen 
felépített nemzetstratégia növeli majd a magyar emberek méltóság-
tudatát. Ezért talán kevesebben adják önként a többség nyelvén 
működő iskolákba gyermekeiket, értékelik majd annyira a magyar 
nyelvet, hogy vigyázzanak rá és megtartsák azt, a házastárs kivá-
lasztásánál esetleg kisebb szerepet nyer az az igény, hogy a nagyobb 
biztonságérzést a többségi nép tagja mellett keressék, és biztosan 
több értelmet ad a mindig áldozatot is igénylő életnek. Ezért talán 
mindenki szívesebben vállalja majd, hogy világra hozza és felnevel-
je saját gyermekeit. 

Mindehhez, persze, még sok más is kell, de jó kiindulópontnak 
bizonyulhat: egy szebb jövőnk alapjává válhat a trianoni helyze-
tünkhöz való, mindenfajta lelki bujkálást megszüntető új viszonyu-
lás. 
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Itt olvasható a svéd rádióban elhangzott hír szövege magyarul. 
Forrás: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel= 3390631 

 
2010. január 22. 
 
A finnországi svédek mind reménytelenebbnek látják nyelvük 

helyzetét 
 
A finnországi svédeket egyre jobban nyugtalanítja, hogy milyen jövő 

vár nyelvükre szülőföldjükön.  Egy ma közzétett közvélemény-kutatás 
szerint alig néhány év alatt drámaian csökkent az a hit, hogy a svéd nyelv 
fennmarad Finnországban. 

A törvény szerint a svéd nyelv egyenrangú a finnel, és mindenkinek ál-
lampolgári joga, hogy bármely hatósággal svédül beszéljen. 

– Helsinkiben (svéd neve: Helsingfors) nehéz dolga van annak, aki ra-
gaszkodni próbál állampolgári jogai érvényesítéséhez, mert kötekedő 
idiótának nézik, aki olyasmit kíván, ami valójában teljesen felesleges és 
kellemetlen. Ezért ezt általában nem is szokták igényelni csak erőteljes 
provokáció esetén, mondja Christoffer Cronström. 

Christoffer Ekenäsben (a helység finn neve: Tammisaari) lakik, ahol to-
vábbra is jól el tud lenni a svéd nyelvvel, de rosszabb a helyzet, ha Helsin-
kibe jön, például hogy egy hatóságot felkeressen. Ott gyakran elutasító, 
ijedt vagy zavart arcokkal találkozik, ha anyanyelvét, a svédet használja. 

De a svéd nyelv Ekenäsben is kezd teret veszíteni. Erre egyik példa az 
ottani svéd nyelvű szülészet. Ezt meg fogják szüntetni, és az anyákat a 
finn nyelvű szülészetre irányítják át. 

A finnországi svédek mindinkább elveszítik a hitüket a svéd nyelv jö-
vőjében. Egy friss felmérés azt mutatja, hogy a finnországi svédeknek csak 
67 százaléka hiszi, hogy nyelvük fennmarad Finnországban. Öt évvel 
ezelőtt 87 százalék volt ez az arány. A jövőbe vetett hit jelentősen hanyat-
lott tehát. 

Ennek oka feltehetően az az általános elégedetlenség, amelyet az ál-
lami és helyhatósági ügyintézésben hozott reformok váltottak ki, amelyek-
ről a svédül beszélő lakosság kimutatta, hogy nem vették figyelembe az ő 
igényeit. Sokan felfigyeltek arra, hogy az ország belügyminiszteréről, Anne 
Holmlundról kiderült: fogalma sincs arról, hogy Finnországban 300.000 
embernek svéd az anyanyelve. 

Christoffer Cronström azonban reméli, hogy egy liberálisabb és nyíl-
tabb finnországi beszédkörnyezettel meg lehet menteni a svéd nyelvet. 

– Egyáltalában a beszédkörnyezetnek kissé szelídebbnek és tolerán-
sabbnak kellene lennie. Ez nemcsak a finnországi svédeket érinti, hanem 
más közösségeket is. Nem tudom, miért szenved az ember xenofóbia (ide-
gengyűlölet) hiányában is ebben az országban, de ez gyakran megtörténik 
vele – mondja Christoffer Cronström. 

 

 Megjelent az Átalvető 74-es, 2010. júniusi számában. 
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(Göteborg, 2004 nyarán) 

Elpolitizált szavaink 

Néhány évig cigány gyerekeket is tanítottam Nagyváradon a 
Kolozsvári úti vegyes (román és magyar) tannyelvű általános isko-
lában. Osztályfőnöke is voltam egy kizárólag belőlük álló osztály-
nak. Beszélgetés közben megkérdeztem tőlük egyszer: kinek-minek 
tartják ők magukat? Némi habozás után V. Mari, az osztály jó tanu-
lóinak egyike, azt mondta: románnak.  

– Miért románnak? 
– Azért, mert Romániában élünk. 
– De hiszen nem is tudtok rendesen románul. Ti cigányok 

vagytok. Mivel nem mindegyikőtök ismeri jól a cigány nyelvet, és az 
anyanyelvetek inkább a magyar, esetleg magyar cigányoknak 
mondhatjátok magatokat. 

Nem tudom, a gyermekek érezték-e, de szándékom szerint eb-
ben ott volt az a sugallat, hogy az ember vállalja természetes módon 
önmagát. Akkor még nem tudtam, hogy talán „hibás” szóval jelöl-
tem meg a hovatartozásukat. Pedig egy nagyon régi élményemet 
nagyobb odafigyeléssel hasznosíthattam volna. 

Gimnazista lehettem – tehát majd fél évszázada –, amikor a 
szülővárosomban, Szatmárnémetiben valahogyan ismerősökké 
lettünk egy közelünkben lakó fiatalemberrel. Inkább csak köszönő-
viszonyban voltunk, de egyszer megállított, és mély tüzű tekinteté-
vel erősen a szemembe nézve megkérdezte: 

– Tudod, mi vagyok én? 
Némileg zavarba jöttem, mert nem egészen értettem, milyen 

mineműségére kérdez rá, de sürgető várakozására kissé bizonytala-
nul megkockáztattam: 

– Hát cigány vagy. 
– Nem – mondta. – Én roma vagyok. 
A szó ismeretlen volt számomra, ezért csodálkozva visszakér-

deztem: 
– Román vagy? 
Kijavított. A beszélgetés lényege sokáig nem volt egészen ért-

hető számomra, pedig ekkor tudtam meg, hogy a cigányok magukat 
romának nevezik. 

Évtizedek teltek el ez után, és a szóval alig találkoztam. Társal-
gás közben nagyon ritkán felmerült ugyan futólag, bár néhány is-
merősöm – talán az említetthez hasonló szótévesztés következtében 
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– valóban románnak mondta. A három év alatt, amíg a „sorompón 
túli” iskolában tanítottam, a diákjaim nem említették ezt a nevet. 

 
A cigány 

A kilencvenes évek elején tűnt fel erőteljesen a roma megneve-
zés, és ez a tömegkommunikációban a cigány név rovására lassan 
egyeduralkodóvá válik. A változás a Magyar értelmező kéziszótár 
1972-es és 2003-as kiadásai szövegének különbségében is jelentke-
zik. Az előbbi cigány szócikke a fogalmat cigány személyként hatá-
rozza meg, a szó melléknévként történő leírásában pedig az érintet-
tek eredetére, embertani jellegzetességeire utal. Ugyanebben a 
roma cigány férfit jelent; a szótár a szót bizalmasnak és kiveszőfél-
ben levőnek jelöli. A 2003-as kiadás szerint a cigány a roma nem 
hivatalos megnevezése. (Jó lenne érteni, mitől lett a roma szó hiva-
talos, ki döntötte ezt el, különösen, hogy az érintettek mindkét szót 
használják szervezeteik elnevezésében.) A roma melléknévi értel-
meként ugyanazt a szöveget olvashatjuk, mint az 1972-esben a ci-
gány szóra, főnévként pedig jelentése: „roma személy, különösen 
férfi”. 

Az említett értelmező szótárakból végül is az derül ki, hogy a 
roma név eredetileg a férfiakra vonatkozott, ezt terjesztették ki – 
talán csak a nyolcvanas évek végétől – nemétől és életkorától füg-
getlenül minden cigányra. Diákkori ismerősöm ezzel a szóval nem 
azt közölte tehát magáról a maga nyelvén, hogy ő cigány, hanem 
azt, hogy ő cigány férfi. 

Mindenkinek szíve joga, hogy úgy nevezze magát, ahogy neki 
tetszik. De a cigány egy zamatos, jóízű, művelődési és történelmi 
fogalomtársításokban gazdag, élettel teli, délszláv eredetűnek tar-
tott régi magyar szó. Miért kellene nekem ezt a szót kiiktatnom 
magyar szókincsemből, és egy számomra sokkal kopárabban hang-
zó, a média meglehetősen erőszakos szorgalmazása következtében 
lassan erős politikai árnyalatot nyerő szóval, a romával helyettesí-
tenem? 

Lehet, hogy azok, akiket én mint gyermekeket tanítottam, ma 
maguk is romának nevezik magukat. Én mégis csak mint cigányok-
ra tudok visszaemlékezni rájuk, ha azt akarom, hogy a hajdani 
együttlétek emberi melegét újra érezhessem. 

 
A néger 

Nagy vitába keveredtem két középső gyermekemmel nemrég. 
Átitatja őket a demokrácia és az emberi jogok igénye, humánus 
eszményeik jegyében kritikusan nézik a svéd társadalmat is, amely-
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ben felnőttek. A néger szót merészeltem kimondani egy családi 
beszélgetés közben, és ez a felháborodás kisebb viharát keltette, 
mert szerintük feketét kellett volna mondanom helyette. Gyermeke-
im, színes bőrű ismerőseik véleményére és érzékenységére utalva, 
elmondták, hogy ez a szó sértő, mert keletkezése körülményeiből 
következően a gyarmati leigázottságot és a rabszolgatartást idézi, 
tartalmában, hangulatában a fehérek gőgjét, az afrikai lakossággal 
szembeni rasszista lenézést hordozza, ráadásul mint gyűjtőfogalmat 
önkényesen, az érintettek megkérdezése nélkül találták ki és alkal-
mazzák. 

Nekem elsőre gyermekkori olvasmányaim jutottak eszembe, 
amelyekben a fekete bőrű emberek néger megnevezése éppen olyan 
természetes és erkölcsileg semleges volt, mint például amikor ma-
gyart mondanak egy közép-európai népre. A Tamás bátya kuny-
hójában a néger olyan ember volt, mint bárki más, alávetettsége és 
szenvedése következtében pedig rokonszenvesebb, mint a könyv-
ben szereplő legtöbb fehér. Nem a néger (angolul Negro), hanem a 
nigger (angolul ugyanígy, csak nagy kezdőbetűvel) szó volt megalá-
zó, ez fejezett ki faji lenézést és megvetést. Legalábbis akkoriban. 

Mi történt azóta? 
Nézzük meg a Magyar értelmező kéziszótár megfelelő szócikkeit, 

hátha segítenek világosabban látni. Az 1972-es kiadásban a néger szó 
jelentése melléknévként: „Tömegében Afrikában, a Szaharától délre 
élő, ill. onnan származó nagyon sötét bőrű <nép(ek valamelyike)>, ill. 
ezekhez tartozó, velük kapcs., rájuk jellemző”, főnévként pedig: „Néger 
személy”. A fekete szó több jelentése közül a harmadik érvényes ese-
tünkben: „Néger ember”, de a (biz) rövidített jelzés szerint ebben az 
értelemben csak bizalmas társalgásban használatos. Pontosan ugyan-
ezt találjuk a 2003-as kiadásban is – egy lényeges különbséggel: köz-
vetlenül a néger után a pejor rövidítést iktatták be, azt jelezvén, hogy a 
szónak minden jelentésében pejoratív, elítélő, lekicsinylő jellege van. 
Különös, hogy mégis megmarad a néger szó „néger személy” jelentése, 
mint ahogy a feketének a „néger ember” jelentése is, ebből pedig volta-
képpen az következne, hogy a fekete is pejoratív jellegű szó, amelyet 
ráadásul továbbra is csak bizalmasan használnak. 

Nagy gondban lehetnek a néprajz szakemberei, hiszen ez a tu-
domány Afrika negroid népességét két nagy csoportra osztja: bantu 
négerekre és szudáni négerekre. Valamikor földrajzot is tanítottam, 
és a romániai tankönyvek ezeket a kifejezéseket használták, de ezek 
találhatók például a Budapesten 1985-ben megjelent Nagy világat-
laszban vagy Kiszely István A Föld népei című sorozatának az Afri-
ka népei címen 1986-ban kiadott vaskos kötetében is. Ha a néger 
megnevezés valóban pejoratív, hogyan kerülheti el a néprajz tudo-
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mányának világa, hogy az általa használt terminológia miatt rá ne 
süssék a faji lenézés bélyegét? Vitapartnereim szerint úgy, hogy 
bantu négerek helyett egyszerűen bantukról beszéljenek. De ezt a 
szudáni négerek esetében már nem lehet alkalmazni, hiszen a szu-
dániak megnevezés nem a Nyugat-Afrikától Szudánig elterülő vi-
dékek fekete bőrű népeire érthető, hanem kizárólag Szudán állam 
lakosságára, ebben pedig benne vannak az ott élő arabok is. 

A tisztánlátást erősítendő, járjuk körül egy kicsit a néger szó 
eredetét. 

A portugálok a XIV. század (tehát már 1300-as évek) végétől 
igyekeztek felderíteni Afrika partjait, és több gyarmatot hoztak ott 
létre. Az ismeretlen vidékekről szóló sok rémmese lelki hatásait 
lassan leküzdve, óvatosan haladtak egyre tovább, és 1498-ban elér-
ték legfontosabb céljukat: Vasco da Gama Afrika megkerülésével 
eljutott a fűszerek lelőhelyére, Indiába. Afrika sötét bőrű lakosainak 
neve ezektől az utazóktól-gyarmatosítóktól származik. Feketéknek 
mondták őket, és ez a szó portugálul (és spanyolul is) így hangzik: 
negro. 

A fekete katalánul és okszitán nyelven negre. Feltehetően ez 
utóbbiból származott – a nyelvészek szerint német közvetítéssel – a 
magyar néger szó. A mai Franciaország déli részén ugyanis – ahol 
az okszitánt napjainkban is mintegy kilencmilliónyian ismerik – a 
középkorban Provence néven hosszú ideig önálló grófság létezett.  
Ennek gazdag irodalma volt, kultúrája a XI–XII. században élte 
fénykorát, nyelve Európa-szerte divatos volt akkoriban. Csak 1486-
ban (a mi Mátyás királyunk idején) csatolta országához örökség-
ként VIII. Károly francia király. A provanszi nyelv (az okszitán) 
ekkor megszűnt az irodalom és a közigazgatás nyelve lenni, és 
„francia tájnyelvvé” degradálódott. 

Az okszitánban a „e” hangot é-nek ejtik, ezért a negre szó in-
kább négrének hangzik. Minden bizonnyal ebből lett a német Neger 
(ennek első „e” hangja szintén hosszabban ejtendő), és így jutunk el 
végül a magyar négerhez. 

A Magyar értelmező kéziszótár szerint a németbe franciából került 
a szó. Ez a téves állítás kétségtelenül a hagyományos francia történe-
lemhamisításra vezethető vissza, amely igyekszik úgy beállítani, mint-
ha a provanszi kultúra a franciának a része lett volna, a provanszál 
pedig a francia nyelv egyik alváltozata. Pedig a trubadúrok korántsem 
franciául zengték dalaikat. Nem ez az egyedüli eset a világban, amikor 
egy uralkodó hatalom valamely nép bekebelezésével egy időben igyek-
szik kisajátítani annak múltját és értékeit is. A francia nègre (olvasd: 
negr) szó kétségtelenül az okszitán negre francia stílusú olvasata, de 
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ezt már csak négernek lehet fordítani, hiszen náluk a noir (olv. noár) 
jelenti a feketét. 

Az angolszász világba a feketék neve a portugálból származott 
azáltal, hogy a negro szót angol olvasattal vették át. 

A kifogásolt megnevezés, a néger tehát azoknál a népeknél 
használatos, amelyek csak később, illetőleg közvetve kerültek kap-
csolatba Afrika sötét bőrű lakosaival, vagy éppenséggel csupán a 
rájuk vonatkozó fogalommal, és a latin nyelvcsaládhoz tartozó né-
hány nép fekete szavát fordítás nélkül vették át. Valójában csupán 
azt lehetne a szemükre vetni, hogy néhány évszázaddal ezelőtt nem 
fordították le a szót a saját nyelvükre. Hiszen a portugálok és a 
spanyolok voltak a legnagyobb rabszolga-kereskedők, mi több, ők 
birtokolták a legnagyobb számú afrikai rabszolgát, mégsem kifogá-
solja senki, hogy ők ma is úgy emlegetik e földrész lakóit, illetőleg 
azok másutt élő rokonait, ahogy eredetileg elnevezték őket. (Furcsa 
is lenne azt várni, hogy egy új, még patyolatfehér szót találjanak az 
embereket jelölő feketére.) Brazíliába, erre az eredetileg portugál 
gyarmatra a XVI–XIX. században négymillió négert vittek rabszol-
gának; a spanyol birodalomba 2,5 milliót. Észak-Amerika brit terü-
leteire ugyanezen idő alatt ötszázezer embert hajóztak át az Atlanti- 
óceánon. Ez a spanyolok rabszolgáinak csak ötöde, a brazilokénak 
pedig alig nyolcada. A rabszolgának szánt, összesen 11 milliónyi 
fekete 42%-át portugáliai (és brazíliai) kereskedők szállították. 
Mindennek ellenére a negro portugál, illetve spanyol megnevezés-
sel senkinek nincs semmi baja, ennek használata nem megalázó, 
mert mindkét nyelvben feketét jelent, de ha ugyanezt a szót angolul 
olvassuk (Negro), akkor az már megvetést hordoz és lealacsonyító. 
Nincs itt valami mélységes tudatzavar? 

 
Meddő viszály 

Valamilyen okból napjainkban némely szavunk kampányszerű 
erkölcsi leértékelése zajlik. Kedvenc kiindulópont ehhez a másik 
ember személyisége megsértésének a vádja. A vád igazolására álta-
lában mind a történelmi, mind pedig a jelenlegi valóságtól el szabad 
térni. 

Egyesek szerint a cigány megnevezés sértő. Ez a múltra vonatkoz-
tatva is ostoba kijelentés azt igyekszik elhitetni, mintha a név felcseré-
lésével valami alapvető változás történhetne. Pedig egy csapásra – és 
különösen ettől – sem az ő helyzetükben, sem a világszemléletükben, 
sem pedig a hozzájuk való jelenlegi sokrétű viszonyulásban nem várha-
tó ilyen fordulat. Általános javulásra sem lehet számítani, hiszen aki-
nek rossz véleménye van a cigányokról, az mint romákat sem fogja 
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jobban szeretni őket. A cigány név sértő voltára vonatkozó állítás sugal-
lata szerint eddig mindenki csak lenézte, aki így nevezte őket. Ez pedig 
egy gonosz rágalom. 

A néger szónak a feketével való felváltása kétségkívül az Egye-
sült Államokban kezdődött, és ez a politikai jellegű nyelvi „lele-
mény” főleg a XX. század hatvanas éveitől kezdett terjedni a világ-
ban. A szó (vagy csak használóinak?) agresszivitása oly nagy, hogy a 
néger spirituálék megnevezést rövidesen a furcsa sugallatú fekete 
spirituálék kifejezés fogja felváltani. Erre utal az a tény, hogy a 
minap a keresőbe beírva, a Negro spirituals angol szópárosnak 
15.800, a Black spiritualsnek pedig már 1990 lelőhelyét találtam a 
világhálón. 

Megjegyzendő, hogy bár a francia nègre szót is mindinkább a 
noir váltja fel, a feketék lakta francia nyelvű országokban gyakran 
ma is négernek nevezik saját művészeti rendezvényeiket. A 
Lexilogos nevű francia nyelvű internetes szótár honlapján a nègre 
szóról többek között azt olvashatjuk, hogy ennek black megfelelője 
amerikanizmus. Szerinte némely fehér azt hiszi, ha a négereket 
feketének (black) hívjuk, akkor nem becsméreljük, nem feketítjük 
be (dénigrér) többé őket. A jelenséget a francia nyelvű feketék kö-
zött keletkezett és elterjedt négritude (olv.: négritüd; magyarul: 
négerség) mozgalommal veti össze. Ennek talán legismertebb kép-
viselője Leopold Sedar Senghor költő volt, aki Szenegál független-
ségének elnyerésétől csaknem húsz éven át töltötte be az ország 
elnöki tisztjét. A négritude arra buzdított, hogy a fekete bőrű embe-
rek legyenek büszkék néger voltukra és néger kultúrájukra. 

Sokan felháborodnak azon, hogy a Svéd Akadémia a néger szót 
(svédül is neger) vonakodott pejoratív jellegűvé nyilvánítani. Lám, a 
mi nyelvtudósaink meghajoltak a nemzetközi nyomás előtt, és a Ma-
gyar értelmező kéziszótár újabb kiadásában eleget tettek a politikai 
indíttatású új igénynek. Remélhetőleg újabb hasonló változásoknak 
is tanúi lehetünk majd. A számi népet például szótárunk egyik kötete 
sem ismeri még, noha a Bonniers-féle svéd értelmező szótár 1991-es 
kiadásában már helytelennek tartja, ha lappoknak hívjuk őket. Re-
mélhetőleg előbb-utóbb ez is „begyűrűzik” hozzánk, és a lapp népnév 
kivész majd a magyar tömegkommunikációból és az iskolai tanköny-
veinkből. Ezzel párhuzamosan talán nekünk is kampányt kellene 
indítanunk, hogy népünk nevét mondják magyarnak világszerte, ne 
nevezzenek bennünket ettől igencsak eltérő módokon, ahogy ezt 
Európa különböző népei az utóbbi bő egy évezredben megszokták. 

A népneveknek önmagukban nincs erkölcsi töltésük. Ennek el-
lenkezőjét csak ideológiai indíttatásból állíthatja bárki. A szó jelle-
gét használatának módja dönti el, tehát a használat ténye önmagá-
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ban senkit sem jellemez. Ezért hamisak azok az állítólagos „békeho-
zók”, akik a szavak felcserélését az egyenlőség és a méltányosság 
megteremtése csodaszereként hirdetik. 

A szavak manipulátorai benyúlnak az agyunkba, és igyekeznek 
cenzúrázni gondolatainkat. A gondolatszabadság korszakának ha-
zudott századunkban öncenzúrára kényszerítenek; arra, hogy ret-
tegjünk: indokolatlanul megbélyegzett ártatlan szavaink használata 
miatt bennünket is meg ne bélyegezzenek. Ennek a mesterkedésnek 
áldozatai vagyunk mindnyájan. Azok is, akikre a művileg kifogásolt 
szavak vonatkoznak. 

Olyan korban élünk, amelyben egy lényegét és céljait elrejteni 
igyekvő ideológia a legszebb eszményeket is arra igyekszik felhasz-
nálni, hogy mind bennünk, mind köztünk, emberek között zavart 
támasszon, hatástalanítva ezáltal belső iránytűnket és meddő viszá-
lyokra késztetve valamennyiünket. Talán azért, hogy elterelje a 
figyelmünket mindarról, ami lényeges. 

 

 Megjelent az Átalvető 2004. szeptemberi, valamint a Kapu 
2005. májusi számában. 
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(Göteborg, 1991. szeptember eleje) 

A „svéd modell” mítoszának végnapjai 

Tudod, mi tartja fenn a svéd szocializmust? – kérdezte Svédor-
szágba érkezésünk első napjaiban egyik ismerősöm. – A svéd kapi-
talizmus. 

A tréfás diagnózis találó, mert ez az együttes hosszú ideig való-
ban jól működött. Mára azonban mindinkább érzékelhetők e mo-
dellnek kikiáltott felemás rendszer negatív következményei. 

A „svéd modell” mind a kapitalista, mind a szocialista rendszer 
tagadására épült, s egy „harmadik út” választásával olyan társada-
lom létrehozására törekedett, amely mindenki számára (magas) 
anyagi jólétet és biztonságot nyújt, s az egyenlőség és igazságosság 
nevében a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a társadalmi 
különbségeket. 

A szociáldemokrata propaganda meglehetős sikerrel táplálta 
be az emberek fejébe azt a felfogást, miszerint a svéd társadalom 
egyedülálló és csaknem tökéletes képződmény, párját nem találni a 
világon. A bíráló hangokat sokáig elnyomta a lelkendezők kórusa. 
Ennek reális oka volt: a virágzó gazdaság csaknem teljes foglalkoz-
tatottságot biztosított, és erőforrásai elegendőknek bizonyultak a 
szociális célkitűzések megvalósításához. 

A válság már mintegy évtizede a felszín alatt lappang, egyér-
telmű jelentkezése azonban az utóbbi két év fejleménye. A világ 
legnagyobb adójával bíró országból a tőke mindinkább külföldre 
menekül. A magas önköltségű svéd termékek iránti kereslet meg-
csappant a világpiacon. A társadalomnak olyan „új” jelenségekkel 
kell szembenéznie, mint a termelés visszaesése, a magas infláció és 
a rohamosan növekedő munkanélküliség. A korántsem kis összegek 
fölött rendelkező államkasszát mindinkább kimerítik a szociális 
juttatások, valamint az újraelosztást szolgáló, hatalmasra felduz-
zasztott adminisztratív apparátus. 

Az egyenlőség elvéből egyenlősdi lett: Svédországban nem illik 
kitűnni, mert az mások érzékenységét sértheti. Az iskola (sőt már az 
óvoda is) ezt a szemléletet terjeszti, s őrködik is fölötte. A társadal-
mi különbségek megszüntetésének szimbólumaként a hetvenes 
évek elején az ország apraja-nagyja egy emberként áttért az általá-
nos tegeződésre. Az erősen progresszív adóval szinte uniformizált 
jövedelmek elsorvasztották az újító szellemet: a többletteljesítmény 
nem kifizetődő. (Ezen némileg módosított a jövedelmi adók ez évi 
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csökkentése. Cserében kiterjesztették és jelentősen növelték a for-
galmi adót; az infláció jó része ebből származott.) 

A tanuló maga döntse el, mit akar tanulni, és mit nem, szemé-
lyiségét pedig semmilyen büntetéssel megterhelni nem szabad – 
vallja az állami monopóliumként működő oktatási rendszer. Ezek-
nek az elveknek a gyakran szélsőséges alkalmazása következtében 
nagymértékben csökkent a fegyelem és a színvonal. Az önálló erőfe-
szítéssel nem túlságosan ismerős nemzedékek hálás alanyai (és 
áldozatai) az élet számos területére kiterjedő állami gondoskodás-
nak. 

Az európai felzárkózás igénye – gazdasági kényszerből – Svéd-
országot is elérte. A Közös Piachoz való csatlakozást kimondó dön-
tést előkészítő időszakban a tömegkommunikációban először jelen-
tek meg olyan nemzetközi összehasonlítások, melyek bizonyították, 
hogy a szociális biztonságot nyújtó intézkedések legtöbb területén 
bizony korántsem a svéd társadalom áll az élen. 

A nyugat-európai példák megcáfolják azt a tévhitet, hogy az ál-
talános létbiztonság összeegyeztethetetlen a kapitalizmussal. Svéd-
ország mai helyzete viszont azt példázza, hogy az államszocializmus 
kapitalista talajon is – előbb-utóbb – a társadalom hanyatlásához 
vezet. 

Egy több évtizedes mítosz van szertefoszlóban. E mítosszal a 
lelkükben a svéd emberek nagy része egyfajta időtlenségben: a 
mában élt és él. A húszas évek eleje óta (egyetlen rövid megszakí-
tással) uralkodó szociáldemokrata párt számára a történelem min-
denekelőtt erre a periódusra korlátozódik, melynek fényes eredmé-
nye az eredetileg örök életűnek hitt „svéd modell”. A tömegkom-
munikáció és különösen az oktatás ebben a szellemben közelíti meg 
a múltat, és finoman osztályszemléletű értékeléssel jobbára lomtár-
ba utalja mindazt, ami korábban történt. 

A gazdasági válságot tehát egy tudati válság súlyosbítja. A 
helyzet feltehetőleg arra fogja késztetni a svéd társadalmat, hogy 
újrafogalmazza saját, konjunktúráktól független folytonosságát, 
visszahelyezve magát a történelembe. Ez azt is eredményezheti, 
hogy az ország, az új világhelyzetben amúgy is időszerűtlenné vált 
semlegességi politikájával végképp felhagyva, cselekvőbb szerepet 
vállal az új európai viszonyok kialakításában. 

A svéd polgár számára fájdalmasabb folyamat lesz társada-
lomképének szükségszerű megváltoztatása. Nem csupán a minden-
kiről atyaian gondoskodó állam álmáról kell lemondania, de azok-
ról az elképzelésekről is, melyek nemes eszmék jegyében idealizál-
ták az egyértelműen igazságos társadalom megvalósításának lehe-
tőségét. 
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Újra kell értékelnie mindenekelőtt azt a ma még eléggé elter-
jedt nézetet, mely szerint a tőke eleve elítélendő. Be kell látnia, 
hogy a nemzet jóléte függ tőle.1 

 

 Megjelent az Új Magyarország 1991. szeptember 16-i számában. 
Az írás megjelenése előtt egy nappal korábban volt Svédországban a 
parlamenti választás, amelyen az általában uralmon levő szociál-
demokrata párttal és lehetséges szövetségeseivel – ezek legtöbbször 
a kommunisták voltak – szemben a polgári pártok győztek. 

 
 

 

                                                                 
1 E sorok írásakor még nem körvonalazódtak előttem a tőke nemzeteket fel-

falni, népeket leigázni kívánó globalizációs törekvései. 
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(Göteborg, 2004 tavaszán) 

Az uralom eszközei 

A globalizáció eszmei alapjai a társadalmi gyakorlatban 
 

Sokan igyekeznek úgy feltüntetni a globalizációt, mintha az egy 
lényegében évszázadok óta elkezdődött természetes folyamat bete-
tőzése, ígéretes kiteljesedése lenne, amelynek során megvalósul az 
emberiség régóta kívánatos funkcionális egysége, és lehetővé válik a 
világproblémák közös erőfeszítéssel történő megoldása. A globali-
zációnak a bírálók által felmutatott számos negatívumát áthidalha-
tó kísérőjelenségnek, esetleg távlatosan kiiktatható gyermekbeteg-
ségeknek tekintik, amelyek szerintük nem módosítják lényegesen a 
jövőbe mutató kibontakozás derűlátásra feljogosító jellegét. 

 
* 
A globalizáció valódi természete a legközvetlenebbül a pénz 

működésében érhető tetten, ezen a téren jelentkezik a legnagyobb 
különbség az előző korokhoz viszonyítva. Ma a fő jelszó a szabad 
mozgás; ezt a világ egységesülésének alapvető követelményeként 
szokás hangoztatni. Mintha nem is lenne többé jövő az emberek, az 
áruk, a szolgáltatások, a gondolatok és a tőke minden korlátozástól 
mentes „szabad áramlása” nélkül. A fő hangsúly kétségtelenül a tő-
ke szabadságán van. Soha nem látott méretű pénzügyi összefonódá-
sok és tranzakciók világában élünk, amelyek mind áttekinthetetle-
nebbekké és az erre hivatott szervek számára mind ellenőrizhetet-
lenebbekké válnak, ezáltal lassan kikerülnek a nemzetgazdaságok 
hatásköréből. A tőke és az állam szélsőséges szétválásának vagyunk 
tanúi. Ebben az új helyzetben a politika a nagy pénzügyi hatalom-
mal bíró nemzetek fölötti erők vazallusává válik, hiszen ez utóbbiak 
tartják ellenőrzésük alatt az országok gazdaságának működését, és 
nem csupán jutalmazni képesek, hanem büntetni is, például tőke-
kivonással. Így válik valóban eggyé a pénz és a hatalom. 

A pénz szabad mozgása során nem oda megy, ahol szükség van 
rá, hanem ahol a legnagyobb mértékben gyarapítani tudja önmagát. 
Az a társadalom, amelyik magához akarja csalogatni, le kell építse 
igényeit, mérsékelnie kell a nagy cégek jövedelmének megadóztatá-
sát és korlátoznia a szociális juttatásokat. 

A globalizációnak indult világban a nagy haszonszerzés egyik 
gyors módja országok valutái leértékelésének hatalmas tőkeerejű 
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tőzsdei manipulációkkal történő kikényszerítése. Ennek számos 
példáját ismerjük az utóbbi másfél évtizedből. A pénzszivattyú mű-
ködésének egyik válfaja ez, hatására népek munkájának gyümölcse 
vész el, szinte napok alatt egész nemzetek lesznek szegényebbek. 
Ilyenkor a spekuláció globalizációjának a tanúi vagyunk. Szabad 
rablás ez a javából. 

Minden jel arra mutat, hogy a világ kormányai nem tudják, 
esetleg nem is akarják megfékezni az előbbiekben vázolt folyamato-
kat, de az is lehet, hogy a retorzióktól való félelmükben meg sem 
merik kísérelni, hogy gátat vessenek a tőke rablóműködésének. 

A globalizáció célja, hogy a pénz urai – vagy mindenesetre leg-
befolyásosabb köreik – közvetlen gazdasági beavatkozásokkal a po-
litika háttérhatalmaiként megszerezzék az emberiség fölötti ural-
mat. A legnagyobb gazdasági és politikai (no meg persze katonai) 
hatalom ma az Amerikai Egyesült Államokban összpontosul, ezért 
természetszerűleg ez az ország képviseli eme törekvést, vallja saját 
céljának a globális világhatalom megvalósítását. A világ pénzműve-
letei nyereségének nagy része minden bizonnyal az ő gazdaságába 
áramlik. Ezért valószínű, hogy megvétózna minden olyan kísérletet, 
amely a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszer megváltoztatására 
irányulna. 

A kommunista uralmat megtapasztalt népek a rendszer össze-
omlásakor azt hitték, hogy eljött a szabadság, a jólét és az emberi 
méltóság érvényesülésének ideje. Ehelyett – egy kedvező pozíció-
ban maradt vagy oda valamilyen módon bekerült réteg kivételével – 
a nagyfokú elszegényedést, a létbizonytalanság mérhetetlen növe-
kedését, a kiszolgáltatottság eluralkodását élték meg. Ilyen körül-
mények között a szabadság gúnyosan csengő szó marad csupán. S 
bár munkahelyeik továbbra is bármikor ezer mérföldekre költöz-
hetnek „szabadon” a fejük fölül, viszonylag szerencsésebbeknek hi-
szik magukat azon államok, amelyeket a gazdaságilag korlátozott 
lehetőségű periféria valamelyik országaként mégiscsak bevettek az 
Európai Unióba. 

Furcsa módon a kommunista hatalom végével hirtelen pénzhi-
ány támadt a nyugati országokban is. Mintha a politikai ellenfél ki-
szenvedésével úgy ítélte volna meg a tőke, hogy itt az ideje kritiku-
san átértékelni a népjólét fogalmát, és a maga számára nyereség-
központúbbá tenni minden emberi tevékenységet. Ezt a folyamatot 
szolgálja a mindent magánosítás dühöngő láza is, amely nálunk, 
Magyarországon is látványosan pusztít. 

Mint ismeretes, a világon évről évre gyors ütemben nő a sze-
gény és a gazdag országok közötti különbség, mint ahogy az egyes 
országokon belül is mind nagyobb a távolság a tehetősek és a köz-
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nép között. A történelem folyamán talán soha nem volt ilyen mér-
tékű a kizsákmányolás, mint napjainkban. Az Egyesült Államok, a 
szabadság legendás letéteményese pedig, a 2001. szeptember 11-i, 
rendkívül ellentmondásos és tisztázatlan események ürügyén, a 
terrortámadás  lehetőségére hivatkozva, kiterjesztette az egyének 
ellenőrzését és a rájuk vonatkozó adatgyűjtést, és állítólag ügyvédi 
védelem nélkül titkos bázisokra szállított megvádolt és letartózta-
tott embereket, megnyirbálva így polgárainak alkotmányos jogait. 
Ugyanakkor megnyitotta a terrorizmus elleni fegyveres harc front-
ját a világban. Még nagy árat fizethet azért, hogy mindezek miatt 
megvetett és gyűlölt országgá válik, hiszen kétséges, hogy ezeket az 
érzéseket erőfölénnyel hatásosan féken lehetne tartani. 

 
* 

 A társadalmak legtökéletesebbjének beállított globalizált világ, 
állítólag jövőnk egyetlen számba vehető reális perspektívája ko-
rántsem a szabadság, az egyenlő lehetőségek vagy legalább az ész-
szerűség hazája. 

A tőke szabad áramlásának biztosításával minden felvásárol-
hatóvá válik a nagy pénzek tulajdonosai számára. Így valamennyi 
leendő haszon is az ő birtokukba kerül, országok és kontinensek 
lakosai válnak bérmunkásaikká, és ingatlanjaik révén ők lesznek a 
legvédettebbek, ha a mai, biztosítékok nélküli konvenciókon alapu-
ló, mesterségesen felfújt pénzügyi rendszer egy napon „véletlenül” 
kártyavárszerűen összeomlik. 

A szabad kereskedelem azt jelenti, hogy a magasabb technoló-
gia vagy az olcsóbb munkaerő birtokosa, a több támogatást élvező, 
vagy aki dömpingárakat lehetővé tevő tőkeerővel rendelkezik, meg-
fojthatja versenytársait. Nem egy ország mezőgazdaságának és 
iparának egész ágai mentek és mennek tönkre emiatt. 

Az áruk szabad forgalmának hangsúlyozott igényét ma főleg 
az indokolja, hogy a termékek mindinkább ott készülnek, ahol na-
gyobb haszonnal állíthatók elő, nem pedig, ahol igény van rájuk. Ez 
a szállítások volumenének óriási növekedését, ezáltal a környezet 
fokozottabb szennyezését és a behatárolt mennyiségű természeti 
források elfecsérlését eredményezi. Ez történik minden esetben, 
amikor a nyereséget teszik meg az „észszerűség” alapjává. Ahol a 
globalizáció megjelenik, ott ennek az észszerűségnek a jegyében ro-
hamos pusztulásnak indul a természeti környezet, és haldokolni 
kezd az emberek lelki igényeivel összhangban kialakult hagyomá-
nyos helyi életforma. 

Az elgyökértelenedés globalizációját éli meg a világ. Ennek 
nagy gyakorlati jelentősége van: a gyökereiktől megfosztott em-
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berek (az „egyedek”) könnyebben irányíthatók külső behatások és 
sugallatok által. A Ceauşescu nevű volt román diktátortól kiagyalt 
falurombolásokat a most alakuló új világrend (más stílusban ugyan, 
de minden feltűnés nélkül) játszva végrehajtja – nemcsak a környe-
zetünkben, hanem a lelkünkben is. Ennek kitűnő eszköze többek 
között „a munkaerő szabad áramlása”. 

Az említett tényezők közül – mind elméletben, mind gyakorlat-
ban – a pénz lenne az, amelyik a legkönnyebben, a legegyszerűbben 
áramoltatható olyan vidékekre, ahol szükség van rá. De nem: menjen 
csak a munkaerővé „avanzsált” ember oda, ahol a pénznek van éppen 
szüksége őreá, és annyiszor és olyan távolságokra vándoroljon, ahogy 
ezt a kialakított helyzet megköveteli tőle. Az elgyökértelenedésnek 
fontos momentuma a szülőföldtől való elszakadás; ezt a lehetőséget 
az új világrend (leendő) urai nem szalaszthatják el. A munkaerő men-
jen külföldre is, hogy az idegenek közötti élet élménye is porhanyó-
sabbá tegye. Mert hiszen nem tanulni, nem tapasztalatot szerezni 
megy, emberi méltóságában sérthetetlenül, a bármikori visszatérés 
lehetőségének birtokában (mint a „sötét középkor” kötelező külföldi 
tanulmányutat tevő mesterlegényei), hanem megélhetést keres, eh-
hez személyiségéből is árat kell fizetnie, és a körülmények alakulása 
folytán a hazába legtöbbször nem nyílik számára visszaút. 

A népek nagy összekeverésének elsődleges áldozata Európa lesz. 
Az a cél, hogy – legalább etnikailag – olyanná váljék, mint az Egye-
sült Államok. A világban százmilliók várják, hogy földrészünkön 
üthessenek tanyát, jelentős részük politikai elnyomásra vagy akár 
üldöztetésre is megalapozottan hivatkozik. A világpolitika, még a 
nemzetközi jog is többnyire az elnyomókat támogatja, elősegítve 
ezzel a viszályok magvát elvető népmozgásokat. A joggal aggódó 
európai polgárok többsége ugyanis nem a multikulturalitásról szóló, 
a hazáját nemzeti jellegétől megfosztani kívánó hazug ideológia, nem 
az azt képviselő politikusok, az azt propagáló média, hanem beván-
dorló embertársai ellen fordul, akik pedig korántsem jókedvükben 
vették a vándorbotot. A gyökerénél kellene elvágni a folyamatot, 
megszüntetve az elvándorlás okait és korlátozva a bevándorlás lehe-
tőségeit. Ehelyett az emberek szabad áramlása lett a cél. 

Vajon miért akarja a liberalizálás csúcspontját jelentő globali-
záció Európát elveszejteni? 

 
* 

Sokan úgy remélik, hogy Európa egyesülése gyógyszer lehet az 
Amerikából kiinduló globalizáció káros hatásaira. Ennek a remény-
nek az alaptalanságát nemcsak az előbbiekben említett „szabadsá-
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gok” közös volta, hanem az a mindkettőben meghatározó jellegű 
erkölcsi értékrend is bizonyítja, amelyről még ezután lesz szó. 

A kontinens három vezető hatalma közül az angol hagyomá-
nyosan nagyobb mértékben kapcsolódik az Amerikai Egyesült Ál-
lamokhoz, mint Európához. Az ebből következő érdekei őt nem 
fogják a globalizációval szembefordítani. 

Az EU-ban végbemenő folyamatokra Franciaországnak van ta-
lán a legnagyobb politikai befolyása; gazdasági téren Németországé 
az elsőbbség. Ennek egyik természetes következménye, hogy bár az 
európai alkotmány jelenlegi tervezetében az Unió „tiszteletben tartja” 
a területén létező „kulturális és nyelvi sokszínűséget”, nem esik szó az 
etnikai-kulturális közösségekről, sem fennmaradásuk támogatásának 
szándékáról. Ennek ellenére a vonatkozó cikkben a szabadság, az 
egyenlőség, az emberi jogok tiszteletben tartása, az igazságosság, a 
megkülönböztetésmentesség az Unió tételesen felsorolt értékei kö-
zött szerepel. Hogyan fognak ezek megvalósulni, ha Franciaország-
ban a franciáknak szabadságukban áll gyermekeiket állami anya-
nyelvi iskolába adni, az országban a történelmi szülőföldjükön élő 
hagyományos etnikai kisebbségeknek viszont erre nincs lehetőségük? 
Ez vajon nem tartozna emberi jogaik közé? Összeegyeztethető ez a 
„megkülönböztetésmentesség” elvével? Beszélhetünk-e így az egyen-
lőség és az igazságosság érvényesüléséről? Az alkotmánytervezet 
tartalma azt bizonyítja, hogy szándék szerint ez várna minden ki-
sebbségre az Európai Unión belül is. Vagyis az Unió értékeit felsoroló 
eszmefuttatások valójában hazugságok gyűjteményei. 

A harmadik vezető hatalom Németország lenne. A német ma 
Európa leggerincetörtebb népe. Már a XIX. század végétől ellenük 
folyó antant gyűlöletkampány és különösen a két világháborút kö-
vető kollektív megaláztatásuk nem maradt hatástalan. Ma bármily 
bűnt fogalmazzon meg valaki a németek ellen, politikusaik kórus-
ban kérnek bocsánatot. Ez a magatartás jelentkezik a franciákkal 
szembeni alázatukban is, és ennek kiemelkedő szerepe van a mos-
tani típusú „közös Európa” megalapozásában. A délszláv háborúk 
idején a németek annyi bosnyák menekültet fogadtak be, mintha 
valakiknek tüntetőleg bizonyítani akarták volna: soha többé nem 
fog eszükbe jutni, hogy Németország eredetileg német lenne és 
keresztény. 

Nem véletlen, hogy Európa hatalmai az alaptörvényben nem kí-
vánnak keresztény örökségünkre hivatkozni. A propaganda ezt a 
bevándorolt másvallásúakkal szembeni figyelmességként igyekszik 
feltüntetni, pedig kultúránk keresztény gyökere tény, és a tények 
említése nem zavarhat senkit csupáncsak azért, mert sorsa őt a té-
nyek más összefüggéseibe helyezte. A kereszténység valójában a 
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gyökértelenség apostolait zavarja, azokat, akik már csak érdekből is 
buzgón pártfogolják a francia hivatalos elnevezéssel laicitásnak 
mondott istentelenséget. 

Ne tévesszen meg senkit az, hogy a globalizáció néha vallási 
köntösbe öltözködik. Amerikának a muzulmánok ellen meghirde-
tett szent háborúja színjáték csupán, még akkor is, ha komolyan 
vehetnénk azokat a híreszteléseket, hogy ifjabb Bush elnök Isten 
személyes megbízottjának képzeli magát. 

Az Egyesült Európa valójában a globalizáció szolgálóleánya. 
Vezető országai csak a maguk részét szeretnék megkapni a zsák-
mányból. Pedig talán ennél többre, nemesebbre is lenne lehetősé-
gük. 

 
* 

A globalizáció akadálytalan előrehaladása érdekében el kell hi-
tetni az emberekkel, hogy ami történik, az egyrészt elkerülhetetlen, 
másrészt mindenkinek csak a javát szolgálja.  Ahol az elhitetés a 
politikai vezetők esetében kevésbé sikeres, ott a tőke esetleg rövid 
időn belül könnyűszerrel demonstrálja, hogy makacsul „téves” fel-
fogásuk az egész társadalomra nézve káros következményekkel jár. 

Az uralom fő eszköze azonban az emberek erkölcsi érzékének 
eltompítása, eltorzítása, kiirtása, a valódi helyett hamis értékítélet 
kialakítása. Hiszen a meggyengült ítélőerővel bírók válnak köny-
nyebben irányíthatókká. 

Korunk mindenekfölött a globális manipuláció világa. A sza-
bad sajtó ma sokkal távolibb álom, mint Petőfi idejében volt. Azóta 
a tömegkommunikáció eszköztára persze mérhetetlen módon gaz-
dagodott. A cenzúra igyekszik nem a gondolat közvetlen elfojtásá-
val, hanem annak eltorzításával, megrágalmazásával, nevetségessé 
tételével „dolgozni”, és csak ezek sikertelensége esetén fordul a 
kényszer eszközéhez. Az egységes („globális”) emberi kultúra meg-
teremtése is a célzatos tudatformálást szolgálja: tanúi lehetünk, 
mint igyekeznek megtölteni silánysággal vagy éppen szennyel a 
könyvstandokat, a lapokat, a tévék műsorait, vagy akár a filmszín-
házakat és a színpadokat is. A fontos az, hogy az ember figyelmét 
eltereljék minden lényegesről; arra igyekeznek rávenni, hogy lehe-
tőleg hiábavalóságokkal foglalkozzon, ne pedig önmagával és lété-
nek alapkérdéseivel. Ma a kollektív elhülyítés korszakában élünk. 

A köznép erkölcsének igazodnia kell a pénz segítségével ha-
talmat gyakorlók, mindnyájunkat a háttérből irányítók erkölcséhez: 
mintha nem azért lennénk a világon, hogy szépen éljünk, úgy, 
ahogy az lelkünk igénye lenne, hanem azért, hogy megszedjük ma-
gunkat, hogy élvezzük a „nyílt társadalom” minden általunk hozzá-
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férhető szabadságát, és ha valahol a szegélyén hozzáférünk, egy 
kicsit akár még a hatalomba is belekóstolhatunk. Nem véletlen, 
hogy a globalizáció melletti egyetlen fő érv az, hogy ahol megjele-
nik, nő az életszínvonal. Pedig nem a globalizáltak, hanem a globa-
lizálók gazdagodnak igazán. De úgy állítják be, mintha a fő csalétek, 
az élet hedonista élvezete mindenki számára hozzáférhető lenne, 
mintha csak ügyesség kérdése lenne az egész. Ugyanakkor azt a 
látszatot keltik, hogy bármilyen fejlesztést csak a rablótőke módsze-
reivel lehet megvalósítani, és kizárt lenne annak a lehetősége, hogy 
a befektetés során a közember érdekeit is méltóképpen figyelembe 
vegyék. 

A gazdagnak valóban van lehetősége a további gazdagodásra, 
többféle módon is. Svédországban az egyik konszern vezérigazgató-
ja (a jövedelmein kívül) több tucat millió koronát kapott ajándékba 
csak azért, hogy az óriáscég élén maradjon. Feltehetően a cég szá-
mára fontos kapcsolatai miatt. Ékes bizonyíték arra, hogy nem a 
tudás vagy a szorgalom ma a gyarapodás elsőrendű feltétele. A hírt 
a svéd sajtó a legnagyobb természetességgel közölte, és talán a sze-
me sem rebbent senkinek miatta. 

Bizony, ma a hazugságok, a csalás, a kizsákmányolás, az indo-
kolatlan jövedelmek, az indokolatlan szegénység és a szégyenérzés 
nélküli rutinszerű lopások virágkora van. Mindez a globalizáció im-
már társadalmilag elfogadott elszakíthatatlan tartozékának tűnik. 

 
* 

Vajon mit várhatunk mi, magyarok, a globalizációtól? Figyel-
mesen megvizsgálva a helyzetünket, biztosak lehetünk abban, hogy 
tévutakra vezetett szívünkben és elménkben Trianonnál nagyobb 
csapások készülődnek számunkra. Sorsunkat nagymértékben az 
határozza majd meg, hogy cselekedeteinket a világ véleménye, illet-
ve a világi szempontok alapján alkotott saját nézeteink határozzák-
e meg, vagy pedig rátalálunk arra a forrásra, ahonnan az igazság 
vize buzog. Ha értékrendünket folyton a világtól kölcsönözzük, bal-
sorsunkból soha semmit nem tanulhatunk, mert nem a valóság, ha-
nem mindig mesterségesen felszított gyarló vágyaink szerint fogunk 
tájékozódni. 

A hívő ember tudja, hogy az igazi világosság nem a világból 
származik. Ezért a templom nemcsak azáltal megtartónk, hogy ott a 
legtöbbször kisebbségi helyzetünkben is magyarul szólhatunk, ha-
nem mert a legalkalmasabb hely ahhoz, hogy a mindennapok roha-
násából időről időre kilépve magunkba szálljunk, és segítségért fo-
lyamodjunk a külső tényezők által mesterségesen eltorzított érték-
rendünk megigazításához. E nélkül nem sok esélyünk van arra, 
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hogy életünk dolgaiban helyesen tudjunk dönteni. A világ önzésre 
buzdít minket, de a lélek meghitt csendje megmutatja, mit ér az 
áldozat. Márpedig áldozat nélkül nincsen élet sem, nemhogy meg-
maradás. 

A globalizáció ellenintézkedései közé tartozik a hatalommal és 
a pénzzel szövetkező álvallások és álkeresztény gyülekezetek támo-
gatása, valamint az ezoterikus tanok széles körű népszerűsítése. Ez 
utóbbiak nagy sikere azon alapul, hogy igen sok ember rájött: a va-
lóság sokkal több, mint amennyit érzékszerveinkkel és hideg ésszel 
megtapasztalhatunk. Sok művelője jóhiszeműségében nem veszi 
észre, hogy egy sikeres manipuláció alanya lesz, amely arra igyek-
szik bennünket rábírni, hogy megtagadjuk, jobb esetben az igazság 
csupán egyik alfajának tartsuk azt a tanítást, amelyet Jézus Krisztus 
életével, halálával és feltámadásával hitelesített. 

Ha némi indokolt derűlátásra szeretnénk szert tenni, tudomá-
sul kell vennünk, hogy életélményünk minősége, benső nyugal-
munk földi megvalósulása és örökkévaló lelkünk üdvössége a leg-
szorosabban összefügg egymással, továbbá hogy ehhez az együttes-
hez, ehhez az alapvető összefüggéshez való egyéni és közös viszo-
nyulásunk mélyen befolyásolja a földi élet valóságát. Isten van, 
ezért a transzcendencia működik. Ha társaivá tudunk lenni, nem 
utolsósorban éppen rajtunk, a mi cselekedeteinken keresztül hat. 
Ha ettől eltekintünk, életünk megváltoztatásának legfontosabb le-
hetőségét vetettük el. 

Ezért kell a számunkra való világ megváltoztatását önmagun-
kon kezdeni. Feladatunk azonban nem merül ki ennyiben, mert 
másokért is felelősek vagyunk. Nem véletlen, hogy korunk humá-
nus köntösbe öltözött agresszív emberellenessége igyekszik min-
denkit meggyőzni arról, hogy az istenhit az egyes ember kizárólagos 
magánügye. Ez az állítás eredendő közösségi voltunkat kérdőjelezi 
meg, és a lelkiekben is természetes tapintatos segítőkészségünket – 
hogy leszerelje – a másik ember belügyeibe való durva beavatko-
zásként tünteti föl. 

A világ vesztébe rohanásának csak a felébredt és közösségi mi-
voltában is megjelenő, a létet egészében látni képes emberi öntudat 
vethet gátat. A lét bennünk Isten nélkül nem egész, ezért az Ő segít-
sége nélkül a csak magunkra hagyatkozva vergődő próbálkozásunk 
nem sok reménnyel biztat. 

 
* 

Általában, amikor a társadalom arra sarkall, hogy új módon él-
jünk valamely szabadsággal, de különösen, ha fel akar bennünket 
valamitől szabadítani, ajánlatos gyanakodnunk, hogy új eszközt 
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talált a leigázásunkra. Vegyük észre, hogy az uralom eszközei közé 
tartozik az utóbbi évszázad nagy vívmánya, a szexualitás „felszaba-
dítása” is. Ezen az érzékeny területen vagyunk a legkönnyebben 
megfoghatók, ez az archimédeszi pont, amelynél fogva kiforgatható 
lesz emberi egyéniségünk, amelynek érintésével elménk a legköny-
nyebben hajlamossá tehető arra, hogy – akár egy lotyó – lefeküdjön 
bármely téveszmének. 

A nemiség „felszabadításáért” folytatott kampány valójában a 
társadalom alapköve és egészségének fő letéteményese, vagyis a 
család ellen irányul. Korunk egész légköre – elég, ha csak a reklám-
jainkat nézzük meg – azt sugallja, hogy minden nemi kísértés elfo-
gadása természetes, az ebből származó élvezet alapvető emberi 
jogunk, mint minden más testi igényünk kielégítése is. Ránk már 
nem vonatkoznak Jézus kétezer éves szavai: „Hallottátok a paran-
csot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bű-
nös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el 
vele.” (Mt 5,27–28) 

A házasság természeténél fogva egy férfi és egy nő kölcsönös 
bizalmon alapuló, életre szóló szövetsége. Ezt a szövetséget meg-
bontja, érvényteleníti az, amikor a szexualitás a házasságtól függet-
len önálló életet kezd élni. Házasságtörés persze minden korban 
volt, de főleg az utóbbi száz esztendő fejleménye, hogy a keresz-
ténynek mondott Európában természetessé, elfogadott, mi több, 
propagált normává lett. Ezért nem lehet sorscsapásként kezelni a 
család válságát, hiszen az mindenekelőtt annak a következménye, 
hogy asszimiláltuk a szexualitás erkölcsi kiürítését célzó manipulá-
ciót. Ez nem „felszabadított” bennünket, hanem a családot rabolta 
meg – annak szétzilálása révén – gyermeknevelő szerepének és 
lehetőségeinek jelentős részétől. A szülőket a köztük létrejöhető 
szövetség eleve megkérdőjelezésével fokozott mértékben individua-
lizálta, a család hatékony nevelő hatásai nélkül felnövő generáció-
kat pedig felkészíti arra, hogy a társadalom gondosan megtervezett, 
a globalizáció által céltudatosan terjesztett, az emberi egyéniség 
irányvesztettségére spekuláló mesterkedések sugallataira befoga-
dók legyenek. 

A család ellen, valamint az emberi ítélőerő mesterséges meg-
gyengítésére irányul a homoszexuálisok „családalapító” „jogainak” 
előtérbe tolakodtatása is. Hogy ki hogyan éli ki hajlamait, azt ma-
gánügyének tekinthetjük. De egy természetellenes kapcsolat tör-
vény előtti, a házasságkötéshez hasonló hivatalos szentesítése a ter-
mészetes és a torz egyenlősítésével a család intézményét hivatott le-
járatni. Annak mindinkább terjedő engedélyezése pedig, hogy az 
ilyen „párok” gyermekeket fogadhassanak örökbe – különös tekin-
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tettel a családi példa bizonyítottan minden egyéb külső tényezőt 
elsöprő jelentőségére a gyermekek személyiségének alakulásában – 
valójában nem más, mint a lélekgyilkosság tudatos lehetővé tétele. 
Európa számos országában a politikusok, a „demokratikusan” vá-
lasztott képviselők jelentős részének ezekben a kérdésekben elfog-
lalt álláspontja a manipuláló erőket kiszolgáló bérenc voltuk bizo-
nyítéka. Azok a felekezetek és papok, amelyek Isten áldását adják az 
ilyen kapcsolatokra, a házasságon és a családon kívül valójában 
gúnyt űznek magából a kereszténységből is. Mindez sötét erőknek 
az emberi jóérzés és értelem fölötti manipulatív győzelmét, szolgává 
silányulásunkat bizonyítja. 

 
* 

Történelmi tény, hogy valamennyi születő birodalom erői élte-
tő eszmékből táplálkoztak, hanyatlásuk korára ezek az eszmék kiég-
tek, és a társadalmak erkölcse mélyre süllyedt. Megállapíthatjuk, 
hogy az Európai Unió és a Globalizált Világ nevű birodalmak, me-
lyek létrejöttét sokan olyannyira szorgalmazzák, eleve rohadt ala-
pokon épülnek. Gazdasági zsarolással és politikai nyomással arra 
kényszeríthetnek bennünket, hogy ezek tagjai legyünk, illetve ma-
radjunk, és az is lehet, hogy a mai generációk életének anyagi szín-
vonalára egy ideig ez kedvező hatással lesz. De az ilyen eszmei tá-
kolmányok vége az összeomlás szokott lenni. Ha hagyjuk magunkat 
erkölcsileg manipulálni, ha beleegyezünk elménk mosott állapot-
ban való tartásába, ha nem tudunk visszatalálni civilizációnk vilá-
gosságot adó transzcendens örökségéhez, a világi erők tehetetlen 
játékszerei maradunk, és lelkünkben nem állhatunk készen egy – 
Isten segítségével remélhetőleg előbb-utóbb bekövetkező – kedvező 
fordulatra sem.  

 
  
Elhangzott 2004. június 3-án Budapesten, a Magyarok VI. Vi-

lágkongresszusának A Magyarság és a Nyugat című nemzetstratégi-
ai konferenciáján. Megjelent az Új Kéve 2004/2., júniusi, valamint 
az Erdélyi Magyarság 56., 2004. július – szeptemberi számában. 
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(Göteborg, 2005. március) 

Honnan jön a fény? 

A Göteborgi Magyar Egyesületnek az 1848-as magyar for-
radalomra és szabadságharcra emlékező 2005. március 13-i 

ünnepségén elhangzott előadás1 
 

Ilyen évfordulós megemlékezésekkor a legtöbbször az esemé-
nyekről szoktak beszélni, és a résztvevők szerepét méltatják. Én azt 
javasolom, hogy mi most vessünk egy pillantást a hajdani történé-
sek eszmei hátterére. 

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc történelmünk 
fénylő pillanata. Franciaországból terjedtek szét akkoriban azok a 
gondolatok, amelyek nemcsak Magyarország, hanem egész Európa 
történelmét befolyásolták. Mondhatjuk azt is, hogy Párizs volt ek-
kor a fény forrása. 

Franciaország igazi tekintélyt a napkirály, XIV. Lajos hosszú, a 
XVII. század első felének végétől a XVIII.-ba is átnyúló uralkodása 
alatt szerzett. Már ekkor sok minden minta lett mások számára, 
ami francia. Valószínűleg nem csupán a francia udvari szertartások 
fénye volt ragadós, hanem bizonyos mértékig az ottani erkölcs is, 
amely például társadalmilag elfogadott divattá tette mindkét fél 
számára a házasságtörést. 

Az 1700-as években a francia úri szalonokban új eszmék kezd-
tek terjedni Voltaire, Rousseau, Diderot és mások gondolatai alap-
ján. Politikai szabadságjogokért küzdő mozgalomként valójában 
ekkor született a liberalizmus. Miközben a középkorra a sötét jelzőt 
ragasztották, a XVIII. századot – kétségtelenül a létrejött új szemlé-
let miatt – a fény századának nevezték el. A szalonok beszélgetései-
nek résztvevői nem sejthették, hogy az általuk felkarolt eszmék 
következtében sokuknak, esetleg gyermekeiknek, unokáiknak a feje 
is porba fog majd hullani. 

A liberalizmus az ember jogait Istentől is védelmezni igyeke-
zett, ezért már kezdettől fogva nemcsak egyház-, hanem valláselle-
nes, sőt kifejezetten ateista jellege is volt. 

A „szabadság, egyenlőség, testvériség” azóta is megvalósulat-
lanul maradt jelszavai jegyében a francia forradalom idején létrejött 

                                                                 
1 A szabadon elmondott előadás részletes vázlat segítségével rekonstruált 

szövege. 
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a jakobinus diktatúra, amely a történelem első kommunista típusú 
rémuralma volt. 

Valódi jellegük ellenére a forradalom eszméi mind nagyobb ro-
konszenvnek örvendtek Európa-szerte. Számos francia forradalmár 
egész földrészünk meghódítását tervezte, hogy minden országot, 
minden népet felszabadítsanak az önkényuralomtól. Amikor Napó-
leon császár hozzáfogott Európa „egyesítésének” gondolatát megva-
lósítani, sokan úgy üdvözölték, mintha a szabadságot hozná. Bee-
thoven például – mint ismeretes – a 3. Szimfóniáját, az Eroicát neki 
ajánlotta. Csak később vonta vissza a dedikációt, amikor rájött, 
hogy annak címzettje valójában egy hitvány világhódító. (Miután 
Napóleont Szent Ilona szigetén – feltehetően az angolok – gondo-
san megmérgezték, nehogy valami véletlen folytán újra visszatér-
hessen Franciaországba, tetemét a franciák hazaszállították, és a 
koporsót egy mauzóleumban helyezték el. Ezzel a logikával a néme-
tek Hitler földi maradványait – ha meglelik – hasonló módon kiál-
líthatták volna, hogy a tisztelők és a kíváncsi turisták elzarándokol-
hassanak hozzá.) 

A következő század elején a franciákban tovább élt saját világ-
felszabadító küldetésük tudata. Az 1848-as forradalmakat megelő-
zően Párizs légköre ezzel volt tele. Európa politikai emigránsai (a 
legnagyobb számban talán a lengyelek) itt telepedtek le, és várták 
törekvéseik megvalósíthatóságának pillanatát. 

Magyarországon a reformkorban (a ’48-as szabadságharcot 
megelőző negyedszázadban) a németet lassan háttérbe szorítva erő-
södött a francia irodalom és szellemiség hatása. Pierre Jean Béran-
ger, Alphonse de Lamartine, de leginkább Victor Hugo (akinek ma 
leginkább A nyomorultak című regénye ismert, de jelentős költő is 
volt) verseit olvasták, a színházak mind több francia darabot játszot-
tak. Ezzel együtt növekedett a forradalom eszméinek is a tekintélye. 

A társadalmi változások Magyarországon is igénnyé váltak. A 
jobbágyok Mária Terézia óta szabadon költözködhettek, 1834 után 
birtokot is vehettek. Egy korabeli francia utazó, Xavier Marmier, a 
párizsi egyetem könyvtárosa – némi túlzással – megállapítja, hogy 
„a magyar paraszt egyszerűen a nemes bérlője”, akárcsak Francia-
országban. Ugyancsak ő írt arról, hogy a magyar nemesség új tör-
vényeket hoz, „egy retrográd kormánnyal szemben olyan feladatot 
vállal, amelyet minden ország arisztokráciája visszautasított. Segíti 
az egyenlőség megvalósítását, mielőtt még ez az osztály, amelynek 
jólétéért dolgozik, felemelte volna szavát”.2 

                                                                 
2 Lásd: Köpeczi Béla: Francia utazók a magyar reformkor „közszellemé-

ről”. Ezredvég, 1998. okt. 
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Több, akkoriban hazánkkal ismerkedő francia megállapítja, 
hogy a reformkori magyar nemesség egyszerre képviseli a nemzeti 
szellemet és a liberalizmust. Mára a liberalizmus ugyancsak messzi-
re került a nemzeti szellemtől. 

 
* 

Ebben a légkörben jelent meg Párizsban 1847 tavaszán Lamar-
tine-nak a francia forradalomról szóló könyve, A girondiak történe-
te. A girondiak vagy girondisták neve onnan származott, hogy neve-
sebb tagjaik Gironde megye képviselői voltak. Főleg a polgárság 
érdekeit védték, és a francia forradalom mérsékeltebb ágához tar-
toztak, szemben a szélsőséges jakobinusokkal, akik inkább a plebe-
jusok vezérei voltak. A girondiak végül a jakobinus diktatúra áldo-
zataiként pusztultak el. 

Lamartine költő volt, könyvének megírásához semmiféle for-
rásanyagot nem tanulmányozott, annak anyagát emlékezete és 
képzelete szolgáltatta. Ezért a tévedések és a torzítások nem hiány-
zanak mozgósító szándékú művéből. A jakobinusokat igyekszik 
igazolni leírásában; arra hivatkozik, hogy a vérengzések „szükség-
szerűek” voltak. (Mint tudjuk, később a kommunista rendszerek 
„osztályharcában” is történelmi-társadalmi „szükségszerűségek”, 
sőt „törvényszerűségek” követelték az áldozatok életét.) „A forrada-
lom egy tan. Elméleteit bemocskolták, de isteniek” – vallotta La-
martine. 

Nem Lamartine volt az egyetlen, aki ilyen fényben állította be a 
történteket. A francia forradalomnak a XIX. század gondolkodói 
által idealizált hősei példaképpé váltak az európai liberálisok és 
forradalmárjelöltek számára. 

Deák Ferenc, a kiegyezés későbbi megalkotója figyelmeztetően 
írta az ország fiatalságának: „Beleélitek magatokat azon időkbe (…) 
mindegyiktök választ magának egy kedvenc hőst a francia forrada-
lom tragédiájának szereplői közül, s azt hiszi, hogy e szerepet el is 
fogja játszhatni. Lamartine Girondistái veszedelmes egy olvasmány, 
sem nem történelem, sem nem regény, de nem is Biblia, minőt ti 
csináltok belőle.” 

Petőfi Sándor a bibliájának nevezte ezt a könyvet. Jókai Mór 
tanúsága szerint „a franciaimádás valóságos kultusszá fejlődött ná-
la”. Így számol be Petőfinél tett egyik látogatásáról: 

„Petőfi valahol a belváros egyik háromemeletes házában lakik. 
Természetesen a harmadik emeleten; azért, mint mondani szokta, 
mert negyedik már nincs… Bútorzata igen egyszerű, csupán könyv-
tára képviseli a fényűzést, melyben az angol, francia és német klasz-
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szikusok remekei mind pompás díszkötésben állnak. Falain acél-
metszetű arcképek, de nem azok, amiket minden háznál szokás 
tartani a magyar földön: nem azon jó bajuszos, szakállas arcok, kik 
kardot kötöttek föl, amikor az arcfestőnek ültek, s a markolatra 
tették kezeiket, annak jeléül, hogyha még magától akarna is kigu-
vadni hüvelyéből az a fegyver, hogy valakinek megártson, ők nem 
engednék, visszatolnák. 

Ez acélmetszetek itt körül mind idegenszabású arcok, simára bo-
rotvált képek, állig kötött, fehér tászlis nyakkendőkkel, ódivatú frak-
kokban. Nem egy falusi ismerője a költőnek, ki hozzá látogatóba feljött, 
mondá magában első körültekintésre: »Ugyan minek tartja itt ezt a sok 
németet?« S csak azután borzongott a háta, mikor közelebbről meg-
nézte azokat, s az aláírásokat olvasá: – az a ráncoktól áterelt, epés, 
metsző, gunyoros arc, melynek két inggalléra meztelen nyakán kétfelé 
van vetve: Marat; az a fennen felemelt fő, masszív vonásaival, nyílt 
tekintetével, faltörő homlokával: Danton; az a cicomás alak: Robes-
pierre; az a fiatal, gyermeteg tekintetű tojásdad arc, a rettenetes Saint 
Juste, s az a szellemdús női arc, ó-görög hajdíszével: Madame Roland. 
Aki pedig íróasztala előtt függ, az a kopasztarkójú, kedélyes arc: az Bé-
ranger. Íróasztalán kedvenc olvasmánya: a girondisták története van 
kitárva.”3  

Az itt sorolt nevek közül egyedül Béranger nem volt politikus; 
ő költő volt és verseit Petőfi kedvelte. Madame Roland a giron-
diakhoz tartozott, a jakobinusok küldték a nyaktiló alá. A többiek 
mind jakobinusok. Marat e párt azon tagjaihoz tartozott, akiket „ve-
szetteknek” neveztek; őt Charlotte Corday gyilkolta meg a fürdő-
kádjában. Dantont Robespierre fejeztette le. Nem véletlen, hogy 
Saint-Juste neve elé Jókai a „rettenetes” jelzőt teszi: ő a jakobinus 
diktatúra három fő vezetőinek egyike lett, és egy napon végezték ki 
Robespierre-rel. 

A helyes megítélésre törekedve ne feledjük el, hogy Petőfi a 48-
as magyar események idején (melyeket inkább szabadságharcnak, 
mint forradalomnak tekintek) alig múlt huszonöt éves.  Ez nem az 
az életkor, amelyben az ember már elég bölcsességgel rendelkezik 
ahhoz, hogy könnyen átlásson a szép elvekkel övezett gyilkosok 
nimbuszán. 

Petőfi impulzív ember volt, és a felesége, Szendrey Julianna 
vele tartott a képzelet barikádjain. Gróf Gyulay Lajos, aki számtalan 
naplóban örökítette meg a kor eseményeit. 1848 augusztusának 
végén Petőfinét Magyar Rolandnénak nevezte, s keserűen jegyezte 

                                                                 
3 Lásd Bóka László Petőfi és Lamartine c. tanulmányát a szerző Könyvek, 

gondok c. kötetében, Budapest, 1966. 



176 
 

meg: férjével együtt azt tervezte, hogy társaikkal betörnek „az or-
szág teremébe”, és agyonlövik a nem radikális országgyűlési képvi-
selőket. 

A forradalom kitörésekor a szélsőséges nézetek hívei piros tol-
lat tűztek a kalapjukra, és egyébként bármily szelídek lettek volna 
is, terroristáknak képzelték magukat. Jókai később meglehetősen 
sötét színekkel rajzolja meg ezt a csoportot. 

Nincs tudomásom arról, hogy Petőfi valaha is piros tollat tűzött 
volna kalapjába. Akad azonban egy-két verse, amelyeket nem tartok 
szívet gyönyörködtetőnek. Ezek egyike a Palota és kunyhó, melyet 
1847 januárjában, tehát Lamartine könyvének megjelenése előtt írt. 
Ebben a paloták pusztulását kívánja, azt, hogy omoljanak tulajdono-
saikra. A gyilkos indulaton kívül ez kulturális szempontból sem illik 
egy költőhöz. Számomra azokat az ateista nézeteket idézi, melyek 
szerint a templomokat le kellene rombolni, hogy paradicsomot ter-
messzünk a helyükön, mert annak legalább van valami haszna. Ah-
hoz a torzításhoz sem lehet rokonszenvvel viszonyulni, mely szerint 
csakis kunyhókban születhetnek fényes szívű, áldozatkész emberek. 
Ez is ismerős újabb időkből: a „szocializmus” éveiben számos „alko-
tásnak” csak kommunisták voltak igazán becsülésre méltó szereplői. 

Vegyes érzelmekkel olvashatjuk az Akasszátok föl a királyokat! 
című verset is. Lehetséges, hogy ezt az akkori politikai helyzetből 
származó indulatok is táplálták. Petőfi a verset 1848 decemberében 
írta, amikor Bécsben a félkegyelmű V. Ferdinándot lemondatták, és 
utódjául Ferenc Józsefet nevezték ki, akit – nem lévén magyar ki-
rály – semmi nem kötelezett a magyarok jogainak tiszteletben tar-
tására. Ez – noha a Habsburgok trónfosztását csak a következő év 
áprilisában mondták ki Debrecenben – befolyásolhatta a költő han-
gulatát. Mégsem érthető az a minden királyra kiterjedő perzselő 
gyűlölet, amely a soraiban jelentkezik. Az sem szívderítő, hogy 
amennyiben más vállalkozó nem akad, hajlandó maga hóhérrá 
lenni. Aztán hogyan lehetne valamennyi királyra érvényesnek tar-
tani, hogy „már anyja méhéből gazságot hoz”? Tulajdonképpen 
kiről beszél itt Petőfi? Csak a saját korának királyairól? Vagy indu-
lata mindenkire kiterjed, így Szent Istvánra, Szent Lászlóra és Má-
tyásra is? Netán a mai svéd király sem kivétel? 

Persze tudjuk: nem költőktől kell tanulni politikát. Hiszen Ady 
Endre is a kiegyezés korának talán legnagyobb magyar politikusát, 
Tisza Istvánt a Rohanunk a forradalomba című versében geszti bo-
londnak nevezi, aki szerinte „úrnak, magyarnak egyként rongy”. 
(Egyébként tényleg rohantunk a forradalomba: előbb a Károlyi Mi-
hályék, majd a Kun Béláék „forradalmába”, akik nélkül Franciaor-
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szágnak talán nem sikerült volna Magyarországot oly nagymérték-
ben megcsonkítania Trianonban.) 

Széchenyi István így ír Lamartine A Girondiak története című 
művéről: 

„Micsoda könyv! Nagyon hasznos azoknak, akik be akarják látni, 
hogy végül hová vezet a fanatizmus. Erény a szájon, kielégíthetetlen 
vérszomj a szívben. Végtelenül káros … mert a bűnt szentesíti, s a lum-
penek és gyilkosok undorító bandáját mártírrá emeli.”4 

Bizony, ez az igazság erről a könyvről. 
 

* 
Néhány évtizeddel később megváltozott a fény iránya. Keletről 

jött immár, Moszkva felől, nem is kevés Nyugaton élő számára, kü-
lönösen a II. világháború után, amelynek során a Szovjetunió ala-
posan kivette részét az antant győzelméből. Lenin, Sztálin, Mao, 
Che Guevara és más hasonló gyilkosok lettek a világ ifjúsága nem is 
kis részének példaképeivé. Ezért a kommunizmus összeomlásával a 
szovjet birodalmon és „érdekszféráján” kívül is sokan úgy érezhet-
ték, hogy „elapátlanodtak”. 

Ma újra nyugati eszmék árasztanak el minket. Ezek – ki tudja, 
milyen ordas érdekek szolgálatában – az egész világot átfogó ultra-
liberális boldogsággal hitegetnek minket. Ne hagyjuk magunkat 
megtéveszteni. Keressük meg inkább a betlehemi csillagot, amely-
nek sugaraiban az igazi igazság fénye ragyog. Azé az igazságé, 
amely eligazíthat bennünket a sorjázó földi téveszmék között. 

 
 
 Megjelent a Barikád-honlapon 2009. március 15-én.  

                                                                 
4 Idézi Miskolczy Ambrus Olvasmány és történelem c. írásában, mely 

először csak a világhálón, majd a Valóság 2008/12. számában is meg-
jelent. 
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(Göteborg, 2007. március) 

A nép java 

Erdélyiek és magyarországiak 
 

Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság kö-
zöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biz-
tos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik, hiszen élnek Magyar-
országon is olyanok, akik a világhoz, a többi emberhez, önmaguk-
hoz, számos kérdéshez úgy viszonyulnak, ahogy az inkább az erdé-
lyiekre jellemző. 

Azt sem kell elfelejteni, hogy a ma Erdélynek nevezett nagy te-
rületen is vannak különbségek az ott élő magyarok között. Léteznek 
helyi lelki sajátosságok. Más egy partiumi, mint egy kolozsvári, 
vagy mint egy székely. A vidékenkénti különbségek egy része ked-
vező vonásként, más része inkább hátrányosként ítélhető meg. De 
ezt megfaggatni nem feladata ennek az írásnak. 

Noha hitvány emberek mindenütt vannak, mégis, mivel erről 
gyakran esik szó, fel kell tennünk a kérdést: valóban van-e valami 
plusz, valami többlet az erdélyi magyarokban az „anyaországiak-
hoz” viszonyítva? 

 
személyes kapcsolatok 
 
Családommal 1984 nyarán települtem át Magyarországra. Ad-

dig is többször jártunk ott, de alapvetően más egy látogató helyze-
te, mint egy olyané, aki beépülni készül abba a társadalomba, 
amellyel addig szinte csak ünnepi pillanatokban lépett kapcsolatba. 
Hiszen Erdélyben ünnep volt a magyarországi látogatók érkezése, 
mint ahogy ünnep volt, amikor (jó esetben) minden második évben 
turistaként – de többnyire rokoni látogatás ürügyével – átléphettük 
Budapest irányában a határt.  

Akkor még hontalanokként igyekeztünk új szemmel ismerked-
ni környezetünkkel. Elég sokan segítettek is bennünket ebben. 

Egyik ismerősünk például még frissiben elmondta, hogy Ma-
gyarországon könnyű barátságokat kötni. Sokan nyitottak a másik 
ember iránt, de az emberi kapcsolatoknak nem érzelmi, inkább 
gyakorlati alapjai vannak: a kölcsönös segítés lehetőségére épülnek. 
Hiszen adott pillanatban minden ismeretség hasznossá válhat. Ma 
én teszek neked valami szívességet, holnap te nekem; ma én segítek 
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rajtad, holnap talán magam szorulok rád valamiben. Ezért érdemes 
ápolni az emberi kapcsolatokat. 

Lehet, hogy mára sokat változott Erdélyben is a helyzet, de 
amikor mi ott éltünk (legalábbis számunkra) mintha a másik ember 
az ismeretség révén valamiképpen életünk részévé vált volna. Még 
az is, akihez egyáltalán nem fűzött barátságos kapcsolat. Minden 
ismerőshöz mélyebben volt közünk, mint ahogy az abban az igazi 
hazának remélt másik országban természetes. 

Nem egy áttelepedett mesélte nekünk már korábban is, hogy 
magyarországiakkal az addig barátinak hitt és érzett kapcsolatok jó 
része hogyan foszlott hamarosan semmivé. Mintha a hely varázsa 
múlt volna el a másik számára afölött, aki magyar állampolgárrá 
igyekezett válni. Erdélyi hovatartozása múltával egy lett a sok hazai 
ismerős között. Ehhez persze hozzájárulhatott az is, hogy az áttele-
pedett az új környezethez való természetes és kényszerű alkalmaz-
kodással esetleg maga is tárgyszerűbbé alakította emberi viszonyu-
lásait. 

Előbb-utóbb azonban minden áttelepült megtalálhatja azt a 
néhány embert, akivel tartalmas kapcsolatokat építhet. 

 
másfajta lét 
 
A kisebbségben élőnek alapélménye az, hogy egy olyan többség 

veszi körül, amely már létével is, de főleg uralmi helyzetével és ter-
jeszkedésével az ő létét: nyelvét, kultúráját, szülőföldjének otthonos 
jellegét, megnyilvánulásainak szabadságát veszélyezteti. Ezért, ha 
meg akar maradni, önvédelmi magatartást kell kialakítania. Ez 
természetes módon saját mivoltának jelentőségére fogja ébreszteni. 
Arra készteti, hogy igyekezzen megóvni azt, ami az övé. Fontos lesz 
számára a magyarsága, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Ha ér-
tékítélete ép, akkor kész megdolgozni, áldozatot is hozni érte. 

Lelki sérülések nélkül akkor sem ússza meg, ha reflexei egész-
ségesen működnek, mert – Romániában mindenképp – egy mindig 
ugrásra készen álló lappangó gyűlölet veszi körül. Nehéz ilyen lég-
körben élni, különösen, hogy tudja: olyanok teremtik azt meg, akik-
nek az őseit befogadta, védelmezte és gyarapodását lehetővé tette 
hajdan a Magyar Királyság. De a másnyelvűek közül olyanok is be-
tolakodónak és bitorlónak tartják őt Erdélyben, akik a Kárpátok 
túloldaláról érkezett friss jövevények ezen a tájon. 

Saját mivoltának mindennapos érzékelése a nemzetéhez való 
tartozás tudatát is ébren tartja. Ebből, ha le nem tiporják, az össze-
tartozás és a közös felelősség virágai bomolhatnak ki. 
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A Magyarországra áttelepülő erdélyiben éppen az összetarto-
zás érzése kaphatja az első és a legnagyobb pofont. 

 
* 

Magyarországon a legtöbb embernek az, hogy magyarul beszél, 
olyan természetes, akár a lélegzetvétel. Van, aki megbecsülés he-
lyett inkább az Európai Unió más országaiban való érvényesülés 
akadályát látja benne. Hiszen lélegzetet venni más nyelven is lehet. 
Nem véletlen, hogy első magyarországi utamon (több mint harminc 
éve már) egy fiatal mérnöknő azt kérdezte: „Tulajdonképpen miért 
akartok ti Erdélyben mindenáron magyarok maradni? Nem mind-
egy, hogy melyik nemzethez tartozik az ember?” Egy idősebb mér-
nökember pedig az előbb-utóbb okvetlenül megvalósuló és problé-
máinkat megoldó Európai Egyesült Államokról regélt, noha alig 
jártunk még a Kádár-korszak felénél. 

A magyarok nagy részét saját mivoltával szemben átható közöny 
nem többségi voltából származik, hiszen például Romániában a 
többségnek egyáltalán nem közömbös a saját románsága. Ezen a 
téren a kommunizmus bukása előtt derekas munkát végzett mind a 
kommunista (mint egyetlen és uralkodó) párt, mind pedig annak (a 
hírveréssel ellentétben nem igazán üldözött) „demokratikus ellen-
zéke”, a jelenlegi Szabad Demokraták Szövetségének az őse. Mind-
ketten a magyar mivolt jelentéktelenségét és érdektelenségét vallot-
ták és propagálták, együttesen terjesztették a magunkhoz való vi-
szonyulás mindegy álláspontját. Utódaik ugyanezt teszik ma. Tö-
rekvésük sikerét segíti, hogy a tömegkommunikációs eszközök 
szinte teljes arzenálját birtokolják, így jelentős szerepük van a köz-
vélemény alakításában.  

Nem véletlen, hogy a 2004. december 5-i magyarországi nép-
szavazáson a szavazásra jogosultak ötödét sem tették ki azok, akik 
egy nemzethez kívántak tartozni a Trianonban elcsatolt területek 
magyarjaival (valamivel több, mint másfél millió mondott igent), 
viszont csaknem ugyanennyi utasította el az összetartozást. Több 
mint háromötöd részük azonban érdektelennek tartotta a kérdést, 
hiszen el sem ment szavazni. 

Aki nincs tisztában azzal, vagy nem akar tudomást venni arról, 
hogy ő kicsoda, az feladja egyéniségét, és ezzel azt a lehetőséget is, 
hogy a maga sorsába és magához hasonló társaival együtt a közös 
sorsba beleszóljon. Nem véletlen, miféle emberek kapták meg a 
lehetőséget arra, hogy Magyarországot ma „kormányozzák”. 

Napjainkban, az ország különböző vidékein szétszórva, bizonyo-
san van másfél millió felnőtt ember, aki egyértelműen magyarnak 
érzi magát. Kétségtelen, hogy közöttük – és remélhetőleg utódaik 
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között – találhatjuk azokat, akik lélekben hasonlítanak azokra az 
erdélyi magyarokra, akiket joggal becsülnek tartásukért.  

 
fonákos öntudat 

Persze Erdélyben sem él valóban magyarként minden magyar, 
még ha mivoltát nem tudja is elfelejteni, hiszen nem hagyják. Nem 
könnyű a széllel szembeszegülni; kényelmesebb hagyni, hogy so-
dorjon bennünket, amerre fúj. Ahogy mondják, „a fű meghajol a 
szélben” (Sütő András), csak nem biztos ám, hogy az állandó fúvás-
ban fel tud egyenesedni majd. Ezért az sem, hogy tényleg „megma-
rad”. A legelterjedtebb magatartás ezen a téren, hogy sokan gyer-
mekeiket – azok „saját érdekében”, hogy „jobban tudjanak érvénye-
sülni” –, hiába van esetleg magyar nyelvű  is, román iskolába adják. 
Ez az önkéntes asszimiláció egyik fontos lépése, mely egyrészt gá-
tolja az utódokat nemzeti kultúránk elsajátításában, annak megis-
merésére irányuló igényük létrejöttében, következésképp saját igazi 
mivoltuk megélésében, másrészt mesterségesen csökkenti az anya-
nyelvi tanárok számát és ezzel a magyar értelmiség lehetőségeit. 

Olyan is van, aki románosítja a nevét, hogy a többséghez tarto-
zás biztonságot sugalló érzésével semlegesítse a helyzetéből eredő 
szorongásait. 

Mások szedik a sátorfát és (esetleg román iskolában taníttatott 
gyermekeikkel) áttelepülnek Magyarországra. Ha nem éppen to-
vább. Valamikor, még Ceauşescu diktatúrája idejében, inkább a 
szabadságot kereste Románián kívül mindenki. Ma a nyomor szint-
jét közelítő anyagi helyzetük készteti a magyarokat távozásra. Jön-
nek helyükbe mások a Kárpátokon túlról. Mivel ottani ismerőseim 
szerint – például a délvidéki helyzettel ellentétben – Erdélyben a 
munkaerőpiacon nincs etnikai diszkrimináció, a jövevényekhez vi-
szonyított magasabb anyagi igényszintünk lehet a fő mozgató. Így 
adjuk fel – és el – tulajdonképpeni hazánkat. 

A fonákságok közé tartozik az erdélyi magyar „érdekvédelmi” 
szervezet, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége vezetői-
nek emberi és politikusi minősége is. Erről sokat mond önmagában 
az a tény is, hogy Markó Béla, az RMDSZ elnöke, 2002-ben már a 
választások első fordulója után, tehát amikor még nem volt végle-
ges az eredmény, sietett köszönteni azokat a magyarországi politi-
kai erőket, akiknek uralma azóta erkölcsileg tovább züllesztette, 
anyagilag tönkretette az országot, és diktatórikus körülményeket 
teremtett benne. Markóéknak ugyan, saját rendőrség híján, nincs 
módjukban nyíltan a terror légkörét létrehozni hatalmuk töretlen-
ségének biztosítására, viszont egyetértenek azzal a román törvény-
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nyel, amely lehetetlenné teszi a politikájukkal egyet nem értő ma-
gyar csoportosulások önállósulását. 

Tragikus, hogy sem Erdélyben, sem Magyarországon nem érvé-
nyesülhet az a politikus, aki ódivatú módon „népe szent javát” (Bánk 
bán) kívánná képviselni, vagy netalán éppenséggel szolgálni. Ma – a 
„demokrácia” cégére alatt – a hatalomvágy és a pénzsóvárgás uralja a 
közéletet. A nép zöme pedig vagy (talán tehetetlenségét érezve? netán 
gyávaságból?) visszavonul, vagy báván asszisztál hozzá. 

Mintha kívül is, belül is a gonoszság lenne rajtunk az úr. Nem 
képtelenség, hogy akadtak olyan Erdélyből Magyarországra települ-
tek, akik azon a decemberi napon elmentek NEMmel szavazni ott-
hon maradt testvéreik magyar állampolgárságára?! 

 
ami mind közösebb 
 
Egyelőre (hátha egyszer másként lesz) egyáltalán nem a nem-

zeti öntudatról van szó, hanem olyan ideológiai áramlatokról, ma-
gatartásbeli jegyekről, amelyek Nyugat felől érkeztek, és onnan 
kapják ma is – no meg a saját tömegkommunikációból – az után-
pótlást és a megerősítést. 

Ilyen a liberalizmus, a minden preferenciát azonos értéknek te-
kintő mindegy ideológiája, amely az erdélyi magyarok között némileg 
nehezebben nyer teret, mint az „anyaországban”. Főleg az értelmiség 
narcisztikus hajlamú, önnön intellektusát imádni tudó tagjain lesz 
úrrá, különösen, ha ezt a nézetrendszert is érvényesülésük szolgála-
tába tudják állítani. Ennél azonban Romániában „többet ér” a romá-
noknak való közvetlen behódolás. A romániai magyar sajtó zöme is, 
amely az RMDSZ sodorvonalában, illetve a tőle való anyagi függés-
ben létezik, ezt igényli munkatársaitól. Ez az „egyszerű” magyar 
mindegynél anyagilag is, az elérhető hatalmi pozíció szempontjából 
is kifizetődőbb magatartás. Különösen, hogy román érdekeket ma-
gyar fedőszínekben pompázva is lehet képviselni. 

 
* 

Magyarország értelmisége a hozzá közelebb eső Nyugat gyak-
ran kétes értékű befolyásaira az erdélyieknél szinte mindig hama-
rabb reagált. Jelentős része már a múltban fogékony volt, de ma 
különösen az a kozmopolita hatásokra, a mindenkivel szembeni 
toleranciára, a mások másságának tiszteletben tartására, és ezt 
propagálja minden lehetséges eszközzel, még ha ez a másság egyút-
tal a mi lenézésünket, kulturális értékeink megkérdőjelezését, nem-
zeti érdekeink semmibevételét és általában az erkölcsi értékek ta-
gadását hordozza is. Az ilyenek szava az, amely a lakosságra a leg-
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nagyobb befolyással van. Másként nem lehetett volna oly könnyen 
átverni az embereket, hogy 2006-ban újra hatalomba szavazzák 
azokat a politikusokat, akik kezdettől csak kiárusították az országot, 
belőle azt is, amely hasznával hosszú távon segíthetett volna némi-
leg egyensúlyban tartani az ország pénzügyeit, és az eladósodás 
mértékének fékezésével csökkenteni a kiszolgáltatottságát. Valójá-
ban Magyarország függetlensége utolsó maradványainak és lehető-
ségeinek az elkótyavetyélése folyik, pedig azt – legalábbis egyelőre 
– ilyen méretekben az Európai Unióhoz való csatlakozásunk sem 
igényelte volna hivatalosan.  Most, miután a Gyurcsány-beszédből 
kiderültek a kormánypártok hazugságai, az emberek zöme óvatosan 
otthon ül. Pedig mennyire másként alakulhatna az ország, a nemzet 
sorsa, ha például Budapest egész kijátszott, elárult népe eldönti, 
hogy kimegy az utcára. De – mint a közvélemény-kutatások bizo-
nyítják – nagyon sok embernek, annak ellenére, hogy ha mást nem 
is, legalább önnön anyagi romlását észreveszi, még mindig ez a jó, 
ami van. 

Mind Erdélyben, mind Magyarországon a közöny, a félretájé-
kozottság és a megfélemlítettség hármas jármában tovább húzzuk a 
mások szekerét. E pillanatban egyelőre úgy tűnik, a rendőrterror 
megtapasztalása óta Magyarországon van több ok a félelemre. De 
az egész nemzet fokozott kiszolgáltatottsága bomlik ki ebből is. 

 
* 

Kisebbségben a nyelv romlása inkább a többség nyelvének eró-
ziós hatásából következik. A megfelelő anyanyelvi kifejezések meg-
keresésével és egy kis odafigyeléssel – ha nem vagyunk túl kényel-
mesek – ez lényegében hárítható. 

Magyarországon a magyar nyelvet mindenekelőtt a (lelki 
igénytelenségből származó) nyelvi igénytelenség fenyegeti.  Egyelő-
re. Mindaddig, amíg a bevándorlók bennünket is el nem áraszta-
nak. Ehhez minden feltétel adott. Talán az itteni és a nyugati élet-
színvonalnak sem kell némileg közelednie egymáshoz, hogy a jövő-
ben a mi hazánk is nagy tömegeknek legyen igazi célországa.  

Vajon mi lesz erre a társadalom egyéneinek a válasza? Mint 
ahogy Erdélyből a nehéz megélhetés, a soviniszta nyomásból szár-
mazó rossz közérzet, a szülőföld elrománosodás révén történt ide-
genebbé válása számtalan embert útra kergetett, majd a magyaror-
szágiak is hamarabb veszik a vándorbotot, mint eddig? Statisztikai 
tény, hogy az idegenbe került „anyaországiak” nagyobb számban 
veszik át már az első és második generációban a befogadó ország 
nyelvét. Magyarországi szülők általában hamarabb kezdenek gyer-
mekeikkel „idegenül” beszélni otthonaikban is, mint azok, akiknek 
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szülőföldjükön félteniük kellett nyelvüket. De valamennyien meg-
ismerik majd, amit turistaként talán sohasem érezhettek: milyen 
idegennek lenni valahol. (Bár másutt korántsem olyan fájdalmas, 
mint ha saját hazádban vagy az.) 

 
* 

A jogok (főleg szóbeli) tobzódásának a korát éljük. Erkölcsi 
ismérvektől függetlenül jogunk van mindenhez, ami a politikai és 
különösen a gazdasági hatalom (e kettő különben manapság az 
eddiginél szorosabban kapcsolódik) működését nem zavarja. 

A kényelmes élethez való jogunk kiemelt hangsúlyozása lénye-
gében közösséghez tartozásunk tagadását jelenti. Akkor tartozom a 
másik emberhez, ha együtt cselekszem vele, és ha kell, érte is. Már-
pedig a másokkal való törődés ellentmond az élet elterjedten pro-
pagált hedonisztikus megközelítésének, mert áldozatot igényel. Az 
emberek közötti összetartásnál semmi nem zavarja jobban a hata-
lom érdekeit, mert minden, ami öntörvényűen emberi, ellenszegül 
kiszolgáltatottságnak.  

A nő saját teste fölötti rendelkezésének joga valójában a gyer-
mekei élete fölötti rendelkezés „jogát” jelenti. A fogamzásgátlás nem 
elegendő ahhoz, hogy kordában tartsa a születni készülőket. Ezért a 
Kárpát-medencében minden esztendőben sok tízezer szép termékeny 
testű magyar asszony tépeti ki méhéből megfogant édes magzatát. Ez 
a tény és a mögötte rejlő viszonyulás nemcsak a lelkünket, nemcsak 
személyes utódaink életét, nemcsak a családot, hanem a nagyobb 
közösségeket is súlyosan érinti. 

Tudjuk, hogy nem mindenkinek lehet gyermeke, bármennyire 
akarná is. Ezért ha minden emberpárnak két utódja lenne, az is 
számbeli fogyást eredményezne. 

Minden cselekedetünk, a leghétköznapibb is, erkölcsi szem-
pontoktól nem független választás eredménye. Tudomásul kell 
venni, hogy az a házaspár, amely biológiai-egészségi tényezők alap-
ján tehetné, és mégsem vállal legalább három gyermeket, az az 
életével nemzetének kipusztulása mellett szavazott. Nincs az a cso-
dálatos életmű, amely értékével az így tönkretett értéket: a belőlünk 
születendő életet ellensúlyozni tudná. És még csak nem is igaz, 
hogy a kettő okvetlenül kizárja egymást. 
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„arany öntudat”1 
 
Az erdélyi magatartás lényegének értékeiből közösségi önvé-

delmünket építhetnénk fel. Ez természetét tekintve egyáltalán nem 
irányul ellenségesen mások felé. Ellenkezőleg: a kölcsönös normális 
viszonyulás alapfeltétele. Mert „két etnikum csak akkor élhet egy-
más mellett, sőt együtt, ha egyenértékű partnerként viszonyulnak 
egymáshoz”.2 Egy népcsoport csak akkor értékelhet másokat, ha 
saját értékeinek tudatában, önnön méltóságának birtokában van. 
Önbecsülés nélkül másokat sem lehet becsülni, hiszen az ehhez 
szükséges lelki mechanizmusok a magunkhoz való viszonyulás 
hiányosságai és torz volta miatt létre sem jöhetnek. 

Nagy erőket mozgósítanak ma arra, hogy ez így is legyen. 
Napjaink „civilizált” társadalmaiban olyan címkékkel szokás 

ellátni azt, aki közösségi formákban képzeli el a földi létet, mintha 
az egész emberiség halálos ellensége lenne. Mintha csak közvetle-
nül az emberiséghez tartozhatnánk. Pedig az csupán egy elvont 
fogalom, amely a valóságban egyénekként és egyének közös jegyek-
kel és érdekekkel bíró összetartó csoportjaiként jelenik meg. A csa-
lád után a közösségek legfontosabbika éppen a nemzet, amelyet – 
egyébként akárcsak az elsőt – sokan igyekeznek kiirtani a tuda-
tunkból is. 

Nemzet valójában nincs is – hirdetik –, de ha számunkra az 
mégis kedves, akkor – szerintük – elfogultan utasítunk el minden 
más embert. Ha sajátosságaink, hagyományaink megtartásáról szó-
lunk, akkor „ki akarjuk rekeszteni” a többieket. Ha nemzeti érdek-
ről beszélünk, akkor gyűlölünk és elnyomni akarunk minden tőlünk 
különbözőt. Ezek a beállítások azt mutatják, hogy éppen rágalma-
zóink azok, akik gyűlölnek minket, és közösségi voltunkat is magá-
ba foglaló emberi öntudatunk, valamint az arra épült önvédelmünk 
szétrombolásával pusztulásunkat siettetnék. 

Ha rájuk hallgatunk – és közülünk sokan teszik –, a nemzeti 
megmaradás igényének az elvesztésével igazi valónk, a lényegünk 
sérül, mert képtelenekké válunk a közösségi létünket megélni, 
amely pedig emberi mivoltunktól elválaszthatatlan. Elfogadván, 
hogy közvetlenül az emberiséghez kapcsolódunk, valójában önma-
gunkon kívül nem fogunk tartozni sehová. Ellenségeink elérik cél-
jukat: támasz nélkül maradt individuumokká válunk, akiknek nincs 

                                                                 
1 József Attila: Eszmélet IX. 
2 Az Ellenpontok szerkesztőségének programjavaslata a romániai magyar-

ság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében. (1982) In: Ellen-
pontok. Csíkszereda, 2000. 328. 
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többé erkölcsi viszonyítási alapjuk, s akikkel a hatalom ezért tetszé-
se szerint azt tehet, amit akar. 

A nemzet fogalmának ellenségei a népek globális önfeladásá-
nak – minden bizonnyal nem érdekmentes – apostolai. 

 
* 

A nyugati társadalmak tudatában sok minden hamis. Ilyen az 
emberek egyenlőségének a felfogása is. Mindenekelőtt azért, mert a 
gazdagok és a politikai hatalom tagjai ma is megkülönböztetett 
hellyel bírnak a társadalomban. A gyakorlatban rájuk a törvények is 
másként érvényesek.  Hiszen hiányosan és hamisan megkreált jog-
szabályok alapján ők a mindenkori győztesek. Belőlük született a 
sikeresen feltörekedett új „arisztokrácia”. Hogy csak magunkról 
szóljunk: egy igazságos társadalomban a jelenlegi magyar kormány 
és a mögötte álló pártok számos tagja börtönben kötne ki. Most, 
pozícióik magasából, ők oktatnak ki bennünket arról, hogy nekünk, 
köznapi halandóknak, hogyan kellene helyesen élnünk. 

Számos kifutófiú segít nekik ebben. 
Egy egészséges társadalom nem tűrné el, hogy a „kifejezés sza-

badságának” ügyesen kiagyalt és normává emelt jelszava jegyében a 
közélet nem egy figurája pöcegödrökből előbányászott anyaggal 
táplálja az emberek lelkét és értelmét. Magyarországon a politika 
számos gyepmestere dolgozik azon, hogy erkölcsi érzékünket és 
emberi öntudatunkat bélsárral bekenve működésképtelenné tegye.  

 
megtartók 

Mind a kisebbségi, mind pedig a magyarországi magyarok kö-
zött vannak, akik tudják, hova tartoznak. Igazi megtartó hatása 
ennek a tudatnak csak akkor lesz, amikor az emberi tartásnak és 
méltóságnak egy olyan szintjével társul, amely transzcendentális 
mélységekből és magasságokból szerzi erejét. Ha az emberek csak 
személyes érdekeikben vélik létük lényegét és értelmét megtalálni, 
semmi nem tud megmenteni bennünket. 

Lehet, hogy sorsunkat fordító változás először valóban Erdély-
ből indul majd ki, mint ahogy azt sokan hiszik. 

Minden nemzet és az egész sokarcú emberiség csak akkor ke-
rülheti el a pusztulást, ha létének horgonyát az örökkévalósághoz 
képes rögzíteni. Amennyiben Istent továbbra is szinte naponta 
legalább félig megtagadjuk, képtelenek maradunk magunkon segí-
teni. 

Aki az örök transzcendencia létezését nem éli, az azt sem értheti 
meg igazán, mi a nemzet. Hiszen érzéki tapasztalatokon túli hatal-
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mas erő szeretete irányítja a világot – leginkább éppen a mi maga-
tartásunkon és cselekedeteinken keresztül. Ez az erő fogja össze azt, 
ami lényegéből eredően összetartozik. Ha az ember nem veszi ész-
re, hogy ez a saját természetével egyezik, akkor „méltóságát” féltve 
lázad ellene, elveti, és ezért „ami van, széthull darabokra”3. Így 
minden csak csupa változás lesz számára, és a szüntelenül változó 
világban lehetőségként sem igazán képes látni semmi maradandót. 
Pedig a pillanat és az örökkévalóság mindig találkozik, és egyedül 
ebből a (bennünk is történő) találkozásból születhet minden érték a 
földön. 

Sokan tudják, vagy legalább érzik ezt. Az ilyenek hajlandók vál-
lalni kockázatot is, áldozatot is a felismert lényegért. Ők a nemzet 
színe-java, ők alkotják annak igazi elitjét. Közülük kellene kikerül-
jenek azok a vezetők, akik az Örökkévalóval szembeni mély aláza-
tukkal egy időben eléggé határozottak és politikusak is tudnak lenni 
ahhoz, hogy képessé váljanak a megmaradás nehéz útján vezetni 
népüket. 

 
 

Megjelent a Kapu 2008. évi 2. számában. 
 
 
 
 

  

                                                                 
3 József Attila: Eszmélet IV. 
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(Montreal, 1989. május) 

A keresztút vándorai 

Vándorútra kél ma – újra és újra – sok erdélyi magyar. 
Van, aki felismerte: méltó emberi léte csak akkor lehetne, ha 

mindenkinek, s a közösségért – ha kellett (és kellett) – felemelte 
szavát. A román szeku pribékjei a torkára forrasztották azt. 

Van, aki felismerte: közösségi megváltás nincs, ki-ki csak a 
maga lelkét mentheti. 

Menekül a kígyószemű félelem, a hazárd kiszolgáltatottság, a 
sunyító önkény elől. Az ember voltát is kétségbe vonó bozgor (ha-
zátlan) gúnynév, a nyelvét is eltiporni szándékozó gyűlölet elől. A 
több munkáért rosszabbul fizetettség, az Ó-Romániába való kény-
szerű áttelepítés, a szolganép-lét elől. A mindenrendű nyomor elől. 

Mert önmaga akart maradni. Az egyszeri és megismételhetet-
len. 

Ahogy sikerül, átkel a határon. Fülébe még ott rivall a hajdan 
magyar nagyváradi városháza tornyából óránként felharsanó recse-
gő trombitahang: Avram Iancunak, az 1848-ban ellenünk felkelt 
mócvezérnek diadalmas indulója. Lelkében még frissek a sebek, de 
él a remény: nem hazát, csak országot váltott, s ugyanaz az életvíz 
táplálja az egy nyelven beszélők örömét, bánatát. 

Még nem tudja, hogy magyarként, magyar földön románnak 
neveztetni fájóbb, mint túlnan a bozgorozás. Hogy az ő hibája, ha 
nem látja be: bár szükségodúban lakik, és családtagjai túszként 
otthon rekedtek, boldog lehet, mert talán nem kell félnie. 

Majd megtudja ezt. 
Azt is, hogy a magyar kommunisták jó része kommunista csu-

pán, ő pedig csak magyar. S a kiszolgáltatottság továbbra is ura 
marad. 

Az új sebeket sokak igaz gesztusai enyhítik, de nem feledtetik. 
Van, aki már úgy érkezik: nem akar vödörből csöbörbe. 
Így hullnak szét Svédországtól Ausztráliáig és Kanadáig. Talán 

nem hazát, csak nyugalmas otthont keresve. A félelmeket végképp 
levetve. 

Mi eddig éltette, attól elszakítva, de a maga ura legalább. 
Otthagyott-e mindent, hogy szabadnak érezhesse magát? 
Magát hozta, mert másként nem lehet. Rejtve a félelem elké-

kült ujjnyomát, lelkében a megélt kényszerek szorításait, a fülében 
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a megalázó trombitaharsogást. És az addig óvott, őrzött nyelvet, a 
szerelmetest, ami immár holtával utódaiban talán megszakad. 

De hozta magával az erdélyi dombok hajlatát, az utak porát, 
melyeken hajdanán haladt, s az otthagyott barátok utolsó tekinte-
tét. A gyermekkori hajnalok illatát, s dalt, melynek igazi érvénye 
csakis otthon lehet, s a Margit-hídon csattogó magyar lobogókat. 

Otthagyta mindazt, amihez köze volt (vagy hitte csupán). 
Megkaphat mindent, amit ott nem lehetett, s otthagyott min-

dent, amit csak ott nyerhetett. 
Ez a magyar megváltás? 
  

Megjelent a Nyugati Magyarság 1989. évi 5-6. számában. 
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(Göteborg, 1999. június) 

A szerencse fiai 

(Magyarok idegenben) 
 
Biztosan illik ránk ez a név, hiszen kivándorlásunk előtt ma-

gunk is szerencséseknek tartottuk azokat, akiknek sikerült Nyugat-
ra kerülniük, ahol – köztudott volt és maradt – az anyagiak, bár 
legtöbbször nem csurrannak, csak cseppennek, mégis bőségeseb-
bek, mint odahaza, a Kárpát-medencében. Sokunk – akiket az el-
nyomás különböző formái, viharai vagy nyomasztó állóvizei kész-
tettek vándorbot után nyúlni – csak ezért soha nem jött volna el 
hazulról. Az igazi szerencsét a szabadság birtoklása jelentette, a 
nyugati szabadságé, amelynek valódi mivoltáról ugyan csak halvány 
és racionális fogalmaink voltak, de képzeletben többé-kevésbé an-
nak az ellenkezőjeként éltük át, amit otthon, a „szocialista” való-
ságban megtapasztaltunk. 

Most itt vagyunk egy olyan hosszúnak ígérkező pillanatban, 
amikor az emigrálás indokai lényegében elapadtak. Igaz ugyan, 
hogy azokban az államokban, amelyekből származunk, ma nehe-
zebb megélni, mint két-három évtizeddel ezelőtt, a Magyarországtól 
elcsatolt területeket nyert utódállamokban pedig a nemzeti elnyo-
más nem csökkent, csak formáit változtatta meg. Módosultak vi-
szont azok a feltételek, amelyek között az elnyomással szembe lehet 
szállni, ezért ma már nem eleve olyan kilátástalanok a megmara-
dásra irányuló törekvések, mint ahogy a „szocializmus” utolsó peri-
ódusában tűntek, különösen, ha a magyar (kisebbségi és anyaor-
szági) politikusok mindig megtalálják az adott helyzetben helyes 
cselekvési módot. A legmélyebben e régióban a politikai helyzet 
változott meg, ami nem utolsósorban azt jelenti, hogy az a modell, 
amit Nyugaton megismertünk (és amely – bár igen felszabadító volt 
idejövetelünkkor megtapasztalni – távolról sem az, mint ahogy 
otthoni álmainkban élt), mindinkább tért nyer szülőföldjeinken is. 
Vagyis a parancsuralmi rendszerek letűnésével a diktatórikus tár-
sadalom lassanként egy lényegében liberális és mindenképpen 
manipulatív demokráciának adja át a helyét. 

Azok számára tehát, akik politikai kényszerből eredő (esetleg 
ideiglenes) számkivetésnek tekintették, érezték kivándorlásukat, 
elméletben eljött a lehetősége annak, hogy hazatérjenek. Mint tud-
juk, nincs nagy tolongás, bár többen indultak el haza ezzel a céllal 
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(főleg persze Magyarországra), mint ahányan végül valóban vissza-
telepedtek. 

 
A hazatérés sorompói 

Alapvetően kettős kép él bennünk a hazáról. Az egyik eszmei 
jellegű, de gyökerei a konkrét realitásokból erednek. Úgy keletke-
zik, hogy az életünk során a szülőföldön megélt események (azok is, 
amelyekre személyes emlékezetünk már nem tud visszanyúlni), az 
ottani emberi kapcsolatok kaleidoszkópszerű gazdag szövevénye, a 
tájról, történelmünkről, kultúránkról: önmagunkról szerzett min-
den ismeret egy magasabb szintű szintézisben egyesül. Minden 
élmény, a megélt hovatartozás, a honi föld és légkör minden íze és 
illata egy autonóm világot alkotó esszenciává párolódik, amely az 
értelem és az érzelem szimbiózisával egy teljességet ölel át. Ennek a 
világnak jelentős szerepe van önazonosságunk érzetének és tudatá-
nak kialakulásában és mindenkori megerősítésében. Ez köt ben-
nünket mindahhoz, ami meghatározott tájak tartozéka, és köt ön-
magunkhoz is. Ez az a haza, amely akkor is a szívünkben él, ha a 
körülmények összejátszása folytán különböző államok polgáraiként 
talán végképpen hontalanokká lettünk. Hazánk ugyanis csak egy 
van – amely a mi esetünkben nem is igen szorítható egyetlen állam 
határai közé –, de élőhelyünk az bárhol lehet. 

A haza másik fogalma konkrét és hétköznapian tapasztalati jel-
legű, mindenekelőtt azt az aktuális társadalmat jelenti, amely egy 
bizonyos országban, egy bizonyos területen él. Ez a társadalom ter-
mészetesen állandóan változik, az ott lakók közérzetét jelentősen 
befolyásolja, és esetenként arra késztetheti az embert, hogy a benne 
élő és a jobbítás törekvését is magában hordozó eszmei haza ellen 
forduljon. Ártani ennek ugyan nem tudunk, de megkísérelhetünk 
falat építeni köréje, hogy lehetőleg kiiktassuk látókörünkből, éle-
tünkből, mintha közönyösek lennénk iránta. Hogy fájdalommen-
tesebbé tegyük az elvándorlást. 

Az emigráns a konkrét hazától távol élvén, csak részlegesen 
tudja követni az otthoni társadalmi változásokat, viszont rendelke-
zik még egy hazaképpel: a turistáéval. Ennek a valósághoz való 
viszonyát csak az tudja némileg felmérni, aki több-kevesebb előze-
tes információ birtokában legalább egyszer élt már úgy egy másik 
országban, hogy végképp ott szándékozott maradni. Ezért a hazalá-
togatások során szerzett benyomások alapján történő hazatelepülé-
si döntés bizony keserves élményekhez vezethet. Ezzel mindenki-
nek számolnia kell. 
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A hazai társadalom számunkra esetleg (már?) idegennek tűnő 
(és persze okkal bírálható) sajátosságain túl számolnunk kell pél-
dául azzal is, hogy sokszor nem segítőkészséggel, hanem ellen-
szenvvel találkozunk, mert a folyamatosan otthon élők egy része a 
sors érdemtelen kiváltságosainak tart bennünket, akik „a jólétbe 
szöktünk” az otthoni megpróbáltatások elől, és kivontuk magunkat 
a helyzet megváltoztatására irányuló törekvésekből. Tehát – tőlük 
eltérően – nem volt részünk abban, hogy a szocializmus falai végül 
is összeomlottak. Ez a viszonyulás, amelynek lelki beágyazódását 
már az előző idők emigránsok elleni hecckampányai is előkészítet-
ték, olyanokkal szemben is megnyilvánulhat, akik például ’56-ban 
fegyvert fogtak, és a forradalom leverése után az életüket mentve 
menekültek el. Némelyek pedig úgy látják majd – hacsak nem tőké-
vel vagy éppenséggel munkaadókként érkezünk haza –, hogy a nagy 
munkanélküliségben elvesszük előlük a kenyeret. 

Számos más, az eddig említetteknél sokkal nyomósabb tényező 
is mérlegre kerül a hazatérés megfontolásakor. Így gyakran a házas-
társ nem magyar, akinek a Kárpát-medencébe telepedés nagyobb 
megpróbáltatás lenne, mint számunkra a hajdani emigráció, mert 
ez neki nem csupán azt jelentené, hogy elhagyja hazáját, megszo-
kott környezetét, hogy idegenné válik egy másik országban, hanem 
ugyanakkor a számára otthonosnál nehezebb körülményeket kelle-
ne megszoknia. Különösen nagy felelősséget ró azokra a döntés, 
akiknek a nagykorúságot még el nem ért, de Nyugaton felnőtt gyer-
mekeik vannak (akkor is, ha a család minden tagja otthon magyarul 
beszél), mert nehezen kiszámítható lelki következményekkel járhat, 
ha kiszakítjuk őket abból a társadalomból, amelybe belenőttek. Kü-
lönösen, ha Erdélybe, a Felvidékre vagy a Bácskába, tehát az emig-
ráns léttől teljesen különböző kisebbségi sorsba történne a hazaté-
rés. 

Az idősebb generációk tagjait gyermekeiknek, unokáiknak ve-
gyes házasságokkal is a „külhoni” társadalomba beépült hálója 
tartja helyben (noha a fejlettebb nyugati államokban a bevándorol-
tak körében is lazábbak a családi kapcsolatok, mint otthon). Ezért a 
hazatérésre hajlamosabbak minden bizonnyal a közelebbi időpont-
ban kivándoroltak között találhatók. A legtöbbjüknek azonban 
nincs olyan anyagi helyzete, hogy a hazatelepedés két alapfeltételét 
önerőből megteremtse, vagyis lakást és megélhetést biztosítson a 
családja számára. Ehhez főleg pénz kellene – és egy kis hazai össze-
köttetés. Valamivel könnyebb azoknak, akiknek jó családi hátterük 
van otthon. 

Amikor minden említett akadály valamilyen módon elhárult, 
akkor még azzal is számot kell vetni, hogy a hazatérés az évek mun-
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kájával létrehozott otthon, a bevált munkahely – esetleg kiemelke-
dőbb pozíció vagy a hazában nem elérhető kutatási lehetőség – 
feladását, a megszokottságok otthonos hálójából való kilépést, egy 
új életkezdést jelent. Lényegében (akárcsak a disszidálás) ez is ug-
rás a bizonytalanba, ami – különösen egy bizonyos életkort megha-
ladva, és már egy-két hasonló ugrás után – bizony nem megy köny-
nyedén. 

Az említett alaptényezőkön kívül még számos más, gyakran 
egyénre szabott okai is lehetnek annak, hogy az elvándorolt magya-
rok szinte egésze marad ott, ahol van. 

 
A maradás vermei 

Végül is azt lehet mondani, hogy mi, szerteszóródott magyarok 
úgy igyekszünk folytatni életünket, mintha azok a politikai változá-
sok, amelyek teljesen új utakat nyitottak az otthon élők előtt, meg 
sem történtek volna. Minden bizonnyal mást a legtöbben nem is 
igen tehetünk. Ez a tény nem teszi vidámabbá életünket, különösen 
azokét nem, akiknél főleg anyagi tényezőkön múlott ez a „válasz-
tás”. 

Persze számunkra is változásokat hozott az új helyzet. A hazá-
val (és hatóságaival) való viszony egyértelműbb lett, így ma mind-
nyájunk számára csak szándék és pénz kérdése, hogy mikor látoga-
tunk haza. Abban az országban, ahol élünk, végre nem az idegen 
uralom alatt és saját politikai elitje hatalmában élő Magyarország-
gal szembeni bírálatot kell képviselnünk, hanem – egy kis derűlá-
tással a további jobbulást illetően – azt népszerűsíthetjük, ami van. 
(Amivel elégedetlenek vagyunk, az a mi belügyünk kell legyen, ha 
nem akarunk saját magunk ellen hangulatot kelteni.) 

Emigráns életünk folytatása lényegében ugyanazokat az esé-
lyeket hordozza számunkra, mint amelyekkel a változások előtt 
bírtunk. Ez vonatkozik személyes érvényesülésünk, anyagi gyara-
podásunk lehetőségeire, melyek főleg a világ és a bennünket befo-
gadó ország állandóan változó gazdasági helyzetének függvényei, de 
érvényes magyarnak maradásunk perspektíváira is. Ez utóbbiakat 
vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. 

Aki a kisebbségi sorból érkezett az új „hazába”, azt megnyug-
tatja a gondolat, hogy szemben az otthoni viszonyokkal, ahol az 
asszimilációra, a többségbe való beolvadásra szorították, itt „csak 
integrálódni” kell, vagyis beilleszkedni annak az országnak a társa-
dalmába, ahova őt senki nem hívta. Ez azt jelenti, hogy meg kell 
tanulni a nyelvet, meg kell ismerni a helyi viselkedésmódot, a szo-
kásokat, és igazodni hozzájuk, valamint lehetőleg minél teljesebb 
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mértékben – legalább külszínként – átvenni az illető ország köz-
gondolkodásának alapvető sajátosságait. Amiért esetleg annyit 
küzdött a szülőföldjén: hogy a gyermekeit magyar iskolába adhassa 
– fel sem vetődik, mert ilyen iskola nincs. (Bár lehet, hogy már 
otthon önként a többség nyelvén taníttatta gyermekét, hogy „job-
ban érvényesüljön”.) Mindez talán még természetesebb az anyaor-
szágból érkezőnek, hiszen ő tudatosan vállalta a többségi létből 
kisebbségbe kerülést. 

Hosszú távon vizsgálva meg a dolgot, kiderül, hogy az integrá-
ció és az asszimiláció, a beilleszkedés és a beolvadás szembeállítása, 
ha leszámítjuk az érintett emberek közérzetére gyakorolt hatás kü-
lönbségét, lényegében játék a fogalmakkal. Ha több nemzedék éle-
tét végigkísérjük, azt láthatjuk, hogy mindkét folyamat ugyanoda 
vezet: az eredeti etnikai-kulturális hovatartozás végül már csak a 
származás tudatában és – amennyiben megtartatott – a névben je-
lentkezik. 

Az első generáció még a haza emlékeivel terhes. Ezek felbuk-
kanását, visszasóvárgását nem tudja megakadályozni vagy semlege-
síteni semmilyen anyagi előny. Létük akadályozza az új ország ér-
zelmi befogadását és ezáltal a beilleszkedést, aminek pedig legalább 
egy bizonyos szintje nélkülözhetetlen az élni tudáshoz. Az érzések-
nek a személyes múltunkból, kultúránkból és önazonosságunkból 
eredő, honvágynak nevezett összetett együttesét ezért el kell fojtani, 
racionalizálni: hatástalanítani kell. (Amivel azért nem tudjuk meg-
akadályozni időnkénti váratlan, tűzhányószerű – és lehetőleg eltit-
kolt – kitöréseit.) 

Bizonyos lelki egyensúlyt ebben a belső feszültségben az talál-
hat, aki kiveszi részét a külhoni magyar szervezetek tevékenységé-
ből, aki tehát munkát fektet abba, hogy a kedvezőtlen körülmények 
között is megmaradjon, továbbadódjon valami sajátos értékeinkből. 
(Némelyek számára persze valamilyen emigráns funkció birtoklása 
adja az elégtételt, tehát ezt önmagában fontosabbnak tartják, mint 
a cselekvést, amelyre lehetőséget ad.) 

Már az első generációban is vannak, akik a beolvadást választ-
ják. Nevet változtatnak, és bár mindkét szülő magyar, otthon is 
igyekeznek kiküszöbölni az anyanyelvüket, ezért gyermekeik leg-
többször elfelednek vagy meg sem tanulnak magyarul. Ez a jelenség 
több gyökérből is táplálkozik. Az egyik éppen a saját azonosság 
gátló hatásaitól való szabadulás igénye, az a törekvés, hogy kizárják, 
elfeledjék azt, ami kínzóan feledhetetlen. Mintha új személyiséget 
akarnának maguknak alkotni, hogy a régivel a szülőföldtől való 
elszakadás okozta fájdalmakat is levessék. 
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Az említettel homlokegyenest ellentétes oka is lehet az asszi-
milációra törekvésnek: az érzelmi élet sivársága, a kulturálatlanság, 
az érdekközpontú életszemlélet, vagyis lényegében az emberi érték-
rendszer alapvető hiányosságai. Az ilyen betelepült úgy véli, hogy 
hamarabb elfogadják, jobb elbírálást, állást nyer, gyermekei számá-
ra is az érvényesülés göröngytelenebb útját nyitja meg, tehát hasz-
na lesz abból, ha igyekszik (egész családjával) kívül-belül olyanná 
válni, mint a bennszülöttek. 

Fokozott lelki-idegrendszeri érzékenység és/vagy gyengeség is 
lehet kiváltója annak, hogy valaki beolvadni akar. A társadalomban 
velük szemben megnyilvánuló idegenséget, a hasonlóvá válásra 
irányuló, néha megfogalmazott, máskor csak érzékeltetett elváráso-
kat sokan igen nyomasztónak érzik, és a többségi társadalommal 
való konfrontálódás elkerülése, a saját lelki feszültségük csökkenté-
se érdekében „önként” nyújtják magukat áldozatul az asszimiláció-
ban. 

A nyugati társadalom azonban eléggé racionális, és tudja, hogy 
a bevándorlók első generációja sohasem asszimilálódhat igazán, 
hiszen mivoltunkat nem tudjuk úgy váltani, mint egy ruhadarabot, 
ezért nem is igen igényli ezt a beolvadási lázat. Hiú remény, hogy 
bennünket valaha hasonszőrűnek fognak tekinteni. Az igenis igény, 
hogy lehetőleg minél kevésbé különbözzünk, de teljesebb elfoga-
dásra csak gyermekeinknek és további leszármazottjainknak van 
reális esélyük. 

A második nemzedék tagjai sincsenek könnyű helyzetben. Le-
het, hogy még a Kárpát-medencében születtek, de a legfontosabb 
élmények: a serdülő- és ifjúkoriak már idegenben érik őket. Ezért 
természetszerűen ahhoz a földhöz kötődnek jobban, ahol nevelked-
tek, ahhoz a társadalomhoz, amelybe belenőttek. Kialakuló kapcso-
latrendszerüknek szinte egésze nem magyarokat foglal magába, és a 
befogadó ország nyelvén működik. Bennük – a megfelelő élmények 
hiánya miatt – a hajdani hazának az eszmei képe igen szegényes: 
annyi, amennyit vele kapcsolatban a szüleiktől (ha azok képesek és 
akarják átadni), anyanyelvű istentiszteleteken és magyar szerveze-
tek rendezvényein (amennyiben eljárnak oda), olvasmányaikból 
(ha olvasnak magyarul), anyanyelvi órákon vagy a szombati/vasár-
napi iskolában (hogyha látogatják), hazai tévéadásokból (ha egyál-
talán nézik) megismernek. Vagy amit hazalátogatások alkalmával 
megtapasztalnak, amikor a haza eszmei képének hiányosságait a 
turisztikai kép igyekszik némileg pótolni. 

A második nemzedéknek elég sok beleérző képességgel, kíván-
csisággal és jó családi légkörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy szüle-
inek a hazához, a magyar történelemhez, kultúrához fűződő érzel-
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meit (amennyiben azok ezt egyáltalán kinyilvánítják) némileg meg-
értse, és érzelmeivel is követni tudja. Ha ez jól működik, akkor is 
kérdés, vajon jót teszünk-e ezzel gyermekeinknek? Nem haszno-
sabb lenne-e az ő – a miénknél szükségszerűen nagyobb mértékű – 
beilleszkedési igényük szempontjából, ha óvakodnánk bennük ket-
tősséget, egymásnak feszülő kettős kötődést kialakítani? Van, aki 
szerint gyermekeink talán szegényebbek, de boldogabbak volnának, 
ha kevesebbet foglalkoznának hovatartozásuk kérdéseivel, mert így 
a világ egyértelműbb, feldolgozhatóbb lenne számukra. Mi, első 
generációsok azonban, akikről magyar voltunkat már semmilyen 
zápor le nemigen mossa, nem tehetünk mást, mint hogy igyekszünk 
őket megismertetni mindazzal, ami számunkra érték, és rájuk bíz-
zuk, hogy megkeressék a saját értékközpontú útjukat (hiszen ez a 
nevelés lényege), legyen az bármily fájdalmas esetleg mindannyi-
unk számára. 

A beilleszkedés, az integráció egyrészt a személyes érvényesü-
lés útja, másrészt az egyes államok erőszakmentes eszköze arra, 
hogy az érdekből származó önkéntességre alapozva, fokozatosan 
beolvassza a kisebbségeket. Az egyéni siker feltétele az, hogy az 
ember a társadalom szerves részévé váljék, amelyet törvényszerűen 
elsősorban a többség alkot, és amely ennek normái szerint műkö-
dik. A hasonulási követelmények nem túlságosan nagyok, de egy 
bizonyos szinten túl valamilyen közvetett módon mindenki megfi-
zet a különbözésért. A beilleszkedés mértéke természetes módon – 
„a gravitáció erejétől” – nemzedékről nemzedékre nő. Amit a befo-
gadó állam az első generációban így elvet, az a másodikban kel ki, 
és a harmadikban növekedik termő fává. Vagyis: (tisztelet a kivéte-
leknek) a harmadik, legkésőbb a negyedik nemzedék lényegében 
már nem magyar. A szükségszerű vegyes házasságok is jelentős 
szerepet játszanak ebben a folyamatban. A nyelv nemzedékről 
nemzedékre csonkul, végül a legtöbb esetben teljesen elvész. Az 
eredettudat élhet még egy darabig, de ez nem jelenti automatikusan 
a magyar kultúra akár csekély mértékű birtoklását sem. Az egyén 
kultúrája jellegzetesen azé az országé lesz, ahol saját nemzedéke és 
az előzőek felnőttek. 

A beolvadás folyamatát megfelelő családi ráhatással, jó közössé-
gi munkával, a tömegkommunikáció mai lehetőségeinek kihaszná-
lásával, gyakori hazalátogatással lehet lassítani, késleltetni, de 
megakadályozni kizárólag a hazatéréssel lehetne. Tudomásul kell 
tehát vennünk, hogy a kivándoroltak számára a maradás és meg-
maradás – hosszú távon – összeegyeztethetetlen fogalmak. Száz 
éven belül a ma létező magyar emigráns szervezetek, intézmények 
minden bizonnyal már sehol sem lesznek, csak az emlékük marad 
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fenn – hacsak nem szolgáltatnak a jövőben is utánpótlást (Isten ne 
adja) az újabb és újabb kivándorlási hullámok. 

Nekünk, akik most itt vagyunk, és maradunk, tudomásul kell 
vennünk, hogy nem is olyan távoli utódaink idegen népekben élnek 
majd tovább, és hogy – szűntünkkel – lábainknak nyomát „hóval 
fedi bé a tél”… 

 

Megjelent az Új Kéve 1999. júliusi és a Hitel 1999. decemberi 
számában. 
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(Göteborg, 1996. október) 

Viszályos határok 

A magyar–román alapszerződés aláírását bejelentő rövid svéd 
tévékommentárból megtudhattuk, hogy ezzel az aktussal egy több 
évtizedes határviszálynak vetettek véget. Ez a kijelentés nyilvánva-
lóan arra utalt, hogy a magyaroknak (gondolom, például a Kádár-
rezsim idején) területi igényeik voltak Romániával szemben, s erről 
végre most lemondtak, felhagyva az európai békét veszélyeztető 
tevékenységükkel. 

Érdemes eltöprengeni, miért van az, hogy a semlegesnek tartott 
svéd tömegkommunikáció általában csak a kárunkra hirdet valót-
lanságokat rólunk (sajnos főleg csak azt), és hogy miért veszik át oly 
előszeretettel (könyvekben is) ellenségeink velünk kapcsolatos állí-
tásait. 

Az igazán fontos persze mégiscsak az, hogy otthon, a Kárpát-
medencében hogyan történnek a dolgok. 

A magyar vezetés úgy fogadta el a románok által javasolt szöveg-
módosítást, hogy ki sem kérte az erdélyi magyarok vezetőinek a vé-
leményét. Ez azt bizonyítja, hogy a kisebbségben élő magyarok nem 
igazán tényezők a mai magyar politika számára. Mindent háttérbe 
szorít most az a törekvés, mely a Nyugat révébe kívánja kalauzolni a 
trianoni Magyarországot, készséggel megfizetve ezért az elvárt vagy 
elvártnak hitt árat. Cserébe stabilitás remélhető: jobb gazdasági felté-
telek és kedvezőbb biztonságpolitikai helyzet. Kérdés persze, hogy az 
Európa nevét magának kisajátító, a nagy nemzetek versenyét békés 
mederbe terelni hivatott csoportosulás mennyire bizonyul valóban 
biztonságosnak a kis nemzetek számára, legalábbis a mai formájá-
ban. Mert bár a forgalomba kerülő krumpli nagyságát részletes sza-
bályok írják elő, az alapvető kérdésekről, például a kis népek fennma-
radásának biztosításáról nem szól semmilyen egyezmény. 

Minél rosszabb helyzetben van egy nemzet, annál nagyobb je-
lentősége van annak, hogy vezetői széles látókörű, a helyzetet fel-
mérni tudó felelős emberek legyenek. 

Öt-hat évvel ezelőtt egy szabaddemokrata országgyűlési képvi-
selő azt mondta nekem, tudja, hogy ez engem, erdélyit, érzékenyen 
érint, de igazság szerint Magyarország számára sokkal könnyebb 
lenne, ha nem lenne magyar kisebbség a környező országokban. 

Kétségtelen tény, hogy ma a magyar politikusok jelentős része 
számára (nem csak kormánypártiakról van szó) a kisebbségben élő 
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magyarok támogatása nem politikailag átgondolt szükségszerűség, 
hanem legjobb esetben erkölcsi kötelesség csupán, de gyakran 
mindössze a közvélemény egy részének megnyugtatására szolgáló 
kényszerűség. A nem (kultúr)nemzetben, hanem a háborús diktátu-
mokkal számunkra kiszabott nemzetállamban gondolkodás széles 
körben elterjedt az egész mai Magyarországon. 

Napjaink egyik magyar kormányhivatalnoka magyarokkal talál-
kozott Erdélyben, akik a magyarországi politikai élet részletes is-
meretében tették fel kérdéseiket, és fejtették ki nézeteiket. Buda-
pestre visszatérve kifakadt: az erdélyi magyarok úgy viselkedtek, 
mintha magyar állampolgárok lennének! 

Magam úgy hiszem, hogy úgy viselkedtek, mintha a magyar 
nemzet tagjai lennének. Mintha közük lenne ahhoz, ami Magyaror-
szágon történik. Aki idegenként nézi őket, annak ez valóban nagyon 
sérelmes lehet. 

Igencsak kétséges, meddig terjed azoknak a politikusoknak a lá-
tótere, akik azt hiszik, hogy a magyar kisebbségek felmorzsolódása 
nem hat ki súlyosan az egész magyar nemzet jövőjére, tehát a mai 
Magyarország jövőjére is. 

A stockholmi magyar konzulátus a honalapítás ezeregyszáz éves 
évfordulójára egy ötven képet magába foglaló vándorkiállítást bocsá-
tott útjára, ami hozzánk, Göteborgba is eljutott. A képanyagban két 
térkép volt, mindkettő a mai országhatárokat tüntette fel. Az egyik az 
utat mutatta Ázsiából az őshazákon át a Kárpát-medencéig. Az előb-
biek be voltak rajzolva, természetesen hozzávetőleges határokkal. 
Annak a területnek a megjelölése azonban, ahol a honfoglaló magya-
rok letelepedtek, hiányzott, következésképp automatikusan azonossá 
vált a mai Magyarországgal. A másik térkép hasonló módon tüntette 
fel a kalandozások útvonalait. Egy nyíl a Bácskába indult a mai or-
szágterületről, de még a Duna elérése előtt visszafordult. 

Egy ilyen kiállítás igazi feladata az lenne, hogy bemutassa, hogyan 
lett a félnomád népből európai nemzet. Itt csak a honfoglalás kori 
leletek szép fotóit láthattuk, törökös kinézetű harcosok rajzait, és 
mindössze a Szent Koronáig jutottunk el. Még csak egy korhű térkép 
sem volt, hogy a tájékozatlan látogató legalább földrajzilag tudja 
reálisabban elhelyezni az akkor születő Magyarországot, melynek 
jogfolytonosságát ezer éven át elismerte Európa. Meglehet, egy ilyen 
térkép „sértette volna szomszédaink érzékenységét”. 

Vajon szépek is leszünk-e majd egyszer, ha ilyen engedelmesek 
vagyunk? 

 

Megjelent az Új Kéve 1996. októberi számában. 
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(Budapest, 1987.) 

Egy Kárpát-medencei sorsforduló 

Számvetéskísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán1 
 

I. 
Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havas-

alföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta feje-
delméül, és létrejött a függetlenséget csak mintegy két évtized múl-
va elnyerő egységes Román Fejedelemség, máris megfogalmazódik 
– nem éppen előzmények nélkül – a román nemzeti törekvéseknek 
máig ható érvénnyel irányt adó elképzelés. Az erdélyi születésű 
Alexandru Papiu-Ilarian Cuza fejedelem számára készített memo-
randumában ismerteti a germán, a szláv, a magyar „nemzeti ideá-
lokat”, s ezekkel szembeállítja a románokét. Mindezekben az 
imperialisztikus törekvés a közös: más országok területeinek beke-
belezésével birodalmat létrehozni. A magyarok például a Román 
Fejedelemség beolvasztásával hegemóniájukat a Fekete-tengerig 
akarják kiterjeszteni. A kor magyar politikai közgondolkodásában 
ilyen elmélet nem ismeretes; Papiu-Ilarian valószínűleg az egymás-
ra utalt közép- és kelet-európai kis népek Kossuth által javasolt (bár 
először a lengyel Czartoryski herceg által felvetett) államszövetségé-
nek a gondolatát tartotta a magyar hegemonikus törekvéseket meg-
fogalmazó elképzelésnek. Ez bizonyítja a tervezet nem ismeretét 
vagy benne eltitkolt szándékok feltételezését. 

A memorandumban részletezett „román ideál” a Dunától délre 
eső, immár szláv területek helyett mindenekelőtt a románok által is 
lakott Erdély birtokbavételét tűzi ki célul – egészen a Tiszáig. Az 
indoklás lényegében stratégiai természetű: a szerző szerint, aki Er-
délyt birtokolja, az ura Kelet-Európának. A jövő Nagy-Romániájá-
nak Erdély mint középpont, mint természetes védőbástya köré kell 
építkeznie. 

Ezt a törekvést azon a tényen túl, hogy Erdély lakosainak va-
lamivel több, mint a fele ebben az időben már román volt, megala-
pozta a dákoromán kontinuitás mítosza is, mely szerint a rómaiak 
által leigázott dákok mintegy másfél évszázad alatt ellatinosodtak, s 
a rómaiak kivonulása után is a szülőföldjükön maradtak; belőlük 
alakult ki a román nép. Ez az elmélet már a múlt század végére 

                                                                 
1 Raffay Ernő: Erdély 1918–19-ben. Budapest, 1987. 
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ideológiai dogmává merevedett, s aki kételyét fejezte ki megalapo-
zottsága iránt, azt a román nép ellenségének nyilvánították, és nyil-
vánítják ma is. 

Mindenekelőtt ez magyarázza azt a felháborodást, ami a ki-
egyezéskor Erdély Magyarországgal létrejött unióját a román ér-
telmiség körében fogadta. Az egyesülés az osztrákok által mestersé-
gesen fenntartott állapot megszüntetését, egy korábbi visszaállítá-
sát jelentette, hiszen a török hódoltságig Erdély a Magyar Királyság 
része volt, s ezt a tényt (bár tagadja) semmissé tenni nem tudja 
semmiféle propaganda. 

Az egyesülésre törekvés benne volt a kor levegőjében: ekkortájt 
jött létre az egységes Itália és a Német Birodalom is. Magyarország 
kevert etnikumú vidékein bármilyen egyesülés más népek érdekei-
be ütközött, ezért lehetett volna optimális megoldás egy demokrati-
kus alapokon szerveződő államszövetség. A kor ilyen mozgalmait 
azonban a kizárólagosságra való törekvés jellemezte, ezért a ma-
gyarországi nemzetiségek számára a nemzeti egyesülés csak Ma-
gyarországnak a többi etnikum érdekeit figyelembe nem vevő felda-
rabolása útján valósulhatott meg. Ezt a célkitűzést eleinte csak a 
határokon túl mondták ki nyíltan. A magyarokkal szembeni gyűlöl-
ködés azonban teret kapott a nemzetiségi sajtóban. (A sajtószabad-
ság számukra is érvényben volt.) Az ebből következő sajtóperek jó 
anyagul szolgáltak a nemzetközi felháborodás felkeltéséhez, mintha 
bizony Európa más tájain a nemzeti uszítást szó nélkül eltűrték 
volna. Az így mindinkább kibontakozó kölcsönös bizalmatlanság 
minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a kiegyezés után megal-
kotott nemzetiségi törvény előírásainak érvényesülése nem volt 
hiánytalan, s hogy erősödött a magyarosítási tendencia, amiről a 
román és a szláv propaganda rémtörténeteket mesélt a világnak. A 
magyarosítás hatékonyságáról s közvetve eszközeiről sokat mond az 
a tény, hogy 1910-ben (!) a nem magyar lakosságnak mindössze 
22,5%-a ismerte az állam nyelvét. 

Az Erdély megszerzéséért indított román mozgalom zászlóvi-
vője és pénzelője az 1891-ben Bukarestben megalakult Liga pentru 
unitatea culturală a tuturor românilor (Szövetség minden románok 
kulturális egységéért) lett. 

Raffay Ernő tárgyilagos és keserűen izgalmas tanulmánysoro-
zata ettől az időtől veszi számba a román irredentizmus tevékeny-
ségét, módszereit, s azokat a történelmi eseményeket, melyek során 
annak törekvéseit siker koronázta. 
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II. 
Az első teendő a talaj előkészítése: a propaganda. Hadd tudja 

meg a világ, hogy a magyarok, ez a barbár horda, mely leigázta a 
dákokból kialakuló s a népvándorlás rajtuk átvonuló egymást köve-
tő hullámai ellenére szülőföldjükön mindig megmaradó románokat, 
hogyan tartja Erdélyben elnyomása alatt a latin kultúra keleti fák-
lyavivőit. Ennek a kihangsúlyozása érdekében a pillanatnyi etnikai 
viszonyokat vissza kell vetíteni a múltba, de a nemzeti elnyomást is: 
egy olyan korba, melyben a nemzetiségi kérdés még nem is létezett. 
Így lettek például a székelyek – a legismertebb román történész, 
Nicolae Iorga szerint, aki 1908-tól a Liga főtitkára, majd később 
elnöke – erőszakkal elmagyarosított románokká. Erdélynek, ennek 
az „ősi román földnek” Magyarországgal történő egyesítése már 
csak azért is elfogadhatatlan, mert nem egy művelt nemzet vonta 
fennhatósága alá az ott élő románokat, hanem egy kultúrával sem 
rendelkező nép. 

A román politikusok értik a mesterségüket: a térséget nem is-
merő nyugatiakkal azt hitetnek el, amit akarnak, s főként azt, amiről 
tudják, hogy azok maguk is szívesen elhisznek. Ezért az a tény, hogy a 
kiegyezés kori Magyarország kulturális és gazdasági élete azóta sem 
ismétlődő mértékű európai színvonalat ért el, a legkevésbé sem za-
varta őket. A franciák előtt a magyarokat németbarátokként, a néme-
tek előtt németellenesekként tüntették fel, s tudták, hogy a latin or-
szágokban a közös latinitás hangsúlyozása jó benyomást kelt. Felis-
merték: a hatást nem az állítások igazságtartalmával, hanem hangu-
latkeltéssel lehet elérni. Az igazságelemek csak támpontokként szol-
gálnak a szárnyaló képzelet számára. 

Mivel a romániai helyzet még ismeretlenebb volt a nyugat-
európai közönség előtt, nyugodtan el lehetett tekinteni attól a tény-
től, hogy az időközben királysággá alakuló állam társadalma a de-
mokráciának még azt a szintjét sem érte el, mint a magyarországi. 
Így az erdélyi románok elnyomását nem kellett egybevetni a romá-
niai „baromként kezelt” (egy román szociáldemokrata szavai) pa-
rasztok helyzetével, sem az ottani zsidókéval, akik állampolgári jo-
gokkal sem rendelkeztek, vagy azzal az állapottal, melyben az 
orosz–török háború (1877–78) után Besszarábiáért kárpótlásként 
kapott Dobrudzsában a görögök, törökök és szlávok éltek, lévén 
hogy e területre évtizedekig nem terjesztették ki a román alkot-
mány érvényét. 

Közben ömlött a Liga pénze Erdélybe azon a címen, hogy az ot-
tani román iskolák támogatására költik. S bár otthon, Romániában 
az oktatás helyzete rosszabb volt, mint Erdélyben, az írástudatlanság 
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mértéke meghaladta az erdélyi románokét, az átküldött összegek 
zöme az irredenta propagandisták zsebébe vándorolt. Megérte: az 
ezek által kiprovokált pereket jól lehetett hasznosítani mind a romá-
nok indulatainak szítására, mind a nemzetközi propaganda céljaira. 

A romániai nemzedékek egész sora magyarellenes légkörben 
nevelkedett. Az iskolai tankönyvek térképei Kelet-Magyarországot a 
Tiszáig a Román Királyság részeként tüntették fel. 

A nemzetközi propagandának csak akkor van távlatos haszna, 
ha világpolitikai érdekekkel találkozik. A nyugati országok szemében, 
különösen az Olaszországgal létrejött szövetség megkötése után, a 
Monarchia megítélése megváltozott: nem tekintették többé az euró-
pai hatalmi egyensúly biztosítékának. Léte főleg Franciaország érde-
keit keresztezte, amely befolyását a Balkán felé igyekezett kiterjeszte-
ni. A balkáni hegemóniára törekvő franciabarát Románia így mind 
fontosabb szerepet kezdett betölteni a jövő Európájára vonatkozó 
elképzelésekben. A gyarmatbirodalmakat fenntartó, saját nemzetisé-
geiket is elnyomó hatalmak a demokrácia védelmezőjének szerepé-
ben tetszeleghettek, midőn a népek önrendelkezési jogának jelszavá-
val a magyar etnikum szétdarabolására készülődtek. 

Így találkozott a francia imperializmus a román miniimperia-
lizmussal, mely találkozás jellegét meggyőzően jellemzi az a tény, 
hogy a trianoni békediktátummal Nagy-Romániába beolvasztott te-
rületek jó része magyar többségű vagy éppenséggel színmagyar la-
kossággal bírt. 

 
III. 

A kiegyezés kori Magyarországon kevesen ismerték fel azt a 
veszélyt, amit a pánszláv, pángermán és a román irredenta mozgal-
mak perspektivikusan jelenthettek. Az ezeréves államalapítás ün-
nepségeit kísérő magyarzászló-égetések sokak számára csak zavaró 
momentumoknak tűnhettek. Pedig a kiporciózandó jövő már ott 
főtt a történelem kondérjaiban. 

A Monarchia közös külpolitikája a birodalom egészének az ér-
dekeit képviselte, s így szükségszerűen háttérbe szorultak a magyar 
államérdekek. A magyar államférfiak gyakorlatilag nem ismerték a 
magyarellenes propaganda igazi méreteit, és semmit sem tettek 
azért, hogy a világgal megismertessék a valódi helyzetet. Igazságuk 
tudatában nem érezték annak szükségét, hogy a Magyarországról 
alkotott képet cselekvőleg befolyásolják. E mulasztás súlyosságát 
csak a világháború küszöbén ismerte fel Apponyi gróf. Az igazság 
magától értetődő érvényesülésének naiv hite nem utoljára jellemez-
te politikusainkat. 
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A Magyarországnál jóval kisebb s gazdaságilag is fejletlen Ro-
mánia azonban maga irányította külügyeit, s már kezdettől tudta, 
min és hogyan kell munkálkodnia. Mint Raffay megjegyzi: „…egy 
állam léte és integritása érdekében nélkülözhetetlen a külpolitika 
valamilyen értelemben vett függetlensége” (54.). 

Sokan hibáztatták és hibáztatják a hajdani magyar kormányo-
kat, hogy nem igyekeztek tárgyalásos megegyezést keresni az erdé-
lyi románok vezetőivel. 

Tisza a század első éveiben kudarcot vallott ilyen irányú pró-
bálkozásaival. Ekkor kitűnt, a román irredentizmus azt a soviniszta 
elvet vallja, mely szerint a románok és magyarok ellentétei kibékít-
hetetlenek, ezért közöttük nem lehetséges megegyezés. Ez a minden 
tárgyalást lehetetlenné tevő alapállás szükségszerűen következik 
abból az ideológiából, melynek értelmében Erdély mindig román 
föld volt, s ennek alapján román szupremáciát követel a soknemze-
tiségű terület fölött. A magyarországi román nemzeti mozgalom 
szándékait általában nem fogalmazta meg egyértelműen, stratégiá-
jának végcélja azonban immár történelmileg bizonyított. 

Sikeres tárgyalásokra csak a jogegyenlőségre való közös törek-
vés vezethetett volna. A román szabadságeszményből azonban 
hiányoztak a társadalmi célok, lényege a nemzeti kizárólagosságnak 
az igénylése volt. A Károlyi-kormány 1918-as aradi tárgyalásain 
világossá vált, hogy a románok vezetői nem demokráciát akarnak, 
számukra nem elegendő a területi önkormányzat, a külpolitikába 
való beleszólás és a béketárgyalásokon való független részvétel joga, 
ők mindazokat a magyarországi területeket akarják birtokolni, ahol 
románok is élnek. A népszavazás gondolatának felvetésére még 
csak nem is reagáltak. A tárgyalásokat időhúzásra használták (a 
román hadsereg már megkezdte átkelését a határokon), azok siker-
telenségét pedig annak bizonyítására, hogy a magyarokkal nem 
lehet megegyezni. 

Megegyezés helyett nagyhatalmi diktátum született, melynek 
forgatókönyve ekkorra már gyakorlatilag készen volt. Ehhez a ma-
gyar felet nem tartották szükségesnek meghallgatni: tárgyalóasztal-
hoz sem engedték. 

 
IV. 

Az 1918 végén megalakuló Károlyi-kormánnyal demokratikus 
frazeológiájú antantbarát politikusok kerültek Magyarország élére, 
olyanok, akiket már a háború alatt (sőt előtte is) ez a magatartás 
jellemzett. 
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Meghirdetik az általános szavazati jog bevezetését, a földosztást, 
a nemzetiségek kulturális és területi autonómiáját. Megalakulnak a 
nemzeti tanácsok és a rend fenntartására azok nemzeti gárdái. 

A magyar hadügyminiszter engedélyezi, hogy a jórészt kor-
mányköltségen felszerelt román nemzeti gárdák az Aradon székelő 
Központi Román Nemzeti Tanácsra esküdjenek fel, miáltal kivonja 
őket a kormány ellenőrzési köréből. A román megszállás után belő-
lük lesz az erdélyi román hadsereg. 

Károlyi Mihály – minden bizonnyal demokratizmusát bizonyí-
tandó – különvonatot bocsát az Erdély elszakadását kimondó gyu-
lafehérvári román nemzeti gyűlés résztvevői rendelkezésére. A 
többi erdélyi nemzetiség részvétele nélkül megtartott gyűlésnek – 
francia sugallatra – népszavazásjelleget igyekeznek adni. A román 
királyi csapatok által uralt városban 1228 küldött szavaz a jövőről, 
annak eredményét az összegyűlt tömegnek csak kihirdetik. A hatá-
rozat értelmében Erdélyt Romániához csatolják, mely Jászi szavai 
szerint az akkori Európa „legfeudálisabb és legkorruptabb államala-
kulata. Ennek az országnak nem szabad a magyar, német és szerb 
kisebbséget kiszolgáltatni.” 

A kormány külpolitikájának alappillérei: jó kapcsolat a nyugati 
hatalmakkal, megegyezés a nemzetiségekkel és a szomszédokkal. 
Mintegy két hónap alatt mindkét pillér összeomlik: a szomszédok 
nem megegyezést, hanem területeket akarnak, az antant pedig nem 
ismeri el a magyar kormányt, ezért nem is tárgyal vele. 

A wilsoni elvek s az antant háború alatt hangoztatott demokra-
tikus jelszavainak igézetében hisznek abban, hogy igazságos béke 
köszönt a világra. Pedig ismerik az 1916-os bukaresti titkos szerző-
dés tartalmát, mely Kelet-Magyarországot a Tiszáig a románoknak 
ígéri, azt viszont még nem tudják, hogy a wilsoni pontok 1918 végé-
re már Wilson szemében is érvényüket vesztették. 

Az érdekek politikai dominanciájának szem elől tévesztésével, 
a szép elvekbe vetett hittel lehet valaki jó prédikátor, de jó politikus 
nem. Az ilyen politikus fel sem ismerheti, hogy saját nemzetének 
érdekében milyen lépéseket kell tennie. 

A magyar kormány pacifista. A környező országok állig fegyver-
ben, a béke kérdése még nyitott, de Linder Béla, Károlyi hadügymi-
nisztere kijelenti, hogy nem akar többé katonát látni. A frontról haza-
térőket leszerelik, s még a belgrádi fegyverszüneti egyezményben 
megengedett kontingens felállítását sem biztosítják. Az egyezmény – 
román és cseh szorgalmazásra történő – érvénytelenítéséről az érde-
kelt felek közül a magyar kormány értesül utolsóként, miután annak 
előírásai ellenére a román hadsereg lecseréli a magyar közigazgatást 
az ellenőrzése alá vont területeken, s átlépi a Marost. 
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A Délvidéket s Baranyát a szerbek már megszállták, északon és 
keleten cseh, illetve román csapatok nyomulnak előre. Ilyen körül-
mények között jelenti ki Jászi: „Taktikai előny Magyarország szá-
mára, ha területét minél több ellenség foglalja el.” A franciák s a 
románok semmilyen egyezményt, semmilyen ígéretet nem tartanak 
be, minden erő kész helyzetet igyekszik létrehozni a békekötésig, a 
magyarok azonban gyakorlatilag ölbe tett kezekkel, reménykedve 
várják a béketárgyalást, bízva a határok népszavazás alapján törté-
nő meghúzásában. Az még álmában sem jut eszébe senkinek, hogy 
a huszadik század béketárgyalásain a veszteseket meg sem hallgat-
ják, s megszületik a bűnös nép agyrémfogalma. 

A megszállók elleni helyi ellenállás eseteit a magyar kormány 
sokáig saját pacifista politikája elleni merényletnek tekinti. Egy idő 
után rá kell jönnie: ő az, aki tévesen ítéli meg a helyzetet. Megkez-
dik a hadsereg újjászervezését, de önkéntes alapon. A szociálde-
mokraták nem nemzetben, hanem ideológiában gondolkodva mun-
káshadsereget akarnak, a székelyekben és a parasztokban nem 
bíznak: reakciósoknak tartják őket. 

Az antant viszont – nem utolsósorban a román propaganda 
hatására – a magyar kormányban nem bízik, bolsevizmusra hajló-
nak tartja. Az 1919. márciusi Vix-jegyzékkel, mely a román demar-
kációs vonalat a mai román határ s a Tisza közé helyezi, kiprovokál-
ja félelme megalapozottságának utólagos igazolását. Megalakul a 
Tanácsköztársaság. Eddig követi az eseményeket Raffay könyve. 

 

V. 
A békekötés még odébb van, de Románia már véglegesen be-

rendezkedik Erdélyben. Ahol a román nemzeti tanácsok már előző-
leg nem tették meg, leváltják a magyar közigazgatást. A megszállt 
területek kapcsolatait megszakítják az anyaországgal. Magyaror-
szág gazdasági élete megbénul. Budapesten a menekültek százezrei 
élnek a vagonvárosban. 

A rekvirált javak áradata indul meg Ó-Románia felé. A román 
nyelvet nem ismerő vasúti alkalmazottakat megverik; a polgári la-
kosság megfélemlítésére bevezetik a román hadseregben szokásos, 
nemegyszer halállal végződő botozást. Az erdélyi általános sztrájk 
letörése után szükségállapotot hirdetnek ki, mely tíz évig (!) marad 
érvényben. 

A Tanácsköztársaság leverésére megindult román csapatok 
szinte ellenállás nélkül jutnak el a Dunántúlig, és végigrabolják az 
országot. 

A békeszerződéssel nekik ítélt történelmi Erdély, a Bánság, a 
Részek és Máramaros (e területek lakosságának nemzetiségi össze-
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tétele az 1930-as román statisztikai adatok szerint: 58,3 % román, 
26,7 % magyar, 9,7 % német, 5,3 % egyéb) birtokbavételét Románia 
vezetői a gyulafehérvári gyűlés határozatával indokolják, de nem 
tartják maguk részére kötelezőnek annak kisebbségekre vonatkozó 
demokratikus előírásait. Megkezdődik a kisebbségek gazdasági 
visszaszorítása, kulturális intézményeik felszámolása s erőszakos 
beolvasztásuk folyamata. 

A miniimperializmus, ha már nem terjeszkedhet kifelé, leg-
alább belül igyekezett tért nyerni: saját nemzetiségei rovására. 

 

Megjelent az ef-lapok 1987/10-11., valamint az Új Látóhatár 
1988/4-es számában. 
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(Göteborg, 1991. március 11.) 

Elméleti joggyakorlat 

Esztétikai szépséggel bír az a gondolatmenet, az az érvrend-
szer, mellyel az Alkotmánybíróság az elévülési törvénnyel kapcsola-
tos állásfoglalását indokolta. Amikor intellektuális szinten jelentke-
zik, a következetesség és az elvszerűség mindig az elvont szépség 
élményét adja. Amennyiben az így jellemzett magatartás a valóság-
ba is szervesen illeszkedik, az esztétikai forma konkréttá válik, és 
erkölcsi tartalommal is telítődik. 

Az említett szöveget olvasván nosztalgikusan idéződött fel ben-
nem hajdani – igen ifjúkori – intellektuális kalandom egy bizonyos, 
mindnyájunk számára ismerős, önmagában véve meglehetősen ko-
herens elmélettel.1 

Ahhoz nem sok idő kellett, hogy az ember felismerje: a min-
dennapok gyakorlatának nincsenek olyan elemei, melyek a „for-
más” elméletnek megfeleltethetők. Nehezebb volt viszont észreven-
ni, hogy a forma lehetséges reális tartalommal sem rendelkezik. 
Magyarán: a világmegváltó elmélet – minden szépsége ellenére – 
tartalom nélküli forma csupán, s a tartalom hiányából származó űrt 
éppen a meghirdetett elvekkel homlokegyenest ellenkező gyakorlat-
tal lehet csak kitölteni. 

Talán intellektualizmusunk gőgje veszi el néha tisztánlátásun-
kat, s nehezen mondunk le arról a (vak) hitről, hogy a világ az em-
ber által megváltható. Kényszerű bölcsülésünkkel lassan meglátjuk, 
hogy az embert szolgálni hivatott szépséges elméleti formák általá-
ban az ember megnyomorítására szolgáló ideológiák csupán. 

Az ideológiák uralmának korszaka állítólag már lejárt, az 
azonban bizonyos, hogy a tiszta intellektuális formák szépsége irán-
ti vonzódás napjainkban is él, s beleszól életünkbe. Jelenléte a mű-
vészetekben természetes, a jog területén viszont szerepe igencsak 
megkérdőjelezhető. 

Egy ország jogrendszerének minden vonatkozása – így a jog-
biztonság követelménye is – törvényszerűen az egyéni és tár-
sadalmi igazságszolgáltatást, az igazság szolgáltatását hivatott 
megalapozni és lehetővé tenni. A jogbiztonság nem önmagáért való 
elv, érvényesítése nem rigorózus formai, hanem tartalmi követel-
mény. Az igazság érvényesítésének gyakorlata nélkül a jogbiztonság 

                                                                 
1 Igen: a marxizmussal. 
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követelményének betű szerinti alkalmazása az alkotmányos bünte-
tőjogban tartalom nélküli formává válik. 

Itt nem csupán arról van szó, hogy az ország közvéleményének 
jelentős része – nem bosszút – erkölcsi elégtételt kíván az elszenve-
dettekért. Hanem sokkal inkább arról, hogy az ország népének a 
bizalma indokoltan inog meg annak az új rendszernek (vagyis: nem 
egy pártnak és nem egy kormánynak, hanem az újonnan létrejött 
többpártrendszernek) a jogrendszerével szemben, amennyiben a 
súlyos bűncselekményeket elkövetők továbbra is háborítatlanul 
élvezhetik „munkájuk” mások által megszenvedett gyümölcseit. 

Hamis az az érv, mely szerint „…az állam mulasztásának terhét 
nem lehet az elkövetőkre hárítani.” A személytelen állam mulasztá-
sa az volt, hogy a törvénye ellen vétőket „elmulasztotta” törvény elé 
állítani. A bűnösök mai felelősségre vonása nem azt a mulasztást 
kérné tőlük számon, hanem nagyon is személyes és egyéni bűncse-
lekményeiket. Az „állam” és az „elkövetők” fenti merev szétválasz-
tása ugyanakkor ellentmondásban van azzal a ténnyel, hogy az 
utóbbiak az akkori államhatalom szerves részét, támaszait képez-
ték. 

Az elévülési törvény érvénytelenítése közvetve biztatás lehet 
mindazok számára, akik bárhol is jogot semmibe vevő rendszerek 
kiszolgálói. E logika értelmében bármit elkövethetnek, csak legyen 
erejük a rendszert az elévülési időszak lejártáig fenntartani. 

A jogbiztonság nem a törvény betűjéhez való ragaszkodásból 
származik, hanem annak szelleméből. Annak a garantált bizonyos-
ságát jelenti, hogy ártatlanul büntetéssel senki nem sújtható, de a 
valódi bűnöst előbb-utóbb eléri a törvény keze. Legalább abban az 
enyhített formában, mellyel azt az elévülés eredeti határidejének 
lejártát figyelembe vevő új törvény előirányozza. Ahol a súlyos bűn-
tetteket elkövetők egy elvont következetesség nevében felelősségre 
nem vonatnak, ott a jogbiztonság lényegének érvényesülése alapos 
okkal megkérdőjelezhető. 

Az a személy vagy testület, mely formai kifogásokkal megaka-
dályozza, hogy a jog ezen valódi (tartalmi) szerepét betölthesse a 
társadalomban, az a jogtalanság továbbélését segíti elő. 

Az intellektuális szépséggel bíró elvont eszmény így fordul ön-
maga ellentétébe. 

 

 Megjelent a Magyar Nemzet 1992. április 14-i számában. 
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(Göteborg, 2001) 

 „A nemzet halott!” 

Isten 
 

Nem is olyan rég, még nincs másfél évszázada sem, így szólott 
egy filozófus, Zarathusztra szájába adván a szót: „az isten halott” 1. 

Ez a megállapítás a felvilágosodás beérett termése, amikor az 
ember a rációját – amelynek a megismerésben gyakorlatilag kizáró-
lagos szerepet tulajdonít – igyekezett a valóság csúcsaira helyezni. 
Az ész trónra ültetésével az ember tulajdonképpen saját magát 
emelte mindenek fölé. Észlény voltunk „kiteljesedésének” korsza-
kában (mindmáig) „önmagára valamit is adó” értelmiségi, ha nem 
is tagadja, legalább megkérdőjelezi a transzcendens valóságot, és 
hogy ne kompromittálja magát, igyekszik nem összeütközésbe ke-
rülni a társadalom agresszív sugallatával, amely egyetemes érvény-
nyel ruházza fel az anyagelvűséget. Mindez már kezdettől az ellen-
kultúra támadása az európai hagyományok alapjai ellen. Az említett 
filozófus, Nietzsche, be is vallja: „…a megismerés jelenlegi pontján 
semmiféle kereszténységgel nem jegyezheti magát el az ember 
anélkül, hogy intellektuális lelkiismeretét jóvátehetetlenül be ne 
piszkítaná önmaga előtt, kiszolgáltatva másoknak önmagát.” 2 Ez a 
veszély igencsak fenyeget, mert „bensőd gyáva ördöge… susogja 
füledbe: »van isten!« Ezen a réven pedig a fénykerülő szerzethez 
tartozol, amelyet a fényesség nem hagy nyugodni; íme most napról 
napra mélyebbre kell dugnod a fejedet éjszakába és ködbe-gőzbe!” 
Istenhez fordulni, „imádkozni: szégyen! Nem mindenkinek az, de 
az nékem és néked és mindenkinek, akinek lelkiismerete a fejében 
lakozik.” 3 

Kétségtelen: e sorokban Ész istennő felvilágosodott szellem-
koponyája vigyorog ránk a francia forradalomból. 

                                                                 
1 Nietzsche Frigyes: Im-ígyen szóla Zarathustra. Grill Károly Könyvkiadó-

vállalata, Bp., 1908. A Göncöl Kiadó hasonmás kiadása, 384. 
2 Friedrich Nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi. In: A vándor és ár-

nyéka. Bp., 1990. 137. 
3 Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. i. m. 244. (A Nietzschétől általam 

idézett szövegek valamennyi dőlt betűkkel szedett része az eredeti kieme-
lése.) 
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Filozófusunk mégsem tartozik a racionálisan gondolkodók és 
érvelők közé, őt elragadják indulatai. Mindenekelőtt Isten irányá-
ban tölti el a megvetés, az undor, mi több, a gyűlölet: 

„Isten: csak sejtelem (…) Isten csak eszme; minden egyenest 
görbévé tészen és minden állót forgóvá. Hogyan? Az idő elmúlt 
volna és minden mulandó csak hazugság? 

Ezt gondolni kergülés és szédület emberi váznak és még a 
gyomornak is fölfordulás; valóban, kerge betegségnek hívom én az 
ilyen sejtelmet. 

Gonosznak hívom én és ember-ellenesnek: mindezt a tant az 
Egyről, Teljesről, Mozdulatlanról, Jóllakottról és Soha el nem mú-
lóról!”4  

Érzelmei kiterjednek embertársaira is, mindenekelőtt az isten-
hívőkre, a vallások közül pedig elsősorban a kereszténységre, ame-
lyet nem a szeretet, hanem a szánakozás, ezért a gyengék vallásának 
tekint. A keresztények mindig „betegek és halódók valának…, a kik 
megveték a testet és a földet és kitalálták az égieket és a megváltó 
vércsöppet: ámde még ezt az édes és sötét mérget is testtől és föld-
től vevék kölcsön!”5 Zarathusztra esengve felkiált: „Kérve kérlek 
benneteket, véreim, maradjatok hívek a földhöz és ne higgyetek 
azoknak, a kik túlvilági reményekről fecsegnek előttetek. Méregke-
verők ők tudván, tudatlan.”6  

A filozófus számba veszi a hitetlenség következményeit, és saj-
nálkozik fölöttük. Lélektani oldalról közelítve úgy látja: „A tragédia 
(…) az, hogy az ember nem hihet a vallás és a metafizika (…) dogmái-
nak, ha eleven benne az igazság szigorú módszere, másrészt viszont 
az emberiség fejlődése során olyan sebezhető, érzékeny és szenvedő 
lett, hogy föltétlenül gyógyírra és legfelsőbb vigaszra lenne szüksé-
ge…”7 Megállapítja, hogy a ráció uralma erkölcsi világunk alapjaitól 
foszt meg bennünket: „A tudomány bizony egyre kevesebb örömet 
szerez, viszont egyre több örömet vesz el tőlünk a vigasztaló metafizi-
ka, vallás és művészet gyanúsításával: így apad el a legnagyobb 
örömforrás, amelynek az emberiség majdnem minden emberségét 
köszönheti.”8 Végül is rezignáltan veszi tudomásul a kultúra veszte-
ségeit: „…az emberiség jövőjétől nem várhatjuk el mindazt, amit va-
lamely elmúlt kornak teljességgel meghatározott körülményei tudtak 

                                                                 
4 Uo. 114. 
5 Uo. 38. 
6 Uo. 11. 
7 Nietzsche: Emberi – túlságosan is emberi. i. m. 136. 
8 Uo. 179–180. 
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csak létrehozni; nem várhatjuk el például a vallásos érzés csodálatos 
megnyilvánulásait. Ennek is megvolt a maga ideje, és sok régi, na-
gyon jó dolgot nem láthatunk viszont, mivel csak a vallásos érzés 
talaján nőhetett ki. Így hát soha többé nem fog létezni az élet és a 
kultúra vallásilag körülhatárolt horizontja.”9  

Remélhetőleg nagyon is téved a vallás jövőbeni szerepét illető-
en, noha őt látszanak igazolni nemcsak az Istenre fittyet hányók 
hatalmas tömegei, hanem az álvallásosak és a „valamiben” hívő 
félpogányok is; mindazok, akik meg sem próbálják igazán végig-
gondolni legalapvetőbb emberi kérdéseinket, nehogy megzavarja 
őket a – minden bizonnyal saját gyanújuk szerint is szükségszerű-
nek tűnő és a lelki restség sivár kényelmeinek természetes módon 
véget vető – válasz. 

Meglehetősen furcsa, hogy noha műveiben alig van olyan gondo-
lat, amelyiknek ne mondana valahol ellent, az Istenre vonatkozó néze-
teiben Nietzsche igencsak következetes, ezzel kapcsolatban mintha 
kételyek árnyéka se merülne fel benne. Isten halála az ő számára – 
végül is a racionalitás jegyében – megkérdőjelezhetetlen tény. Pedig 
legnagyobb téveszméje éppen az, hogy Isten nem létezik. Valószínűleg 
minden más tévedésének gyökerei is erre nyúlnak vissza. 

A kereszténység azt tanítja, hogy az Istennel való igaz kapcsolat 
hiányában se magunkhoz, se embertársainkhoz, se a világhoz nem 
viszonyulhatunk helyesen. Egy Isten nélkül megkreált világkép termé-
szetellenes, torz értékrendet sugall, amely a magunk helyének a valós-
tól eltérő képzetét alakítja ki bennünk. Ezért aki Istent nem szereti, az 
embertársait sem szeretheti igazán. 

Nietzsche szerint az emberek többsége fölösleges; ők alkotják a 
csőcseléket. „Tele van a föld a fölöslegesekkel, elromlott az élet a 
túlontúl-sokaktól.” Pusztulását kívánja ennek a tömegnek: „Bárcsak 
az »öröklét«-tel el-kicsalnák őket ebből az életből.”10 Megközelítő 
felvilágosítást sem ad arról, hogy szerinte mi a csőcselék, csak indu-
lataival érzékelteti annak megvetendő voltát: „…nem egy, aki úgy 
jelentkezik, mint valami megsemmisítő és mint jégverés minden 
termőföldnek, csak a csőcselék torkára akarta tenni a lábát (…) 
megkérdém egykoron és majd, hogy meg nem fúlék kérdésemen: 
»hogyan? hát a csőcseléknek is kell élnie? Hát mi szükség van mé-
telyes kutakra és bűzlő lángokra, fertőzött álmokra és kukacokra az 
élet kenyerében?«”11 

                                                                 
9 Uo. 172. 
10 Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. i. m. 57. 
11 Uo. 130. 
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Jézusról azt állítja, hogy „… ő gyűlölt és csúfolt minket, s sí-
rást-rívást és fogak csikorgatását igéré nékünk”. Majd megállapítja: 
„A csőcselékből való volt.”12 Filozófusunk kissé kirí tehát még az 
ateista Jézus-értékelők közül is. Talán azért, mert nem igazi isten-
tagadó: úgy tagadja, hogy közben gyűlöli, márpedig azzal szemben, 
akinek létében valóban nem hiszünk, nem lehet ily indulattal visel-
tetni. A Teremtőről mint olyan létezőről beszél, akiről tetszésünk 
szerint eldönthetjük, hogy legyen-e vagy sem: „Sokat elfuserált ez a 
kontár fazekas! Hogy azonban fazekain és teremtményein áll bosz-
szút, azért, hogy nem sikerültek – ezzel a jó ízlés ellen vétett. (…) 
»el az ilyen istennel! Inkább ne legyen isten, inkább legyünk sor-
sunknak magunk a kovácsai, inkább legyünk bolondok, inkább le-
gyünk magunk az isten!«”13 

Helyben vagyunk. Miután evett a jó és a rossz tudásának gyü-
mölcséből, az ember nem elégszik meg azzal, hogy olyan legyen, 
mint Isten, ahogy bűnbeesésekor ígérték neki, hanem – Istent ha-
lottnak nyilvánítva – ő maga akar lenni az isten. Nietzsche-Zara-
thusztra (az egyes istenről hirtelen többes számra váltva) így vall 
erről: „Hogy pedig szívem mélyét kitárjam néktek, barátim: ha 
volnának istenek, miképpen viselném el, hogy én ne legyek isten! 
Tehát nincsenek istenek.”14 

Az isteni jelleget a tudás, a hatalom és mindenekelőtt a teremtő 
mivolt adja. Ezért szól így Zarathusztra: 

„Isten: csak sejtelem; én pedig azt akarom, hogy sejtéstek csak 
addig érjen, valameddig teremtő akaratotok. 

Tudnátok istent teremteni? Hallgassatok hát minden istenről! 
De teremteni tudjátok az emberfölötti embert. Tehát nem ti maga-
tok, én véreim! Ámde az emberfölötti ember apáivá és eleivé te-
remthetnétek át magatokat: és ez legyen java-teremtéstek!”15 

Az általa mondottak alapján csak igen homályos képet tudunk 
alkotni erről a félistenről. Mai szódivatok ismeretében valószínűleg 
poszthumánusnak nevezte volna. Mielőtt műveiben a felsőbbrendű 
ember színre lépne, a géniusz tölt be nála hasonló szerepet. A mű-
vészt, a szentet és mindenekelőtt a (nem állami) filozófust tartja gé-
niusznak, a filozófiát pedig annak a szent célnak, amely értelmet ad 
a társadalomnak: „…mit számít nekünk valamely állam léte (…), ha 
elsősorban a filozófia földi létéről van szó!” Majd hirtelen itt is el-

                                                                 
12 Uo. 394. 
13 Uo. 351. 
14 Uo. 114. 
15 Uo. 113. 
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kapja az őszinteség: „Vagy – nézetemet minden kétséget kizárólag 
kifejtendő –, ha nagyon fontos, hogy filozófus szülessen e világra, 
akkor talán még az állam fennállásánál (…) is fontosabb.”16 Megál-
lapítja, hogy a szabadságot fenyegető veszély növekedésével mind 
nagyobb a filozófia méltósága és a filozófus jelentősége. Utolsó 
művei egyikének előszavában önmagát méltatva kijelenti: a Zara-
thusztrával az emberiség oly nagy ajándékot kapott tőle, amilyen-
ben addig még soha része nem volt.17 

„Még sohasem élt emberfölötti ember”18 – mondja Zarathusztra 
–, de ő „a föld értelme”.19 Mert „fölfelé megy az utunk, a fajtól át a 
felsőbbrendű fajhoz”.20 Ezért: „Ne csak tovább plántáld magad, 
hanem föllebb! Ehhez segítsen téged a házasélet kertje! Magasabb 
rendű testet teremts, első mozgást, önmagából kigördülő kereket – 
teremtőt kell teremtened.”21 

Egy „új nemesség” kell szülessen, amely „minden csőcseléknek 
és minden zsarnoknak ellensége”.22 A nagy tanítómester szavai 
elárulnak valamit abból, hogy milyenek lennének ezek az „embe-
rebb emberek”23: „Még nem tanultatok meg játszani és gúnyolódni, 
a hogy játszani és gúnyolódni kell!”24; „…az a legnagyobb hibátok: 
egyiktek sem tanult úgy táncolni, ahogy táncolni kell – eltáncolni 
magatok fölött!”25; „Gondnélkülinek, gúnyosnak, erőszakosnak: így 
akar a bölcsesség; nőstény ő és mindig csak harcost szeret”.26 Zara-
thusztra nem azokra várt, akik felsőbbrendűjelöltként hozzá érkez-
tek, hanem „magasabbakra, erősebbekre, diadalmasabbakra, jobb 
kedvűekre, olyanokra, akik testben-lélekben egyenes szögűek, ter-
metűek: kacagó oroszlánoknak kell jönniök!”27 Aki hozzá tartozik, 
„attól megkívántatik, hogy erős-csontú legyen, s könnyű lábú is, 

                                                                 
16 Friedrich Nietzsche: Schopenhauer mint nevelő. In: A vándor és árnyé-

ka. Budapest, 1990. 87. 
17 Friedrich Nietzsche: Ecce homo. (http://www.gutenberg.org/catalog/ 

world/readfile?fk_files=1466164) – Lásd az Előszó (Vorwort) 4. pontját. 
18 Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. i. m. 124. 
19 Uo. 11. 
20 Uo. 100. 
21 Uo. 92. 
22 Uo. 274. 
23 Uo. 397. 
24 Uo. 393. o. 
25 Uo. 397. o. 
26 Uo. 51. o. 
27 Uo. 379. o. 
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harcra, ünnepségre kész legyen, nem pedig gubbaszkodó, ábrándo-
zó; kell, hogy kész legyen a legnehezebbre is – mintha ünnep volna, 
– s ép, egészséges”28. 

Mint látható, ennek az embertípusnak a lényegi sajátosságairól 
is csak olyan felszíni és inkább képekből álló jellemzést kapunk, 
mint a feleslegesekről. A földet tulajdonába venni hivatott, életerős, 
lelki problémákkal nem sokat pepecselő, komplexusok nélküli fel-
sőbbrendű emberfaj főleg onnan ismerszik meg, hogy nem megve-
tendő, mint a csőcselék. Sajátja a kemény akarat is, hiszen „…nem 
nő a földön örvendetesebb valami a nagy, erős akaratnál: az a föld 
legszebb növénye”29. Zarathusztra felteszi a kérdést: „…tudod-e 
akaratodat magad fölé szegezni törvényül?”30 Nem akármire irá-
nyuló akaratról van szó: „…minden akaratotok, ti bölcsek bölcsei: a 
hatalom akarása”. Isten meghalt, helyette „meg akarjátok teremteni 
a világot, mely előtt térdelhettek: ez végső reménységetek és má-
morotok”.31 

Valóban tragikus, hogy Nietzsche, ez a komplexusokkal terhelt, 
testében-lelkében beteg ember, vélhetően valami szépre, igazra és 
lelki kapaszkodókra vágyva, egy ilyen zavaros művilágot, a valódi-
nak egy erkölcstől kilúgozott, nárcizmussal telített torz származékát 
építette fel magának, és – miután az Örökkévalót tagadva a föld, a 
test és a földi hatalom akarása mellett tette le voksát – mintegy a 
sors csapásából szellemtől üres kiszolgáltatott roncsként élte le 
utolsó tíz esztendejét. 

Az általa töredékesen megálmodott új világ szükségszerűen 
csak a régi romjain jöhet létre, ezért „… akinek sorsa, hogy teremtő 
legyen jóban, gonoszban: valóban annak előbb megsemmisítőnek 
kell lennie, és értékeket kell széttörnie”, vagyis szükségszerű a harc, 
az összecsapás. „Óh, véreim! kik fenyegetnek a legnagyobb veszede-
lemmel minden emberi jövendőt? Nemdenem a jók és igazak? (…) 
Pedig bárminő kárt tesznek is a gonoszok: a jók-okozta kár a legká-
rosabb kár! (…) A jók ugyanis – nem tudnak teremteni: ők mindig a 
vég kezdete.”32 

Mivel a kívánatos változás ellenzői a jók, az új világ teremtőit a 
jóság ellentéte kell jellemezze: „Mindennek, amit a jók gonosznak 

                                                                 
28 Uo. 383. o. 
29 Uo. 376. o. 
30 Uo. 83. o. 
31 Uo. 154. o. 
32 Uo. 286–287. o. 
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neveznek, össze kell jönnie, hogy az igazság megszülessék: ó, én vé-
reim, azután elég gonoszok is vagytok-e erre az igazságra?”33 

Végkövetkeztetésként zárják e fejezetet Zarathusztra átgondo-
lásra érdemes szavai: „A gonosz lelkiismeret szomszédságában 
növekedék eddig minden ismeret! Törjétek össze, törjétek össze 
nékem az ódon táblákat, ti megismerők!”34 

 
Nemzet 
 
Molnár Gusztáv barátunk, aki maga is filozófusként indult, de 

az elméleti politika gyakorlati kérdéseinek csábításai mindinkább 
eltérítették, egy 2001. március 15-én tartott budapesti előadásában 
leszögezte: „A nemzet mint kollektív személyiség, mint átlelkesített 
organizmus – a 21. század elején ezt nem nehéz megállapítanunk: 
halott.” Gyászunkban igyekszik mindjárt vigasztalni minket: „Ezzel 
persze nem tűnik el látókörünkből, csak éppen új oldaláról mutat-
kozik meg. Mint ahogy a vallást is egészen más fényben látjuk az-
óta, hogy képtelenek vagyunk igazán hinni.”35 

Most ne töprengjünk azon, hogy egy hinni képtelen ember 
mennyire láthatja a vallást bármiféle fényben, inkább kövessük 
nyomon szerzőnknek a nemzet fogalmával kapcsolatos teoretikusi 
fejlődését. A Provincia című lap májusi számában már így vall a 
kérdésről: „Ami engem illet, a nemzeti érzületet a modern kori 
emberi személyiség egyik meghatározó jegyének tartom, de a nem-
zetet mint főnevet nem ismerem.”36 Amennyiben komolyan akarjuk 
venni,  állítását ne értelmezzük szó szerint, hiszen a kontextus alap-
ján feltételezhetjük, hogy azért a halott nemzettől talán mégsem 
vitatja el nemzet voltát, csak a „modern korban” szétnézve nem esik 
a dolog sehogyan sem a látókörébe, így a főnév mint fogalom a 
jelölt hiánya miatt nem létezik többé a számára. 

Ha a két idézetet egybevetjük, akkor világos, hogy új fényben 
kell látnunk a márciusi megállapítást. Aki előtt a nemzet mint főnév 
ismeretlen, az a számára nem létező fogalomról már nem mondhat-
ja azt, hogy látókörében marad, „csak éppen új oldaláról mutatko-
zik meg”. Hiszen ami nem létezik, annak oldalai sincsenek. 

                                                                 
33 Uo. 271. o. 
34 Uo. 271. o. 
35 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától. Provincia 2001/4. 3. 
36 Molnár Gusztáv: A státustörvény és az erdélyi kontextus. Provincia 

2001/5. 9. 
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Molnár Gusztáv nemzettel kapcsolatos nézeteinek előbbi vál-
tozatához forrásmunkát is idéz: „Harald Roth Heidelbergben élő 
erdélyi történész írt arról nemrég, hogy a historiográfiában nem 
megengedhető a többes szám első személy, a »mi« használata. En-
nél plasztikusabban nem is lehetne kifejezni, hogy a nemzet mint 
történelmi lény kétségtelenül létezik valahol, de számunkra meg-
oldhatatlan kérdés kapcsolatba lépni vele.”37 Ezt olvasva, arra gon-
doltam, hogy itt valami félreértelmezés történt, hiszen a „mi” törté-
netírásból való kiiktatásának igénye egy történész számára logiku-
san csakis az elfogulatlanság, a tárgyszerűség követelményét jelent-
heti. E nélkül munkájának tudományossága, hitele, értéke megkér-
dőjelezhető. De hogyan kapcsolható az említett igény a nemzet fo-
galmához és különösen annak halálához? Mikor utánanéztem, ki-
derült, hogy Roth nemcsak a többes, hanem az egyes szám első sze-
mély használatától való elhatárolódást is fontosnak tartja, a követ-
kező indoklással: „a történetíró nem beszélhet »történelmünkről« 
vagy »őseimről«, mint ahogy nem eshet szó »népünk történelmé-
ről« … vagy annak az államnak a múltjáról, amelyben mi élünk. 
Éppilyen kevéssé voltunk a történelem eszmei alakítói vagy cselek-
vő alanyai. Mindazok, akik a történelmet meghatározták, akikről a 
történészek műveiket megalkotják, mások voltak, s egyáltalán nem 
bír jelentőséggel, milyen személyes vagy csoportviszonyban állunk 
velük – ma.”38 Mindenekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy Roth 
vonatkozó szövegében nemzetről egyáltalán szó sincs, ezt Molnár 
Gusztáv értette bele. Egy másik, sokkal fontosabb tény: nem a tör-
ténészi tárgyszerűséget szorgalmazza, hanem azt állítja, hogy ne-
künk semmi közünk ahhoz, amit személy szerinti őseink vagy azon 
elődök, akik annak a népnek a tagjai voltak, amelyhez mi ma tarto-
zunk, a múltban cselekedtek. Mivel nem lehettünk ott a múltban, 
lévén, hogy a jelenben élünk, nem tekinthetjük folyamatosnak, a 
múltból hozzánkig érőnek a történelmünket, ezért mint olyanról 
nem is beszélhetünk. Vajon egyáltalán miről szólhat akkor egy tör-
ténész, ha ezt sem népének, sem aktuális államának történetéről 
nem teheti? Más népek és más államok történelméről? Vagy neta-
lán csak egyes „régiókéról”? 

Ezt az ostobaságot Molnár Gusztáv teljes mértékben elfogadja: 
„Miközben Roth – teljesen jogosan – elutasítja a többes szám első 
személy használatát (Megj.: M. G. valami miatt nagyon ragaszko-
dik ahhoz, hogy Roth csak a többes szám első személyéről beszél. 

                                                                 
37 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától. 
38 Harald Roth: Az erdélyi történetírás utópiájáról, avagy állásfoglalás az 

egyes és többes szám első személlyel szemben. Provincia 2001/1-2. 5. 
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Talán azért, mert az egyes szám első személyben szólás elutasításá-
hoz nehezebb odakapcsolni egy közösség – a nemzet – létének a 
kétségbevonását. – T. K. A.) a történelemről szóló diskurzusban 
(»mi magyarok«, »mi románok«, »mi németek« nem voltunk itt sem 
ezer, sem száz évvel ezelőtt), paradox módon pontosan azt juttatja 
kifejezésre, ahogyan »mi erdélyiek« ma gondolkodunk.”39 Vagyis 
(mondjuk) száz éve „ők, a magyarok”, „ők, a románok” és „ők, a né-
metek”, tehát az akkor élők nélkülünk és maguknak csinálták a tör-
ténelmet. Mi, maiak – ezek szerint – biztosan egy új, számunkra való 
történelmet kezdünk most, amit nyilván – a dolognak Roth által leírt 
és Molnár által értelmezett természetéből adódóan – utódaink sem 
fognak folytatni. Már ebből a tényből következően sem beszélhetünk 
nemzetről, hiszen annak létéhez folyamatosságra és némi koherenci-
ára, összetartozásra vagy legalább ennek (hamis?) tudatára lenne 
szükség. Aki ezt a valóságban nem tudja megtapasztalni, annak a 
számára a nemzet üres fogalom. „Mi, erdélyiek” így gondolkodunk! 
De kik ezek az így gondolkodó mai erdélyiek? Valószínűleg Molnár 
Gusztáv és néhány „transzetnikus”, „transznacionális”, „posztnacio-
nális”, paranacionális, transzliberális és posztpatrióta magyar, román 
és német társa. A hitelesen erdélyiek. Esetleg még néhány magyar 
ifjú is a kolozsvári egyetemről, akiknek fejébe és szívébe Molnár 
Gusztáv igyekszik plántálni a maga tartalmait. 

A Harald Rothtól idézett „mi”-kritérium egyike „néhány” (ösz-
szesen három) általa felsorolt „régi igazságnak”. A továbbiakban ezt 
írja: „Egy másik – ma minden vita fölött álló – aspektus az a kor-
társ (akkor mégsem olyan régi! – T. K. A.) felismerés, hogy a 
»nemzetek« és »népek« csupán imagined communityk, vagyis hogy 
nem többek, mint elképzelt közösségek, következőleg valóságosan 
nem is léteznek.”40 Azt hiszem, ezzel rátaláltunk M. G. igazi rothi 
forrására, ahol az maga is tagadja a nemzetek és általában a szerves 
közösségek létét. Igaz, nem a halálukról szól, hanem arról, hogy 
sohasem léteztek, csak kitalálták őket. Molnár, forrását idézve, 
talán azért hallgat erről, mert nemesebb látványnak tartja a nemzet 
kiszenvedett hulláját, mint az annak elnevezett kitömött bábut. 
Mindenesetre tény: a maga ízlésének megfelelően válogatja és tár-
sítja a Roth szavait, hogy azok alátámasszák saját mondanivalóját. 

Ez a mondanivaló egyértelműen Erdélyhez kapcsolódik. Ha a 
jobb megértés kedvéért megpróbáljuk megtalálni Molnár Gusztáv 
nézeteinek lehetséges gyökereit, kétségtelen, hogy ezek a minden 
Magyarországra áttelepedett erdélyi számára elkerülhetetlen csaló-

                                                                 
39 Molnár Gusztáv: Mi, erdélyiek… Provincia 2001./1-2. 1. 
40 Harald Roth i. m. 
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dáshoz is visszanyúlnak. Erdélyből nézve az anyaország ideális haza-
ként tündököl, vagy legalábbis tündökölt a viszonylagos elzártság 
időszakaiban. Aki véglegesen átkerült, annak rá kellett ébrednie, 
hogy ideális haza helyett egy átlagos társadalomba került, ahol – az 
egyéni segítőkészség és jó szándék megnyilvánulásai mellett – a 
cseppet sem ideális kicsinyesség, gyanakvás, irigység és a rosszindu-
lat egyéb formái is helyet kapnak. Ezek jövevény voltát igencsak igye-
keznek érzékeltetni az erdélyivel. Az ideális haza képe rendes körül-
mények között csak a szívünkben van: szeretnénk, ha ilyenné lenne 
reális hazánk. A kettőnek az összekeverése a haza fogalmának szá-
munkra való kiüresedéséhez vezethet, és azt hihetjük, nincs is többé 
hazánk. 

Egy elméleti ember hajlamos általánosítani, abszolutizálni, 
„megideologizálni” saját tapasztalatait, így Molnár Gusztáv is szük-
ségszerűként állítja be a gyökértelenséget, ami által rögzíti is magát 
benne. Ezt írja: „A mind országosan és regionálisan, mind európai 
és világszinten egyaránt érzékelhető dezintegrálódási folyamatban 
a haza mint olyan megszűnt létezni. Ezért amikor én ma, 13 év ma-
gyarországi lét után kijelentem, hogy ez az ország (…) nekem nem a 
hazám, tulajdonképpen csak egy közhelyet mondok ki, amit min-
denki érez. Csak én azért érzem ezt valamivel intenzívebben, mert 
amíg abban a másik országban éltem, amelynek kollektív lénye 
természetesen idegen volt tőlem, szentül meg voltam győződve róla, 
hogy van ilyen haza.”41 Az a tény, hogy még csak nem is utal arra, 
milyen haza létéről volt meggyőződve, valamilyen élő seb, feldolgo-
zatlan élmény létét árulja el. Amennyiben Molnár Gusztáv egy ide-
gen országban próbálna végképp megtelepedni, valószínűleg hama-
rosan felismerné, hogy haza, legyen az édes vagy mostoha, igenis 
van, ha a lelkünk mélyére rejtve is. 

Hazát és nemzetet tagadva, M. G. szülőföldjéhez, Erdélyhez talál 
vissza, amelyet – mint láttuk – Románia kollektív lényének idegen-
sége miatt ugyancsak nem érzett soha hazájának. Magatartása és 
megnyilatkozásai szerint politológusi érdeklődése köti ehhez a föld-
höz, amely „tipikusan, születése pillanatától kezdve multietnikus 
tartomány, lakói csakis polgári, nem pedig etnikai vagy nemzeti kö-
zösségként alkothatnak politikai közösséget”.42 Ezért rendkívül fon-

                                                                 
41 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától.  
42 Molnár Gusztáv: Polgári regionalizmus (1). Provincia 2000/2. (A Pro-

vincia 2000 áprilisa és 2002 szeptembere között Kolozsvárott megjelent 
összesen 24 száma  a világhálón a www.provincia.ro@mindex.html hon-
lap archívumában található. Az oldalszámok a pdf- formátumban rögzített 
szövegekből származnak.) 
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tossá vált „néhány magyar, román és német értelmiségi számára (…), 
mert ott van rá némi esély, hogy a transznacionalitás váljék termé-
szetessé. Nem abban az értelemben, hogy senkinek sincs nemzeti 
identitása, hanem abban, hogy mindenkinek van, pontosabban min-
denkiről feltételezzük, hogy van neki, de igazi tétje csak az új, most 
megteremtődő transznacionális térben van a dolgoknak. Akárcsak 
Európában.”43 

Egy ilyen értelmiségi csoport gyűlt a Provincia című, magyarul 
és románul is megjelenő kolozsvári folyóirat köré, amelynek oldala-
in többek között a jövendő, európai módra nemzettelenített erdélyi 
régióról szóló eszmefuttatásokat közölnek. A lap fő ideológusa, 
elméleti szakértője és a magyar változat felelős kiadója Molnár 
Gusztáv. Nézetei szerint Erdély jövőjének alapkérdése – az Európai 
Unióban működő tendenciákkal összhangban – „a politikai integ-
ráció, egy olyan intézményrendszer megteremtése, amelyet (…) va-
lóban magáénak is érezhet egy adott térség minden lakója.” Egy 
olyan „regionális szintű komplex” intézményrendszerről van szó, 
„amely nem nemzeti alapú integráción alapul (…), hanem a polgári 
regionalizmus elvein és gyakorlatán”.44 „Ennek az intézményesü-
lésnek az alapja a lokális többség. Tehát nem az ott élő magyar vagy 
más kisebbségek »erős nemzeti identitása«, hanem a szóban forgó 
tartományon belüli konszenzus. Egy olyan konszenzuskényszerről 
van itt szó, amely a szóban forgó provinciáknak” különböző etni-
kumú „lakosságát el fogja távolítani saját nemzeti centrumaitól…”45 
Így az erdélyi magyarokat Budapesttől, az ugyanott élő románokat 
Bukaresttől, és a két nép a közös regionális érdekekben végre egy-
másra talál. Ezért „…Erdély és a Bánság jövőbeli esélyeit illetően 
döntő jelentősége immár nem annak van, hogy mit gondol (…) Bu-
karest vagy éppenséggel Budapest, hanem annak, hogy mit gondol 
a szóban forgó tartomány”46. 

A magyar–román egymásra találás egyik példájaként Molnár 
Gusztáv és Gabriel Andreescu esetét is felhozhatjuk. Személyes kap-
csolatukat, szemléleti rokonságukat nem csupán az jellemzi, hogy 
mindketten gyakori szerzői a Provinciának, hanem az is, hogy együtt 
szerkesztették a Problema transilvană / Az erdélyi kérdés c., 1999-
ben Iaşi-ban megjelent tanulmánykötetet. 

                                                                 
43 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától.  
44 Molnár Gusztáv: A státustörvény és az erdélyi kontextus.  
45 Molnár Gusztáv: Közép-Európa a föderalizmus és a katasztrófa között. 

Provincia 2000/5. 
46 Molnár Gusztáv: A státustörvény és az erdélyi kontextus. 
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A Provincia 2001/5-ös száma főleg a státustörvény tervezeté-
vel foglalkozik. Andreescu szerint ez „a magyar nemzet mobilizálá-
sának a terve”, amely a Magyarországon kívül élő magyarok „kultu-
rális, társadalmi és potenciálisan gazdasági érdekeinek és viszonya-
inak Budapest felé irányításával egy sajátságos lojalitásviszonyt 
alakít ki az anyaországgal”. Ebből a „romániai magyarság politikai 
életének alapvető destabilizálása” következik, „ami az egész ország 
politikai dinamikájára kihat”. Megzavarja azt a „rendkívüli kölcsön-
hatást”, amely az elmúlt évtizedben a két nép politikai osztályai kö-
zött kialakult, és „döntő hatással volt a román demokráciára”, ami 
nem lett volna lehetséges, ha az erdélyi magyarok „gondjaik zömére 
Magyarországon, nem pedig otthon találtak volna megoldást”. 
(Sic!) „Hozzáadandó ehhez az a veszély, amelyet minden kollektív 
jog jelent (…), ha konfliktusba kerül az individuális joggal.” Ehhez a 
vegyes házasságok esetét hozza példának, ahol a státustörvény 
alkalmazása a „gyerekek magyar identitását pártoló” beleszólást je-
lenthet a családi életbe, és az „élet logikáját” „magyarosítási logiká-
val” cseréli fel. „Ma a domináns fogalom…” – írja Andreescu – „az 
alkotmányos patriotizmus elvére épülő nemzeteké, a modern állam 
és nondiszkriminatív értékei iránti lojalitásé”. Más szóval ez a haza-
fiság arra a nemzetállamra irányul, amelyikben az illető (esetünk-
ben a magyar) kisebbség él. A „jelenlegi nemzetközi logika alapján 
egy állam kisebbségek iránt érzett felelőssége (…) nem értelmezhe-
tő másképp, csak mint az illető állam legitimitása arra vonatkozó-
an, hogy egy törékeny közösséget támogasson. (…) A nemzeti érzés 
szerepe itt az, hogy védelmezzen, és nem az, hogy mozgósítson. Az 
egyének segítségére siet, és nem azokat állítja a »nemzet« szolgála-
tába.” A státustörvény esetében a „nemzeti érzés az egész közép-
kelet-európai régió magyarságának mobilizálását szolgálja”, és szét-
zúzza „a környező országok alkotmányos patriotizmusának logiká-
ját”. „A magyar tervezet a kisebbség szeparálódását biztosítja, s 
nem ellensúlyozza azt semmilyen, az integrálódás irányába mutató 
lépéssel.” A nemzetközi életbe az „etnikai nemzet logikáját” viszi be, 
s ezzel „Magyarországot a nacionalizmus előmozdítójává teszi”, 
ezért törekvései veszélyesek.47 

A kérdéshez Molnár Gusztáv is hozzászólt. Noha Andreescu 
nézetei leplezetlenül a kisebbségek beolvasztására, eltüntetésére 
irányuló hagyományos nemzetállami törekvést tükrözik, és „aggo-
dalmai” e törekvés esetleges kudarcának a lehetőségéből erednek, 

                                                                 
47 Gabriel Andreescu: A határon túli magyarokról szóló törvény. Provincia 

2001/5. 4-5. 
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Molnár egészen másról beszél.48 Pedig meg lehetett volna említeni 
például, hogy: 

A beolvasztásra irányuló törekvés a legliberálisabb és „legmo-
dernebb” nemzetállamokban is létezik. A folyamat első lépcsőfoka 
az integráció. Ezek az államok „nondiszkriminatív értékeiket” leg-
többször az etnikai-kulturális kisebbségek közösségi jogai elleni 
harcban hasznosítják. 

A vegyes házasságok esetében a gyermekek románná válása 
nem az „élet logikája”, hanem a román etnikai nemzeté, amelynek 
terjeszkedési „jogai” többségi helyzetéből adódnak, és ezt némileg 
ellensúlyozni csak a kisebbségek nemzetközileg elismert közösségi 
jogai alapján lehet. 

A státustörvény nem a kisebbségek tagjait (az egyéneket) 
igyekszik a nemzet szolgálatába állítani, hanem az anyanemzetet a 
kisebbségekébe (és ezáltal az egész nemzetébe). 

Amennyiben a magyar nemzet „mobilizálásáról” egyáltalán lehet 
beszélni (érdekes, hogy Andreescu egy ilyen katonai csengésű szót 
használ), akkor ez nem mások ellen irányul, mint ahogy a szövegkör-
nyezet sejteti, hanem a folyamatos lemorzsolódást szeretné legalább 
lassítani, tehát a megmaradásra, az önmegőrzésre mozgósít. 

A magyarok nem „gondjaik zömére”, de azok töredékére sem 
találtak és találnak „megoldást” Romániában. Ezért a lojalitás 
igénylése különös egy olyan országgal szemben, amely minden 
természeti kincse ellenére éhezni hagyja polgárait, és az általa „biz-
tosított” életnívó sokak számára a fűtés, a meleg víz megfizetését 
sem teszi lehetővé; amely még mindig messze van attól, hogy jogál-
lam legyen, mert nemcsak hiányzanak a normális működést bizto-
sító törvények, de a meglevők érvényesítése is várat magára (ez 
egyrészt a központi politikai akarat, másrészt pedig továbbra is 
helyi, korrupciós alkuk függvénye); a jogbiztonság hiánya miatt a 
külföldi beruházók is meggondolják lépéseiket, és talán ez a legfőbb 
oka az ország katasztrofális gazdasági helyzetének; a magánosítás 
sok területen még mindig várat magára; a nem ortodox egyházak 
vagyonának visszaadására vonatkozó rendelkezések gyakorlatilag 
mintha nem is léteznének; a papíron eredeti tulajdonosaiknak visz-
szaszolgáltatott székely erdőkben továbbra is állami rablókiterme-
lés folyik, bár természetesen nem kizárt, hogy egyszer majd vissza-
adják a letarolt, kopár hegyeket; ahol mint közveszélyes intézmény-
től félnek a magyar nyelv iskolai elsorvasztását esetleg csökkentő 
magyar egyetemtől; ahol úgy garázdálkodhat szabadon Kolozsvár 
Moldvából betelepített románok segítségével hatalmon tartott pol-

                                                                 
48 Molnár Gusztáv: A státustörvény és az erdélyi kontextus. 
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gármestere (Gheorghe Funar), ahogy azt a világ egyetlen kulturált 
országa sem engedhetné meg magának; ahol tovább folyik Erdély 
vidékei és települései hagyományos arculatának erőszakos megvál-
toztatása, többek között az agresszív „ortodoxosítás” által; ahol 
gyakran magánszemélyek sem juthatnak birtokába törvény által 
visszaítélt jogos tulajdonuknak; ahol újra és újra feltör a román 
társadalom krónikus torzulásait híven tükröző gyűlölettel telített 
magyarellenes propaganda – és még hosszan folytathatnánk a fel-
sorolást. Milyen alapon vár lojalitást Gabriel Andreescu egy ilyen 
állam polgáraitól? Az erdélyi magyarok nem a román állammal 
lojálisak, hanem a szülőföldjüket szeretik. Lehet, hogy Andreescu – 
ha rajta múlna – mindezt helyessé és jóvá változtatná, de addig, 
amíg ez meg nem történik, minden olyan kijelentés, amely szerint 
az ott élő magyarok gondjai Romániában megoldhatók, hazugság. 

A kisebbség szeparálódásának emlegetése mindig a beolvasz-
tás igényének a kinyilvánítása – ez minden jelenlegi vagy volt erdé-
lyi magyar számára kétségbevonhatatlan tapasztalati tény. Ioan 
Slavici is felismerte – gyermekkorára emlékezve – az erdélyi romá-
nok évszázadokon át való megmaradásának, számbeli gyarapodá-
sának egyik kulcsát: „A románok a többiekkel nem együtt éltek, 
csak mellettük, igaz, jó békességben, ám mégsem velük együtt.”49 

Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedben a magyarok sokat tet-
tek, és még többet próbáltak tenni Románia demokratizálásáért. A 
két politikai elit közötti „rendkívüli kölcsönhatás” azonban nem sok 
eredményre vezetett saját helyzetük demokratizálásában, inkább 
kihasználták őket különböző politikai érdekek érvényesítésében. Az 
RMDSZ sajnos hagyta, és mindinkább hagyja magát kihasználni. 
Ezt a politikai játszmát lehet, hogy valóban meg tudná zavarni a 
magyar állam segítsége abban, hogy a politikusi szerepet vállaló 
erdélyi magyarok ne legyenek anyagi létbiztonságuk kapcsán a 
kurrens, de mindenkor magyarellenes román politika által zsarol-
hatóak. 

Molnár Gusztáv elismeri, hogy a státustörvénynek „lehet bizo-
nyos disszimilációs hatása”, ami azonban nem fordul szembe az 
„élet logikájával”, hanem egy kicsit kiegyensúlyozza az esélyeket. 
Egyebekben viszont igyekszik megnyugtatni Andreescut, mondván, 
hogy kiindulópontja téves, mert sem román politikai nemzet, sem 
„egységes magyar nemzet” nem létezik, ezért csupán „két nemzetfi-
lozófiai vízió áll szemben egymással”.50  Megjegyzi: ha nem így len-
ne, akkor megalapozottak lehetnének vitatársa aggodalmai (sic!). 

                                                                 
49 Ioan Slavici: A világ, amelyben éltem. Bukarest, 1980. 33. 
50 Molnár Gusztáv: A státustörvény és az erdélyi kontextus. 
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Itt jelenti ki, hogy a nemzetet mint főnevet nem ismeri, és a nem 
nemzeti alapú integrációt tartja a megoldás alapkérdésének. Elmúlt 
korok valami újat kezdő periódusainak naiv hurráoptimizmusát 
idézi fel az a kijelentése, amely szerint fontos, hogy a budapesti és 
bukaresti „kormányok és parlamentek milyen törvényeket hoznak, 
és milyen politikát követnek”, de „még fontosabb, hogy az erdélyi és 
bánsági románok, magyarok, cigányok, németek (…) együtt mit 
akarnak”.51 Akár igaza is lehetne, ha ezt egy erkölcsi indíttatású 
elméleti megállapításnak szánná, nem pedig egy gyakorlati politikai 
lehetőségről tett megnyilatkozásnak. 

Nehéz eldönteni, hogy nézeteiben mennyi a valódi teoretikusi 
meggyőződés, mennyi a sértettségből eredő pálfordulás, és mennyi 
a valóságot elméleti szemfényvesztéssel megváltoztatni próbáló, 
realitásokhoz törleszkedő igyekezet. Felfogásának szubjektív szálai-
ról nemcsak a nemzethez és a hazához, hanem a magyar történe-
lemhez való viszonya is árulkodik. Erdély történelme legkiemelke-
dőbb eseményének tartja – erről tanúskodik újra és újra visszatérő 
emlegetésének ténye és módja – az 1863–64-es nagyszebeni tarto-
mánygyűlést, amit a magyar képviselők távollétében tartottak meg, 
és ahol a (szászokkal szemben) többséget alkotó románok megsza-
vazták az osztrák (vagyis a „birodalmi”) kormány törvényjavaslata-
it, köztük „a román nemzet és két vallásának egyenjogúsítását, vala-
mint a magyar, német és román nyelv hivatalos nyelvként való 
egyenjogú használatát”.52 

M. G. szerint az „1918 előtti Magyarország (…) értetlen és érzé-
ketlen volt, de ez mégsem szegte az erdélyi románok kedvét (már-
mint nemzetiségi törekvéseikben – T. K. A.), mert a centralista Ma-
gyarország mögött ott volt a fejlettebb és hajlékonyabb jogrendszer-
rel rendelkező Ausztria, amelyre lehetett alapozni”.53 A valóság 
viszont az, hogy ’48 előtt Ausztriában a Habsburg uralkodó korlát-
lan úr volt, míg mint magyar király figyelembe kellett vegye az or-
szág alkotmányát, hosszabb ideig nem tudta megkerülni az ország-
gyűlést sem, és az is tény, hogy az osztrákok lényegében a magyar 
forradalomnak köszönhették, hogy egyáltalán alkotmányuk és kor-
mányuk lett. Ausztriát valóban „hajlékony” jogrendszer jellemezte, 
ami például a század hatvanas éveiben főleg abban nyilvánult meg, 
hogy Ferenc József, aki csak az orosz fegyverek segítségével tudta 
megkoronázásáig törvénytelen hatalmát Magyarországra kiterjesz-

                                                                 
51 Uo. 
52 Erdély története. III. kötet, Budapest, 1986. 1497. 
53 Molnár Gusztáv: Mi, erdélyiek… i. m. 2. 
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teni, különböző utakon próbálta kijátszani a magyar önállósági tö-
rekvéseket. Az Októberi Diploma 1860-as, majd a Februári Pátens 
következő évi kibocsátásával olyan „örök érvényű alkotmányt” 
adott népeinek, amelyben a birodalom föderatív formában történő 
központosításának jogi alapjait rakta le. Magyarországot a tarto-
mányok egyikévé igyekezett degradálni. Az államhatalom szervének 
a birodalmi tanácsot szánták, ahova a tartománygyűlések és a csá-
szár delegálhattak képviselőket.54 

Molnár Gusztáv szerint „Erdély (a magyarokat leszámítva) na-
gyon is pozitívan viszonyult az osztrák birodalmi struktúrákhoz, és 
(…) mindez olyan pozitív és kézzelfogható hagyomány, amelyet 
érdemes számon tartani”.55 És miközben általában Erdéllyel, majd 
különösen a nagyszebeni tartománygyűléssel (ún. „országgyűlés-
sel”) kapcsolatban megállapítja, hogy a románok Ausztria számára 
az instrumentum regni, vagyis az uralom eszközének szerepét ját-
szották, mégsem átallja kijelenteni: „Ausztria 1860 és 1867 között 
megtette az első alkotmányos (kiemelés tőlem – T. K. A.) lépéseket 
abba az irányba, hogy a közjogi autonómiák és a szubszidiaritás 
premodern (tartományi) kereteit a polgári jogrendnek megfelelően 
a birodalom egész területén, tehát a történelmi Magyarországon is 
átalakítsa. Ez a kísérlet, akárcsak II. József korábbi reformprog-
ramja, most is Magyarország ellenállásán bukott meg.”56 Ezzel a 
képtelen megközelítéssel Molnár egyrészt egyetért Ferenc József 
rendeleteinek magyarokra is érvényes alkotmány voltával, másrészt 
szemére hányja az akkori magyar politikusoknak, hogy nem hódol-
tak meg két olyan Habsburg előtt, akiket koronázási eskü híján 
semmi sem kötelezett a magyar nemzet érdekeinek a figyelembevé-
telére, és akik nyíltan törekedtek a magyar önállóság megszünteté-
sére. A szöveg azt sugallja, mintha a magyarok éppenséggel a nem-
zetiségekkel szembeni rosszindulatból, valamint a ’48-as vívmá-
nyokhoz fűződő ragaszkodásnak nevezett csökönyösségből szabo-
tálták volna el a szebeni lehetőséget, nem pedig azért, mert ahogy 
II. József idején sem tették, most sem voltak hajlandóak egy osztrák 
uralkodó magyarországi uralmi ambíciói kedvéért a jogszerűséget 
és a jogfolytonosságot felrúgni! A ’48-as törvények jogszerűségét 
csak az 1860–61-es császári „alkotmány” törvényesnek feltüntetett 
„újszerűsége”, máig érvényes „modernsége” alapján lehet kétségbe 
vonni. Ezzel a hozzáállással, amely a jogszerűséget ideológiai krité-

                                                                 
54 vö. Erdély története. i. m. 1473–1497. 
55 Molnár Gusztáv: Mi, erdélyiek… i. m. 2. 
56 Uo. 
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riumok alá rendeli, jogszerűnek lehet nyilvánítani Kelet- és Közép-
Európa kommunista rendszereinek orosz erőszak segítségével 1945 
után történt létrejöttét is. Az elmúlt két évszázad folyamán éppen 
elég politikai tapasztalat halmozódott fel ahhoz, hogy pontosan 
tudhassuk: amikor a jogfolytonosság megszakad, vagyis valami 
társadalmilag teljesen újat akarnak létrehozni, az vagy valamely – 
mondjuk jakobinus vagy kommunista – diktatúra vagy pedig győz-
tes idegen országok uralmának a kezdetét jelzi. Esetleg mind a 
kettőt. 

Más lenne az olvasó benyomása, ha Molnár Gusztáv megemlí-
tené például, hogy a magyar küldöttek a szebeni diétát megelőzően 
két napon át tanácskoztak azon „…hogyan lehetne az országgyűlés 
munkálatában a legfontosabb feladatban, a románok külön nemzeti 
jogai biztosításában úgy részt vállalni, hogy ezáltal sem az unióra 
vonatkozó 1848-as alapelvek és rendelkezések, sem pedig a külön 
országgyűléssel szembeni tiltakozás csorbát ne szenvedjen. Egyen-
jogúsítási országgyűlési határozatot elfogadtak volna, de a szebeni 
országgyűlés törvényhozói jogát nem ismerték el…”57 Azt írja Mol-
nár, hogy a Monarchiában „Budapest ostoba és arrogáns módon 
viselkedett”58 a románokkal szemben, de arra még csak nem is utal, 
hogy az 1861-es magyar országgyűlés idejére már készen állt az Eöt-
vösék által kidolgozott nemzetiségi törvényjavaslat. Ez Svájc után a 
világ második nemzetiségi törvénye lehetett volna, ha a körülmé-
nyek lehetővé teszik. (Így csak a harmadik lett Ausztria után.) Tar-
talma sokkalta liberálisabb volt, mint amit a demokrácia egyik 
klasszikus példaképe, Franciaország valaha is megvalósított, ahol 
még a XX. század hatvanas éveiben is napirenden volt az iskolában 
anyanyelvükön megszólaló breton gyermekek zaklatása és megszé-
gyenítése, és amelyik ma is példaképül szolgál Románia számára 
például az erdélyi állami magyar egyetem lehetőségének az elveté-
sében. 

Az autonómia számos elemét biztosító 1868-as magyar nemzeti-
ségi törvény románok általi elutasítása egyik bizonyítéka annak, hogy 
nekik ekkor már régen nem volt elég az ország határain belüli jogok 
lehetősége. Az irredenta gondolat, amit Bălcescu is megfogalmazott 
egy magánlevelében, majd Papiu-Ilarian egy Cuzához, az egyesített 
Moldva és Havasalföld fejedelméhez írt memorandumában részlete-
sebben kifejtett, oly mértékben elterjedt köztük, hogy immár Erdély 
birtoklása volt a céljuk, és a felkínált jogoknak a visszautasítása csak 
erősíthette érveik harci arzenálját. 

                                                                 
57 Erdély története. i. m. 1495. 
58 Molnár Gusztáv: Mi, erdélyiek… i. m. 1.  
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Molnárt az erdélyi és a magyar történelemből kétségtelenül az 
érdekli, ami mai nézeteit alátámasztja. Így lesz a szebeni tarto-
mánygyűlés az ő számára „történelmi jelentőségű” következmé-
nyekkel bíró esemény, „a konszociatív liberalizmus összeurópai 
szinten is figyelemre méltó előképe”59. A konszociáció szót ebben a 
jelentésében talán megegyezéses társulásnak lehetne fordítani. 
Molnár Gusztáv szavaival szólva: „Ez a megegyezéses, összhangot 
kereső demokrácia a konfliktusokat a különböző elitek közötti ko-
operációval, és nem többségi döntéssel kívánja megoldani. A cél itt 
az, hogy a plurális társadalom lehető legtöbb szegmensét bevonják 
ebbe az együttműködésbe.”60 Szebenben végül is az uralkodó által 
kinevezett 11-11 küldöttel (regalistával) együtt 59-60 román és 44 
szász képviselő volt jelen, az 56 magyar pedig távol tartotta magát a 
találkozótól.61 Egyáltalán nem világos tehát, hogy kik közötti meg-
egyezésre és együttműködésre utal Molnár az előbbiekben? A szá-
szok és a románok, vagy pedig e két nemzetiség és a központi kor-
mány, valamint a császár közötti együttműködésre? Ezek szerint a 
magyarok távolléte nem is zavarta a konszociációt, sőt ez talán az 
„előkép” lényegének éppenséggel fontos összetevője? 

Még hosszan taglalhatnánk Molnár magyar és román múltra 
vonatkozó nézeteinek érdekességeit, de ez az írás nem történelmi 
tanulmánynak készült. Annyi azonban az eddigiekből is egyértelmű, 
hogy az etnikai közösségi jogok olyan szintű elismerését kéri számon 
a XIX. századi magyar politikától, amely ma sem elfogadott, és ami 
ellen napjainkban éppen a román politika tiltakozik talán a legvehe-
mensebben. Ő maga közben lemond a nemzetről, még a fogalmát is 
megtagadja, ironikusan szól az egységes magyar nemzetről és azok-
ról, akik erről beszélnek. Mintha a nemzet – vagy bármely közösség – 
csak akkor lehetne valóban egységes, ha tagjai lelki egyenzubbonyba 
bújnak. Saját magyarságát is a „magánélet” zárójelébe teszi, és szinte 
feltűnően úgy igyekszik (tulajdonképpen másoktól átvett) elméletei-
hez román partnereit megnyerni, hogy érzékeltesse: őket saját népé-
nél többre becsüli. Történelemelemzési módszere egyébként nagyon 
ismerős: ha önkényesen értelmezett, mai teóriákba beleillő tényeket 
emelünk ki indokolatlanul, akkor a román történetírás „legjobb” 
hagyományait, vagyis a történethamisítást folytatjuk. 

A román felfogáshoz való – esetünkben kissé különös tartalmú 
– közeledés valószínűleg azt szolgálja, hogy az elfogulatlanságot, a 

                                                                 
59 Molnár Gusztáv: Polgári regionalizmus (2). Provincia 2000/3. 
60 Molnár Gusztáv: A konszociációs demokrácia esélyei Erdélyben. Provin-

cia 2000/6. 2. 
61 Lásd Erdély története. i. m. 1490–1497. 
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jóindulatot bizonyítva, ennek az igényét váltsa ki a másik félből is. 
Nem új jelenség ez a magyarok magatartásában. Barátok keresése 
az ellenfél (vagy ellenség) soraiban visszanyúlik a múltba, minden 
bizonnyal messzebbre, mint az Ady Endre és Octavian Goga közöt-
ti, egyoldalúnak bizonyult közeledés. Ma Molnár Gusztáv a jelek 
szerint abban bízik, hogy a bizalom légkörének (bármi áron való) 
megteremtése – nem az erdélyi magyarokat ugyan, hanem – az ő 
sajátosan értelmezett „erdélyiség”-ét,62 amihez tartozónak érzi 
magát, egy etnikumközi békét hozó föderatív Romániában még 
megmentheti. Pedig kár abban az illúzióban ringatnunk magunkat, 
hogy a valóban jóindulatú román ismerőseink valaha is hatalmi 
pozícióba juthatnak, vagy ha igen, akkor ugyanazok maradnának, 
mint akiknek ma ismerjük (vagy talán csak hisszük) őket. Tudomá-
sul kell venni – Gabriel Andreescu magatartása is ezt tanúsítja –, 
hogy a barátság egy románnal addig tart, amíg Erdély valódi múltja 
és a magyarok megmaradást biztosító jogai szóba nem kerülnek. 

Minden autonómia (Erdélyé is, mondjuk egy föderalizált Ro-
mániában) akkor ér valamit, ha az emberek összetartását, az ott élő 
népek önmegtartási lehetőségeit erősíti, ha az uniformizálásra tö-
rekvést segít kivédeni. A „konszociációs modell” M. G. által elkép-
zelt változata szerint egy terület, egy „provincia” lakossága politikai 
egyetértésének megalapozásában nem játszhatnak szerepet hagyo-
mányos értéknek tekinthető motívumok, hiszen a jövő társadalma a 
liberális eszmékre és a provinciális (mindenekelőtt anyagi) érde-
kekre kell épüljön. 

Az elmélet szerint a jövő régióinak mind korszerűbb „transz-
nacionális terében” az etnikai hovatartozás adott ugyan, de közöm-
bös. Ezért Molnár Gusztáv számára „Erdélyben (…) a legkevésbé 
sem az az érdekes, hogy ott magyarok élnek”.63 Majd Magyaror-
szágról szólva, a kibic gúnyos közönyével hozzáteszi: „Élnek itt is 
elegen, és én kíváncsian szemlélem, mire mennek vele.”64 Arra is 
kíváncsi lehetne, hogy az erdélyiek mire mennek a nemzetközöm-
bösként beállított jövőbeni (változatlanul román többségű) „régió-
ban”, ahol a lakosok egymáshoz és a környező „régiókhoz” való 
viszonyát a helyi érdekek határozzák majd meg. Ezt figyelmesebben 
megvizsgálva nemigen tudná adottként elfogadni, hogy egy ilyen 
társadalom, amelyből hiányzik az etnikai mivolt jelentősége, ezért 
annak (kölcsönös) tisztelete is, valóban demokratikus lehetne, kü-

                                                                 
62 Molnár Gusztáv: Oximoron. Provincia 2000/4. 
63 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától. 
64 Uo. 
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lönösen, hogy a „transznacionalista” alapállásból következően jog-
rendszere szükségszerűen és elvszerűen nem fordítana figyelmet az 
etnikai-kulturális kisebbségek védelmére. A nemzeti hovatartozá-
son túli érdekek átgondolatlan víziója, a múlt és a jelen eseményei-
nek a tények ellenében történő „értelmezése”, amihez a magyar és a 
román erdélyi jelenlét valódi történelmi dimenziói bevallásának 
hiánya társul, nem a román uralmi törekvéseket, hanem a magyar 
kisebbség önvédelmi reflexeinek még meglévő maradványait igyek-
szik egy önálló Erdélyben is leszerelni. 

Lehet, sokan azt hiszik, hogy a magyarokra nézve igen súlyos 
mai erdélyi–romániai helyzettől eltekinthetünk, és minden veszély, 
valamint felelősség nélkül eljátszogathatunk másoktól kritikai érzé-
künket vesztve átvett, történelmi és politikai realitást nélkülöző, 
ugyanakkor méltóságunkat, önmagunkhoz való hűségünket leépí-
teni igyekvő steril gondolatokkal. Az ilyen játékos elmék nagyon 
tévednek. A jövőre irányuló törekvések fejtegetése kapcsán, a nem-
zet és a haza halálával együtt a nemzeti hovatartozás érdektelensé-
gét is hangoztatva, Molnár Gusztáv tulajdonképpen a magyarok 
számára a megmaradás értelmetlenségét és értéktelenségét sugall-
ja, a románok előtt pedig kimondatlanul is a magyarok gyorsabb 
beolvadásának ígéretét villantja föl. Vajon miért? Egy egyesült eu-
rópai összeölelkezés szépségeinek bűvöletében? Vagy egy teoretikus 
intellektusának szado-narcisztikus konzekvenciájaként? 

 
Háttér 
 
A hátteret természetesen a világ alkotja, amelynek divatszerű 

behatásaitól, eszmeáramlataitól, ha igyekszünk, sem tudunk telje-
sen függetlenedni, bár kétségtelen, hogy a környezet befolyása az 
ember önmagához való hűségétől is függ. Nietzsche erről – értékel-
hető megállapításainak egyikében – így vélekedett: „…a jelenkori, 
kortársi dolgok parancsoló erővel lépnek fel; meghatározzák a te-
kintet irányát még akkor is, ha a filozófus nem akarja, és önkénte-
lenül is túlságosan magasra értékelik őket az általános fölmérés-
nél.”65  

A nyugati társadalmakban ma a legalapvetőbb „kortársi dolog” a 
liberalizmus, amely az idő múlásával mind parttalanabbá válik. 
Dogmatikusabbá is, hiszen ha valaki ma arról beszél, hogy valamit 
az embernek erkölcsi okok miatt nem volna szabad cselekednie, 
mindjárt felharsan a hamis szabadság prókátorainak letorkoló kó-
rusa. 

                                                                 
65 Nietzsche: Schopenhauer mint nevelő. i. m. 30. 
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A liberális szemlélet politikai téren eredetileg az egyes embert, 
az egyént igyekezett megvédelmezni a társadalom önkényével 
szemben. Szabadnak akarta az embert, ezért lassanként mindent 
megkérdőjelezett, mindennel szembefordult, ami befolyást gyako-
rolhat annak „szabad választásaira”. Végül már kétségbe vonja 
mindannak az indokoltságát, sőt valóságát, amit értéknek szokás 
nevezni. Az emberi élet irányjelző nélkül könnyen megbicsaklik, 
ezért van bennünk az értékekhez való ragaszkodás, az értékek kere-
sésének az igénye, hiszen ezek azok a csillagok, amelyek szerint az 
ember tájékozódni tud, és el képes választani a helyest a helytelen-
től. A liberális társadalom leszedni igyekezett és igyekszik mind-
ezen csillagokat kitekintésünk egéről, mert lényegében csak egyet-
len értéket hajlandó elismerni: a szabad választás jogát és lehetősé-
gét. Ezért ellenséges számára minden eszme, amely a választás tár-
gyait megszűrni és rangsorolni akarja, mert ezzel – felfogása szerint 
– nem az embert segíti, hogy önmagára, a helyes, örömet adó élet-
útra találjon, hanem inkább akadályozza földi „önmegvalósításá-
ban”. 

 Tartalmak helyett légüres tér keletkezett így az emberben és 
körülötte is, hiszen értékkritériumok nélkül választásainak és egész 
életének nincsen súlya. Magánéletének szinte minden vonatkozása 
a tetszésére lett bízva. Bármennyire hitvány lett légyen is az ember 
a különböző történeti időkben, a társadalmi környezetnek – leg-
alább szóban – mindig voltak erkölcsi elvárásai vele szemben. Ma, 
az erkölcs relativizálásának korában, a társadalom az embert annak 
saját elvárásaitól, tulajdonképpen önmagától is „megszabadítani” 
szeretné. A lelkiismeret helyét mindinkább a manipulált, irányított 
„közvélemény” igyekszik átvenni. A nyugati típusú társadalom lát-
szólagos sugallatellenessége dacára igenis sugall: a (lelki) örömök 
helyett az élvezetekre buzdít, mert egyrészt ebből „csinálódik” a 
pénz, másrészt eltereli a figyelmet a fontosabb dolgokról, amelyek 
központba kerülése esetleg kényelmetlen lehetne a hatalmi szférák 
számára. Így került az ember egy újabb, egy igazibb rabságba, 
amely a lelkét is leigázza, hiszen őt ma éppen a lelke – legalább 
részleges – kiürítésével sikerül uralom alatt tartani. 

Az emberek megtévesztése, értékrendjük tudatos összezavará-
sa a mai Európában számos módon történik. Az egyik legkirívóbb 
az olyan magatartások nyílt választhatósága melletti propaganda, 
amelyeket egészséges ösztönű és lelkületű ember legalábbis szé-
gyellnivalónak tart. Ezzel egy időben azoknak az ember társadalmi 
jellegétől elszakíthatatlan szerves közösségeknek a lejáratása, ne-
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vetségessé tétele, életképtelenné és kitalációvá nyilvánítása zajlik,66 
amelyektől – mivel bennük lényünk erkölcsi térben talál helyet – 
emberi tartalmainkat, értékünk tudatát, belső tartásunkat nyerjük, 
és amelyeknek a csúcsán Istennel alkotott, mindent egybehangoló 
közösségünk áll. Az önmagunk, a közösségünk ellen fordulás is lelki 
pervertálódás eredménye; ez olyan természetű értékek kiirtási kí-
sérletét jelenti, amelyek az emberiséget mindmáig megtartották. 

Ma már tisztán láthatjuk: a liberalizmus egy soksávú út az er-
kölcsi semmibe, amelyen – minden ellenkező vélemény ellenére – 
Nietzsche is járt. Az „ész megvilágosodásától” (vagyis a felvilágoso-
dástól) egyenes út vezetett a XX. századba, amely az emberiség tör-
ténelmének legiszonyatosabb, legsötétebb évszázada volt. Már azt 
ne higgyük, hogy rosszabb már nem lehet. 

Ennek az „eszmeiségnek” a fő politikai fenntartói nem elsősor-
ban a liberális pártok (ezek legfeljebb másodhegedűs szerepet kap-
nak egy-egy kormányban), hanem a szocialisták és a szociáldemok-
raták. Európában ma jórészt övék a hatalom. Befolyásuk súlyosan 
nehezedik az egész társadalomra. Svédországban például még a 
polgári pártok is – amelyeknek nem sok szerep jutott országuk XX. 
századi történetében – csak szociáldemokrata hangfogóval és mo-
dorban mernek beszélni, hiszen az emberek évtizedeken keresztül 
ehhez idomultak, és ezt várják el. A szocialista típusú pártok a mar-
xista társadalomszemléleten és ateizmuson, valamint a proletár 
internacionalizmuson nőttek fel. A kommunizmus valóságát felmu-
tató sok leleplezés, majd a rendszer világméretű bukása fokozato-
san kihúzta az ideológiai alapot alóluk is. Elvi hozzáállás híján a 
hatalom birtoklása érdekében igen pragmatikusak lettek, és rend-
kívüli módon tudnak alkalmazkodni minden változáshoz. Mivel úgy 
érezték, hogy a helyzet így kívánja, megtartva a szociálpolitika szó-
tárának legfontosabb elemeit, ők lettek a mindjobban terjeszkedő 
liberalizmus fő támogatói. Ezzel együtt még nemzetbarát állásfogla-
lásra vagy legalább ilyen jellegű szövegelésre is rászánják magukat, 
ha felismerik, hogy az emberek ezt várják tőlük. A múltjukhoz kö-
tődő mítoszok a nadrágszíj megszorításának időszakaiban is meg-

                                                                 
66 Gudrun Schyman, a Baloldali Párttá átkeresztelt és sztálini mércével „re-

vizionistává vált” svéd kommunista párt vezére 2001. október elsején tar-
tott egy nagygyűlést Stockholmban, ahol beszéde a tartalmat hűen kife-
jező Halál a családra címet viselte. (Az írás eredeti jegyzeteiben meg-
adott világhálós címek már nem találhatók, de a téma azóta is foglalkoz-
tatja a svéd médiát. Ezért a „död åt familjen” keresőszavakkal sok vonat-
kozó anyagra akadhatunk. Lásd például a www.helgo.net/enar/poli-
tik/talibantalet.html címet. T. K. A. – 2011.) 



234 
 

tartják őket. A svéd polgári pártok többszörösen is megbuktak vol-
na, ha megpróbálják napirendre tűzni azt a takarékossági progra-
mot, amit a kilencvenes évek elején a szociáldemokrata párt habo-
zás nélkül végrehajtott. 

A politika másodrendűvé válásának (egyenlőtlenül végbemenő, 
de mind gyorsabban zajló) folyamata világjelenség,67 és a gazdaság, 
a pénz szerepének dominánssá válását bizonyítja. A globalizáció 
alapvető törekvése a tőke szabad áramlásának biztosítása a „pénz a 
pénzhez tart” jelszavának égisze alatt. Soha nem volt még ily nagy 
és ily gyorsan tovább növekvő távolság a gazdagok és a szegények 
között a földön. A pénz birtoklása mindig hatalmat jelent, gyarapo-
dása pedig mindenekelőtt akadálymentes forgathatóságának a 
függvénye, ezért a mai hatalmi tényezők számára az ehhez szüksé-
ges nyugalom bárminemű megzavarása csak fenyegető lehet. Nap-
jainkban, különösen a kommunizmus bukása után, a nemzeti öntu-
datot, az önnön mivolthoz való ragaszkodást, az azonos etnikumú-
kultúrájú emberekkel való összetartozást tekintik a legnagyobb 
veszélynek, és elriasztás céljából a kompromittáló fogalommá átér-
telmezett nacionalizmus néven igyekeznek minden sárban meg-
hempergetni. Igazán aktuálissá a kérdést a végleges határoknak ki-
nevezett „fegyverszüneti és tűzszüneti vonalak”68 és a számtalan, ti-
tokban halálra ítélt kisebbség léte teszi. Az utóbbi idők Európájá-
ban a nemzetközi jogalkotásnak a kisebbségekkel kapcsolatos gesz-
tusai korántsem emberbaráti szeretetből, inkább a gazdaság igé-
nyelte viszonyok szükségletéből származnak. Vagyis nem erkölcsi, 
hanem gazdaságpolitikai indíttatásúak. Nem a méltányos megol-
dást, hanem a tiltakozások elhallgattatását, az önvédelmi reflexek 

                                                                 
67 Ulrich Beck, a müncheni egyetem szociológiatanára a Le Monde 2001. 

november 10-i számában La fin du néoliberalisme címmel megjelent cik-
kében arról ír, hogy a szeptember 11-i Amerika elleni terrortámadások a 
jelek szerint a politika gazdaság fölötti elsőbbségének az újrafelfedezé-
séhez vezettek, és az állam közbiztonsági funkcióinak fontosságát bizonyí-
tották. Ez – noha fennáll annak a veszélye is, hogy „egy állam, egy ország 
halálra neoliberalizálja magát” – oda vezethet, hogy mind a demokratikus 
szabadságjogokat, mind a piac szabadságát feláldozzák a biztonság oltá-
rán. A világgazdaság szereplőinek nyilvánosan állást kellene foglalniuk a 
dolgok ilyen alakulása ellen, és el kellene kötelezniük magukat a nemzet-
államnak kozmopolita állammá történő átalakítása mellett, „nyíltan vé-
delmezve a világ kultúráinak és vallásainak méltóságát”. 

      Valószínűtlen, hogy a gazdaság ne találná meg a módját az állam na-
gyobb politikai hatalmának a maga szolgálatába állítására. 

68 Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága nemzetközi viták 
megoldásában. In: Különbség. Budapest, 1990. 183. 
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elaltatását célozzák. Ez kétségbevonhatatlan realitás marad mind-
addig, amíg a magát civilizáltnak mondó világban minden egyes 
nép megmaradáshoz való joga és e jog biztosítékai nem válnak a 
társadalomszervezés és -szerveződés egyik alappillérévé. A ma ren-
delkezésre álló jogi eszköztár csak arra jó, hogy a népek kihalásának 
folyamatát lassúbbá, fájdalommentesebbé tegye, ezáltal leszerelje 
az ebből fakadható nyugtalanságot. A legtöbb kedvezmény általá-
ban azoknak a kisebbségben élő népeknek jut, amelyeknek pusztu-
lása gyakorlatilag már visszafordíthatatlan folyamat. 

Emberséges arcot vágó világunkban a népeknek is kijár a „ke-
gyes halál”; részvét nélküli résztvevők igyekeznek minél fájdalom-
mentesebben átsegíteni őket a nemlétbe. Ennek főleg latinból átvett 
szavakkal megnevezett szakemberek: filozófusok, ideológusok, poli-
tológusok, politikusok és hasonlók a vállalkozói. Ők a „posztna-
cionális jövő” mérnökei, kubikusai és kifutófiúi. Ha sikerül meg-
győzniük az egyént, hogy saját mivolta, hovatartozása, a közösség, 
amelynek része, csak képzeletbeli értékkel rendelkezik, vagy éppen-
séggel nem is létezik, akkor kevesebb fájdalmat okoz majd megsza-
badulni (vagy megfosztatni) mindattól a sok „kacattól”, ami egy nép 
vagy nemzet megőrzésre érdemesnek vagy éppen kincsnek hitt 
tulajdonát alkotja. Amit az egyes emberek csak egymással kölcsön-
hatásban és (viszályban is) együttműködve tudnak életben tartani. 
Élőnek megtartani. 

A közösség- és értékromboló munka a céltudatos kérdésfelve-
téssel kezdődik, amely mindig első lépés a valóságot megfaggató 
igazi tudás felé is; ez adja a gyakran nagy apparátussal megkompo-
nált válasz tudományos voltának a látszatát. A folytatás a megkér-
dőjelezésen át vezet a kétségbevonásig, amit racionális okfejtéssel 
támasztanak alá, majd az ész intellektuális pesszimizmusával tartó-
sítanak. Ez a művi borúlátás a sokak által még mindig fontosnak 
tartott dolgok elvetélésére késztető sugallat legfontosabb érzelmi 
hordozója. Szubjektív lényünk érzékeny a környezet minden szem-
léleti és hangulati befolyására, ezért a társadalom légköre mind az 
egyes ember, mind pedig a közösségek sorsában jelentős szerepet 
játszik. Egyéni földi életünk nem hatalmaz fel sok derűlátásra, de az 
emberekhez tartozás, lehetséges szerepünk a közös emberi sorsban 
és mindenekelőtt Istenben és Istennel való együvé tartozásunk 
ténye reális és tartós alapja a bizakodásnak, hiszen az élet örömét a 
lélek öröme adja, amit az individualizált, sokszemélyes magányban 
meg sem ismerhetünk. Az Istennel szemben álló, a mind Tőle, mind 
társaitól lélekben elszakadt ember számára idegen marad ez az 
érzés, és miközben a földi élvezetek „örömeire” (ezek közé persze 
intellektuálisak is tartoznak) koncentrál, a lehúzó borúlátás terjesz-
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tője lesz, és Istennel együtt tagadója minden lényegi megtartónak. 
Végül is hagyja, hogy a sötétség erői működjenek benne és általa, és 
ebben az örökös csatában az ész „világosságát” is kész fegyverként 
bevetni. Az akció célja az, hogy megbénuljon az emberi értelem, 
amelynek eszköze az ész, működését pedig a lélek irányítja. Önnön 
megkoronázásával az erkölcsi szempontból analfabéta eszköz-ész 
egyetemes uralkodóvá, az emberi világ fő irányítójává növi ki ma-
gát. Mindebből is világos, hogy tulajdonképpen a lelkünk az igazi 
tét. 

A helyes megítélés képességétől, valamint közösségi hátterétől 
ekképpen megfosztott, ezért támaszát és tartását vesztett ember – 
miközben esze által megistenültnek véli magát – a jólét puszta ígé-
retéért is hajlamos lesz elfogadni a lélek szabadságának a hiányát 
(amit esetleg észre sem vesz), és kész beolvadni az emberiség ha-
talmas, liberálisan homogenizálódó, szürkülő tömegébe. Ez valójá-
ban az el nem múló életre hivatott lélek „kegyes halála”. 

 
* 

A földön örök és kiirthatatlan a hatalom központosítására tö-
rekvés. Ez az Európai Unió nem is oly nagyon hátsó szándékai kö-
zött éppúgy megtalálható, mint a globálisan egységes (vagy egysé-
gesen globális) világ megteremtésére irányuló erőfeszítésekben. Így 
nehezen jöhet létre az országok, népek igazi szövetsége. Demokrá-
ciáról, egyenlőségről szokás beszélni az összefogni vágyott emberi-
séggel vagy Európával kapcsolatban, de mintha a megvalósítás csak 
végletesen lenne lehetséges. Így az Európai Unióban a gazdasági és 
a jogi vonatkozások technikai hajszálrészleteinek aprólékos hasoga-
tása az állam szerepének oly mértékű lecsökkentését készíti elő – 
amelyet majd a közös törvényhozó és végrehajtó szervek átszerve-
zésére vonatkozó, már tervbe vett intézkedések hivatottak kiteljesí-
teni –, hogy végül képtelenné válik saját népének, etnikumának, 
kultúrnemzetének hatékony védelmére. Nem a külső ellenséggel, 
hanem saját szövetségeseivel szemben. Hiszen az egyneműsítés 
mindig csak látszategyenlősítés, ami a gazdaságilag és demográfiai-
lag erősebb és agresszívebb érdekeit, terjeszkedését szolgálja. Ezt a 
készülő világrendben a kisebbeknek, a gyengébbeknek gazdasági 
kényszerből kell eltűrniük. 

Az Európai Unióval kapcsolatos egyik legnagyobb hamisítás az 
alattomosan hánytorgatott „demokráciadeficit” fogalma, ami állítólag 
abból származik, hogy az Európai Parlament jelenleg nem döntéshozó, 
hanem csak tanácsadó szerv; a döntéseket a tagállamok kormányainak 
küldötteiből álló Tanács hozza, amelyben minden ország a nagyságával 
arányos számú szavazattal rendelkezik. Ezzel – állítólag – sérül a nép-
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fölség elve, mintha valamely ország aktuális kormányát nem a demok-
rácia szabályai szerint választaná meg a lakosság, és mintha a külön 
(demokratikusabban?) megválasztott európai képviselők magasabb 
szintű demokratizmust képviselnének, mint akármely nemzetgyűlés 
tagjai. Ezért némely tervek szerint Európa legfőbb törvényhozó szerve 
az Európai Parlament lenne, amely ellenőrzi a végrehajtó szerveket, 
mint ahogy az egy „rendes” államban történik, így Európa kormányát 
is, amelyet még ezután kidolgozandó elvek szerint hoznak majd létre. 
Az említett „deficit” ilyen értelmű megszüntetése az egyes országok 
parlamentjeinek tartományi közgyűléssé, kormányának helyi közigaz-
gatási vezetéssé való degradálását jelentené. Ez könnyebbé tenné a 
kontinens irányítását, mert egyetlen nép parlamenti képviselői sem 
rendelkeznének egyértelmű közös állásponttal a vitatott kérdésekben, 
mint ma az egyes államoknak a Tanácsban résztvevő küldöttei. Ez a 
berendezkedés „bebizonyítaná”, hogy a hagyományos állam mint in-
tézmény valóban szükségtelen. Molnár Gusztáv nagy rokonszenve az 
1860-as évek első felének osztrák (Habsburg) belpolitikája iránt felte-
hetően abból származik, hogy annak törekvései a maiak előképének 
tekinthetők. Molnár Gusztávot a hatalom központosítása szemmel 
láthatólag nem zavarja, nem lehet tudni, azért-e, mert a nyugati de-
mokráciát oly tökéletesnek tartja, vagy pedig mert úgy véli, hogy a 
nemzetinél is kisebb területek regionális „erői” majd ellensúlyozni 
tudják azt. 

Amint az országok egyesítésének alapcéljai megvannak, fel lehet (és 
kell is) vázolni az ellenségképet, amely ezeket a célokat veszélyezteti. 
Már láttuk, hogy a mai gazdasági-hatalmi célkitűzések fő ellenlábasa a 
méltóságára adó ember, és mindaz, ami őt méltóságában megerősíthe-
ti. Ezért kell halottnak vagy nem is létezőnek hirdetni a nemzetet; azért 
hogy a pénz lehetőleg bele ne botoljon sikeres műveletei során. Hitler 
is tudta, hogy amit sokat hajtogatnak az emberek előtt, azt előbb-utóbb 
hinni kezdik, és ennek megfelelően cselekednek. De ma nem annyira a 
magát is előtérbe toló politika irányítja a tömegkommunikációban 
fészket lelt propagandát, mint inkább az eszesen háttérben maradó 
pénz világa. 

 Molnár Gusztáv, aki a nemzeteket és a nemzetállamokat a 
„tegnap hősei”-nek69 nevezi, a nemzet halálát meghirdető írásában 
a legerősebb magyar kormánypártról (tehát ugyanakkor a kor-
mányról) azt tartja, hogy „ma összesöprik a maradékot mindabból, 
ami Kossuth 15 millió magyart elképzelő ’48-as víziójából megma-
radt”.70 Majd némi fensőbbséggel megállapítja: „…a Fidesz másod-

                                                                 
69 Molnár Gusztáv: Mi, erdélyiek… i. m. 2. 
70 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától. 
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szor is meg fogja nyerni a választásokat, beviszi az országot az Eu-
rópai Unióba, és akkor fog kiderülni, hogy az ország politikusainak 
fogalmuk sincs, hová kerültek.”71 A meglepetést nem az Európai 
Uniónak az előbbiekben említett vagy egyéb vonatkozású hátulütői 
okozzák, hanem a kormány anakronisztikusnak tartott nemzeti be-
állítottsága. Mint másutt megvetően megjegyzi: Magyarország to-
vábbra is „nemzeti alapon politizál, mintha nem tudná, hogy egy 
olyan »közbirodalomba« igyekszik, amellyel szemben nem fogja 
tudni eljátszani azt a szerepet, amelyet Béccsel szemben egyszer 
már eljátszott”.72 Amikor mindez bekövetkezik, végre aktuálissá 
válhat az ő változata: akkor „…jöhet el az ideje egy olyan alternatív 
politikai erőnek Magyarországon, amely a radikális politikai de-
centralizáció, a belső és külső föderalizmus jelszavával talán képes 
lesz megmozgatni a (…) magyar tömegeket”.73 Vajon milyen céllal, 
és kinek az érdekében? 

Az Európai Unió átalakításában a kontinens legnépesebb és 
gazdaságilag is vezető állama, Németország jár az élen. A katonai 
területet leszámítva, némileg hasonló szerepet vállal földrészünkön, 
mint az Egyesült Államok a világban, és úgy tűnik, törekvései nem 
ütköznek a globalizációval. Gerhard Schröder kancellár, a német 
szociáldemokraták vezére egy berlini nemzetközi tanácskozáson 
„kormánya feladatának nevezte Németország bevonását a nemzet-
köziesedés folyamatába”.74 Pártjának az ő vezetésével kidolgozott 
irányelvei szerint a jövő Európája saját alkotmánnyal, erős parla-
menttel és kormánnyal kell bírjon, a mostani államok pedig Né-
metország hagyományos szövetségi rendszere mintájára tagolód-
nának be a föderációba. A kancellár a csúcspozícióból kitekintő 
államférfi gesztusával rajzolja meg illetékességi körüket: „nemzeti 
szintre kell átruházni azokat a feladatokat, amelyek megfelelőbben 
végezhetők el a tagállamok által… Ez különösképpen vonatkozik az 
Unió agrár- és strukturális politikájának hatáskörére, azért, hogy a 
tagállamoknak továbbra is legyen mozgásterük az önálló regionális 
és strukturális politikához.” Továbbá: „a tagállamok őrizzék meg 
képességüket önmaguk megszervezésére, a közszolgálati feladatok 
ellátásának biztosítása végett”.75 Gondoljuk meg, micsoda megtisz-
teltetés, hogy a magyar kormány központi jóváhagyással megtart-

                                                                 
71 Uo. 
72 Molnár Gusztáv: Közép-Európa a föderalizmus és a katasztrófa között. 
73 Molnár Gusztáv: Búcsú egy elképzelt hazától. 
74 MTI-jelentés, 2000. június 3. 
75 Gerhard Schröder: Németország Európában. Provincia 2001/6. 10. 
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hatja majd magának a közszolgálati feladatok ellátásának funkció-
ját, és az ezt biztosító szintig maga szervezheti az immár valami 
mássá alakult saját országát. Vajon ebben ki is merül a sokat emle-
getett „szubszidiaritás”? 

A német koncepcióval kapcsolatban nyugtalankodó franciákat 
Joschka Fischer, az autodidakta politikus, német külügyminiszter, 
az otthoni zöldek vezére igyekezett megnyugtatni: „Az Európai Par-
lamentnek (…) mindig kettős képviseletet kell ellátnia: a nemzetál-
lamok és a polgárok Európájáét.” S bár „a kompetenciák alapvető 
újrarendezésének követelménye (…) Európa tudatos politikai újra-
alapítását előfeltételezi” (vajon ez új jogfolytonosság-szakadást je-
lent?), az „Európa-projekt végcélját tekintve is britek, németek, 
franciák és lengyelek maradunk... A nemzetállamok tovább élnek, s 
az európai térségben lényegesen fontosabb szerepet játszanak, mint 
amilyen a szövetségi tartományoknak jut Németországban.”76 Pon-
tosan nem lehet tudni, így is gondolja-e, vagy esetleg olyasféle am-
nézia következtében fogalmaz így, mint aminek hatására nemigen 
tud visszaemlékezni anarchista múltjára és terroristákkal való haj-
dani kapcsolataira.77 De szavai alapján Molnár Gusztáv akár róla is 
megállapíthatná, hogy nem egészen tudja, milyen Európa várja őt. 

Még „súlyosabb” a helyzet Lionel Jospin francia miniszterelnök 
esetében, aki így vall a kérdésről: „Mint annyian mások, meggyőző-
déses európaiak, óhajtom Európát, de ragaszkodom nemzetemhez. 
Meg kell szervezni Európát, de Franciaország – és akármelyik más 
európai nemzet – szétszedése nélkül: ez az én politikai választá-
som.” A föderációról így nyilatkozik: „Vannak, akik számára ez a 
kifejezés európai végrehajtó hatalmat jelent, mely legitimitását 
csupán az Európai Parlamenttől nyeri. Ennek a végrehajtó hata-
lomnak monopóliuma volna a diplomácia és a védelem. Az új egy-
ség keretében a jelenlegi államok státusa olyan lenne, mint a német 
landoké vagy az amerikai szövetséges államoké. Franciaország és 
egyébként más európai nemzetek sem fogadhatnak el ilyen státust, 
sem pedig ilyen »föderáció«-felfogást. (…) Európa eredeti politikai 
konstrukció, mely szétválaszthatatlanul vegyít két különböző ele-
met egyetlen furcsa vegyülékben: a föderatív eszményt és az euró-

                                                                 
76 Joschka Fischer: Európai konföderáció. Provincia 2000/2. 
77 Lásd pl. BBC News, 2001. jan. 16.: Fischer recalls radical past (news. 

bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_1119000/1119458.stm); 
2001. jan. 22.: Fischer 'gave militant refuge' (news.bbc.co.uk/hi/english 
/world/europe/newsid_1130000/1130504.stm); 2001. jan. 23.: Fischer 
'could have met' militant (news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/ 
newsid_1132000/1132685.stm). 
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pai nemzetállamok valóságát. Ezért a »nemzetállamok föderációja« 
fogalom helyesen fejezi ki az Európai Unió alkatában rejlő feszült-
séget.” A jövőben „…a kormányközi együttműködés még fontos he-
lyet foglal el, és nélkülözhetetlen marad”.78 Azt hiszem, továbbkép-
zésre küldhetnénk őt Molnár Gusztávhoz, aki számára világos, hogy 
a „nemzeti önállóság ma már végképp értelmetlen dolog. A szuve-
rén, önálló és egységes nemzetállam mára betöltötte hivatását. (…) 
Ma politikai decentralizáció kell, közjogi kompetenciákkal rendel-
kező régiók kellenek, mert a mintaszerűen »összegyalult, egységes« 
nemzetek esélytelenek az Európai Unióban zajló intézményi forra-
dalommal szemben, nem lesznek képesek az új, föderális »közbiro-
dalom«-ba beintegrálódni.”79 

A nem bennfentes persze legtöbbször tájékozatlan a dolgok hát-
teréről, és meglehet, hogy Molnár Gusztáv tudja: Jospin minisz-
terelnök, a francia szocialisták első embere (akinek biztosan méltán 
csókolt kezet levélben néhány hiányos emberi tartású magyar értel-
miségi azért, hogy Franciaország menedékjogot adott a feltámadt 
vándorösztönű zámolyi cigányoknak, köztük azoknak is, akiket ott-
hon gyilkossági ügyben kerestek) hamisan nyilatkozik, mint ahogy 
magával kapcsolatban is tette, amíg tagadni tudta trockista múltját 
és kapcsolatait.80 

Végül térjünk vissza hazai tájakra. Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök megnyilvánulásai kétségtelenné teszik, hogy politikusi kompe-
tenciájának Molnár Gusztáv általi kétségbevonása alapvetően téves, 
mert helyzetünket tisztán látja, az előnyök és a hátrányok mellett fel-
mérte a bennünket csatlakozásra szorító kényszereket is, de abban 
bízik, hogy a még alakulóban lévő Európa-koncepciók helyes irányba is 
befolyásolhatók. Ezt tanúsítják az általa Tusnádfürdőn mondottak is: 
„…a franciák De Gaulle idejében azt gondolták, hogy az Európai Unió-
nak az Európához tartozó államok uniójának kell lennie. Kohl kancel-
lár idején a németek azt a gondolatot találták ki, hogy az Európai Unió 
az a régiók Európája kell hogy legyen, és most mi, magyarok, azt a 

                                                                 
78 Lionel Jospin: Európa jövője. Provincia 2001/6. 11. 
79 Molnár Gusztáv: Közép-Európa a föderalizmus és a katasztrófa között. 
80 Lásd pl. BBC News, 2001. június 5.: Jospin admits Trotskyist past (news. 

bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_1371000/1371445.stm); 
Peter Schwarz: Lionel Jospin and Trotskyism: the debate over the 
French prime minister’s past. 2001. június 27. World Socialist Web Site 
(www.wsws.org/articles/2001/jun2001/josp-j27.shtml). 
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gondolatot bocsátottuk európai vita tárgyává, hogy a jövő Európája 
legyen a közösségek Európája, beleértve a nemzeti közösségeket is.”81 

Talán mégis ezt az utóbbi gondolatot kellene inkább támogatni 
a nemlétünkre pályázó idegen ötletek helyett. Mert lehet, hogy 
szándékaink ellenére mindnyájan pokolra jutunk, de legalább ne 
nézzük ezt se a kényelmes közöny bódító renyhületével, se a tehe-
tetlenség bénító döbbenetével, mert bár külön-külön nem sokat 
tehetünk ellenében, sorsunk végül is közös döntések következmé-
nye lesz, ezért minden ember felelős érte. A legelborzasztóbb persze 
az, amikor valaki ön- és közveszejtő módon gyorsabb haladásra 
noszogatja ezen az úton társait. 

Lehet, hogy Molnár Gusztáv a haladás egyik ideológusának, el-
méleti úttörőjének képzeli magát, de csak a világ ember ellen nyo-
muló erőinek egyik közkatonájává lett. Ő nézeteit nem pártideoló-
gusoktól, inkább független vagy függetlennek tűnő (főleg nyugati) 
elméleti szakemberektől veszi. Kétségtelen, hogy nem akar lema-
radni tőlük, elméleteikbe mint sajátjaiba szerelmesedik bele, és 
igyekszik túlszárnyalni azokat. A levegőben cikázó indulatokat is 
magáénak érezve, halottnak nyilvánítja általában a nemzetet, és – 
olyan gesztusokkal, mint aki azt hiszi, egyedüli birtokosa a bölcsek 
kövének – hamisan szól saját népéről, eltorzítva tünteti fel annak 
múltját, jelenét és lehetséges jövőjét is. Mintha biztatná az önfel-
adásra. Vajon miféle indulatok fűthetik az objektivitásra törekvő 
szaktudós álarca mögött, hogy a félig-meddig háborodott Nietz-
sche-Zarathusztrával együtt – a helyzethez nem illő finomságú in-
tellektualitással – ő is így szólhatna: „Óh, én véreim, kegyetlen va-
gyok-e? De azt mondom: ami esik, azt még taszítsátok is!”82 

 
 
 Megjelent: Új Kéve, Stockholm, 2002/1.; Magyar Kisebbség, 

Kolozsvár, 2002/2.; Székelyföld, Csíkszereda, 2002/9. 

                                                                 
81 Orbán Viktor előadása Tusnádfürdőn, a XII. Bálványosi Nyári Szabadegye-

temen. 2001. 07. 28. (A világhálón már nem található.) 
82 Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. i. m. 281. 
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(Göteborg, 2003. július) 

A pusztulás útjain 

Részlet egy interjúból. Kérdező: dr. Csisztay Gizella 
 
Köteted címe: Hova-tovább? És most hogyan látod, hova to-

vább, Magyarország? Hova tovább, határon túli magyar? Hova 
továb,b magyar anyaországi? 

 
A kötet egy esszémtől, a Hova-tovább Európától kapta a cí-

mét. Ha a két szót egybeírjuk (hovatovább), akkor a jelentése kb. 
idővel mindinkább. Ha különírjuk, akkor a követhető vagy köve-
tendő irányra, útra kérdez rá. Úgy gondoltam, hogy ha kötőjelet 
teszek közéjük, akkor képletesen mind a két jelentést hordozza. 

Kérdésed természetesen a különírt hova továbbra vonatkozik. 
Jövőnk tőlünk függő meghatározói nagymértékben azon múl-

nak, hogyan tudjuk megbecsülni azt, amink van (beleértve egymást, 
egymás értékeit is), azon, hogy mennyire vagyunk képesek felismerni 
lehetőségeinket, valamint mennyire tudunk és merünk élni velük. 

Azt hiszem, ebben a kérdésben példázat értékű egy ez év június 
eleji történés. Jakabffy Ernő, a Svédországi Magyarok Országos 
Szövetségének és a Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiójának 
volt elnöke budapesti lakásában maga ellen fordította a fegyverét. 
Valószínűleg azt, amelyikkel hajdan jávorszarvasokra vadászott 
északi tájakon. Kétségtelen, hogy közvetlenül magánéletének alaku-
lása tette fel számára az i-re a pontot, de hamisítás lenne tettét csak 
erre visszavezetni. 

Jakabffy Ernő 1994-ben lemondott tizenöt éven át betöltött 
svédországi tisztségéről, és hosszú emigrációs lét után hazaköltö-
zött. Haza, vagyis Magyarországra. Higgadt lényeglátása, a köz-
ügyek intézésében szerzett nagy tapasztalata elméletben hasznos 
lehetett (volna) Budapesten is a Csoóri Sándor vezette Világszövet-
ségben. Még azon év októberében levelet írt a Szövetség vezetésé-
nek a működésükben fellelhető meglehetősen súlyos problémákról. 
(Az eset leírását megtalálhatjuk Borbándi Gyulának a nyugati ma-
gyarokról szóló második könyve1 381–383. oldalain.) A személyes 

                                                                 
1 Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország – Nyugati magyarok a 

változások éveiben 1985–1995. Európai Protestáns Szabadegyetem kia-
dása, Basel–Budapest, 1996. 
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hangú, de közügyben fogant levél teljesen válasz nélkül maradt. 
Borbándi tapintatosan úgy fogalmaz, hogy Jakabffy ezt a magatar-
tást „nem tudta másként értelmezni, mint iránta kinyilvánított 
bizalmatlanságnak”. Valójában ezt joggal vehette személye lenéző 
semmibevevésének, szándékos megalázásának. Tudomásom van 
arról, milyen mély csalódást, milyen lelki törést jelentett számára ez 
az eljárás. Rövidesen lemondott a Világszövetségben betöltött min-
den választott tisztségéről, és kilépett a szervezetből. 

A Jakabffy Ernő levelét válaszra sem méltatók, kilépését még 
egy vállrándításra sem érdemesítők hiába mossák ma a kezüket, 
nem tudják semmissé tenni részüket idő előtti halálában. 

A példa arról szól, hogy hogyan vigyázunk mi egymásra – kö-
zülünk azok is, akik (legalább elméletben) tulajdonképpen egyet 
akarnának. 

A magyar közélet és közérzület általános különösségét jelzi az 
az emlékezetemben talán kitörölhetetlenül rögzült kép is, amikor 
egy addig általam egyértelműen tisztelt magyar („népi”) író2 a Ma-
gyarok Világszövetsége új (ezúttal erdélyi) elnökének megválasztása 
után a tévé képernyőjén gyűlölettől eltorzult arccal szólt az erdélyi-
ekről. 

 
* 

Bizony, bennünket, magyarokat sem került el a fehér ember vi-
lágszemléletének mind fokozódó torzulása. Úgy élünk, mintha csak 
a saját személyünk lenne igazán fontos – gyakran akkor is, amikor 
másokért cselekszünk. Az értékeknek mesterségesen is szított zűr-
zavarában rendszerint eltájolódunk, és az eredményről azt hisszük: 
ez az önálló gondolkodás, ez egyéniségünk sajátságainak szabad 
érvényesítése. Csak semmi magasabb horizont. Minden, a racioná-
lisan szemellenzős látás szintjét meghaladó létező az ész önkielégítő 
kételye kéjének áldozatául esik. Így lesz a család (többnyire átme-
neti jellegű és esetleg azonos neműekből álló) háztartássá, a nemzet 
kiagyalt, de intoleráns, üres fogalommá, a lélek földi javakkal „erő-
sítendő” testi produktummá, az ég pedig a világmindenség egyér-
telműen materiális eredetét demonstráló példatárrá. Ha néhány 
milliárd évvel ezelőtt a még kizárólagosan szervetlen világban ilyen 
magatartás valamilyen formában megtestesülhetett volna, minden 
bizonnyal a még azután születő élet csíráinak az írmagját is igyeke-
zett volna elpusztítani. 

                                                                 
2 Ez az író nem Csoóri Sándor volt, mint utalásomat a folyóiratban olvasók 

némelyike vélte, hanem Fekete Gyula. Én őt továbbra is tisztelem, de az 
akkori megnyilvánulását nem tudom hova tenni. 
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Magatartásunk életellenes. Mintha magunk is csak félig élnénk. 
Ahelyett, hogy vállalnánk azt, akik-amik vagyunk, jobb megélhetést 
remélve igyekszünk terepszínűek lenni. Személyes túlélésre ren-
dezkedünk be, miáltal értelmétől fosztjuk meg az életet. Esetleg el 
is adjuk magunkat, vagy pedig megszökünk: az anyaországba, Nyu-
gatra, vagy éppenséggel a halálba, amit a mindent megszüntető, 
minden fájdalmat kiküszöbölő nemlét kezdetének hiszünk. 

Lassan elfogyunk. Ennek a fő oka mégsem az elvándorlás, még 
csak nem is az asszimiláció, hanem utódaink meg nem születése. 
Ezért főleg a társadalom segítőkészségének a hiányosságait és a 
több gyermekkel szembeni ellenséges közvéleményt szokás okolni, 
mintha nem autonóm egyéni döntések játszanák benne a főszere-
pet. Az a magyar, aki csak két gyermeket vállal, de különösen, aki 
csak egyet vagy éppenséggel egyet sem, az ne beszéljen megmara-
dásról. Az ilyen számára a megmaradás csak ideológia. Mert hamis-
ság van abban, aki – mintha a kettő közötti összefüggést észre sem 
venné – úgy tünteti fel, hogy népe, nemzete fennmaradása fonto-
sabb számára, mint saját lehetséges gyermekei élete. Ez rosszabb, 
mint amikor valaki kijelenti, hogy az emberiséget nagyon szereti, de 
közben az embertársait nem állhatja. 

A megmaradás csak szeretetből származik, mindenekelőtt ab-
ból, amit saját gyermekeink iránt érzünk. A még nem létező gyer-
mekeink iránt is. Hiszen csak ebből következhet az, hogy vállaljuk 
őket, és életet adunk nekik. Ezzel persze egy csomó nehézség válla-
lása is jár. De ingyen nincs se öröm, se élet, ezért szeretettel teli 
áldozatvállalás nélkül megmaradás sincs. 

 
* 
Sok szálon jutottunk ide, ahol vagyunk, s tudjuk, hogy ezek 

egyik legfontosabbika Trianon. Lelkünket talán nem is tudná oly 
könnyen maga alá gyűrni állandóan bennünk égő emléke, ha nyi-
tott szemmel néznénk meg: kik voltak azok, akik ezt a sorscsapást 
reánk mérték. Ne primitív indulatú szomszédainkra, azok zsák-
mányszerző mohóságára gondoljunk, hanem arra a két országra, 
amelyek eldöntötték sorsunkat, és amelyekre ma is felnézünk mint 
az emberi civilizáció számunkra szinte követhetetlen nagyságaira, 
akiktől – a sors milyen iróniája – „modern” szabadságfogalmunkat 
is vettük. Mintha erkölcsi nagyságok lettek volna – és lennének ma 
is. Pedig Nagy-Britannia és Franciaország akkor két világméretű 
gyarmatbirodalom véreskezű ura volt, mások verejtékéből gazda-
godtak, és lényegében velünk is úgy bántak el, mint gyarmataik 
népeivel. Igaz, hogy nem közvetlenül kívántak urainkká lenni, ha-
nem Franciaország leendő barátainak, lehetséges stratégiai hídfő-
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inek ajándékozták hazánk nagyobbik részét és – ha tagjai közé csak 
a magyar anyanyelvűeket számoljuk – nemzetünk egyharmadát. 

Mi már 1848 előtt Párizsra vetettük „vigyázó szemeinket”, majd 
Kossuth belpolitikája is a francia mintából fogant. Az ő nemzetiségi 
politikáját elítélte a történelem (a magyar történészek is), valószí-
nűleg csak azért, mert az akkori közismert hatalmi helyzetben nem 
sikerült érvényesítenie azt. Abban az időben a franciák aránya or-
szágukon belül éppolyan alacsony volt, mint a magyaroké. Őket – 
sikeresek lévén – erkölcsileg is igazolta a történelem, bennük a kri-
tikus magyar történészek sem igen találnak kivetnivalót. Az első vi-
lágháború végére a sikeres propaganda szerint mi, magyarok let-
tünk a kisebbségek elnyomói, noha a kiegyezés kezdetétől Svájcon 
és Ausztrián kívül a világon egyedül nekünk volt még a nemzetisé-
gek jogait, kultúráját védelmező külön törvényünk, nemzetkoncep-
ciónk pedig teljesen elütött a nacionalista kizárólagosságot napja-
inkig őrző franciától, mert a Werbőczyre visszavezethető hungarus 
fogalmának a köznépiesítése által a brit felfogással lett rokon, 
amely a walesieket, az íreket és a skótokat nem igyekezett angolok-
nak nyilvánítani. (…) 

A bennünket másoknak kiosztó békediktátum az elszakított ma-
gyar lakosságot az újonnan létrejött nemzetállamok többségi etni-
kumának rendelkezésére bocsátotta, ami számunkra felért egy halá-
los ítélettel. Ez akkor talán még nem volt mindenki számára egészen 
világos, noha már ismert volt, hogy a francia típusú nemzetállam, 
amilyenekként új szomszédaink is létrejöttek, nem kedvező kerete a 
kisebbségek gyarapodásának. Az új „béke” urai a békeszerződéssel 
kapcsolatban megalkották ugyan a kisebbségek védelméről szóló 
szerződéseket is, de ez inkább csak a figyelem elterelésére szolgált, 
hiszen – mint az elkövetkezőkből tudjuk – az érintetteken kívül senki 
nem vette komolyan azokat. 

E kötetben idéztük már a helsinki egyezmény vitás kérdések 
megoldására hivatott kitételét: a részt vevő államok „úgy vélik, hogy 
határaik, a nemzetközi joggal összhangban, békés eszközökkel és 
megegyezéssel megváltoztathatók”. Ha a szöveg másutt az előbbivel 
ellentétesen nem szögezné is le, hogy a határok sérthetetlenek, 
mindenki tudja, hogy önként, hatalmi szó vagy kényszerhelyzet nél-
kül senki nem mond le egy talpalatnyi földről sem. Milyen aljasul 
hazug fogás: felrajzolnak a falra egy nem létező útra nyíló nem 
létező ajtót, s felkínálják mint az igazságtalan határok egyetlen ren-
dezési lehetőségét. Ez (is) Európa. 

Európa szelleme ezen a területen az első világháború vége óta 
nem változott. 



246 
 

Vajon kit akarnak átverni azok, akik azt hirdetik, hogy az eu-
rópai egyesüléssel „légiesülnek” határaink, s ez meghozza majd 
nemzetünk határtologatások nélküli, határokon átnyúló szabad 
egyesülését? Hogy a nyugati demokrácia összeurópaivá válása meg-
oldja majd a kisebbségek problémáit? Kit akarnak megnyugtatni 
ezzel a hitegetéssel: csak másokat, vagy önmagukat is? Úgy tűnik, a 
nyugalomhoz való ragaszkodásukban nem akarják tudomásul ven-
ni, mi a valóság ezen a téren abban a táborban, amelynek Magyar-
ország elméletben már része lett. Talán azt hiszik, hogy a szabad 
helyváltoztatás lehetősége már szabadságot is jelent? Az Egyesült 
Európa közös törvényei alapvetően gazdaságiak, de közvetve ehhez 
a területhez kapcsolódnak az emberi jogokra vonatkozó közös kívá-
nalmak is. A kisebbségekről és a kultúra területén lényegében csak 
ajánlások léteznek. A határok átléphetősége még nem jelenti azok 
megszűnését; a hivatalos nyelv, a saját költségvetés, a kulturális 
politika érvénye például minden tagállam számára egészen addig 
ér. És amit a többségi nép költségvetésileg nem támogat, azt – 
mindnyájan tudjuk – „demokratikusan” sorvadásra is ítélte. 

Az alapminta a legtöbb európai ország számára ma is Francia-
ország. Őt tekintik a modern szabadság szülőanyjának. Ő is annak 
tekinti magát. Azért mégiscsak furcsa, hogy a minden évben díszes 
külsőségek között megült nemzeti ünnepe tulajdonképpen azok 
előtt a terroristák előtt tiszteleg, akik a „szabadság, egyenlőség, 
testvériség” jelszavával a világon először vezették be a kommunista 
típusú rémuralmat a nagy francia forradalom idején. Korunkban ez 
az ország a legnagyobb kerékkötője (a többit sem kell lebecsülni) a 
kisebbségek jogai nemzetközi elismerésének Európában. Álláspont-
ja természetesen belső gyakorlatából származik. Merevsége talán 
enyhült az utóbbi időben, de ebben az országban hivatalosan nem is 
élnek kisebbségek, csak a mindinkább visszaszoruló „tájnyelveket” 
beszélő csoportok. Erről a visszaszorulásról természetesen az ál-
lamhatalom mindig gondoskodott. (Gondoljunk e kötet egy másik 
írásában említett breton gyermekekre, akiket látványosan megaláz-
tak, ha anyanyelvükön megszólaltak az iskolában. Ez még az 1960-
as években is gyakorlat volt, vagyis több mint negyven évvel a „ma-
gyar nacionalizmust” megleckéztető Trianon után!) Brest város-
ában sikerült létrehozni egy breton magániskolát, amelynek számá-
ra 2002 nyarán a francia parlament állami támogatást szavazott 
meg. Ősszel a kormány ezt „alkotmányellenessége” miatt eltörölte. 
Ugyanis a ’92-ben módosított alkotmánynak az a kitétele, hogy „A 
Köztársaság nyelve a francia”, kizárja az állam területén bármilyen 
más nyelven történő oktatás állami segélyezését. És mi még Európa 
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után kiáltunk, amikor Románia nem teszi lehetővé Erdélyben álla-
mi magyar nyelvű egyetem létrehozását. 

Franciaország erőltetett, gőgös öntetszelgése, hiú hatalomvá-
gya, asszimilációs, népeit elnyomó nemzeti ideológiája egész föld-
részünkre kisugárzik. 

Franciaország Európa rossz szelleme. 
Ennek az államnak kulturális asszimilációja gyarmatbirodal-

mának maradékában is tovább működik. A Tahitin élő gyermekek 
például már nemigen értik franciául nem tudó nagyszüleik polinéz 
nyelvét, ezért gyakorlatilag képtelenek kommunikálni velük. Ezen a 
szigeten sincsenek anyanyelvi iskolák. 

Vajon miért van az, hogy (intellektuális?) tekintélytiszteletünk, 
a letűnt nagyságokkal szembeni elvont rajongásunk eltakarja elő-
lünk a kisebbségi élet nyugat-európai valóságát? Valószínűleg értet-
lenül állunk a mostani júliusi korzikai népszavazás eredménye 
láttán: hogy lehet az, hogy nem kellett nekik az ország vezetői által 
felkínált nagyobb autonómia, se a kétmilliárd euró, amitől emiatt 
elestek?  A belügyminiszter nyolcszor, a miniszterelnök háromszor 
látogatott a szigetre, hogy lakóit IGEN szavazatra biztassa. Egy íz-
ben még Chirac elnök is leutazott, hogy elmondja: a szavazás „nagy 
esély a korzikaiak számára… Ez a legjobb útja annak, hogy újra 
megerősítsék Franciaországhoz és a köztársasághoz tartozásukat.” 
„Én tudom – mondta –, hogy a korzikaiak többsége francia akar 
maradni.” 

A korzikaiak úgy döntöttek, hogy nem igazolják ezeket az elvá-
rásokat. Mi, magyarok, valószínűleg siettünk volna megszavazni, 
gondolván, ez jó lehetőség, hogy balkáni módon tovább lavírozgas-
sunk az előre-hátra araszolgató engedmények között. Korzikán a 
szavazás napjára virradó éjszaka újabb nyaralókat robbantottak fel 
– ezúttal egyszerre négyet –, amelyeknek a kontinensen élő franci-
ák voltak a tulajdonosai. 

Korzika Franciaország európai területeinek legújabb szerze-
ménye: a Génuától nem sokkal azelőtt függetlenedett szigetet 1768-
ban foglalták el. Ma Franciaország európai gyarmata. 

A propaganda megfordítja a valós viszonyokat: nem a franciák 
a nacionalisták, akik az erősebb jogán megszállták a szigetet, a gaz-
dagabb jogán felvásárolták területeit, és a lakosokra erőltetik nyel-
vüket, hanem az a korzikai, aki nem fogadja el kultúrája visszaszo-
rítását, szülőföldje bitorlását, és elege van a francia köztársaságból. 
Milyen nagyon ismerős ez. Hiszen bennünket, magyarokat is ha-
sonló okokból minősítenek ugyanígy. Az áldozat a nacionalista, ha 
tiltakozni mer. 
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A helyzet Nyugat-Európa más országaiban élő kisebbségek 
számára sem oly megnyugtató, mint hisszük. Mi innen egy kicsit 
túlbecsüljük a katalánok, a baszkok és a galiciaiak spanyolországi 
autonómiájának mértékét és lehetőségeit. Persze kétségtelen, hogy 
az azt megelőző semminél sokkal több, de a kérdés az, hogy meg 
tudja-e állítani a beolvadást? Mert ez az autonómia minőségének 
igazi próbaköve. 

Az északír helyzet közkeletű értékelése is hamis: mindenek-
előtt vallási konfliktusként szokás feltüntetni, megengedve, hogy 
gazdasági okai is vannak, vagyis az anyagilag hátrányos helyzetben 
levő katolikus lakosság lázad a (véletlenül protestáns) gazdagok 
ellen. Mindkét állítás hazug, mert másodlagos tényezőket emel fő 
okká. A valóság az, hogy Észak-Írországban a gyarmatukra hajdan 
betelepedett angolok és a renegát írek utódai csapnak össze az ír 
lakosokkal. A protestánsok minden évben látványos felvonulással 
ünneplik meg Belfast utcáin – a városnak katolikusok által lakott 
részeiben is – az angolok 1690-es nagy győzelmét az írek fölött. Ez 
éppoly szadista kéjelgés a másik fél veszteségén, mint az, hogy a 
románok Erdély Romániához való „csatlakozásának” francia sugal-
latra történt gyulafehérvári kimondását tették meg nemzeti ünne-
pükké, amit ők előszeretettel ott ülnek meg a leghevesebben, ahol 
nagyszámú magyar is él. De bizton lefogadható, hogy ha az angolok 
az 1690-es esemény évfordulóját választották volna nemzeti ünne-
pükké, az ír miniszterelnök soha nem koccintana ennek tiszteletére 
saját fővárosában brit kollégájával, ahogy azt a tavaly szomszédja 
ünnepén a magyar miniszterelnök tette Budapesten a románnal. 

 
* 

A státustörvény lényege az volt, hogy a szomszédos államok-
ban kisebbségben élő magyaroknak adott valamit, amitől megfosz-
tották őket, amit évtizedeken keresztül kétségbe vontak, amiről 
régebben beszélni is tilos volt: a magyar nemzethez tartozás státu-
sát, azonosságuk igazi voltának az anyaország részéről is sokáig 
megtagadott és oly régen esedékes „hivatalos” elismerését. Tette 
(volna) ezt úgy a törvény, hogy közben tudomásul veszi a határok 
létét, mert úgy tételezte: a határokon keresztül is létezhet szervesen 
működő összetartozás. A kisebbségben élő, sokszor megalázott, 
meggyalázott, alkalomadtán megtizedelt, a többségi nép által nap-
jainkban is háttérbe szorított, félelemben tartani igyekezett magya-
rok lelki tartását volt hivatva a szolidaritás erősítő melegével segí-
teni. Ennek inkább csak szándékigazoló járuléka lett volna egy 
lényegében kulturális területre szorítkozó és valójában csak képle-
tes anyagi támogatás a tehetősebb anyaország részéről. 
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Az Ellenpontok című nagyváradi földalatti lap szerkesztőségé-
nek PROGRAMJAVASLATA a romániai magyarság jogfosztott helyze-
tének megváltoztatása érdekében című dokumentum első pontja a 
státustörvényben megvalósulni készülő igényt így fogalmazta meg: 
„Követeljük, hogy az egész magyarság elszakíthatatlan részének 
tekintessünk…” 1982-ben még nem mertem nemzetet írni, de a 
mondanivaló lényege ugyanaz. Ez azért első követelmény, mert 
alapvető feltétele megmaradásunknak. Ehhez való jogunk kétségbe-
vonása a gyorsított szétmorzsolásunkra törekvést bizonyítja.  
Ugyanezen szamizdatnak a helsinki értekezlet madridi utókonfe-
renciájához ’82 őszén eljuttatott memorandumában is első pont-
ként szerepel annak az igénye, hogy „Etnikai és kulturális szem-
pontból az összmagyarság elszakíthatatlan részének tekinthessük 
magunkat…”. (Mivel a memorandum a benne megfogalmazottak 
nemzetközi kodifikálását kérte, az előbbi szöveg így folytatódik: „s 
ezzel egyenértékű jog illessen meg minden nemzeti kisebbséget”.) 

Az összetartozás természetszerűen erősödik annak gesztusok-
kal kísért, tárgyi vonatkozásokhoz is kapcsolódó, jogi alapokra 
épülő kinyilvánításával, és ezért növeli egy idegen közegben élő kö-
zösség megmaradásának az esélyeit. Ebből következően mindazok a 
személyek, pártok vagy más intézmények, amelyek semmibe veszik 
a státustörvényt, vagy szembefordulnak annak lényegével, a kör-
nyező országokban kisebbségben élő magyarság megmaradása el-
len foglalnak állást. 

Mint tudjuk, a Szabad Demokraták Szövetség (SZDSZ) első 
perctől kezdve ezt tette, és lényegében ezt tették mindazok, akik 
rájuk szavaztak. 

Năstase román miniszterelnök már 2001. június 21-én, tehát a 
státustörvény parlamenti elfogadását követő napon a Joggal a De-
mokráciáért Európai Bizottságához (amit röviden Velencei Bizott-
ságnak szoktak nevezni) fordult, kérve, hogy az vizsgálja meg az új 
magyar törvény európai, valamint nemzetközi jogi normákkal és 
elvekkel való összeegyeztethetőségét. A szlovákok is jelentkeztek 
kifogásaikkal. A jelentés – amely október második felére el is ké-
szült – megállapítja: „Az utóbbi idők azon fejleménye, hogy az 
anyaállamok belső jogszabályok és egyéb szabályozások révén 
különleges jogokat biztosítanak nemzeti kisebbségeiknek, egészen 
az utóbbi időkig nem keltett figyelmet, és minimális vagy semmi-
lyen érdeklődést sem váltott ki a nemzetközi közösségből. Eddig 
nem történtek kísérletek a szóban forgó jogszabályok és egyéb 
szabályok felülvizsgálatára és koordinálására.” Tehát az osztrák 
(1979), a szlovák (1997), a román (1998), az orosz (1999), a bolgár 
(2000) vagy az olasz (2001) hasonló törvény nem borzolta senki 
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kedélyét, az európai országok se külön, se közösségként nemigen 
vették észre azokat, csak a hetedikként született magyar váltott ki 
azóta is nagy hullámokat vető nyugtalanságot. Vajon miért? 

Rossz helyen keresgél, aki a magyar törvénynek a többitől eset-
leg elütő tartalmában szeretné megtalálni az okokat. 

A Velencei Bizottság véleménye még egészen semlegesnek tű-
nik az azt követő más hivatalos megnyilatkozásokhoz viszonyítva. 
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ki-
sebbségi főbiztosának nyilatkozata már sokkal ellenségesebb, de az 
igazi meglepetés számunkra Eric Jürgens holland jogásznak az 
Európa Tanács felkérésére készített jelentése volt, amely a magyar 
törvényt teljes egészében elítélte, és azonnal felfüggesztendőnek 
tartotta. Több magyar politikus szerint Jürgens feladata a különbö-
ző hasonló európai törvények összehasonlítása alapján történő 
értékelés lett volna, míg ő csak a magyart minősítette kizárólagosan 
és egyoldalúan. De vajon biztosak lehetünk-e abban, hogy nem ez 
volt az igazi megbízatása? 

Magyar kommentátorok megállapítják, hogy Jürgens jelenté-
sében a francia „egy állam, egy nemzet” elvet tartotta modellérté-
kűnek, következtetéseit erre alapozta. Jelentését az Európai Parla-
ment elfogadta, miközben a bennünket ma is sújtó Beneš-dekrétum 
folytatólagos érvényessége senkit nem zavar az Európai Unióban. 
Még a németek lehetnének érdekeltek benne, de ők idomulnak a 
francia (no meg az amerikai) törekvésekhez. A német egy meglehe-
tősen jellegtelen nemzetté vált, amelyik a XX. század során kapott 
büntetések, valamint az antantliberalizmus szorgalmas átvétele kö-
vetkeztében – úgy látszik – elveszítette egyéniségét és tartását. 
Mintha ma csak egyetlen dolog érdekelné: hogy lehetőleg megtartsa 
gazdasági vezető szerepét Európában. 

Megállapíthatjuk, hogy a közös Európa, francia mintára mű-
ködve, a szlovák és a román nacionalizmus érdekeit képviseli ve-
lünk szemben. Ebbe az Európába igyekszünk oly nagyon: az antant-
Európába. Ennek az Európának akar Kovács László szocialista ma-
gyar külügyminiszter folyton kezet csókolni. 

Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy mindazok az érdekek 
ma is működnek, amelyek az ellenünk hozott XX. század eleji döntést 
mozgatták. A két világháború számunkra még nem fejeződött be, 
mert még nem pusztultunk ki eléggé. Pedig igazán sok mindent meg-
teszünk magunk is a cél érdekében. A döntéshozó és a haszonélvező 
államok mai utódai gondosan őrködnek az akkori halálos ítélet vég-
rehajtása fölött, és biztosan sok fejtörést okoz számukra, hogy bizo-
nyos mértékig talán mégiscsak szívósabbak vagyunk, mint kellene. A 
kipusztítás kis- és nagyantanti stratégái ma is aktívak. Ezt naponta 
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tapasztalhatjuk. Csak arra ügyelnek, hogy a folyamat számunkra, 
különböző agyi zsibbasztások segítségével, lehetőleg fájdalommente-
sen, de mindenekelőtt hírmentesen történjen: maradjunk közben 
némák. 

Sajnos ebben a helyzetben élünk. Liberális „szakembereink” 
mindig felháborodnak, amikor valaki arra „vetemedik”, hogy meg-
próbálja kiszámolni: normális történelmi körülmények között – 
tehát a legyilkolások, az elüldözések, valamint az ellenséges szom-
szédokká vált népek helyzeti előnyéből és erőszakos fellépéséből 
származó asszimiláció nélkül – hány magyar élne ma a Kárpát-me-
dencében. Ezzel a magatartással valójában „tudományosan” tudo-
másul veszik a ma is ható tényezőket, és elfogult voluntaristáknak, 
nacionalistáknak vagy éppen fasisztáknak nyilvánítják azokat, akik 
ellenszereket keresnek ezen tényezők bennünket ma is pusztító 
hatásainak kivédésére. 

Egy biztos: Nyugatról hiába várjuk a megváltást, a megmara-
dáshoz ki kellene nyitnunk a szemünket, és talpra kellene állanunk. 
A nyugati demokrácia látszatait valóságként kezelni, az ottani ki-
sebbségek helyzetét megoldottnak hinni ugyanaz a magatartás, 
mint amikor Clinton amerikai elnök az RMDSZ kormányba lépése 
után kijelentette: örül, hogy milyen példaszerűen megoldódott a 
romániai magyar kisebbség helyzete. Azóta is nyögik az ottani ma-
gyarok. Ne játsszuk el már újra Károlyi Mihály szerepét, aki az an-
tanthatalmaktól várta a magyar nép sorsának jobbra fordulását! 
Alaposan megkaptuk ezt a jobb sorsot tőlük többszörösen is. Ha 
őszintén beszélünk, legfeljebb annyit mondhatunk: úgy tűnik, 
kénytelenek vagyunk belépni az Egyesült Európába, mert ha nem 
tesszük, minden bizonnyal attól koldulunk, viszont a csatlakozás-
nak remélhetőleg némi anyagi hasznát látjuk majd. Minden egyéb 
csak naiv hit vagy kiagyalt áltatás. 

 
* 

A mai magyar kormány már hatalomra jutásakor előre ünne-
pelte a státustörvény leendő megváltoztatását. Pedig azt a Magyar 
Szocialista Párt is megszavazta eredeti formájában. A kormány-
pártok valószínűleg úgy vélték, hogy a törvény idegenek ízlésének 
és érdekeinek megfelelő szétfaragásával, másokat zavaró lényege 
elsikkasztásával jó pontokat szereznek majd maguknak mind a 
nyugati szövetségeseknél, mind pedig a szomszédoknál. Ez azért 
nem történt olyan simán, mint ahogy feltételezték, de Kovács Lász-
ló pártelnök és külügyminiszter bármilyen engedményre való kész-
sége végül megtermette a békesség (kissé rohadt) gyümölcsét. Ő 
még arra is hajlandó, hogy a román „érzékenységet” tiszteletben 
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tartva – amelyet egyáltalán nem zavar a román állampolgároknak 
is kiosztott szlovákigazolványon levő, a magyar címerből elcsent 
szlovák állami címer –, eltüntesse a Szent Koronát a magyarigazol-
ványokról. Talán javasolhatná a micisapkát helyette, ahogy Kis 
János tette az Antall-kormány idején elfogadott régi-új magyar 
címerrel kapcsolatban. 

Medgyessy Péter nagyrészt kivonta magát az egész akcióból. 
Számára szemmel láthatólag terhesek a kormányfői kötelezettsé-
gek, különösen, hogy nehezen tudja megjegyezni a saját vélemé-
nyét. Nem valószínű, hogy sok beleszólása lenne a kormány tevé-
kenységébe, inkább csak meggondolatlan nyilvános kijelentéseivel 
szokta megzavarni annak munkáját. Minden megnyilvánulásával 
igyekszik azonban támogatni a megszületett döntéseket. Túlságo-
san nagyok azoknak az elvárásai, akik intellektuális és erkölcsi 
lényét szeretnék működésben látni. Kétségtelen, hogy ilyen szé-
gyellnivaló és ennyire nevetséges miniszterelnöke nem volt még 
Magyarországnak. 

A kormány főembere, Kovács László, az önfeladás és a gyűlölet 
körmönfont apostola. Mármint a külpolitikában az önfeladásé, a 
belpolitikában pedig a gyűlöleté. Igen beszédes természetű: az em-
ber megdermed, amikor mag nélküli szóáradatát rázúdítja. Olyan, 
mint egy felhúzott szerkezet, amely szinte vakon indul meg, hogy 
végrehajtsa azt, ami lényeget nem ismerő tudatába bele van progra-
mozva. Szorgalmas ember. Ha konkrét feladatokat kapna, és hozzá-
juk pontos utasításokat, jó hivatalnok válna belőle. Kár, hogy életé-
ben nemigen volt bár egyetlen lelkéből fogant gondolata. 

A jelenlegi magyar kormánypárti politikusok először eltörölték a 
státustörvény lényegét: a nemzeti összetartozás kinyilvánítását, 
utána a más vonatkozásokban is megváltoztatott saját törvényük 
által előírt kedvezményekről megalázó alkudozásokba kezdtek a ro-
mánokkal és a szlovákokkal. Ezzel a hozzáállással az lett volna a 
leghelyesebb, ha először megkérdezik a szomszédokat: megenge-
dik-e, hogy a magyar állam egy lényegében ugyanolyan törvénnyel, 
amilyennel már mások (a megkérdezettek is) teszik, megpróbálja 
békésen lassítani a náluk élő magyar lakosság szétolvadását, és 
hogy erre anyagi áldozatot is hozzon? Ha a válasz: nem! – akkor 
vége, nincs mit erőlködni tovább, hiszen abból csak viszály és baj 
lehet a kormányok között. Ha igen, akkor megkezdődhetnek az 
alázatos egyezkedések, mert van már tárgyalási alap, hiszen meg-
engedik, hogy – legalábbis némi pénzzel – mi is fékezzük az asszi-
milációt. 

A státustörvényt és az alapjául szolgáló koncepciót részleteiben 
lehet bírálni (semmi nem tökéletes), különböző rágalmakkal is le-
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het illetni, hiszen Magyarországon sokan bírnak nagy gyakorlattal 
ezen a téren. Lehet például ostobán és semmit sem értve (vagy az 
értetlenséget megjátszva) az egészet belpolitikai fogásnak minősí-
teni (mint némelyek ezt teszik is), mintha a magyarországi magya-
rok nagy tömegeinek lenne valóban szívügye a határon túliak meg-
maradása, s ennek szorgalmazása egyből beterelhetné őket az illető 
pártakolba. Az a tény, hogy a MÁÉRT tanácskozásán még a Magyar 
Demokrata Fórum is megszavazta ennek a törvénynek a „szocialis-
ták” és liberálisok által szorgalmazott eltorzítását, formalizálását és 
kiürítését, azt látszik bizonyítani, hogy a mai magyar parlamenti 
pártok között egyedül a Fidesz az, amelyiknek vannak bizonyos 
nemzetstratégiai elképzelései. 

A magyar társadalom jelentős része szinte ájult tehetetlenség-
gel tűri, ami vele, ami velünk történik. Az új EU-tagokkal való bá-
násmód egyértelműen bizonyítja, hogy a gazdag Európa a másod-
rendű népek között tart számon bennünket. E hátrányos helyzetből 
nehéz kiküzdeni, hogy az előnyös pozíciókban levőkkel szemben 
valódi tárgyalófelek lehessünk. De az a nép, amely olyan vezetőket 
választ, akik elébe mennek nemzetük mások általi megalázásának, 
és lényegében idegenek javát szolgálják, az a nép talán meg sem 
érdemli, hogy mások egyenlő partnernek tekintsék. 

A mai kormányzó pártok politikusai a magyar nemzeti érdek 
kifejezést használják ugyan, de nem értik, mit jelent. Azt hiszik, 
biztosításához az kell, hogy minden idegennel jóban legyünk, és 
ennek érdekében azok lehetőleg minden kívánságát teljesíteni kell. 
Pusztulásunk segédmunkásai ők. Az ország vezetőivé választásuk 
felér egy kollektív öngyilkossági kísérlettel. 

 
* 

Rendkívül szégyenletes az a mód, az a készség, ahogy a határo-
kon túli magyar szervezetek, illetőleg azok vezetői a májusi Magyar 
Állandó Értekezlet összejövetelén jóváhagyásukat adták a kedvez-
ménytörvénynél is lejjebb alacsonyított státustörvény gyakorlati 
felszámolásához. Mint tudjuk, csak Kovács Miklós, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség elnöke, valamint Ágoston András, a 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke mondott ennek ellent. 

Bugár Béla a státustörvény végleges státustalanítása és kedvez-
ményeinek alapos megnyirbálása után a szlovákiai Magyar Koalíció 
Pártja nevében nagy politikai „éleslátással” azt nyilatkozta: a tör-
vény végre Szlovákiában is végrehajtható. Ehelyett azonnal kide-
rült, hogy a pozsonyi kormány nemhogy tárgyalni, de hallani sem 
akar róla, kizárólag az alapszerződés alapján jöhet szóba a magyar 
kormány bármiféle kulturális segélye. Az így kialakult helyzettel 
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mind a szlovákiai magyar párt vezetőinek lelkében, mind a szlová-
kok velük szembeni viselkedésében kétségtelenül beérett annak a 
találkozónak a termése, amikor a pozsonyi amerikai nagykövetsé-
gen „lebeszélték” a magyar pártot a koalícióból való kilépésről, 
noha a szlovák parlament a koalíciós megegyezés ellenére megsza-
vazta a további, sőt erőteljesebb szlovakizálást elősegítő közigazga-
tási beosztást. A nyugati „demokráciatörekvések” jegyében az ame-
rikaiaknak sikerült meggyőzni a felvidéki magyarok vezetőit, hogy e 
törekvések érvényesülése érdekében tekintsenek el a maguk de-
mokratikus igényeitől, mintegy megkísérelve rászoktatni őket a 
magyar kisebbség létérdekeiről való lemondásra. 

Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a „kedvez-
ménytörvény” szétfaragásának megszavazásával feltehetően jól 
megfontolt érdekek miatt tett gesztust a magyar „szocialistáknak” 
és liberálisoknak, hiszen a szerb kormány nem igényelte a státus-
törvény semmilyen megváltoztatását. A délvidéki magyarságnak 
tehát ehhez nem fűződött semmiféle érdeke. 

Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, a 
legnagyobb magyar kisebbségnek a „vezére” is egyetértett a változ-
tatással, mint ahogy egyetértett az eredeti státustörvénnyel is. 

Markó Bélának és „csapatának” a tevékenységére mindinkább 
elhíresülő személyes hatalom- és pénzszagú megalkuvási készségük 
nyomja rá a bélyegét. A tavaly tavaszi magyarországi visszarende-
ződés után adott nyilatkozatai azt bizonyítják, Markónak a legna-
gyobb kifogása az Orbán-kormány ellen az volt, hogy nem ő maga 
lehetett az, aki a Magyarországról származó pénzeket szétosztotta. 
Márpedig a pénz szétosztása fölötti rendelkezés a hatalom megtar-
tásának és gyakorlásának fontos tényezője.  Most a magyarul tanuló 
gyermekeknek járó „kedvezménypénzeket” is az RMDSZ egyik 
intézménye osztja majd szét, ahol ugyancsak Markó az elnök. 

A Magyar Távirati Iroda a státustörvény módosításának parla-
menti elfogadásáról Markó Béla véleményét így idézte: „Szerinte jó 
lett volna konszenzust találni a kormányoldal és az ellenzék között 
ebben a kérdésben. Ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy a szava-
zati arány csak a kiélezett magyarországi politikai viták, törésvona-
lak miatt lett ilyen, és az ellentéteket előbb-utóbb sikerül felszá-
molni.” Az RMDSZ vezetésében gyakorolt, immár hírhedetté vált 
„demokratizmusa” alapján biztosak lehetünk, ezen azt érti: ha a 
Fidesz nem okvetetlenkedett volna, akkor megvalósult volna a kon-
szenzus, mint ahogy ezt ő odahaza, a saját szervezete berkeiben is 
elvárja. 

A Markó–Verestóy-féle társaságnak nincs elvi alapokra épülő, 
összefüggő politikai elképzelése. Nem is kívánják egészében látni az 
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erdélyi magyarok érdekeit. Lételemük a kisléptékű alkudozás: az 
esetekre összpontosítanak, nem a helyzetre. Ezért szó nélkül elné-
zik például a Székelyföld mai nagy erőbedobással történő románo-
sítását, de mint saját sikernek nagyon tudnak örvendezni, ha vala-
mely egyház visszakapja egy épület felét, amit minden bizonnyal 
Európa miatt is visszaadtak volna. Az egyházak ugyanis – szemben 
a magyar „érdekvédelmi” szervezettel – nyilvánosságot igyekeznek 
teremteni Nyugaton a problémáik számára. Az RMDSZ mai vezető-
inek fő törekvése nem az, hogy a magyarok megmaradási kilátásai 
alapvetően javuljanak, hanem hogy pozícióikat megtartsák, és azt 
apró román engedmények „kicsikarásával” igazolják.  Ez a vezetés 
kétségtelenül megtalálná a maga helyét a Nagy-Románia Párt által 
vezetett kormányban is. Hiszen a magyarfalás nem kell okvetlenül 
vérengzéssé fajuljon, mint ’90-ben Marosvásárhelyen, az uszítókat 
kielégítheti az is, ha a („csalhatatlanság” jegyében tündöklő) megal-
kuvókon keresztül az egész közösséget megalázhatják. 

Ha ez a diktatórikus, de a manipulációt is jól megtanult klikk 
sokáig regnál még az erdélyi magyarok fölött, tevékenységüknek 
visszafordíthatatlanul káros következményei lesznek – ha ugyan 
még nincsenek –, nem csupán az „eredmények” ellenére folyamato-
san romló helyzetben, hanem nemzetiségünk emberi tartásában és 
az összetartozásban is. 

A magyar kisebbségek képviselőinek sehol nem lenne szabad 
hagyniuk, hogy manipulációs szándékkal szinte semmiért bekebe-
lezze őket a többségi hatalom. Mert ez történik, amikor a nemzeti-
ség javát remélve többségi pártokkal kormányra lépnek, és akkor is 
benne maradnak a koalícióban, amikor már nyilvánvalóvá vált, 
hogy jelenlétük csak partnereik érdekét szolgálja, mert azok ígére-
teik többségét és mindenképpen fontosabbjait nem szándékoznak 
betartani. Így a magyarok vezetőinek politikai művészete mindin-
kább a különböző típusú („reálpolitikai” kompromisszumoknak ne-
vezett) megalkuvások közötti válogatásban merül ki. Ezzel a „stra-
tégiával” a többségi nemzet politikusainak segítenek meghamisítani 
a magyar kisebbségek létének élet-halál harc jellegét, mintha ma-
guk is azon dolgoznának, nehogy a világ számára nyilvánvaló le-
gyen, mi a velünk kapcsolatos valóság. Pedig ez bennünket meg-
menteni nem fog, de a világot a sorsunkról szóló kellemes álomba 
ringatja. 

Nehéz megérteni, hogy miközben Magyarországon talán nem-
sokára elítélik „gyűlöletbeszédért” még azokat is, akik kétségbe 
vonják Kertész Imre Nobel-díjának megalapozottságát, Romániá-
ban és Szlovákiában szabadon lehet rágalmazni és gyűlölködve 
becsmérelni a magyarokat. Vajon miért tűrjük ezt szótlanul, és 



256 
 

miért nem csinálunk ügyet belőle: miért nem kérjük számon az 
illető államhatalmon, hogy a normális emberi együttélés törvényi 
feltételeit megteremtse, s ha kell, miért nem próbáljuk meg mozgó-
sítani ezért a nemzetközi közvéleményt? 

Ezekben az országokban az ideologikus történetmesékre egy 
hamis nemzettudat épült, aminek „tudományos” megalapozottsága 
is van, hiszen szomszédaink történészeinek jelentős része a magya-
rokról szóló hazugságokra építette a karrierjét. Soha nem lesz nor-
mális kapcsolat a Kárpát-medence népei között, amíg – lehetőleg 
közös erővel – nem sikerül kigyomlálni ezeket a hazugságokat. Ne 
álltassuk magunkat, hogy ezek „a nemzetfejlődés gyermekbetegsé-
gei” elmúlnak, amikor szomszédaink is „érettebb” nemzetekké lesz-
nek. A kiagyalt történelmi fantazmagóriákat, mint amilyen a dáko-
román kontinuitás elmélete is, mesterségesen éltetik tovább olya-
nok, akik nagyon jól tudják, hogy az egész nem igaz. Amíg a politi-
kának érdeke, addig fenn is maradnak, amennyiben nekünk, ma-
gyaroknak nem sikerül közben tennünk valamit ellene. A politikai 
érdek pedig addig él, amíg mi, magyarok még vagyunk, még léte-
zünk az általuk megkaparintott területeken. 

Ebben az egész elvi tisztulási folyamatban az anyaországnak 
lenne a legnagyobb szerepe. 

A hetvenes évek elején Románia történelemtanárainak tartott 
egyik bukaresti továbbképző tanfolyamon az előadó kifejtette (és 
nem zavarta, hogy a hallgatóságban magyar nemzetiségűek is van-
nak): az állam számára veszélyt képeznek az ott élő kisebbségek, 
mindenekelőtt a magyarok. Az esetről majd tíz esztendővel később 
hallottam a tanfolyam egyik résztvevőjétől. Jellemző akkori naivitá-
somra: megdöbbentem. Azt már megtapasztaltam, hogy ellenség-
nek számítok, de addig nem jutott eszembe, hogy magyar voltom 
miatt a létem is a román állam biztonságát veszélyezteti. (Jó lesz 
fölébredni, testvéri ködképek mai kergetői!) 

A kilencvenes évek elején a Göteborgs Posten című helyi lap 
egyik cikkéből megtudhattam, hogy a felvidéki magyarok miatt 
Szlovákia és Magyarország között háborús konfliktus veszélye áll 
fenn. Nem a szlovák nacionalizmus, nem a kisebbségben élők hát-
rányos helyzete, hanem a magyarok léte miatt. Azért, mert ott 
vannak, fenyegetést jelentenek a világbékére nézve. Ezt egy „objek-
tív hangú” svéd tudósítás tartalmazta. 

Úgy látszik, sokan várják azt, hogy egyszer felvetjük az igazság-
talan határok kérdését. Ha ez megtörténne, talán még meg is köny-
nyebbülnének tőle. 

Mi azonban nem akarunk tabukat háborgatni, csak megtartani 
szeretnénk magunkat. Lehetőleg ott, ahol élünk: a szülőföldünkön. 
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Közben nem akarjuk észrevenni, hogy mások ezt a törekvésünket 
nemzeti és nemzetközi veszélynek tartják. Ebben az antantlégkör-
ben kellene nekünk megtalálni a megmaradás útjait. 

Az érthető, ha nem vagyunk a robbantgatás pártján. De ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy például sem a dél-tiroli németeknek, 
sem a belgiumi flamandoknak nem a másik nép felé tett baráti 
gesztusok vagy udvarias hajlongások hozták meg a nagyobb szabad-
ságjogokat. Az erőszakot lehetőleg kerülni tanácsos (hogy ezt sok-
szor nem tehetjük meg, azt a marosvásárhelyi magyarellenes pog-
romok idején már tapasztaltuk), de az mégiscsak képtelenség, hogy 
az önvédelemnek az ellenkező végletéhez ragaszkodunk, amit az 
Ellenpontok memoranduma a ceauşescui időkre vonatkozva így 
jellemzett: 

„Bármiféle kérelem megvalósulása elképzelhetetlen valamely 
befolyásos személy központi támogatása nélkül, teljesítése pedig 
mindenkor a hűbéri kegyosztás gesztusával történik, mellyel a jó 
magaviseletű alattvalót – az állampolgárt: az állam; a nemzetisé-
geket: a román hatalom – megajándékozza. A kegyúri gesztus 
tárgya nem a kérelmező joga, hanem a kegyosztó érdeme. 

A kisebbségben élők számos képviselője – így a magyaroké is – 
adottként ismerve fel az itt vázolt viszonyokat, reálpolitikusi am-
bíciók alapján a kényszerű alkalmazkodás útját választotta, meg-
alázkodó magatartással igyekezve etnikuma érdekeinek defenzív 
védelmét szolgálni.” 

A programjavaslat 1982 őszén egészen más magatartást tartott 
alkalmazandónak: „Mivel meggyőződésünk, hogy két etnikum csak 
akkor élhet egymás mellett, sőt együtt, ha egyenértékű partner-
ként viszonyulnak egymáshoz, a romániai magyarok számára kö-
veteljük a jogaik és lehetőségeik védelmét biztosító elvszerű köve-
telés szabadságát!” 

Elnézést, hogy a saját szövegeimet idézem, de az élet azt bizo-
nyítja, hogy mára sem veszítették el időszerűségüket. Nem a vissza-
fogott parlamenti felszólalásokra vagy az ajtók mögötti suttogó 
tárgyalásokra van ma szükség. Nekünk igenis követelnünk kell! 
Logikusan, észszerűen, de nyilvánosan és hangosan, és ha kell, 
sokan, hogy minél többen hallják a világban. Még ha igazi sikerre 
esetleg nem is számíthatunk (ezt előre megmondani soha nem le-
het), de legalább valóban megtettük azt, ami rajtunk múlott. 

A béketűrésnek az a módja, ami ma nálunk divatos, egyáltalán 
nem biztos, hogy civilizáltságunk, művelt voltunk bizonyítéka, mint 
sugallni szeretnénk. Hiszen az, hogy létjogainkat nem merjük han-
gosan követelni, hogy szinte a szánkat sem merjük kinyitni, hanem 
– az anyaország mai vezetőivel karöltve – alázatosan elébe me-
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gyünk a pusztulásunkat óhajtók kívánalmainak, az egyáltalán nem 
a műveltségünket bizonyítja, hanem valami egészen mást. Több 
nevet is adhatnánk neki, de hogy az ostobaság, a gyávaság és az 
olcsó egyéni érdekhajhászás köztük van, az bizonyos. 

 
* 

Visszatérek a kérdésedhez: hova tovább? A magyar nemzet jö-
vőjére gondolva a következőket találom megfontolandóknak: 

 
1. Jövőnk kulcsa az, hogy legyen újra egy normálisabb magyar 

kormány, amelyik nemcsak emlegeti néha, hanem vállalja is a nem-
zeti érdekek képviseletét. Amelyik nemcsak a napi problémákat 
tologatja, hanem messzebbnéző nemzetstratégiával is rendelkezik. 

Ugyanakkor jó lenne, ha Magyarországnak lenne végre egy 
igazi külügyminisztere, mert olyan a „rendszerváltás” után nem volt 
még. 

 
2. Megmaradásunk alapvető háttérfeltétele lenne, hogy az eu-

rópai alkotmány ne csak a kisebbségek jogairól szóljon, mint ahogy 
az erre vonatkozó passzus hiányát kifogásolók szorgalmazzák. Ez az 
alkotmány nem demokratikus, hanem csak az eddigi embertelen 
hatalmi viszonyokat próbálja tovább éltetni, amennyiben nem szö-
gezi le, hogy minden európai népnek joga van a fennmaradáshoz, 
a fejlődéshez, s ehhez az Egyesült Európa köteles számukra minden 
szükséges jogi, anyagi és adminisztrációs feltételt biztosítani. 
Mondja ki ez az alkotmány, hogy a népek korántsem a nemzetálla-
mok többségi lakosságát jelentik csupán, hanem minden olyan 
közösséget, amelynek saját nyelve van, vagy amely valamikor ren-
delkezett saját nyelvvel, de népi öntudatát megtartva, egy aláren-
delt helyzetben az asszimiláció során jórészt elveszítette azt. 

A népek megmaradásának fontos segítője minden, ami az ösz-
szetartozás gesztusát hordozza. Ezért a magyar külpolitikának sze-
rintem szorgalmaznia kellene, hogy a közös Európában minden nép 
(így többek között a baszkok, bretonok, okszitánok) valamely szer-
vezete által a mostani magyar, szlovák stb. hovatartozási igazol-
ványnak megfelelő okiratot bocsáthasson ki azon tagjai számára, 
akik ezt igénylik. 

 
3. A státustörvény visszaállításával már nem érdemes bajlódni. 

A magyar státusa az egységes nemzethez tartozás. Ezt a legjobban 
az állampolgárság birtoklásának a ténye fejezi ki. Ezért csak egyet 
lehet érteni a Magyarok Világszövetségének álláspontjával: a ma-
gyar állampolgárság alanyi jogon járjon minden magyarnak, bárhol 
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éljen is a világban – amennyiben igényli azt. A Világszövetség Pat-
rubány Miklós elnökké választása óta – számomra ismeretlen okok 
miatt – lényegében (főleg Magyarországon) kegyvesztett lett, de 
emiatt talán nem okvetlenül szükséges eleve eldobni minden javas-
latát. 

A magyar állampolgárságra vonatkozó új törvény mellett (re-
mélhetőleg meglesz egyszer) megmaradhat a kedvezménytörvény 
is, amely csak a hátrányos helyzetben levőkre vonatkozik, és ami-
nek alkalmazási módozatairól valóban lehet esetleg tárgyalni fino-
man szólva barátságtalan szomszédainkkal. De a magyar ember 
státusában nem lehet elvi alkudozás. Az erre vonatkozó törvény 
nem lenne rendhagyó alkotás, mert a németeknél, a portugáloknál 
és az íreknél a nem EU-országokban lakó nemzettársaik számára az 
állampolgárság természetszerűen megadható, az izraeli állampol-
gárságot pedig nem lehet elveszíteni, akármilyen más országnak 
lesz polgára annak tulajdonosa. 

Az állampolgárság megadása elleni érvek egyike az anyaor-
szágba való áttelepedés felgyorsulásának a lehetősége szokott lenni. 
Az igazság az viszont, hogy ma is áttelepedhet az, aki igazán akar. 
Nem kizárt azonban, hogy a kettős állampolgársággal rendelkezők 
– éppen az anyaországhoz való rendezett viszonyuk adta biztonság 
birtokában és magyar voltuk jelentőségének nagyobb tudatában – 
inkább a szülőföldjük megtartását választják. 

Nem igaz az az állítás, hogy a kettős állampolgárság ellentétes 
az Európán belüli folyamatokkal. Svédország két esztendeje tette 
lehetővé, hogy polgárai hivatalosan két országhoz kötődjenek. Csa-
ládommal azóta vagyunk svéd állampolgárok is, mert több mint tíz 
éven keresztül nem voltunk hajlandók lemondani érte a (nehezen 
szerzett) magyarról. Végül is az Európai Unión belüli kettős állam-
polgárság lehetőségét elvi kifogás végképp nem érheti, csak homo-
genizáló nemzetállami indulatból lehet elutasítani, vagyis aki ezt 
teszi, a kettős kötődést egyenirányúsítani kívánja. Ezért nem re-
ménytelen vállalkozás, ha a magyar diplomácia megkísérli ezt nem-
zetközi egyezménnyel, vagy ha másként nem megy, kétoldalú tár-
gyalásokkal az ott élő magyarok számára is elfogadottá tenni. 

 
4. A szétszakított nemzetrészek közötti folyamatos kölcsönös 

kapcsolattartás, a közös helyzetelemzés, a teendők egyeztetése el-
engedhetetlen. De téves az a felfogás, amely az anyaország poli-
tikáját a környező országok kisebbségei vezetőinek véleményétől 
teszi függővé.  Nem csupán azért, mert ezek nézetei adott esetben 
nagyon is kétes értékűek lehetnek, hanem mert a megtartó nemzet-
stratégia kidolgozásában és alkalmazásában nem ugyanazok sem a 
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lehetőségei, sem a feladatai a kisebbségben élőknek, mint az anya-
országnak. A felelősség nagyobb része természetszerűleg a magyar 
kormányé, ettől a közös problémák megoldási módja meghatározá-
sának a kisebbségekre hárítása nem oldja fel őt. Arról nem is szól-
va, hogy ha a Frunda György- és Markó Béla-félék véleménye dönt 
a magyar nemzetpolitikáról, akkor annak csak nagyon rossz vége 
lehet. 

 
5. A különböző országok minden valamirevaló könyvtárát 

ajándékként el kellene látni – főleg angol, de akár az illető állam 
nyelvén írt vagy arra fordított – a magyar kultúrát és történelmet 
tárgyaló, lehetőleg olvasmányos, de tudományos igénnyel megírt 
tárgyilagos könyvekkel. Részben azért, hogy pótoljuk a rólunk szóló 
ismeretek hiányosságait, de mindenekelőtt azért, hogy lehetőleg 
helyére tegyük azt a sok torzítást és hazugságot, ami velünk kapcso-
latban a világban kering. Ne csak a Kanadában élő Magyaródy Sza-
bolcs legyen ennek a feladatnak önkéntes és áldozatkész egyszemé-
lyes intézménye, hanem vállalja magára ezt a magyar állam, például 
az Országos Széchényi Könyvtár vagy a Magyar Tudományos Aka-
démia valamely erre szakosodott részlegének, valamint az ország 
valamennyi kulturális attaséjának a részvételével. 

 
6. Egy állam külpolitikai tekintélyét védelmi hadereje is befo-

lyásolja. Szavunk súlyát – mint mindenki másnál – az ország lako-
sainak száma, gazdasági ereje, védelmi képessége és szövetségi 
helyzete határozza meg. A szó igazsága csak majd ezután következik 
valahol. A mai kormány úgy építi le a hagyományos magyar katona-
ságot, és úgy késlekedik az állítólag ütőképesebb új létrehozásával, 
mintha csak megbízatást teljesítene. 

 
7. Trianont nemcsak mi hordozzuk a lelkünkben, hanem szom-

szédaink is. Mindig eszükbe jut, valahányszor szembesülnek ve-
lünk, vagy akár ha csak ránk gondolnak. A velünk szembeni maga-
tartás fő érzelmi mozgatói innen erednek. Mi elkerüljük, hogy be-
széljünk róla, ők pedig a revizionizmus vádját szövik lelkükben elle-
nünk. 

Mindenki tudja, hogy elképesztő igazságtalanság történt ve-
lünk, és minden jogunk meglenne arra, hogy elégtételt kérjünk. 
Végül is arra van szükségünk, hogy visszanyerjük a természetes 
nemzeti fejlődés esélyét. A legerkölcstelenebb módon sokan ebből a 
jogunkból kreálják meg azt a vádat, hogy veszélyt jelentünk a világ-
béke számára. Így akarják megelőzni, hogy igazságot igényeljünk 
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magunknak. Ezzel lényegében az élethez való jogunkat vonják két-
ségbe. 

Trianon itt van az életünkben, de a diplomáciánkban nem je-
lentkezik. Nem lenne vajon ideje nyíltan és őszintén beszélni róla? 
Úgy hallgatunk felőle, mintha titkolódznánk, mintha lelkifurdalá-
sunk lenne, vagy szégyellnénk magunkat a velünk történtekért. 
Ezzel a visszafojtással mások vissza tudnak élni, tudván, hogy az 
igazat – annak nemzetközi tabu „státusa” miatt – úgysem merjük 
kimondani. Így tulajdonképpen önvédelmünk legigazabb és legin-
dokoltabb érveit hallgatjuk el. 

Azok az alapszerződések, amiket szomszédainkkal kötöttünk, 
amelyekben kijelentjük a határok változatlanságát őrző szándékun-
kat, Trianon őszinte értékelésére kellett volna épüljenek. A helyes 
magyar magatartás valószínűleg az lett volna, ha kijelentjük: elfo-
gadjuk a status quo tudomásul vételére irányuló nemzetközi elvá-
rást, ha minden utódállam magáévá teszi a hozzájuk került terüle-
teken élő magyarok megmaradását biztosító kisebbségi garanciá-
kat, amikről a második világháború után szándékosan mindenki 
megfeledkezett. Ellenkező esetben igényt tartunk Magyarország 
XX. század eleji megcsonkításának nemzetközi fórumokon történő 
felülvizsgálatára. 

Nem tettük. Nekünk fontosabb volt, hogy egyből rohanjunk az 
Európai Unióba, az alapszerződés pedig az oda való belépőcédulák 
egyike. 

Persze a hallgatásnak belpolitikai okai is vannak. Hányan 
uszulnak ránk köreinkben is, amint valaki önvédelmünkről, igaz-
ságkereső jogunkról szólni merészel! Ellenségeink fizetett ügynökei 
se tehetnék különbül. 

Az a sorsunk, mint azé az emberé, aki kirablói és megcsonkítói 
között félelemben kénytelen élni, mert azok igyekeznek naponta 
megbosszulni rajta saját tetteiket. 

A kérdés mégis nyitott. Vajon tényleg elkerülhetetlen, hogy 
ilyen engedelmesek legyünk? Vajon valóban kénytelenek vagyunk-e 
elfogadni, hogy szolgalelkű vezetőkkel az élen végül egészen szolga-
lelkű néppé váljunk? 

 
 
 Megjelent az Átalvető 2003. szeptemberi és a Havi Magyar 

Fórum 2003. novemberi számában. 
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(Göteborg, 2007. október) 

A szülőföld ebédre, a nemzet vacsorára 

Politikai menekültek 

Mint valami ragályos betegség, úgy terjedt az elmehetnék az er-
délyi magyarok között már a hetvenes években. Főleg a fiatalokat 
ragadta el, és sodorta más tájakra. Nyilván egy szebb élet vágya 
mozgatta őket, nem utolsósorban a szabadság igénye, a nyugati 
típusú szabadságé, amelyről a román diktatúrában még reális fo-
galmat sem igen alkothattunk. Olyan volt, mintha minden csak 
szép lehetne, ami nem az a valóság, amelyben éltünk. 

Magam is börtönnek éreztem Romániát, noha (lévén, hogy ott 
élt egy nagynéném) én legalább kétévenként kézbe kaptam az útle-
velemet, hogy látogatóba mehessek vele Magyarországra. Volt, 
akitől ezt is megtagadták. 

A legtöbben házastársat kerestek maguknak az „anyaország-
ban”, és ennek révén váltottak hazát. A házasságok nagy része csak 
formálisan köttetett meg, és addig élt (papíron), amíg felbontása az 
áttelepültet már nem fenyegette visszatoloncolással. Az ritkán tör-
tént meg – inkább csak az otthon veszélyes helyzetbe került erdélyi 
kulturális személyiségek esetében –, hogy maga a magyarországi 
hatalom döntött családostól való befogadásuk mellett. 

A nyolcvanas évek elejétől már olyan is akadt, aki vállalta a buj-
kálást, és tartózkodási ideje lejárta után illegálisan maradt Ma-
gyarországon. 

Az európai szocialista rendszerek fennállásának utolsó szakaszá-
ban, különösen a falvak lerombolásának meghirdetése után, töme-
gessé vált az erdélyi kivándorlás. A feltámadt menekülési ösztön a 
zöldhatárnak is nekivitt némelyeket; többen az életükkel fizettek 
érte. Egy határ menti faluban lakó magyar fiúgyermeket is lelőtt – 
felszólítás nélkül – egy román granicser (határőr), mert az szórako-
zásként (biztosan nem először) a szomszéd országba átfolyó Sza-
mos gátján kerékpározott. 

Eleinte Magyarországról – a mogyoródi Forma–1-es verseny 
hazatartó külföldi vendégseregével vagy Jugoszlávián keresztül – 
Ausztriába juthattak a gépkocsival utazó erdélyiek. Ez a lehetőség 
hamar bezárult. Volt, hogy az országból kijutni megkísérlőket a 
magyar szervek letartóztatták, és napokra zárkába dugták, de az is 
megtörtént, hogy hazatoloncolták, és átadták őket a románoknak. 
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A ’87-es év folyamán az lett a gyakorlat, hogy a magyar hatósá-
gok tartózkodási engedélyt adtak az azt igénylőknek, és az MSZMP 
Központi Bizottságához beadott kérelem alapján elnézték, hogy – 
egyébként elvben a világ minden országába érvényes útlevelükkel – 
felszálljanak egy Svédországba induló gépre, ahol legtöbbjüket 
probléma nélkül befogadták. 

Családommal akkoriban már Budapesten éltem, és sokan – 
részben régi, de főleg ismeretlenekből lett új ismerősök – kerestek 
fel, hogy segítsek nekik megírni az említett kérvényt. A kérelem 
indokai között csak politikaiak szerepelhettek, gazdaságiak nem, 
akárcsak majd Svédországban, amikor az oda érkezők politikai 
menedékért folyamodtak. Azt kellett elmondják, hogy milyen hát-
rány, sérelem, megalázás, esetleg meghurcoltatás érte őket Romá-
niában magyar voltuk miatt. És nagy meglepetésemre az emberek 
jelentős részéből egyszerűen nehéz volt kiszedni az erre vonatkozó 
élményeiket. Végül minden esetben összegyűlt a kérelmet alátá-
masztó anyag, de mindmáig foglalkoztat, vajon arról van-e szó 
csupán, hogy életük ezen vonatkozásait elfojtották, és kérdéseim-
mel ki kellett azokat szabadítanom? Vagy talán ez a tényező nem is 
játszott olyan nagy szerepet világgá menetelükben, mint ahogy én 
akkor hittem? Persze a nemzetiségi elnyomáson túl elegendő elűző 
erő volt maga a kommunista önkényuralom. Erről azonban nem-
igen illett szólni az ugyancsak kommunista Magyarországon. 

Hamarosan magam is Svédországba mentem családommal. A 
menedékkérőket érkezésüktől számított néhány héten belül egy 
alapos rendőrségi kihallgatásra hívták, amelynek eredménye dön-
tötte el, hogy maradhatnak-e. Ezt megelőzően több emberrel is át-
beszéltük, hogy ott mire tegyék a hangsúlyt, és miről ne tegyenek 
még említést sem, nehogy gazdasági menekültnek nyilvánítsák, és 
ezért hazaküldjék őket. Itt már nemcsak lehetett, de kellett is be-
szélni a román diktatúrából eredő nem etnikai természetű el-
nyomásról is. Vajon miért van az, hogy meglehetősen alapos elő-
készítés után három embernek, miután beszámoltak a rendőrségi 
kihallgatás részleteiről, azt kellett mondanom, hogy minden bi-
zonnyal vissza fogják küldeni őket? (Egyiküket, egy tizenéves lányt, 
a svéd rendőrség egy este az unokatestvére lakásában – ahogy az 
illik: kivont revolverrel – letartóztatta, és Magyarországra toloncol-
ta vissza. A másik kettőt – svédek is segítettek benne – még a rend-
őrök jelentkezése előtt sikerült elbujtatni, majd ügyvédet fogadtak, 
és azok kiharcolták, hogy maradhassanak.) Hiszen ez azt bizonyí-
totta, hogy nemcsak a svéd bevándorlás feltételeit nem értették 
meg, de a saját addigi otthoni helyzetüket sem. 
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Nyilvánvaló működési problémái ellenére akkor még nem hittük 
volna, hogy a szocialista világrendszer oly hamar össze fog omlani. 
A román diktátor is jó egészségnek örvendett, falurombolási ter-
veinek megvalósítása már elkezdődött, és soha nem lehetett tudni, 
milyen sorscsapások fakadhatnak még rendszerének gonoszságai-
ból. Minden indok megvolt tehát a Romániából való menekülésre. 

Azért sokszor eszembe jutott azóta: ha tudom, hogy két-három 
éven belül a helyzet alapvetően megváltozik, Erdélyben például a 
szólás- és cselekvési szabadság nagymértékben növekszik majd, 
vajon akkor is oly teljes szívvel segítettem volna a kivándorolni 
törekvőket? Nehéz erre válaszolni mai eszemmel, főleg hogy azóta 
tanúja lehettem: némelyek az emigrálással csak hitványságuk kiélé-
sére kaptak nagyobb lehetőséget. 

Érzésem szerint ugyanolyan körülmények között ugyanazt ten-
ném ma is. Különösen, hogy akkor még – tapasztalatlanul – ma-
gam is hittem: a nyugati társadalmak valódi (akkori képzeteink 
szerinti) szabadságot nyújthatnak annak, aki ott keresi azt. És bár 
tudtam, hogy aki szülőföldjét elhagyja, soha többé nem érzi magát 
otthon a világban, igazán csak egy idegen országban éreztem át, 
hogy ez mit jelent. Vajon hány embernek segítettem megszerezni 
ezt a keserves tapasztalatot? Valószínűleg kár ezen töprengenem, 
hiszen napjainkban már az otthonosság érzése is „elavult igény”. 

 
Jobb életkörülményekért 

A román diktátor bukását (1989. december) követően sok em-
bert még az előző politikai helyzet kiváltotta lelkiállapot tehetetlen-
ségi nyomatéka vitt el Erdélyből. Később mindinkább gazdasági 
okok késztettek távozásra, mert a várva várt (de nem ilyennek kép-
zelt) „új rendszer” – az ügyeseket (és néhány szerencsést) leszámít-
va – általános elszegényedéshez vezetett. 

Első lépésként vendégmunkásokká lesznek az emberek. A leg-
többen Magyarországon, de sokan vetődnek távoli EU-országokba 
is. Legtöbbször az apa hiányzik hónapszámra a családból, máshol 
az anya, de nemegyszer mind a kettő. A romániai Gallup Intézet egy 
felmérése szerint1 170.000 általános iskolás diáknak legalább az 
egyik szüleje, közülük 35.000-nél mindkettő külföldön dolgozik. Ez 
utóbbi esetben a gyerekeket nagyszülők vagy rokonok gondozzák. 
Anyagi helyzetük jobb, mint az átlagé, de lelki problémáik nagyob-
bak, depresszióra hajlamosak, általában rosszul tanulnak, és egyre 

                                                                 
1 Forrás: Magyar Nemzet Online, 2007. október 15. A cikk szerint Romániá-

ból több mint hárommillió uniós vendégmunkás származik. 
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gyakoribb közöttük az öngyilkosság. Úgy élnek, mintha árvák len-
nének. Mivel a megkérdezettek háromnegyedének egy testvére is 
van, az érintett gyermekek száma az említettnek szinte a duplája. 
Természetesen csak egy részük magyar, de legtöbbjük Erdély nyu-
gati részében lakik. 

Így nő fel a jövő nemzedékének egy nem csekély hányada. 
Sokan a kitelepedést választják. Egy hosszabb időre szóló mun-

kaszerződés az alapfeltétele annak, hogy az Európai Unió valame-
lyik állama befogadjon valakit. Ilyenkor az ember legtöbbször vég-
képp elhagyja szülőföldjét (számos magyarországi is), de így kisebb 
a kockázata, hogy szétzüllik a család. A kisebbségben élők zöme 
Magyarországra települ. A ritka kivételektől eltekintve visszaút 
nincs. Az újonnan kiépített életkörülményeket, de különösen a 
gyermekek idegenben történt szocializációjának kötéseit nem lehet 
csak úgy felmondani. Új egzisztenciát csökkentett igényekkel sem 
lehet otthon, az elhagyott hazában egykönnyen teremteni. 

A szülőföldről való távozásra ösztönöz némelyeket az is, hogy az 
elcsatolt területeken a táj és népessége birtokosává lett etnikum 
mind viharosabban nyomul előre, megváltoztatta azt a közeget, 
amelyben az ottani lakosok éltek, és sokan idegennek érzik magu-
kat benne. Pedig elköltözésük fokozottan kiszolgáltatottá teszi az 
ottmaradottakat. Mert például bármennyi román költözött is be 
Marosvásárhelyre, ha minden magyar lakosa otthon maradt volna, 
szinte bizonyos, hogy a városnak ma magyar polgármestere lenne. 

 
Erdélybe a Kárpátokon túlról 

Európa keleti felének első világháború végi békeszerződései a 
kisebbségvédelemről is szóltak, és tiltották az újonnan átcsatolt 
területek etnikai összetételének megváltoztatását. Ezt már akkor 
sem vette egyetlen illetékes sem komolyan, hiszen a Népszövetség-
hez benyújtható panaszok lehetősége csak az illúziók táplálását és a 
jogosan kelt indulatok levezetését szolgálta. A második világháború 
utáni szerződésekben kisebbségvédelemről már utalások sem ma-
radtak, sőt, a potsdami egyezmény alapján az antant a németek 
rovására széles körű etnikai tisztogatásba kezdett. Ez bennünket, 
magyarokat is sújtott (leginkább talán a Felvidéken, Kárpátalján és 
a Bácskában), noha az egyezmény szövege ránk nem vonatkozott. 

A „kommunizmus” éveiben Erdély románokkal való elárasztása 
az állam jelentős támogatásával történt. Valamikor 1980 tájékán 
háziállatokat számláltam annak a külvárosi iskolának a környékén, 
ahol tanítottam. (Ez a tanárok téli vakációs feladata volt Romániá-
ban.) A városnegyedben több új háztulajdonossal találkoztam, akik 
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az előző számlálás óta Moldvából telepedtek át Nagyváradra. Pedig 
az ilyenek zöme „blokklakást” (panellakást) kapott. Ugyanakkor a 
közeli falvakból valamennyi erdélyi városba tilos volt a magyarok-
nak betelepedniük. 

A románokat sem kímélő demográfiai problémák ellenére a 
masszív betelepítés ma is folytatódik, talán már nem annyira köz-
vetlenül állami alapokból, mint inkább az ortodox egyház közremű-
ködésével, a nekik kiutalt aránytalanul nagy költségvetési támoga-
tásból. Ehhez nem haboznak a csel és az erőszak összehangolt 
használatához folyamodni, mint ahogy például a román görög kato-
likus apácák árvaházuk számára megkaparintottak egy székelyud-
varhelyi épületet, amelynek építési engedélyében eredetileg egészen 
más felhasználási cél szerepelt. 

A szocializmus megszűnése után románok járták az erdélyi 
(nem utolsósorban székelyföldi) elöregedett magyar falvakat, hogy 
felvásárolják a visszaadott földeket. A megvehető magyar ingatla-
nokért a legtöbbet a románok tudják ígérni. Mintha Romániában 
egyes területeken – főleg a Kárpátokon túl – csak úgy magától te-
remne a pénz az új honfoglaló köznép számára is. 

A magyarok is nyugati irányba tartanak. Eljövetelével minden 
egyes ember jóváhagyja Erdély további etnikai átalakulásának fo-
lyamatát. Egy másik országba költözésekor, akinek van, természet-
szerűen eladja ingatlanát. Az árára szükség is van az új helyen való 
berendezkedéshez. Így adjuk át önként mindazt, ami pedig a miénk 
maradhatna. 

A magyar határ mentén nem egy erdélyi magyar lakása-háza 
árából a túloldalon vett ingatlant, és odaköltözött. Most, hogy a 
romániai gazdasági helyzet felívelőben van, és talán a magyarorszá-
ginál hamarosan kedvezőbb szintet ér majd el, közülük sokan új 
lakhelyükről a határon át – immár kívülállókként – arra a földre in-
gáznak dolgozni, amelyen megszülettek valamikor. 

A távozók döntésüket azzal szokták indokolni, hogy már úgyis 
minden elveszett. Nos, ez egy önigazoló hamis állítás. Amíg mi, 
magyarok nem vagyunk hajlandók egy tál lencséért, eggyel több 
szelet kenyérért távoli csábításoknak engedve lemondani öröksé-
günkről, eladni tulajdonunkat és vele jogainkat is, addig – az ural-
kodó pozícióba került idegen nép mesterséges odaáramoltatása 
ellenére – szülőföldünk a miénk marad. A miénk is – amíg csak ott 
vagyunk. Mindaddig nagy esély van arra, hogy nem fogjuk végleg 
elveszíteni, és nem fog szétfoszlani a múltunkból származó közös 
jövőnk reménysége sem. Különösen, ha épségben megőrizzük ön-
nön mivoltunk tudatát. 
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Gyászmagyarok 

Mindig is éltek és élnek ma is közöttünk szép számmal gyász-
magyarok. Akik más, az erő pozíciójában levő népek uralmi ösztöne-
it és számos tagjuknak irántunk érzett zsigeri gyűlöletét törleszkedés-
sel akarják leszerelni, semlegesíteni. Akik érdekből vagy félelemből 
népük rovására elébe mennek idegen érdekeknek. Ma ilyen a Kárpát-
medencében a magyar politikusok jelentős része, különösen azok, 
akik Budapesten az Országházban tanyáznak. De egyívásúak velük 
azok a „kisemberek” is, akik azon a napon (2004. december 5-én), 
amelyen a határainkon túli magyarok állampolgárságáról lehetett 
volna dönteni, szavazni restségükkel vagy éppenséggel ellenszavaza-
tukkal megtagadták a közösséget nemzettársaikkal, viszont kétszer is 
hatalomba segítették az ország jelenlegi kiárusítóit. 

Az ilyenekkel egy csoportba tartoznak azok is, akik gyermekei-
ket olyan helységekben is a többség iskoláiba adják, ahol pedig 
lenne lehetőség az anyanyelven való tanulásra. 

A rokonaim között is volt olyan, aki Szatmárnémetiben már 
1970 táján román iskolába adta a gyermekét, noha mindkét szülő 
magyar volt, és a város lakosságának akkor a fele sem volt még ro-
mán. Ilyenkor a szülő talán saját emberi tartásának hiányát gyer-
mekére rávetítve lebecsüli annak erkölcsi lényét, mert eleve feltéte-
lezi róla, hogy hasonulás nélkül nem tud majd helytállni a vele 
szemben barátságtalan társadalomban. 

Az így felnövő ifjú idegen környezetben szocializálódik, hajla-
mosabb lesz a másik nép tagjait választani társaságnak is, társnak 
is, és nemegyszer tanúja voltam, mily könnyen identitásválságba 
kerül. Kivándorolni is valószínűleg hamarabb fog, mint anyanyel-
vükön épült kultúrát birtokló társai. 

Nem véletlen, hogy a Kárpát-medencében minden többségi 
hatalom igyekszik megszüntetni a magyar iskolákat. A tanulók szá-
mának csökkentésével ezt a folyamatot segítik azok a szülők, akik – 
noha tehetnék – nem azokba íratják gyermekeiket. 

A jelenség általános. Egy felvidéki helyzetet elemző írásból2 ki-
derül, hogy legalább másfél évtizede a szlovákiai magyar gyermekek 
20-25 százaléka szlovák iskolába jár. Ezek nyolcvan százaléka ké-
sőbb nemzetet vált. A felmérés szerint, amelyre a cikk hivatkozik, 
Felvidéken ez a fő oka a magyarok lélekszáma csökkenésének. Va-
lószínű, hogy harminc ottani településtől megvonják a magyar név-

                                                                 
2 Neszméri Sándor: Fokozódik az asszimiláció Szlovákiában. Magyar Nem-

zet, 2007. július 5.  
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használat jogát, mert magyar lakosságuk aránya az utóbbi időben 
20 százalék alá esett. 

Mindez természetesen nem névkérdés csupán. Az úgynevezett 
demokrácia szabályai szerint a saját ügyeinkbe helyi szinten is csak 
számarányunk mértékében szólhatunk bele. Ezért igyekszik Romá-
nia – az autonómia megadása helyett – fogcsikorgatva mihamarabb 
elrománosítani a Székelyföldet is. 

 
Legyen-e gyermek? 

Életünket a legnagyobb mértékben az határozza meg már ma is, 
hogy mind többen zárkóznak el attól, hogy gyermeket neveljenek. A 
gyermek valamikor a teljes élet nélkülözhetetlen tartozéka volt, 
akiért szívesen áldoztak időt, vállaltak lemondást és fáradozást. 
Napjainkban „önmegvalósításunk” akadálya, kényelmünk megza-
varója, korlátozó nyűg elképzeléseink megvalósításában, és elvisel-
hetetlennek nyilvánított anyagi teher. Hajdan áldásnak mondtuk-
tartottuk, mára mintha átok lett volna belőle. 

Valamikor gyermekekről álmodtak az ifjú párok, még ha később 
gyakran megelégedtek az eredetileg álmodottnál kevesebb számú-
val is. Ma Európa-szerte mind gyakoribb, hogy a fiatalok jövőre 
vonatkozó elképzeléseiből kimaradnak lehetséges utódaik. Hiszen 
csak „egyszer élünk”, hát akkor éljünk lehetőleg jól, és iktassunk ki 
mindent, ami az élvezeteket megzavarja. Amint egy fiatal német nő 
egy ankét során bevallotta: ő aludni, szórakozni és utazni szeret, 
ezért kizárt, hogy valaha is gyermeke legyen. 

Létszámuk apadását tekintve Európában, sőt az egész világon a 
németek állnak az élen, de a Kárpát-medence országainak mi, ma-
gyarok vagyunk a leggyorsabban fogyó nemzete. 

A jelenség korántsem mai eredetű, gyökerei távolabbra nyúlnak 
vissza a múltba, mint gondolnánk. Ezt személyes családi ismerete-
im is igazolják. 

 
Mindkét szülőmnek számos testvére volt, és a társadalmi hátte-

remet, azt a közeget, amelyben otthonosan mozogtam, és amelynek 
jelentős szerepe volt szellemi formálódásomban, sokáig ők és az 
unokatestvéreim alkották. Ez utóbbiak száma viszont szinte minden-
ütt kettő volt, vagy annyi sem. Ezt látva, a családonként két gyermek 
a húgom és a magam számára nem egyszerűen természetes volt, 
hanem ez volt a természetes. Egészen rendkívülinek tartottuk, hogy 
két nagynénénknél hármat neveltek. 

Ugyanezt tapasztaltuk más ismerősöknél is. Ezért tizenéves ko-
romban (vagyis fél évszázada) a lakosság akkor még létező szaporu-
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latát a falusiaknak tulajdonítottam. Azokban a viszonyokban, ame-
lyeket szülővárosomban (Szatmárnémetiben) megismertem, nem 
találtam rá magyarázatot. 

Talán nem érdektelen röviden áttekinteni, hogy nagyszüleimmel 
kezdődően a szélesebb családban a népességviszonyok hogyan ala-
kultak. 

Kezdjük az apai ággal. Tóth Józsefnek és Ardelean Flórának hét 
gyermeke volt. Születésük sorrendjében említem őket. 

Antal és József 1922-ben, hetedik testvérük születésének évében 
– tizennyolc, illetve tizenhat évesen! – kimentek Amerikába. Antal 
nem nősült meg, József házasságában két gyermek született. Az 
itthon maradtak kapcsolata velük 1949-ben váratlanul és megma-
gyarázatlanul megszakadt, ezért a náluk történt esetleges későbbi 
változásokat homály fedi. 

Anna három gyermeket szült, de egyikük meghalt még csecse-
mőkorában. 

László huszonnyolc évesen halt meg tífuszban. Nem volt házas-
ember. 

Károly elvette Mikli Arankát, aki a húgomnak, Arankának és 
nekem adott életet. 

Mária egy özvegyemberhez ment feleségül, felnevelte annak há-
rom gyermekét, de sajátja nem született. 

Teréz az egyedüli a hét testvér közül, aki három gyermeket ne-
velt a férjével. 

Apai nagyszüleimnek a hét gyermeküktől kilenc felnőttkort 
megért unokája született. Ez matematikailag gyermekenként 1,29 
második generációs utódot jelent. (Ha a csecsemőként meghalt 
unokát is beszámítjuk, az érték csaknem másfél tizeddel – 1,43-ra – 
növekszik.) 

A negyedik generáció (a dédunokák; itt eltekintek a részletezés-
től) létszáma – tekintve, hogy az Amerikába szakadt József gyer-
mekeiről nincsenek információk, csak az Európában maradtak 
utódait (a hét unokát) vehetjük számításba – tizenhárom. Vagyis 
házaspáronként 1,86. 

Anyai nagyszüleimnek, Mikli Józsefnek és Orbán Idának tizen-
két gyermeke született. Haton (három fiú és három lány) még egé-
szen kicsi korukban meghaltak. Hat lány érte meg nemcsak a fel-
nőtt-, hanem az öregkort is. 

Margit csaknem ötvenéves korában ment férjhez egy nála jóval 
korosabb özvegyemberhez. Közös gyermekük természetesen nem 
volt. 

Emma volt az egyedüli Mikli lány, aki három gyermeknek adott 
életet. 
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Mária soha nem ment férjhez. Ebben talán szerepet játszhatott 
a bevonuló szovjet hadsereggel való „találkozás” lélekroncsoló él-
ménye is. Szerencsésnek tekinthető az a tény, hogy egy tiszt vette 
„pártfogásba”, és megvédte mások erőszakától. 

Ilona két gyermek édesanyja volt. 
Irén házasságából egy leány született. Mivel a következő gyer-

mek a megítélésük szerint túlságosan hamar érkezett volna, művi 
abortusszal eltávolították. Kétségtelenül ennek a következménye 
volt – ez nemegyszer megesik –, hogy amikor már szerettek volna 
még egyet, a fogamzás végképp elmaradt. 

Aranka, a legfiatalabb az élve maradottak közül, mint említet-
tem, Tóth Károlyhoz ment feleségül, és két gyermekük lett. 

A Mikli házaspárnak hat leánygyermekétől nyolc unokája szüle-
tett. Ez személyenként 1,33-at tesz ki. A dédunokák száma itt is 
tizenhárom; ez az unokák számát tekintve fejenként 1,63. 

Meg kell jegyeznem, hogy a dédunokák számát (és átlagát) mind 
apai, mind pedig anyai ágon megemelte az én négy gyermekem. 

Mint látjuk, hiába volt a nagyszüleim gazdag gyermekáldása, 
utánuk a családban a termékenységi ráta egyetlenegyszer sem érte 
el azt a szintet (az átlagosan egy nőre – illetve házaspárra – jutó 2,1 
születést), amely a számbeli gyarapodást még nem, de legalább a 
lélekszám megtartását biztosítaná. A Tóth és Mikli utódok együtte-
sen két generáción át, tehát már a XX. század első harmadának vé-
gétől – még ha a helyzetük alakulásába a sors is derekasan beleszólt 
– lehetséges gyermekeik életét illető döntéseikkel hozzájárultak 
megfogyatkozásunkhoz. 

Egyáltalán nem új jelenség ez, hiszen a gyermekek számának ezen 
a szinten tartása jellemezte már nagyjainkat, illetve azok családjait is. 
Például Petőfinek, Adynak, Móra Ferencnek, Móricz Zsigmondnak 
csak egy testvére volt. Arany Jánosnak csak két gyermeke. (Viszont 
Jókai Mór ötödikként született, bár két bátyjának apró gyermekként 
bekövetkezett halála miatt csak két testvére volt. Ha a szülei valami-
lyen módon megakasztják létét, egyik legnagyobb írónk műveivel 
lennénk szegényebbek.) Hosszú sorban folytathatnánk a mai közis-
mert magyarokig, akiknek két gyerekük volt (van), vagy csak egy, 
vagy egy se. Kívülálló nem tudja megítélni az esetleges természetes 
okokat, de tény, hogy a jobban látható személyek mintaképek is le-
hetnek. Valószínűleg nem elsősorban abban, amit alkottak, vagy amit 
hirdetnek, hanem éppen a mindennapi élet mindenkire egyformán 
érvényes területein, például abban, hogy hány gyermeket „érdemes” 
vállalni. Az értelmiség az ilyen vonatkozású felelőssége alól sem tud 
kibújni, bárhogyan szeretne. 
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Anyám engem nagyon akart. A terhesség harmada táján vérezni 
kezdett, de mindent vállalt volna, csak hogy megmaradjak. Két hétig 
mozdulatlanul kellett feküdnie. A veszély elmúlt, de igen nyápicnak 
születtem; hamar megkereszteltettek, hogy készen legyek az útra, ha 
meg találnék halni. A húgomat viszont már nem akarta, különösen, 
hogy túl hamar, születésem után négy hónapra már teherbe esett 
vele, de kihordta és megszülte azért. Ezután hat testvéremet kaparta-
tott el az évek folyamán. Apám beleegyezésével, természetesen, noha 
ő szerette volna, ha többen vagyunk. Könnyű neki – mondta Anyám, 
és őt hibáztatta, hogy „miért nem vigyázott”. 

Anyám nem a magzatot, a meg nem született gyermekeit, ha-
nem önmagát tekintette áldozatnak. 

Amikor nagyobbak lettünk, nekünk, gyermekeinek is beszélt az 
abortuszairól. Úgy mondta el, mintha ez is az élethez tartozó termé-
szetes technikai beavatkozás lenne; nem is akadtunk fenn rajta. Az 
is végigfutott – akkor is, később is – a fejemen, hogy több testvérrel 
biztosan rosszabb dolgom lett volna, hiszen így is, különösen, hogy 
az ötvenes években nőttem fel, mindig mindenre szűkösen futotta. 
Hangulatilag olyannak tűnt, mintha az orvosi beavatkozáskor csak 
valami káros vagy legalábbis felesleges daganatot távolítottak volna 
el a szervezetéből. Szóba sem került, hogy az tulajdonképpen egy 
lény, aki él. Anyám – egész életében hívő katolikus volt – mondta 
ugyan, hogy aztán ezt meg kellett gyónnia, de nemhogy bűnbána-
tot, még csak sajnálkozást sem igen éreztem a hangjában. Mintha – 
legalábbis ebben az esetben – a gyónás egy kötelességszerűen letu-
dandó hivatalos eljárás lett volna. Ma már – megkérdezni nem lé-
vén kitől – csak töprenghetek: végül is szüleim vajon hogyan intéz-
ték el mindezt a lelkiismeretükkel? 

Legyen Isten könyörületes hozzájuk. 
Később ráébredtem, hogy valójában mi az abortusz, és kissé 

megrendülve értékeltem át ifjúkori önző gondolataimat. De ettől 
függetlenül is rég fájlalom, hogy nem hagytak meg legalább még 
egy testvéremet. 

 
Mi kinek a joga? 

A „családtervezésnek”, mint tudjuk, vannak emberségesebb 
módjai is, olyanok, amelyek a fogamzást akadályozzák meg, és nem 
igénylik, hogy a szülő (no meg az orvos és csaknem az egész társa-
dalom) minden módon igyekezzen elterelni a saját figyelmét arról a 
tényről, hogy a művi abortusznak egy már létező emberi élet esik 
áldozatul. Különös, hogy a nőnek a „saját testéhez való joga” adott 
esetben azt eredményezheti, hogy magzata testét kitépik a méhéből, 
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és kidobják a szemétbe, noha annak – legalább kezdetleges formá-
ban – minden szerve megvan, a szíve is ver már, amikor megölik. 
Ezt a „modern” társadalmak jogszerűnek, a közvélemény nagyobb 
része természetesnek, sőt: az életet szolgálónak tartja. Már az álla-
tok „élethez való jogáról” is szokás beszélni, de a magzatra ezt a 
jogot csak a „fanatikusok” szeretnék kiterjeszteni. 

Egy nép fogamzásgátlással is kipusztíthatja magát, de a művi 
terhességmegszakítás adatait figyelembe véve felfoghatjuk, hogy 
magzatgyilkos hajlamaink és jogrendünk nélkül a közgazdászoknak 
nem kellene a magyar és az európai jövőt szükségszerűen masszív 
(főleg ázsiai) bevándorlással elképzelniük, mert mind gazdasági, 
mind demográfiai szempontból magunk is gondoskodni tudnánk 
fennmaradásunkról. 

Magyarországon 1958 és 1988 között hatmillió művi vetélés tör-
tént. Mára talán már a hétmilliót is meghaladtuk. Vannak adatok, 
amelyek szerint nálunk nyolcmillió abortuszt végeztek az utóbbi öt-
ven évben.3 Hogy teljes képet kapjunk e téren magunkról, ehhez 
hozzá kell számítanunk a szomszédos országok magyar nőinek ter-
hességmegszakításait is. 

Országunkban a 2,1-2,2 gyermek helyett, akik a népesség szinten 
maradását biztosíthatnák, egy nő ma átlagosan csak 1,32 gyermeket4 
szül. Ennek következtében azoknak a nőknek és férfiaknak a gazda-
sági szempontból nyugodt öregségét is, akik „az élet zavartalan élve-
zete” miatt nem vállalnak gyermeket (egyébként ez a gyermeket vál-
lalókéra is érvényes, hiszen ők nem tudják átvenni valamennyi polgár 
ilyen feladatát), csak a nagy számban ideérkező fiatal bevándorlók és 
azok utódai tudják majd munkájukkal biztosítani. 

A nálunk hozott legembertelenebb törvény, amellyel kapcsolat-
ban az Alkotmánybíróság is aljas módon az emberi szabadságra 
hivatkozik, az, amely egy elvont steril elv nevében lehetővé teszi, 
hogy az emberek arra nem érett fiatal korban már végleges és vég-
zetes döntést hozzanak saját magukkal és utódaikkal kapcsolatban. 
A sterilizálás lehetővé tételéről van szó. Erről 2006 májusától már a 
18. életévüket betöltött nők is dönthetnek. Törvénybe iktatásakor az 
azt megszavazó parlamenti képviselők mérhetetlen emberi gonosz-
ságukról tettek tanúbizonyságot. Azok közül, akik ezt a lehetőséget 
igénybe fogják venni, sokan fognak majd vért sírni, amikor lélekben 

                                                                 
3 Lásd például Szalontai Anikó: Az élet menete a jövőért. Új Ember 

magazin, 2007. január. A világhálón: http://magazin.ujember.katolikus. 
hu/ Archivum/2007.01/14.html 

4 Lásd például Lőrincz Miklós: Kihívások a jövőből. Megjelent az Új Hon-
védségi Szemle 2006. decemberi számában. 
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megérnek arra, hogy gyermekük legyen, mert ezt a műtétet vissza-
csinálni nem lehet soha. Egy napon rádöbbennek, hogy téves dön-
tésük nyomán a jogalkotók segédletével meddővé tették az életüket. 

 
Mindkét nagyanyám negyvenegy éves volt, amikor magára ma-

radt a gyermekeivel, és mindketten egyedül nevelték fel őket. Apai 
nagyapám halálakor a hét gyermek közül a legidősebb tizenkilenc, a 
legfiatalabb egyesztendős volt. Midőn anyai nagyapám búcsú nélkül 
elment a családjától, és többet feléjük sem nézve anyagilag is ma-
gukra hagyta őket, Anyám, a legkisebbik a hat leány közül, hatéves 
volt, a legidősebb tizennyolc. A két asszony nem roppant össze, 
nem átkozta el az életét, hanem tette tisztességgel, amit kellett. 
Kemény életük volt, de a sok gyermek életet vitt a mindennapokba, 
így korántsem csak a megfeszített gürcölés nyomasztó hangulata 
uralkodott fölöttük. 

Pontosan nem tudom, ha tőlük függ, mit tettek volna másként, 
de nem hiszem, hogy ez a két asszony élete könnyítéséért halálra 
ítélte volna bármely magzatát. 

 
Mintha ma az emberek elfelejtették volna, hogy az élet értelmét 

a lélek öröme adja, nem valami más. Ez az öröm a lét ajándéka, és 
az kapja, aki áldozni tud és akar érte. A jelenünk könnyebbítéséért 
vagy éppen kellemetességeiért elkótyavetyéljük a múlttal elszakít-
hatatlanul összekapcsolódó jövőnket, azokat az értékeket, amelyek-
ből feltöltekezhetnénk, élő életet élve általuk. 

A legtöbb életet származásunk vidékén, a hozzánk tartozókon és 
mindenekelőtt gyermekekkel megáldott családunkon át attól kap-
juk, aki nekünk megbízatást is adott földi barangolásunk idejére. 
Akik meddővé válni hagyott lelkükkel ezt nem is akarják érteni, 
azok rászolgálnak életük előbb-utóbb önmaguk által is felismert 
sivár voltára. A népek pedig, amelyek tagjai számára ismeretlen 
marad az áldozat, megérdemlik, hogy eltűnjenek, hogy hamis ér-
tékrendű civilizációjuk szétpattanjon, mint egy buborék. 

 
Statisztikai számadatként 

Miután a román állambiztonsági szervek 1982 végén lecsaptak 
az Ellenpontok című földalatti folyóirat szerkesztőire, meghurcolva 
a feleségemet, Ilonát és engem is, úgy döntöttünk, hogy áttelep-
szünk Magyarországra. Úgy gondoltuk, hogy a „szeku” már azelőtt 
is erősen ránk irányított figyelmét a szamizdatban való részvéte-
lünk miatt megsokszorozza majd, és ezért a nagyváradi Ady Endre 
Irodalmi Kör addig életünk jelentős részét kitöltő tevékenységében 
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sem vehetünk majd részt. Hiszen „kompromittált” emberek lettünk, 
így jelenlétünkkel kellemetlenséget idézhettünk volna azok fejére, 
akikkel addig együtt dolgoztunk. Márpedig én – mint akkor fogal-
maztam – nem akartam magyarként csupán statisztikai adat ma-
radni Romániában, és biztos voltam benne, hogy Magyarországon, 
ottani társakkal együtt mindnyájunkért többet tehetek. 

Itt nincs szándékomban még jellemezni sem azt a három és fél 
évet, amelyet az „anyaországban” töltöttünk. Erről elég annyi, hogy 
1988 márciusának végén gyermekeinkkel Svédországba távoztunk, 
és most is itt vagyunk. Otthon biztosan vannak, akik irigyelnek 
minket. 

Én viszont ma már tudom, hogy ha családommal Erdélyben ma-
radtam volna, és nem tennénk semmi mást, csak otthon élnénk, 
többet érne – mint így – az életem. 

 
 
Megjelent az Átalvető 2007. decemberi számában. 
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(Göteborg, 2004. október-november) 

Globálisan fényes jövőnk jeleiről 

Fülöp Géza göteborgi magyar mérnöknek a globalizációval 
kapcsolatos előadásom szövegéhez1 fűzött észrevételei2 meggyőztek 
arról, hogy az igazságra szomjas olvasó nem nélkülözheti a kézzel-
foghatóbb érveket állításaim indoklásához. Igaz ugyan, hogy a vilá-
gunk egységesítésére irányuló mai törekvések jellegzetességeit nem 
én fedeztem fel, a magam hozzájárulása inkább a szándékosan is 
provokált erkölcsi romlás hatalmi eszközként való felhasználására 
vonatkozott. Sajnálatos, hogy Fülöp Géza kevéssé érinti ez utóbbi 
vonatkozásokat, de – különösen, hogy a dolgok összefüggnek – a 
problémakör jelenségszintjén történő tisztázások sem hiábavalóak. 

A Fülöp Géza vitairatából kiemelt fontosabb megjegyzéseket 
idézőjelbe tettem, és dőlt betűkkel fejezetcímekként használom, 
hogy röviden, de rendre megválaszoljam őket. Vitatható tartalmú 
szövegeinek sajnos csak egy részét tárgyalhatjuk egy ilyen visszafo-
gott terjedelmű írás keretében. 

 
„hogyan lehet, hogy… két ember… annyira gyökeresen külön-

bözőképpen éli meg korunk alapvető folyamatait” 
 

Fülöp Géza úgy véli, hogy mindketten (ő is és én is) ugyanazt 
akarjuk: „Egy olyan társadalmat, amely valamennyire igazságos, 
élhető életet biztosít tagjainak, és vannak alapvető értékek, amelye-
ket fontosnak, talán éppen szentnek tart. És egyformán bízunk 
benne, hogy a magyarság, saját kultúrájával, nemcsak fennmarad, 
hanem fejlődik és virágzik.” Csodálkozik, hogy ennek ellenére más-
ként ítéljük meg a világ mai helyzetét. A csodálkozása akkor lenne 
indokolt, ha a világtrend valóban az általa megfogalmazott vágya-
ink megvalósulása felé mutatna. De nem ezt teszi. Mivel F. G. szá-
mára a vitacikkét kiváltó írásomból (no meg a valóság általa észlelt 

                                                                 
1 Tóth Károly Antal: Az uralom eszközei – A globalizáció alapjai a társa-

dalmi gyakorlatban. Elhangzott 2004 júniusában Budapesten, a Magya-
rok VI. Világkongresszusának A Magyarság és a Nyugat című nemzet-
stratégiai konferenciáján. Lásd e kötet 175. oldalán. 

2 Dr. Fülöp Géza: Néhány kérdés a globalizációról. Új Kéve, 2004. október, 
17–19. A világhálón: http://keve.se/wpdf/UK-2004-3.pdf 
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elemeiből) ez nem derült ki, gyürkőzzünk neki most újra. Megéri, 
hiszen a létünket érintő dolgok tisztázása sohasem lehet érdektelen. 

 
„én nem hiszek a Globalizációban… nem hiszem, hogy ez egy mi-

nőségileg különböző jelenség az utóbbi évszázadokhoz képest” 
 

A pénzmozgások és -manipulációk szinte korlátlan, mert a 
nemzetgazdaságok által korlátozhatatlanná vált szabadsága bizony 
alapvetően új helyzetet hozott létre, még ha Fülöp Géza ezt nem 
hiszi is. Eddig a pénz hatalma és a politika hatalma összefonódva is 
párhuzamosan működött, és kölcsönös egymásra hatásuk némi 
egyensúlyt tudott köztük teremteni. Ma a pénz egyeduralkodó lett 
az emberiség életében, a politika a legtöbb országban csak a má-
sodhegedűs, a kiszolgáló szerepét tölti be. A pénz maga lett a hata-
lom. Másként szólva: a pénz birtokosai döntenek a társadalmak 
alapvető kérdéseiben is. Ezért az úgynevezett demokrácia kirakati 
kellékből bohózattá süllyedt. 

A jelenséget illusztráljuk egy svédországi példával. 
A Scania cég 2001-ben elhatározta, hogy felszámolja a harminc 

éve működő katrineholmi buszgyártó üzemét. Úgy tervezte, hogy – 
mint mondták: munkahely-szervezési előnyök miatt – a konszern az 
egészet a södertäljei fellegvárába költözteti. A megdöbbenést keltő 
hírre a kormány Thage G. Petersont, a több ízben különböző minisz-
teri posztokat is betöltött tapasztalt szociáldemokrata politikust küld-
te ki a helyzet megvizsgálására. A megbeszélések eredménytelennek 
bizonyultak; erről ő úgy nyilatkozott, hogy ez vereséget jelent minden 
résztvevő számára, beleértve a szakszervezeteket is.3 

Göran Persson miniszterelnök nemsokára ellátogatott szülővá-
rosába, Katrineholmba. Felháborodottan kommentálta a Scania „igaz-
ságtalan és nehezen megmagyarázható” döntését, és megjegyezte: „A 
Katrineholm elleni álnokságot nem borítja majd feledés.” Egy sajtóér-
tekezleten ez utóbbi kijelentéséről azt mondta: „A Scania egy olyan 
vállalat, amely több összefüggésben is különböző társadalmi támoga-
tásformákat igényel.” Leif Östling, a Scania konszern vezérigazgatója, a 
Wallenberg-birodalom egyik közismert hangadója egy – a helyettese 
által is aláírt – háromoldalas levélben kérte ki magának a miniszterel-
nök általa fenyegetőnek nyilvánított szavait, melyek tartalma számára 
azt jelentette, hogy politikai szankciók várhatók a vállalat és annak 
vezetői ellen. Magyarázatot követelt a miniszterelnöktől. Úgy látszik – 
mondta –, hogy a cég részéről Thage G. Petersonnak átadott infor-

                                                                 
3 Scanias ledning kritiseras. (Bírálják a Scania vezetőségét). Länstidningen 

Södertälje, 2002. február. 11. 
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mációk nem jutottak el Göran Perssonhoz, vagy pedig az teljesen elte-
kintett tőlük. Szerinte Peterson azt nyilatkozta, hogy „elégedett a ka-
pott információkkal, azokat elégségeseknek tartja”, és ezzel kapcsolat-
ban jelentést kellett volna tennie a miniszterelnöknek.4 

Az utóbbi évek változásai ott rejlenek ebben a konfliktusban. 
Ezelőtt tizenöt-húsz évvel valamely vállalat vezérigazgatója, bár-
mily gazdag és befolyásos lett volna is, nem mert volna ilyen imper-
tinens hangvételű levéllel fordulni országa miniszterelnökéhez. Kü-
lönösen, hogy Östling ráadásul nem mondott igazat, amikor Thage 
G. Peterson vizsgálódásainak az eredményét jellemezte, ahogy ez az 
utóbbinak a sajtóból már idézett februári értékeléséből is kiderült. 

Östling levelére Thage G. Peterson felháborodott válasza követ-
kezett.5 Mint írta, valótlan Östlingnek az az állítása, amely szerint ő 
elfogadta volna a Scania vezetőségének a buszgyártás elköltöztetésére 
vonatkozó szakmai érveit. Ellenkezőleg, azokat megalapozatlanoknak 
tartotta, helyzetmegoldó javaslataira pedig csak visszautasító vála-
szokat kapott. Vagyis a Scania fittyet hányt a kormány érveire. 

Levelében Thage G. Peterson megállapítja: „…drámai változás 
történt a gazdasági élet viszonyaiban az utóbbi tizenöt esztendő 
alatt… Új jelenség, hogy a vállalatok semmibe veszik Svédország 
kormányának a véleményét… Úgy tűnik, ma a tőke és a részvénye-
sek rendelkeznek minden hatalommal, az alkalmazottak szava pe-
dig semmit nem számít.” 

Igen érdekes az, ami végül is történt. A Scania 2003 szeptem-
berében úgy döntött, hogy ez év (2004) tavaszán a buszgyártást 
Katrineholmból az észak-lengyelországi Slupsk városába költözteti, 
de a munka nélkül maradt svédországi alkalmazottaknak södertäl-
jei állást ajánlott fel. Hetven százalékuk vállalta a költözködést.6 A 
svéd kormány tagjai tudomásom szerint nem nyilvánítottak véle-
ményt az ügyletről. Vajon miért nem? 

David C. Korten sokat látott amerikai gazdasági szakember. A 
Scania kapcsán elmondottak jobb megértéséhez hozzásegít egy tőle 
vett idézet: „A gazdasági globalizáció kiveszi a hatalmat a közjóért 
felelős kormányok kezéből, és egy maroknyi tőkés társaság és pénz-

                                                                 
4 Az eset leírását a södertäljei Länstidningen 2002. május 7-i számában ta-

láljuk. Lásd Torbjörn Granström: Östling rasar mot Perssons tal (Östling 
dühöng Persson beszéde miatt). 

5 Torbjörn Granström: Thage G. Peterson skrev argt svar till Östling (Tha-
ge G. Peterson haragos választ írt Östlingnek). Länstidningen Södertälje, 
2002. május 8. 

6 Nils-Olov Ollevik: Scania bantar i Sverige (A Scania tevékenysége egy ré-
szét leépíti Svédországban). Svenska Dagbladet, 2004. május 22. 
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ügyi intézmény kezébe juttatja, melyeket egyetlen kényszerítő erő 
mozgat – a rövid távú pénzbeli nyereségre való törekvés. Ez hatal-
mas gazdasági és politikai hatalmat összpontosított a kisszámú elit 
kezében, akiknek abszolút részesedése a természeti erőforrások 
csökkenő közös készletének termékeiből jelentős mértékben to-
vábbra is egyre nő, s így megerősíti őket abban, hogy a rendszer 
tökéletesen jól működik.”7 

 
„szerintem a globalizációnak nincs célja, mert az nem egy ön-

tudattal rendelkező valami” 
 

A globalizáció egy folyamat, és minden folyamatnak bizony 
célja van, noha öntudattal csak azok rendelkeznek, akiknek érdeke 
a folyamat kiteljesedése. A nyelvészek tudják: a nyelveket (nem 
csak a miénket) az jellemzi, hogy a folyamatokat cselekvésként ér-
telmezik, és „megszemélyesítik” mindazt, ami így értelmezhető.8 De 
ettől a globalizáció még nem lesz személy, ezért nagybetűvel írni is 
felesleges. 

 
„nem hiszek a nagybetűs Globalizációban… nem hiszem, hogy 

létezik, mert szerintem nem létezhet egy olyan hatalmas, annyira 
jól felszerelt, annyira lehetetlenül intelligens, információval jól 
ellátott embercsoport, aki egy ilyen folyamatot irányítani tudna” 

 
Kétségtelenül naivitás lenne azt képzelni, hogy egy társadalmat 

a folyamatok részleteinek aprólékos kézi vezérlésével a kívánt irány-
ba lehetne terelni. A Brit Birodalmat – amely szinte a fél világra ki-
terjedt – sem így irányították, ennek ellenére közös lényegi jegyeket 
viselt, a helyi eltérésekkel együtt is egységes működésű képződmény 
volt. De hiszen már régen felfedezték, hogy a hatalom a szabályozók 
szabályozásával tudja a legkényelmesebben elérni a céljait. 

Mivel e kérdéseknek távolról sem vagyok szakértője, David C. 
Korten után ismét nálamnál okosabbak véleményéhez folyamodom. 
Woodrow Wilson, az Egyesült Államok 28. elnöke, ugyanakkor tör-
ténész és egyetemi tanár, 1916-ban így fogalmazta meg a vélemé-
nyét Amerika pénzügyi-gazdasági helyzetéről: 

„Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere el-
lenőrzi. A hitelek nyújtása központosítva lett. Ezáltal az ország 
növekedése és valamennyi tevékenység ellenőrzése néhány ember 

                                                                 
7 David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma. Kapu, Budapest, 1996. 14. 
8 Lásd például Arnold Gehlen: Az ember természete és helye a világban. 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1976. 412. o. 



279 
 

kezébe ment át. A legrosszabb uralom alá kerültünk, kormányza-
tunk egyike a civilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kor-
mányzatának. Ez a kormány többé nem a választók szabad dönté-
sének, hanem befolyásos csoportok véleményének és kényszerének 
megfelelően cselekszik.” 

Négy évvel később ezt nyilatkozta: „Az Egyesült Államok ke-
reskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől, 
félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely 
olyan szervezett, kifinomult és mindenre figyelő, olyan összefonó-
dott és mindent átható, hogy jobban teszik, ha nem beszélnek han-
gosan, amikor elítélőleg nyilatkoznak róla.” 

Carroll Quigley több amerikai egyetem professzora volt. Közis-
mert amerikai politikusok tanultak nála; Henry Kissinger is úgy hi-
vatkozik rá írásaiban, mint szaktekintélyre. A Tragédia és remény 
című, 1966-ban megjelent könyvében a pénzvagyon tulajdonosai 
nemzetközi hálózatának céljáról ezt mondja: „...ez nem kevesebb, 
mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világ-
rendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendsze-
rét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bank-
jai feudális módon kontrollálnák, összhangban azokkal a titkos meg-
állapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon 
és konferenciákon elfogadnak...”9 

A kétpólusú világ lebontása óta a politika önálló működésének 
a lehetőségei tovább szűkültek. A pénz világa teljesen szabad utat 
nyert az általa megálmodott „új gazdasági világrend” uralmának 
megvalósítása felé. Az emberiség ezt úgy tudná megakadályozni, ha 
sikerülne megváltoztatni a társadalom szabályozóit, például eltö-
rölni és igaziakkal helyettesíteni a pénz korlátlan szabadságát, va-
lamint az erkölcstelen életre ösztönzést lehetővé tevő emberellenes 
törvényeket. Ehhez viszont az kellene, hogy a politikusok ki tudja-
nak mászni a pénz tulajdonosainak a mellényzsebéből. 

 
„az ellen nincs kifogásom, hogy a nyugdíjbefizetésemet kezelő 

pénzintézet évről évre magasabb életszínvonalat ígér a majdan 
elkövetkező évtizedekre” 

 
Az ígéretekkel lehet, hogy nincs baj, de a megvalósíthatóságuk 

valószínűségével igen. A hagyományos nyugdíjrendszert világszerte 

                                                                 
9 Woodrow Wilson amerikai elnök, Carroll Quigley professzor és sok más, 

itt nem említett személyiség szavait dr. Drábik János idézi Novus ordo 
seculorum – Az új világrend című tanulmányában. Lásd a világhálón: 
www. mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/drabik/html/01.htm. 



280 
 

felváltó nyugdíjbiztosítás az erre a célra befizetett pénzt gyakorlati-
lag a tőzsdére bízza. Látszólag ez is a nagy szabadság birodalma: 
mindenki eldöntheti, milyen pénzalapokba vagy részvényekbe kí-
vánja fektetni a nyugalmas öregkorának biztosítására szánt össze-
geket. A letét helyét menet közben tetszés szerint változtathatja az 
ember, ezért az jár jól, aki tőzsdespekulánsi képességeket fedez fel 
magában. Svédországban ez a nyugdíjképzés alapja az 1954 után 
születettek számára. 

Mivel – szerencsémre – jóval előbb születtem, ezért az én svéd 
nyugdíjamat nagyrészt még a régi rendszer szerint számolják majd. 
Néhány esztendős munkaviszonyom befizetései viszont már az új 
módi szerint történtek. Minden évben egyszer értesítenek, hogy az 
így befizetett összeg az előző értesítés óta mennyivel csökkent. 
Gondolom, egészen elfogy, mire az „igazi” nyugdíjat megkapom. 

Lehet, hogy Fülöp Géza kivétel, de a mai nyugdíjbiztosítási 
rendszer az embereket – még ha esetleg nem veszik is észre – a 
legnagyobb fokú bizonytalanságba sodorta, hiszen egy gazdasági 
válság egyszerűen elsöpörheti azt, ami nyugdíjas éveikben a megél-
hetésüket biztosíthatná. A probléma mások figyelmét sem kerülte 
el. Megtekintésre ajánlom a svédországi ipari alkalmazottak szak-
szervezete lapjának (a siftidningennek) 2000. decemberi számában 
megjelent, itt mellékelt karikatúrát.  

 

 

Választási szabad-
ság (Bo Renberg 
karikatúrája) 
 
Välkommen till 
PPM POOL = Isten 
hozott a nyugdíjbiz-
tosítási hivatal kö-
zös pénzalapjába / 
úszómedencéjébe 
 
(Szómagyarázat:  
välkommen =  
Isten hozott; 
PPM = premiepen-
sionsmyndigheten, 
azaz magyarul: 
nyugdíjbiztosítási 
hivatal; a pool szó-
nak két jelentése 
van: 1. úszómeden-
ce; 2. közös alap.) 
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„a globalizáció egy másik és szinte mindig csak negatív szín-
ben lefestett alapeleme a munkahelyek költöztetése” 

 
Egy üzem külföldre költöztetése például az elbocsátott svédor-

szági munkások, valamint a hazafias érzésű svéd emberek számára 
(minden agymosás ellenére azért vannak ilyenek) egyértelműen 
negatív történés. Emberbaráti szempontból természetesen pozitív, 
ha azokra gondolunk, akik a célországban ezáltal jutnak munkához. 
Úgy is tekinthetjük, hogy a gazdagabb fizet így a szegény jobb sorba 
jutásáért. Lényegében azt is mondhatjuk, hogy így csökken a világ-
ban a gazdasági egyenlőtlenség. 

A dolog pontosabb megítélése érdekében hallgassuk meg, mit 
mond Leif Östling, a Scania konszern vezérigazgatója a katri-
neholmi gyár Lengyelországba költöztetésének okairól. Ezúttal 
arról is szólt, hogy Oscarshamnban, ahol a teherautó kabinjainak a 
gyártását összpontosították, leépítések várhatók, mert ott „kissé túl 
sok alkalmazottunk van az optimális számhoz képest”. „Az autó-
buszok és a kamionok kabinjainak gyártása munkaigényes tevé-
kenység, ahol a munkaerő költségének nagy hatása van a nyereség-
re”. Ezért „a legolcsóbb helyszínt kell megtalálnunk” előállításuk 
számára. Ezért lehetséges, hogy a kabingyár is Lengyelországba 
kerül. Amennyiben a fizetési költségek – „talán az EU-tagságuk 
következtében” – ott is növekedni fognak, az üzemet „továbbköltöz-
tetjük”. „Még keletebbre ott van Ukrajna és Oroszország, amelyek 
alacsony költségszintű országok.”10 

Így lesz a Scania nyereségvágya jövedelemképző tényező előbb 
a lengyelek, majd az ukránok és az oroszok számára. 

Fülöp Géza szerint a vendégország részére a gyár odatelepítése 
a munkaerő foglalkoztatásán túl azért is haszon, mert az „országok-
ba beköltözik egy új technológia, amit egy elég nagyszámú ember 
megtanul”. Gondolom, a lengyel munkás, akit munkabérszintjének 
növekedése miatt otthagy majd a Scania óriáscég, valóban boldog 
lehet majd, hogy immár egy (esetleg újabb) szaktudás birtokában 
lesz majd munkanélküli. 

Az itt idézett szövegek megjelenése után alig három hétre Leif 
Östling egészen új gondolatokkal rukkolt elő.11 Tagadta, hogy a 
gyárak külföldre településének az ottani alacsonyabb bérek lenné-
nek a mozgatói. A költözködésnek az az oka – mondta –, hogy 

                                                                 
10 Nils-Olov Ollevik: i. m. 
11 Sveriges Radio – Ekot, 2004. június 9. Scanias vd vill halvera ersätt-

ningsnivåer (A Scania vezérigazgatója a felére csökkentené a juttatások 
összegét).   
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Svédországban nehéz olyanokat találni, akik dolgozni akarnak. In-
kább megélnek a társadalmi juttatásokból. Szerinte a juttatásokat a 
felére kellene csökkenteni, így nőne a munkaerő-kínálat. 

Találgassunk: vajon a fenti két eset közül melyikben mondott 
igazat a vezérigazgató úr? Talán azok a munkások sem akarnak 
neki dolgozni, akiket Oscarshamnban éppen az utcára készül tenni? 
A kérdés eldöntésében segítségünkre lehet a svéd munkaügyi mi-
niszternek ugyanabban a rádióműsorban elhangzott véleménye. Ő 
az Ericsson és az Electrolux cégek más országba költözésének a 
tapasztalataiból is azt szűrte le, hogy egyáltalán nem munkaerőhi-
ányról van szó, hanem „olyan gyártási helyek kereséséről, ahol 
koronánként le lehet csökkenteni a kiadásokat”. 

Azt gondolhatnánk, hogy a Scaniát esetleg a versenytársai szo-
rongatják, és a puszta fennmaradása érdekében kell olcsóbb szál-
láshelyeket keresnie. Nem így van. A cég idei második negyedévi 
nyeresége 1,4 milliárd svéd korona volt,12 nagyobb, mint amennyire 
számítottak. 

Mindebből kétségtelenül megállapítható, hogy a nemzetközi 
gazdasági kolosszusok számára egyetlen ország érdekei sem ját-
szanak szerepet, az emberi és szociális szempontokat tehernek, 
tevékenységüket akadályozó tényezőnek tekintik, és egyetlen őket 
érdeklő vonatkozás létezik csupán: a minél gyorsabban beseperhető 
minél nagyobb haszon. Ilyen magatartásra hosszú távú társadalmi 
célokat építeni nem lehet, ezért telepszik az emberekre az ideigle-
nesség és a bizonytalanság nyomasztó érzete. Ezt jelentősen sú-
lyosbítja az a tény, hogy lassanként minden hatalom az ilyen elfa-
jult képződmények kezében összpontosul. 

Valahol kiutat kellene ebből a helyzetből találni. 
David C. Korten és felesége évtizedekig Délkelet-Ázsiában élt, 

mindketten az ottani országok gazdaságfejlesztési problémáival, 
nagyrészt segélyprogramokkal foglalkoztak. Korten így vall tapasz-
talataikról: „Működni láttuk azokat a hatalmas energiákat, melye-
ket az emberek és közösségek tudnak mozgósítani saját érdekük-
ben, amikor a fejlesztési kezdeményezések ténylegesen az embe-
rekben összpontosulnak. Közvetlenül láttuk azt is, hogy a külföld 
által pénzelt fejlesztési programok hogyan gyűrik le az ilyen erőfe-
szítéseket – még akkor is, ha sok program éppen ezek megtámoga-
tását célozza.”13 

                                                                 
12 Vinsten ökar för Scania (A Scania nyeresége növekszik). Länstidningen 

Södertälje, 2004. július 27. 
13 David C. Korten: i. m. 5. 
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Szerinte a világ önpusztító pályán mozog, és úgy véli, hogy „a 
kollektív katasztrófa elkerülése érdekében gyökeresen át kell alakí-
tani az üzleti élet rendszerét, és vissza kell állítani a kisméretű és 
helyi gazdálkodás rendszereit”.14 Sajnos ez sohasem fog sikerülni a 
nemzetközi óriásvállalatok és bankok hatalmának a megtörése nél-
kül. Ehhez pedig a különböző országok nemzetvédő politikájának 
céltudatos nemzetközi összefogására lenne szükség.15 

 
„Tóth Károly Antal szerint a pénz nem oda megy, ahol a leg-

nagyobb szükség lenne rá, hanem oda, ahol a legnagyobb profitot 
ígéri… a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást: szerintem valószí-
nűleg nagyobb szükség van a pénzre egy szegényebb országban” 

 
Európa keleti felében az „emberarcú szocializmus” létrehozási 

kísérletei – mint tudjuk – kudarcba fulladtak. A szocializmus buká-
sa után az ott élők abban reménykedtek, hogy az emberarcú kapi-
talizmus áldásaiban fognak részesülni. Abban bíztak, hogy a tőke 
majd elfoglalja a betöltetlen térségeket, fejleszti az elmaradt régió-
kat, munkát és méltó életet biztosít mindenkinek, függetlenül attól, 
hogy hol lakik. Ehelyett az történt, hogy a pénz világa, mint egy 
álarcot, levetette emberire emlékeztető vonásait, és úgy portyázik 
vidékről vidékre, akár egy prédát kereső rablódarázs. És milyen 
nagylelkű! A zsákmány morzsáiból hagy valamit a hangyáknak is, 
akik e nélkül talán éhen is halhatnának. 

Régen nemigen volt szokás már meglévő létesítményeket le-
építeni csak azért, hogy nagyobb haszonért más országokba telepít-
sék őket. A mai kapitalizmus mintha azt akarná létrehozni világmé-
retekben, amit a szocializmusnak az egyes országokon belül sike-
rült: egyenlősíteni az embereket egy alacsony megélhetési szinten. 

                                                                 
14 David C. Korten: i. m. 11. 
15 Ebben a mai magyar kormány sohasem lehetne partner. A helyzetet pon-

tosan jellemzi Vass Csaba, aki tagja volt az 1989 őszén megalakult MSZP 
(Magyar Szocialista Párt) első országos elnökségének, de 1990-ben már ki 
is lépett ebből a pártból: „…a globalokrácia hazai ágenseinek néhány tíz, 
esetleg százfős csoportja vetette fogságba az MSZP-t, s gyarmatosítja az 
ország többi részét. Ezért az MSZP, a fogságba ejtett, őszintén nemzeti el-
kötelezettségű többség ellenére, ma ennek a globalizációs peremtársada-
lomnak a pártja. Akiknek külön identitásuk és lojalitási középpontjuk 
van. Nemzeti identitásukat feladva az őket alkalmazó multinacionális cég-
gel kell azonosulniuk, illetve a nemzet iránti lojalitásukat a »cég« iránti 
lojalitásra kell cserélniük.” Pogonyi Lajos: Az MSZP és a kettős béklyó – 
Vass Csaba szerint mostanra a roncstársadalom is tovább bomlott. Nép-
szabadság, 2004. augusztus 9.  
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Kivéve a kivételezetteket: a letűnt rendszerben a politikai tőkével 
bírókat, ma pedig azokat a keveseket, akiknek a kezében soha nem 
látott mértékű tőkekoncentráció révén a vagyon összpontosul. 

Ennek a helyzetnek ellensége minden nemzetpolitikai megfon-
tolás. Nem véletlen, hogy a közvéleményt irányító média zöme erőit 
összpontosítva igyekszik kompromittálni, nevetségessé tenni min-
den nemzetit, kipusztítani a lehetőségét is, hogy az emberek egyszer 
közösségi öntudattal fölemeljék a fejüket, és megkíséreljenek gátat 
vetni annak a pénzzel és pénzért folytatott, testet-lelket nyomorító 
gyarmatosításnak, amely ma a világon folyik. 

A globalisták számára a szerves fejlődés fogalma is ellenszen-
ves, hiszen ahol ez némi sikerrel zajlik, ott a hatalmuk már nem 
érvényesülhet korlátlanul. Erre egy-két délkelet-ázsiai országban 
találhatunk példát. 

Nem örülhetünk zavartalanul annak sem, hogy a mai gazdasá-
gi folyamatok során azért mégis áramlik némi pénz a szükséget 
szenvedőkhöz. Valami probléma lehet ezzel is, ha a kétszáz ország 
részvételével 2002 augusztusában tartott johannesburgi Föld-
csúcstalálkozón elfogadott akcióterv egyik fő pontja a globalizáció-
ról elismeri ugyan, hogy új lehetőségeket nyújt a világgazdasági 
növekedéshez és a magasabb életszínvonal eléréséhez, de megálla-
pítja: a szegényebb országok különleges hátrányokat szenvednek, s 
emiatt sürgősen bevonandók a profitálók körébe.16 Az sem véletlen, 
hogy a 14 állam- és kormányfő részvételével 2000-ben tartott Kor-
szerű kormányzás a XXI. században mottójú berlini tanácskozás 
zárónyilatkozata kijelenti, hogy a globalizáció korában is szükség 
van az esélyegyenlőség és a társadalmi igazságosság érvényre 
juttatására.17 

 
„ugyanakkor a szegények is gazdagodnak, csak éppen lassab-

ban, mint a már gazdagok… mit tartunk jobbnak: azt, ha több 
embernek jut ennivaló, vagy azt, ha a gazdagok lassabban gazda-
godnak?” 

 
Amikor 1960-ban Kolozsvárott bejutottam a Babeş–Bolyai 

egyetemre, Apám kifejtette, hogy akármennyi hibája van is a szo-
cialista rendszernek, el kell ismerni: nélküle nem lenne módom 
továbbtanulni. Ő persze még a két világháború közötti kapitaliz-
mussal számolt (hiszen azt ismerte), nem volt tudomása egy nyuga-
ti fiatal tanulási lehetőségeiről, és természetesen nem vehette figye-

                                                                 
16 A Magyar Távirati Iroda jelentése, 2002. szeptember 4. 
17 A Magyar Távirati Iroda jelentése, 2002. június 3. 
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lembe azt, ami időközben az erdélyi tanulni vágyók számára is 
megváltozott volna, ha nem fészkeli be magát hozzánk a kommu-
nizmus. Így sikerült aztán pozitívumot találnunk egy embertelen 
társadalomban. 

Most ugyanebbe a csapdába esünk, ha azt hisszük, hogy máris 
a globalizáció örvendetes oldalára bukkantunk, csupáncsak azért, 
mert a folyamat haszonélvezői nem teljesen ingyen várják el má-
soktól, hogy munkájukkal az ő vagyonukat gyarapítsák. Már azt ne 
mondjuk, hogy egyes területek népessége helyzetének jobbulását 
csak mértéktelen kizsákmányolásukkal lehet megoldani! Példát 
rengeteget lehetne hozni, de én most megelégszem a Fülöp Géza 
által említettel: „a Nike cipőgyárai Malájföldön szégyenletesen 
alacsony fizetést biztosítanak”. 

A tőkeszegény országok érezzék ma megtiszteltetésnek, ha be-
fektetnek náluk, és jobban járnak, ha eltekintenek a munkaadók 
szociális feladatainak a forszírozásától. Mi ez, ha nem egész orszá-
gok és népek kiszolgáltatottsága a pénz nemzetközi birtokosainak? 
Vajon örülnünk kellene-e neki? 

 
„a privatizáció… ismét egy olyasmi, ami önmagában se nem jó, 

se nem rossz” 
 

Önmagában nem. De ha például Magyarországon a szocialista 
rendszer bukása után az addig inkább csak politikai tőkével rendel-
kező befolyásos személyek szinte ingyen meggazdagodtak, a nemzeti 
vagyon rovására történő, bennfentesek közötti kótyavetyéről beszél-
hettünk. Ez még nem is a legrosszabb. Nagyobb baj, ha nemzetközi 
cégek vásárolnak fel (legtöbbször igen olcsón) tőkeinjekcióra szorult 
üzemeket, majd az új tulajdonos bezárja azokat, hogy saját, máshol 
előállított termékei számára nálunk piacot biztosítson. Így jártunk 
például a cukorgyárainkkal. Mára a magyar cukoripar gyakorlatilag 
szinte megszűnt létezni. 

Lehet, hogy Fülöp Géza fogyasztói bölcsességgel viszonyul a do-
loghoz, és azt mondja: ő szereti a nyugati cukrot is, az talán még 
édesebb is, mint a magyar. De közben nemcsak az történik, hogy a 
cukorgyárak dolgozói a magyar munkanélküliek számát gyarapít-
ják, hanem felvásárlók nélkül maradnak a hazai cukorrépa-terme-
lők, az ország pedig fizethet az importcukorért. 

A francia Danone cég a tulajdonába került győri kekszgyárat 
2001 tavaszán be akarta zárni. Tudomásom szerint a magyar állam 
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az első Orbán-kormány idején jelentős anyagi támogatással „győzte 
meg” őket, hogy ne tegyék.18 

Még szaporíthatnánk a hasonló hazai példákat, de inkább arra 
hívnám fel a figyelmet, hogy a pénz nemzetközi birtokosai nem csu-
pán állami tulajdont vásárolnak, hanem kisvállalatokat is, és nem 
csupán Európa keleti felében. Erre a tényre utal Heiner Geißler, a 
CDU volt főtitkára és volt német szövetségi miniszter egy minapi 
cikkében: 

„Hol marad az SPD, a CDU és az egyház kiáltó felháborodása 
egy olyan gazdasági rendszer ellen, amelyikben a nagy konszernek 
egészséges kiscégeket (…) leltári tartozékaikkal és az emberekkel 
együtt felvásárolnak, mintha azok XVIII. századi rabszolgahajók 
lennének, majd piactisztogatás vagy a tőkehozam és a tőzsdei érték 
növelése céljából bezárják azokat, és ezáltal a családtagokkal együtt 
ezrek egzisztenciáját semmisítik meg.”19 

Az itt említettek is azt bizonyítják, hogy az emberek mind a 
szegényebb, mind a gazdag országokban bármikor a globalizáció 
áldozataivá lehetnek. Ebben a privatizáció nagy segítség lehet a 
globalizálók számára. 

 
„Semmi kivetnivalót nem találok abban, hogy itt is hozzájutha-

tok máshol összeszerelt kocsihoz, máshol érlelt borhoz, vagy miért 
ne: trópusi gyümölcsökhöz.” 

 
Azért itt is van meggondolandó. Vajon hogy lehet az, hogy a 

magyarországi üzletekben (a falusiakban is) ma már szinte csak 
mutatóba lehet találni magyar árut? Hogy a (magyar) tejet kezdik 
kiszorítani külföldről importált, értéktelen tartalmú pancsolt regge-
li italok? Hogy az idei (2004) őszön, szüret idején az aradi piacon 
(tehát egy olyan országban, amelyik még nem tagja az EU-nak) 
nem lehet kapni helyi termesztésű szőlőt, csupán a Svédországban 
is megtalálható külföldi egyenszőlőt? (Ez utóbbira legalább van 
magyarázat, mert itt nem terem meg.) Nem érdekes, hogy az embe-
rek nagy része világszerte (!) amerikai szappannal mosakodik, ame-
rikai fogkrémmel mossa a fogát, a férfiak pedig amerikai habbal 
borotválkoznak? Göteborgban svéd gyártású mosdószert csak a 
gyermekszappan kategóriájában találunk. 

                                                                 
18 Magyarország 1880 óta működő első kekszgyára, a győri ma (2011-ben) 

már nem létezik. Számos hajdani termékét a régi nevén Szlovákiában és 
Lengyelországban gyártják; onnan importáljuk. 

19 Heiner Geißler: Wo bleibt Euer Aufschrei? Die Welt, 2004. november 11., 
47. sz. 
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Vajon nincs-e kivetnivaló abban, hogy ilyen mindennapi termé-
keket gyártó hazai iparágak is tönkremennek az ügyesen reklámo-
zott dömpingáru miatt? Ehhez mi, vásárlók is hozzájárulunk a vá-
lasztásunkkal. Pedig egy cseppet sem biztos, hogy a jobbat részesít-
jük előnyben. 

 
„a fő érv az Unió ellen, hogy nem jó alapokra épül, mert van-

nak politikusok, akik nem ismerik el az európai kultúra keresztény 
alapjait” 

 
Az Európai Unió valóban nem jó alapokon épül, de ezt közvet-

lenül a globalizáció előmozdítóival közösen vallott hamis szabad-
ságeszményeivel, valamint hazug tartalmú alkotmánytervezetével 
indokoltam. Minderről keveset szóltam, hiszen nem az EU volt a 
dolgozatom fő témája. Most is csak röviden utalok arra, amit a 
leglényegesebbnek tartok ebben a kérdésben: amíg a „tőke szabad 
mozgása” és ennek a vonzáskörébe tartozó egyéb „szabadságok” 
fontosabbak, mint mindaz, ami valóban az embert szolgálja; amíg 
az alkotmány nem szavatolja minden hagyományos etnikai közös-
ség fennmaradásának a jogát, addig az EU nem életre érdemes kép-
ződmény. A közös Európa sem jogilag, sem erkölcsileg nincs meg-
alapozva. Az a sok ezer oldalnyi jogszabályszemét, amely a műkö-
dését lenne hivatott „szabályozni”, önmagában is azt bizonyítja, 
hogy az EU a megkötések áttekinthetetlen tömegével nem felszaba-
dítani törekszik polgárait, hanem (a máris túlhízott bürokrácia to-
vábbi tenyésztésével egyidejűleg) inkább – egyelőre nem egészen 
azonosítható – hatalmi tényezők uralmát készíti elő. 

Minden tevékenységnek morális vetületei is vannak, hiszen az 
emberek cselekedeteit alapvetően az erkölcsük (vagy ennek hiánya: 
az erkölcstelenségük) irányítja. A moralitás hordozói mindig a val-
lások voltak. A mai nyugati társadalom azt hiszi, hogy feltalálta a 
világi moralitást, pedig csak a valláserkölcsből szemelgetett az em-
beriességhez kapcsolható elemeket, majd ezeket összekeverte az 
emberi természettel lényegileg ellentétes, de szokásokként jelentke-
ző és észérvekkel is humánusnak nyilvánított magatartások kedve-
ző értékelésével. Így jött létre jelenlegi felemás erkölcsünk és zava-
ros értékrendünk. Következményként belső iránytűnk érzéketlenné 
vált, és így fogékonnyá lettünk mindenféle manipulációra. A világ 
mai alakítóinak erre van szükségük. Ezért tünetszerű a keresztény 
alapjainkra történő utalás mellőzése az európai alkotmány terveze-
téből. Hiszen mindaz, ami mai erkölcsünkben helyes, a keresztény 
tanításban gyökerezik. 
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„attól függetlenül, hogy vannak politikusok, akik nem ismerik 
el Európa egyik leglényegesebb alapelemét, attól még ott van” 

 
Itt Fülöp Géza feltehetően viccel. Hiszen ő is tudja, hogy az eu-

rópai embereknek csak egy töredéke jár templomba, és ennek a 
töredéknek jelentős része is tetszése szerint válogat, mit fogadjon el 
mindabból, amire Jézus bennünket tanított. Erre a szabadságra az 
Istent tagadó társadalom buzdít, és ma már nincs egyetlen olyan 
keresztény felekezet sem, amely az ilyen önkényes és kényünket 
kiszolgáló válogatásra ne adna valamilyen elvi lehetőséget. Már a 
katolikusok is bementek ebbe a zsákutcába. A keresztény fogalma a 
Krisztus szóból származik, és Jézus követőit, tanításainak megtar-
tóit jelöli. Hol vannak hát akkor a keresztények, akiknek létére 
Fülöp Géza oly természetesnek tűnő gesztussal hivatkozott? Ahogy 
van Csonka-Magyarország, és ahogy vannak (az egész Kárpát-me-
dencében!) csonkamagyarok, éppúgy vannak csonkakeresztények 
is. Jó lenne, ha ezek legalább a lakosság zömét alkotnák. Valójában 
sajnos csak a népesség töredékének a zömét teszik ki. És csupán a 
töredék fennmaradó részét lehet valóban megalapozottan keresz-
ténynek nevezni. 

Európa ateizmusa nem tűrheti (itt sem élőlényről, hanem egy 
működésben levő, egész társadalmi és magánéletünket átszövő 
jelenségről beszélünk), hogy Krisztustól származó ellentétét, a ke-
reszténységet, melyet az utóbbi századok folyamán többszörösen 
megtagadtunk, kultúránk szellemi alapjaként nevezzük meg. Ha ezt 
tennénk, vallásunk még visszavehetne talán valamit az oly sokak 
által óhajtott és „fejlődésnek” kikiáltott sorvasztásából.  

 
„gyökeresen ellenkező véleményem van a sajtószabadság 

kérdésében… szabadság van… több nézőpont is szóhoz juthat” 
 
Én nem hiszem, hogy Fülöp Géza komolyan gondolja, amit a 

sajtószabadságról írt. Ő is pontosan tudja, hogy a média zöme nagy 
(általában nemzetközi) pénzügyi csoportok kezében van. Túlságo-
san nagy naivitását bizonyítaná, ha azt hinné, hogy a tulajdonos 
ízlésének, de mindenekelőtt érdekeinek nem lenne szerepe egy té-
vécsatorna műsorpolitikájának vagy egy lap szellemiségének a meg-
határozásában. A tulajdonos természetéből következik, hogy ezek 
az érdekek nagyon is anyagiak. Például az is érdeke, hogy – még ha 
ez félrevezetést jelent is – pozitív színben tüntesse fel a jelenünket 
átható folyamatokat, vagyis magát a globalizációt, hiszen ő annak 
haszonélvezője. David C. Korten így ír erről: „Gyakran a politika 
berkeitől messze lévő, normális életet élő emberek azok, akik a 
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legvilágosabban látják, hogy mi történik valójában. Ugyanakkor 
vonakodnak nyíltan beszélni arról, amiről magukban tudják, hogy 
igaz. Túlságosan ijesztő és gyökeresen eltér ez attól, amit a hitele-
sebbnek látszók mondanak, és a médiumok közvetítenek.”20 

Az esetek tömegét lehetne idézni annak bizonyítására, hogy 
szerkesztőségi cenzúra ma is van. 

Először lássunk néhány svéd példát. A Svenska Dagbladet nem 
közölte egy göteborgi ismerősünknek a magyarokról téveszméket 
terjesztő, náluk megjelent cikkekre írt helyesbítő jegyzeteit. A svéd 
lapok vigyáztak arra, hogy többségében olyan olvasói leveleket 
közöljenek, amelyek pozitív hangnemben szóltak arról a lutheránus 
templomokban rendezett vándorkiállításról, amely Ecce homo 
címmel Jézus életéről homoszexuálisokkal készült perverz fotókat 
mutatott be a kilencvenes évek második felében. Jan Behre, a Gö-
teborg Posten hajdani újságírója magánkiadású lapjában a szocia-
lista tábor bukása hajnalán bemutatta, hogyan működik a megíran-
dók módját és az elhallgatandókat szabályozó nem intézményes 
svéd kollektív cenzúra.21 Ennek fő letéteményesei és végrehajtói 
maguk az újságírók voltak, akiknek zöme baloldali, sőt túlnyomó-
részt kommunistabarát volt és maradt mindmáig. A különbség 
inkább csak annyi, hogy a Szovjetunió megszűnése után a kedvenc 
pártjuk neve megváltozott. Tevékenységük következtében mind a 
Svédország, mind a kommunista országok viszonyai a svéd sajtóban 
„megszépültek”. A Szovjetunió felbomlása idején ellendrukkerei 
voltak például annak, hogy a balti államok visszanyerjék a szabad-
ságukat.22 Jan Behre később egy külön számot szentelt När lögnen 
blir sanning (Amikor a hazugság igazsággá lesz) címen arról, hogy 
a Nyugat miként tűri el a világ terrort alkalmazó rendszereit, és 
hallgat az ott folyó népirtásról.23 

Hazai példák. Valamennyien tudjuk, hogy a magyarországi la-
pok és tévécsatornák – egy-két kivételtől eltekintve – mind a mai, 
baloldalinak mondott kormánypártok (a szocialisták, de főleg a 
szabad demokraták) szolgálatában állnak. A cenzúra meglétére ékes 
bizonyíték, hogy most, a kettős állampolgárságra vonatkozó de-

                                                                 
20 David C. Korten: i. m. 2. 
21 Jan Behre: Kollektiv censur – den svenska modellen (Kollektív cenzúra – 

a svéd modell). Exaudi – Öst-Väst journal, 21. szám, 1988. október 2.  
22 Jan Behre: Kollektiv censur – den svenska modellen (Kollektív cenzúra 

– a svéd modell. II. rész). Exaudi – Öst-Väst journal, 28. szám, 1990. má-
jus 2.  

23 Lásd Jan Behre Exaudi című lapjának 1996 februárjában kiadott 43. szá-
mát. 
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cember 5-i népszavazás előtt a Magyar Televízió elnöke megtiltotta, 
hogy a Magyar Református Egyház Zsinatának állásfoglalása elhan-
gozzon az Örömhír című vasárnapi egyházi műsorban, mint ahogy 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatát is törölni kellett a 
Katolikus Krónikából. Mindketten ugyanis igen szavazatra buzdí-
tották híveiket, és ez ellentétes a mai kormány álláspontjával. A 
Katolikus Krónikából a tévéelnök utasítására kivágták azt az inter-
jút is, amely az egyházi iskolák finanszírozásával foglalkozott. 

Fülöp Géza – a valóban bizonyító tényekre nem figyelve – az-
zal indokolja a cenzúrát tagadó álláspontját, hogy „több nézőpont is 
szóhoz jut” a médiában. Persze, hiszen a tömegkommunikáció ura-
inak érdeke, hogy az elfogulatlanság látszatát keltsék. Ez azonban 
távolról sem jelenti azt, hogy az általuk terjesztett információk ösz-
szességének sugallata megfelel a valóságnak. Tőkés László szólt er-
ről igen találóan: „Nagy a bennünket körülvevő globális hangzavar. 
És tökéletesen működik az az újfajta cenzúra, amely nem az igazat 
tiltja le, hanem úgy elkeveri hazugságokkal, hogy az egyszerű hall-
gató vagy olvasó nem tudja kiválogatni magának, hogy mit is kelle-
ne meghallania.”24 

 
„igenis hiszem, hogy van haladás, és van remény, és csak 

azért, mert e kis földgolyón közelebb kerülünk egymáshoz, még 
semmi sincs veszve” 

 
Mint Deák Ferenctől tudjuk, véglegesen csak akkor vész el va-

lami, ha lemondunk róla. Emberi jövőnkről úgy is le lehet mondani, 
hogy hitelt adunk a minket fenyegető vagy éppenséggel immár sú-
lyosan érintő hazugságoknak a valóságról.  

Lehetünk olcsó optimisták is. Hihetjük például, hogy a pénz 
nagybirtokosai egyszer maguktól rájönnek: ez így nem mehet to-
vább. Bízhatunk abban, hogy tetteiktől megundorodva magukba 
szállnak, és önszántukból korlátozzák majd pénzéhségüket és ha-
talmi ambícióikat. Még kiderülhet, hogy a kiteljesedett globaliz-
musban már tényleg a farok mozgatja a kutyát. 

 
„…nagyszámú ember vándorlása az országhatárokon keresz-

tül. …ott van az európai lakosság csökkenése, amely bevándorlás 
nélkül aligha állítható meg” 

 
Fülöp Géza felfogásának kozmopolita pragmatizmusa bámu-

latra méltó! Az európai lakosság fogyására tehát szerinte csak a 
                                                                 

24 Duna Televízió, Régió című műsor, 2004. szeptember 24. 
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bevándorlás lehet a megoldás. Ha számot vetünk azzal, hogy – sok 
politikusnak a valóban nagyon fontos családtámogatási intézkedé-
sektől való csodavárása ellenére – nem anyagiak miatt fogyunk, ha-
nem mert a lelkünk változott meg: érzéketlenek lettünk a gyermek-
áldás csodájára, akkor felismerjük, hogy például egy kínaivá lett 
Magyarország jövőbeni lehetősége nem fantáziánk szüleménye. 
Idézett szavaival Fülöp Géza erre a lehetőségre bólint rá. Jövőnk 
tárgyszerű tudomásulvételének ettől a lezserségétől eláll a szavam 
és a lélegzetem. 

Pedig szólni kell. Ki kell mondani, hogy Európát csak az ment-
hetné meg, ha igenis büszkén tudnánk vallani és vállalni keresz-
ténységünket és Jézushoz tartozásunkat. Csak így lennénk képesek 
felismerni értékrendünk mélységes torzulásait. És ahelyett, hogy – 
mint most – magunknak és magunkért éljünk, biztosan (újra?) 
felfedeznénk a gyermekeink létéért és mindnyájunk tartalmasabb 
életéért – jobbára inkább csak hiábavalóságokról, no meg a ké-
nyelmünkről – való lemondás szépségeit. 

Ha így a helyes, ahogy most van, és a világ tulajdonképpen jó 
irányba halad, akkor mivé vált kettőnk F. G. által feltételezett „kö-
zös akarata”? Vajon mik azok a „talán éppen szent” „alapvető érté-
kek”, amelyekre hivatkozik? És vajon hogyan képzeli Fülöp Géza a 
világot uraló hatalmak által csak a róla lehúzható anyagi nyereség 
és a politikai kihasználhatóság szempontjából számba vett, szétszé-
ledésre serkentett, idegenek által elözönlött és elözönlendő, termé-
szetes öntudatában folytonosan megvádolt és kigúnyolt magyarság 
„fejlődését” és „virágzását”?! 

 
  
Megjelent az Új Kéve 2004. decemberi számában. 
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(1998. október) 

Ecce homoszexuális 

Az utóbbi időben nagy port vert fel Svédország-szerte egy ho-
moszexuális fotósnő Jézus életéből vett részleteket ábrázoló „alko-
tásainak” kiállítása, és különösen az, hogy erre elsőnek éppen az 
uppsalai evangélikus (lutheránus) székesegyházban került sor.1 Úgy 
tűnik, hogy az emberek nagyobbik részének (egy közvélemény-
kutatás szerint 70 százalékának) nemtetszése, sőt felháborodása 
következtében a másutt is tervezett (például jönköpingi és malmői) 
hasonló rendezvény elmarad, bár egy göteborgi papnő újságban azt 
nyilatkozta, hogy kívánatosnak tartaná, ha a képeket e város szé-
kesegyházában is meg lehetne tekinteni.2 

A kiállítás Ecce homo címe a képek tartalmának mélyen embe-
ri voltát hivatott sugallni, amelyeken leszbikusak, buzik, bőrbe 
öltözött (inkább: vetkezett) szadomazochisták láthatók. A keresz-
telkedő Jézust egy meztelen, merevedésnek indult hímtagú férfi 
jeleníti meg. Egy másik képen egy modern angyal jelenik meg két 
nőnek (akik közül legalább az egyik szükségszerűen Mária), kezé-
ben kémcsővel, mely nyilván a mesterséges megtermékenyítéshez 
szükséges ondót tartalmazza. Ez az angyali üdvözlet. Másutt a 
szalmán fekvő gyermek Jézust négyen veszik körül: két férfi és két 
nő, ami az előbbivel összevetve talán azt hivatott sugallni, hogy a 
világra jötte eme négy, egymással heteroszexuális kapcsolatban 
nem levő ember tudomány segítségét is igénybe vevő közös erőfe-
szítésének az eredménye. 

Jézus a képeken ennek az aberrált társaságnak a része, bár sok 
jegyet megőrzött hagyományos külsejéből. Az utolsó vacsorát ábrá-
zoló képen például csak a lábán levő magas sarkú női cipő utal arra, 
hogy az ostyaszerű fehér valamit magasba emelő ember maga is 
perverz, nemcsak a környezete. 

A kiállítást a neves egyetemi központ, Uppsala székesegyházá-
nak dékánja támogatta, de jóváhagyta K. G. Hammar, az akkori 

                                                                 
1 Uppsala a svéd evangélikusok érsekének a székhelye. 
2 Erre később sor is került Göteborgnak a városközponttól távolabb eső 

egyik templomában. A „műveket” – a plébános bevezető szavai után – ve-
tített képeken mutatták be, miközben leszbikus készítőjük „vallásos szel-
lemben” kommentálta azokat. A templom előtt lovas rendőrség őrködött, 
hogy a felháborodott közel-keleti keresztény bevándorlók odagyűlt töme-
ge ne zavarja meg a rendezvényt. 
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uppsalai érsek is, aki az (evangélikus) államegyház feje. Minden 
kiállított képhez a Szentírás egy-egy részletét csatolták. 

A kibontakozó vitában a rendezvény és a képek minden támo-
gatója és híve összehangoltan igyekszik elterelni a figyelmet arról, 
hogy itt valójában Jézus és a Szentírás lealacsonyítása, nevetségessé 
tétele, a bibliai idézeteknek tartalmukkal és szellemükkel össze nem 
egyeztethető, de vallásosként prezentált alkalmazása, ezáltal a ke-
reszténység meggyalázása történik. Közülük mindenki a homosze-
xuálisok emberi voltára összpontosít. Szerintük ezek a képek velük 
szemben megértést, együttérzést, sőt rokonszenvet kellene vala-
mennyi nézőben kiváltsanak, és annak elismerését, hogy a hajlama-
ikat kiélő szexuális aberránsok semmiben sem különböznek a tár-
sadalom bármely más, normális nemiségű tagjától. Aki pedig viszo-
lyog a képektől, vagy éppenséggel elítéli őket, az a homoszexuálisok 
előítéletekben gazdag ellensége, emberi jogaik demokráciát ellenző, 
majdhogynem embertelen megkérdőjelezője. 

Nem egészen világos, milyen célt szolgál a figyelemnek a lényeg-
ről való elterelésére irányuló eme törekvés. Az sem, hogy miért van 
ez a hisztéria a homoszexuálisok körül, hiszen Svédországban senki 
nem akadályozza őket ösztöneikre szabott életvitelükben. Hivatalo-
san össze is házasodhatnak (akárcsak Dániában és Hollandiában3), 
egyes lutheránus papok a templomban Isten nevében megáldják 
terméketlen kapcsolatukat, és valószínűleg rövidesen az örökbefo-
gadás jogát is megkapják, tekintet nélkül arra, hogy milyen lelki 
hatással lehet a gyermekre egy ilyen természetű – számára szükség-
szerűen társadalmi modellként szolgáló – együttélés. 

Amikor a kiállítást követően a pápa közölte, hogy a hozzá éppen 
látogatóba készülő uppsalai érsekkel nem kíván találkozni, az érsek, 
aki régi tevékeny szociáldemokrata, a pápa elzárkózását távolról 
sem erkölcsi állásfoglalásként értelmezte, hanem – gyakorlott poli-
tikai érzékkel – a svéd ügyekbe való beavatkozásnak minősítette.4 A 
két állami tévécsatorna egyike az őt ért támadások miatt együttérző 
interjút közölt vele. Itt az érsek a kiállításról úgy nyilatkozott, mint 
alkalomról arra, hogy közösen elgondolkozzunk az élet és a világ 
dolgai fölött. Mert ha úgy gondoljuk, hogy ismerjük az igazságot – 
mondta –, akkor ez azt jelenti, hogy merevekké váltunk, betokosod-
tunk, de ha minden irányba nyitottan beszélünk róla, akkor van rá 
lehetőség, hogy előrehaladjunk. Ez a megfogalmazás lényegében azt 

                                                                 
3 A megírás óta eltelt években Kanadától Svájcig számos országban törvé-

nyesítették a homoszexuálisok kapcsolatát.  
4 II. János Pál pápa nemsokára mégis fogadta a svéd lutheránus egyház ve-

zetőjét.   
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jelenti ki, hogy következetesen érvényes igazságok nincsenek, ezért 
Jézus és a Biblia igazságait is folyamatosan át kell értékelni a kor 
követelményeinek megfelelően. Ez beleillik azon, több egyház ber-
keiben is mind népszerűbb liberális nézetek sorába, melyek szerint 
Isten az emberekkel szembeni elvárásait az emberek igényei után 
igazítja. 

Az állami televízió másik csatornája telt termű vitaműsort ren-
dezett a kiállítás kapcsán, ahova különböző más vallások képviselő-
it is meghívták. A műsorvezető vigyázott arra, hogy minden nézet 
egyenlő súllyal jelentkezzen, és az összkicsengés ne legyen más, 
mint a homoszexuálisokkal való együttérzés szükségessége. Maga 
az érintett csoport is képviselte magát, fő szószólója a svéd állam-
vallás azon papjainak egyike volt, akik nyíltan vállalják homoszexu-
ális mivoltukat. 

Egy fiatal hölgy a műsorban felvetette: a tolvaj tette másoknak 
árt, a gyilkos másoknak árt, de kinek ártanak a homoszexuálisok? 
(Taps a teremben.) A kérdésben rejlő felfogás tipikus jelensége a 
Nyugatról terjedő szélsőséges liberalizmusnak, mely szerint kizáró-
lag az a cselekedet, magatartás ítélhető el, amely másoknak nyil-
vánvalóan árt. Ez az erkölcsi vonatkozások jogi kérdésre való leszű-
kítésének tipikus tünete. Ez csak látszólag erkölcsi, valójában poli-
tikai állásfoglalás, mert az emberi magatartást társadalmi haszna 
vagy kára alapján ítéli meg. Aki a lélek kérdését itt egyáltalán fölve-
ti, az a társadalom politikai szféráján kívül (is) akar (mer!) gondol-
kodni, ezért sokan igyekeznek azonnal konzervatívnak, antidemok-
ratikusnak, társadalomellenesnek, sőt emberellenesnek kikiáltani. 
Ez tulajdonképpen az erkölcstelenség terrorja a társadalom fölött. 

Sok ember számára érthetetlen vagy nem elfogadható, mégis 
tény: nem azért vagyunk a földön, hogy fenékig ürítsük az élvezetek 
poharát, hanem azért, hogy megtaláljuk azt az utat, amely Istenhez 
vezet. Ez felel meg igazi emberi valónknak, és ez egyáltalán nem 
zárja ki a természetes, méltóságunkkal és erkölcsi érzékünkkel 
összeegyeztethető földi örömök lehetőségét. 

A homoszexualitás a nemiség természetellenes megjelenési 
formája, hiába érvelnek sokan például azzal, hogy a rá való hajlam 
veleszületett, így ember voltunk természetes tartozéka. A pederasz-
tiára (pedofíliára) való hajlam is veleszületett, mégis legtöbbször 
betegesnek tartják, mert a partnert itt kiszolgáltatott kiskorúak je-
lentik. Ezért érthetetlen a homoszexualitás társadalmi megdicsőü-
lésének az a tendenciája, amelynek napjainkban tanúi vagyunk, és 
amelynek során az ilyen kapcsolat lassan egyenértékűvé válik a férfi 
és a nő szövetségével, ami a család értékének lebecsülését bizonyít-
ja. 
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A homoszexuális hajlamok kiélése erkölcsileg éppúgy tévút, 
mint a pederasztáé. A bűn tulajdonképpen azt jelenti, hogy tévúton 
járunk, mert letértünk az igazi célunk felé vezető útról. A tévelygő 
gyakran úgy keres önigazolást, hogy Jézust a saját szintjére próbálja 
aljasítani. 

Találkoztam már olyan véleménnyel, mely szerint a homosze-
xualitás természetes voltát bizonyítja az a tény is, hogy a jelenség 
állatok körében (pl. teheneknél) sem teljesen ismeretlen. A társada-
lom erkölcsi felfogása – mint azt az előbbiekben említettek is bizo-
nyítják – valóban az állati szint felé közeledik. Ennek a tendenciá-
nak az élharcosai között egyházi személyek is találhatók. A leggro-
teszkebb az, hogy ők is hívő kereszténynek nevezik magukat, és 
mások lelki irányítóiként működnek. 

Az ezredforduló remélhetőleg némi változást hoz majd  Svéd-
országban. Akkortól ugyanis az evangélikus vallás megszűnik ál-
lamvallás lenni, és az egyház így elnyeri talán a maga ügyei fölötti 
teljes rendelkezés jogát. Eddig a kormány nevezte ki a püspököket 
és az érseket, beleszólt az egyház életébe, és több kérdésben nyo-
mást gyakorolt rá. Az ország vezetése az utóbbi hetven esztendőben 
szinte folyamatosan szociáldemokrata volt, amelynek szellemisége 
lényegében ateista, és a félremagyarázott demokrácia ürügyével – 
mint minden liberális is – az erkölcsi relativizmust propagálja. Ha a 
helyzet valóban megváltozik, akkor – bár az állam adóból eredő 
támogatásának megszűnése anyagi bizonytalanságot eredményez-
het – talán több szavuk lehet majd azoknak az evangélikus hívek-
nek, papoknak és egyházi vezetőknek, akik az erkölcs és a hit tiszta-
sága mellett törnek lándzsát, és nem hagyják azt alávetni különféle 
ideológiáknak.5 Reménykedjünk, hogy nekik sikerül majd eltávolí-
taniuk azokat, akik nem természetes magatartások támogatásával 
nemcsak egyházukat, hanem az egész társadalmat az erkölcsi té-
velygés útjaira terelgetik. 

 
 
Megjelent az Új Kéve 1998. október-novemberi számában. 

 

                                                                 
5 Miután az evangélikus egyház és az állam szétvált, a helyzet lényegében 

változatlan maradt. A svéd egyház továbbra is állami támogatásra szorul; 
az előbbiekben említett érseke, Karl Gustav Hammar, aki a fotók templo-
mi bemutatását engedélyezte, 2006 augusztusáig volt hivatalban. Helyére 
Anders Vejryd került, aki Svédország hatvankilencedik érseke, és az első, 
akit egyháza választott, nem pedig a kormány nevezte ki, mint elődeit.  
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(Göteborg, 2005) 

A halál kibicei 

Mindenkit felkészületlenül ér, ha egy napon az orvos tudatja 
vele, hogy rövidesen meghal, különösen, ha addig egész lényével a 
földi sikerekre és élvezetekre összpontosított. Így járt Tomasz is, a 
Spirál című, 1978-ban készült lengyel film főhőse. „Ez az ember 
harcol, nem törődik bele az elmúlásba” – mondja a közvetítést1 
megelőzően sugárzott bevezetőjében Krzysztof Zanussi, a film ren-
dezője. 

Vajon az elmúlás elleni harc ismérvei közé tartozik, hogy a beteg 
mindenáron öngyilkos akar lenni? Mert Tomasz szinte megszállot-
tan ezzel foglalkozik. Nyilván borzad az „elmúlástól”, fél a fájdalom-
tól, a rosszullétektől, magától a végső pillanattól is, és minden jel 
arra mutat, hogy félelmében szeretne minél hamarabb túlesni a 
dolgon. Ez azt bizonyítja, hogy nem a halálába nem törődött bele, 
hanem inkább abba, hogy végig kell járnia az odavezető utat. Ezt a 
Duna Televízió műsorának ihletett megszövegezője így kommentál-
ta: „Ragaszkodik az önrendelkezés, a döntés szabadságához, elhatá-
rozza, hogy öngyilkos lesz.” Vagyis nem hagyja magát kitenni a sors 
önkényes játékainak: maga akarja eldönteni, mikor és hogyan pusz-
tuljon el! Az általa megtervezett és előidézett halálával akarja „kike-
rülni” a természet rendjébe tartozó, Isten rendelése által reámért 
halált. A klinikai eredmény ugyanaz, az „önrendelkezés” dacban 
kimerülő „szabadságának” elégtétele pedig kétes, és az élettel 
együtt elillanó. 

A főszereplő első kísérlete nem sikerül, mert a hegyekben men-
tőexpedíciót szerveznek a megkeresésére, és rátalálnak, mielőtt 
megfagyna a havas sziklákon, majd visszaviszik a kórházba, ahon-
nan megszökött. 

A műsorszövegező ekkor így fogalmaz: „Mégsem nyugszik bele a 
kikerülhetetlen végbe (…). Érezve az utolsó óra közeledtét, ismét a 
tudatos cselekvést választja.” Ez a tudatos cselekvés – amely kifeje-
zés rációimádó korunkban a tiszteletre méltó emberi értelem és 
méltóság megnyilvánulásának egyik megfogalmazása – azt jelentet-
te, hogy kivetette magát a kórház egyik emeleti ablakán. Vajon 
miért bírna több méltósággal az önmagunk szándékos halálra zúzá-
sa, mint ha megvárnánk, míg szerveink a maguk természetes útján 

                                                                 
1 Például a Duna Televízióban 2004. augusztus 8-án este. 
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elcsendesednek? És hogyan állíthatjuk valakiről, hogy nem nyugo-
dott bele a kikerülhetetlen végbe, ha valójában idő előtt ő maga 
provokálja ki azt? 

A rendező szerint a filmjéből „valamiféle optimizmus mégiscsak 
sugárzik”, mert „van valamiféle remény”, hogy „az embernek nem 
kell kétségbeesés közepette távoznia”.2 Ez a „remény” kizárólag az 
utolsó képből szűrhető le: miközben Tomasz ott fekszik holtan az 
épület mellett a betonon, pizsamás alakja a közelben feltűnő hegyek 
hófoltokkal borított sziklái, vagyis a szabadság birodalma (?) felé 
siet. Az optimizmusnak ezzel a képpel való összekapcsolása hazug. 
Hogy miért, azt elmondom a továbbiakban.  

* 

Ha egy kicsit szétnézünk a földi elmúlás portáján, előbb-utóbb 
ráakadunk a klinikai halált megjárt emberek élményeiről szóló 
szakirodalomra. Raymond Moody úttörő könyvének3 megjelenése 
óta világszerte kutatják ezt a jelenséget, melyről az életbe visszatér-
tek mintegy harminc százaléka számol be. A kutatók ezzel kapcso-
latban tudományos magyarázattal nem tudnak szolgálni. Biztosan 
sok olvasó ismeri már, de röviden elsorolom az élmény fő mozzana-
tait. Az ember egy adott pillanatban kívülről látja a saját testét és 
annak környezetét, olyan dolgokat is, amelyeket tágra nyílt testi 
szemével nem észlelhetne. Aztán egy sötét alagútszerű valamin 
halad át, és kijut a fényre. Mindeközben végtelen nyugalmat, sőt 
boldogságot érez. A fényben megszólíthatja őt egy láthatatlan lény, 
akiből szeretet árad. Nem minden ember jut el eddig a fázisig. Ter-
mészetesen valamennyien visszatérnek feléledő testükbe, másként 
nem is tudhatnánk tőlük arról, hogy mit éltek meg. 

Mindezt csak azért említem, mert témánkhoz tartozik egy öngyil-
kosságot megkísérelt fiatalember Kenneth Ring által feljegyzett be-
számolója: „…a hang a végén ezt kérdezte tőlem: »Vissza akarsz-e hát 
menni?« (…)»Fejezd be az életedet a földön.« Mire én azt mondom: 
»Nem, meg akarok halni.« Mire ő: »Megszeged a törvényeimet, ha 
öngyilkosságot kísérelsz meg. Nem leszel velem a mennyben, ha 
most meghalsz.« Én meg azt kérdem: »Mi lesz velem akkor?« Ezután 

                                                                 
2 Az idézett szövegek a rendező bevezetőjének 2004. augusztusi videofelvé-

teléből, valamint a világhálóról akkor letöltött műsorszövegből származ-
nak. 

3 Raymond A. Moody: Élet az élet után. Gondolatok a halál utáni életről. 
Budapest, 1993. (Az angol nyelvű eredeti 1975-ben jelent meg.) 
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tért vissza az öntudatom. Nem tudom hát, hogyan folyt volna tovább 
ez a beszélgetés.”4 

Bárhogy is értékelje valaki ezt a történetet, mi, keresztények, 
tudjuk, hogy halálunkkor mindnyájunkat a Fény vár, az Örök Vilá-
gosság, és azt is, hogy további sorsunk attól függ, hogy hogyan éltünk 
és hogyan haltunk itt a földön. Tudjuk, hogy a fiatalembernek igazat 
mondott az a lény: aki elhajítja az életét, gondolván, hogy nem annak 
van joga rendelkezni vele, akitől kapta, hanem neki magának, az soha 
nem látja meg Isten arcát. Mert gyilkos: a saját életünk kioltása épp-
úgy az ötödik parancs megszegését jelenti, mintha egy másik embert 
öltünk volna meg. 

Ezért hazug a Spirál című film befejezése: az öngyilkos ember 
nem a képletesen megjelenített szabadságba jut, a halála – éppen a 
módja miatt – nem optimizmust sugall, hanem mélységes kétség-
beesést indokol. 

 
* 

A „kegyes halál” gondolata már régen benne van irodalmi alko-
tásainkban és filmjeinkben. A fogalom – jogi fedezettel – mindin-
kább gyakorlati polgárjogot kap világunkban. Ma hallgatólagosan 
több országban (például Nagy-Britanniában) is alkalmazzák, Hol-
landiában és Belgiumban viszont törvény engedélyezi, hogy a halá-
los betegek – ha kérik – orvosi segítséget kapjanak életük mihama-
rabbi befejezéséhez. Ezt a lehetőséget Hollandiában nemrég a kí-
vánságukat kinyilvánítani nem tudó gyógyíthatatlan csecsemőkre is 
kiterjesztették, jelenleg pedig az eutanázia ottani élharcosainak már 
az a célja, hogy olyanok is kapjanak ilyen segítséget, akik semmiféle 
orvosilag kimutatható betegségben nem szenvednek, de elviselhe-
tetlennek érzik az életüket.5 Magyarán: Hollandiában, abban az 
országban, amely a liberális drogfogyasztás eszmei fellegvára, és 
amely élen jár a természetellenes szexuális kapcsolatok felkarolásá-
ban, talán nemsokára az öngyilkosjelöltek is orvosi közreműködés-
sel vethetnek véget az életüknek. 

A halálhoz való ilyen viszonyulásunk, amely az abortusz vonat-
kozásában is jelentkezik, jórészt a könnyebb választásának mind 
általánosabb gyakorlatából fakad. Kényelmesebb és olcsóbb megölni 
a gyermeket, mint megszülni és felnevelni őt. Olcsóbb és kényelme-
sebb megölni az öregeket, mint megvárni, míg természetes úton 

                                                                 
4 Kenneth Ring: Halálközeli élmények. A klinikai halál állapotának tudo-

mányos vizsgálata. Budapest, 1994. 89. 
5 Marleen Peters: Suffering from life. Summaries of Relevant number 1, 

2005, Magazine of Right to Die-NL (NVVE). 
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távoznak a földi életből. Nem kétséges, hogy mind anyagiasabb és 
mind részvétlenebb világunkban az idős emberek jelentős része lelki 
problémáival teljesen magára marad, és az együttérzésnek a társada-
lomból való egyre nagyobb mérvű kipusztulása miatt betegségében 
fokozottan és megalázóan kiszolgáltatottnak érzi magát. Ez a tény 
önmagában is hajlamossá tehet valakit az öngyilkosságra. A lehetsé-
ges vagy még élő hozzátartozóink iránti szeretetlenségünket, vala-
mint áldozatkészségünk hiányát humanitárius jelszavakkal takargat-
juk, mondván: nem akarjuk, hogy gyermekeink nehezebb anyagi 
körülmények között nőjenek fel, inkább „megkíméljük” őket ettől a 
sanyarú sorstól, szüleinket, nagyszüleinket pedig meg akarjuk men-
teni a „hiábavaló” szenvedéstől, hiszen „nekik jobb”, ha a mestersé-
gesen előidézett fájdalommentes halált választják. 

Mindezen törekvésünket – mint láttuk – ideológiai érvekkel 
támasztjuk alá: az ember szabadságjogaira hivatkozunk. A nőnek 
joga van a testéről dönteni, ennek érdekében a magzatnak nevezett, 
semmibe vett emberi lénynek az élethez sincs joga. A társadalmun-
kat mindinkább uralma alá hajtó propagandagépezet azt hirdeti, mi 
több, sugalmazza: a halál felé tartó embernek joga van megválasz-
tani halála idejét és módját. Ez a jog elválaszthatatlan az „emberi 
méltóságtól”.  „Emberbaráti” szándékkal arra késztetjük a gyógyít-
hatatlanokat, hogy ne a sorssal megbékélten fogadják a halált, ha-
nem öngyilkos lélekkel meneküljenek ki a földi életből. A gyilkosság 
kultusza terjed a földön; mind több „civilizált” országban gondos-
kodnak arról, vagy egyelőre még csak „harcolnak” érte, hogy a tör-
vény szentesítse is ezt. Így válik a mindinkább erkölcsi szörnyszü-
lött képét öltő jogi felépítményünk eltorzult lelkünk tükörképévé és 
további folyamatos nyomorítójává.  

 
* 

Ugyancsak az emberi jogokra hivatkozott Eörsi Mátyás is, aki 
pártja nevében kijelentette, hogy: „Az SZDSZ a többi európai libe-
rális párttal együttműködve határozottan fogja Strasbourgban kép-
viselni a szabad emberek szabad választását az élet és halál legsú-
lyosabb kérdéseiben is.”6 

Nem kétséges, hogy a gyilkolás lehetőségének a harcterekről a 
civil életbe, ráadásul éppen az orvosok eredetileg gyógyító szándékú 
tevékenységébe való törvényes bevonásával a ne ölj parancsának 
érvénytelenítése folyik. Része ez annak az egyetemes hadjáratnak, 
amelyet a liberálisok és más ateisták az etikus emberi tartás ellen 
folytatnak. A Tízparancsolat valamennyi pontját alaposan aláak-

                                                                 
6 Lásd Eörsi honlapján: http://www.eorsi.hu/politikainaplo/?091. 



300 
 

názta már a tömegkommunikáció, a világhálón hozzáférhető lehe-
tőségek néhány káros válfaja, a politikai és a gazdasági élet sok 
általánosan elfogadott embertelen mechanizmusa, valamint az ok-
tatás is – amint azt „civilizált társadalmunk” egész légköre bizonyít-
ja. A jogalkotás szorgos része ennek a folyamatnak, hiszen az erköl-
csi elvárásokat a jogszabályok tiszteletben tartásának az igényével 
igyekeznek felváltani. Ráadásul a jogszabályok – nem csupán az 
ötödik parancs esetében – mind gyakrabban mondanak ellent a val-
lás tanításainak, a természetes emberi jóérzésnek és a józan észnek 
is. 

 E folyamat mozgatói közé tartozik Magyarország mai minisz-
terelnöke, Gyurcsány Ferenc is, aki egy 2004. szeptemberi tévéin-
terjúban a polgárok jogos törekvéseiről szólva többek között azt 
mondta: „akinek öregedő, öregecskedő felesége van, az fiatalabbat 
érdemelne”7. Különös, hogy főleg a nők jogainak magyarországi 
védelmezői háborodtak fel rajta, mintha itt sem az erkölcs, hanem 
csak a jog lebecsülése történt volna. Az idézett kijelentés nemcsak a 
ne törj házasságot ószövetségi parancsának mond ellent, hanem 
mindannak, amit Jézus a férfi és a nő házastársi kapcsolatáról taní-
tott. Ezért az előbbi idézet nem egyszerűen a nők lenézését jelentet-
te, és még kevésbé tekinthető csupán egy „mulatságos elszólásnak”. 
Ez az erkölcsi nihilizmus tömény kifejeződése volt.  

 
* 

Kétségtelen, hogy nem a szabadságvágyunk, nem a – legtöbb-
ször hamis összefüggésekben és felfogásban emlegetett – méltósá-
gunk tesz bennünket emberré, hanem az erkölcsi tartásunk. Vagyis 
benső tartalmaink, nem pedig külső tényezők. Méltósággal akkor 
halunk meg, ha lélekben felkészülünk rá, tudván, hogy a kapun túl 
a Mindenség Ura vár reánk. Ennek a lehetőségétől akarnak meg-
fosztani mindenkit azok, akik az ember erkölcsi alapjainak legtöké-
letesebb összefoglalását, a Tízparancsolatot ki akarják irtani feleba-
rátaik tudatából és érzéseiből, és a „tovább úgy sincs semmi” sugal-
latával a haldoklókat öngyilkosságra késztetik. Biológiai lényeknek 
tekintik őket, akiknek az útra készülve mintha már nem is lennének 
lelki igényeik. Jobbára csak a fizikai fájdalmuk miatt aggódnak, 
pedig a ma orvostudománya éppen elég eszközzel rendelkezik en-
nek csillapítására. Igazán aggódni egy haldoklónak csak a lelkéért 
érdemes. Nem véletlenül fakad fel gyakran az imádság: „a hirtelen 

                                                                 
7Lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyurcs%C3%A1ny_Ferenc - a Szemé-

lyi problémák alcímnél. 
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haláltól ments meg, Uram, minket”. Hiszen az értelme ez: adj időt, 
Uram, hogy méltóképpen felkészüljünk az útra. 

 Mind az egyén, mind a társadalom létalapja az erkölcs. Vajon 
mi mozgatja a hivatásos vagy amatőr erkölcsrombolókat? Ők az 
emberiséget a pusztulásba, az egyes emberek lelkét pedig a kárho-
zatba szeretnék juttatni. Ezért a lélek halálának kibicei. 

A sátán létezésében sok hívő ember is kételkedik. Csatlakoznak 
hozzájuk a liberális teológusok is. Erről a kérdésről Charles Baude-
laire fogalmazott találóan és pontosan: „Az ördög legravaszabb for-
télya az, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik.” Noha létét a tár-
sadalom működése bőségesen igazolja, sok jó szándékú embert is 
sikerül megtévesztenie. Ezek számára érthetetlen marad, hogyan 
lehet a gonoszság része a világnak, és hajlamosak ezt is Istennek tu-
lajdonítani. 

A társadalmat erkölcsi fundamentumától megfosztani igyekvő 
emberek a sátán szolgái. Vajon azt hiszik, hogy a gazdájuk meg 
tudja majd menteni őket Isten igazságos haragjától? 

 
  
Megjelent az Új Kéve 2005-ös évfolyamának 3. számában. 
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(Göteborg, 2004. szeptember) 

Viharkeltés a Passió című film körül 

Még be sem mutatták, sőt még el sem készült, de már kifogá-
sok és bíráló, sőt vádló megjegyzések garmadájával illették Mel 
Gibsonnak a Jézus szenvedéséről szóló filmjét. Az igazi roham 
azonban a közönség elé kerülése pillanatától kezdődött. A film ro-
vására írták a rendező apjának vallási és politikai nézeteit, erkölcsi 
alapon bírálták a szereplők kiválasztását, és kétségbe vonták a go-
nosz filmben való megjelenítése módjának helyességét. Volt, aki 
bibliai idézetekkel támasztotta alá véleményét, miszerint a film a 
hamisság műve, mások Istennek a készítőkkel szembeni felháboro-
dásaként értékelték a tényt, hogy a főszereplő a kereszt hordozása 
közben kificamította a vállát, de még inkább azt, hogy míg a film 
forgatása közben a kereszten függött, belécsapott a villám. (Baja 
ugyan nem esett, pedig ha Isten valóban haragudott, el is pusztít-
hatta volna.) Volt, akit viszolyogtatott, hogy a néhány másodperc-
nyi végjelenetben a rendező Jézus tiszta és nyugodt arcával érzékel-
tette a feltámadás dicsőségét. Számára túl „jólfésült” volt ez a Jézus. 
Olyan is akadt, aki a film megtekintése közben a vérző férfihús 
látványától egy szadomazochista homoszexuális klubban érezte 
magát. 

Az említettekhez hasonló és még jócskán tovább sorolható, va-
lójában mesterkélt kifogások helyett két alapvádat érdemes meg-
vizsgálni. Az egyik szerint a rendező Jézus megkínzatásának natu-
ralista bemutatásával olcsó hatásokra vadászott, és lényegében 
meghamisította a Biblia igazi üzenetét. A másik vád értelmében a 
film – némelyek szerint tudatosan, mások szerint talán szándékta-
lanul – a Jézus halálában felelős zsidók megjelenítésével antiszemi-
ta indulatokat kelt. 

 
A szenvedés tényei 
 
A kiinduló kérdés ez: vajon valóban olyan kegyetlenül bántak 

Jézussal, mint ahogy az a filmen látható? Tényleg ilyen embertelen 
szenvedéseken kellett keresztülmennie? 

Gyermekkoromban – és még nagyon sokáig azután is – úgy 
képzeltem, hogy mivel Jézus elfogásakor azonnal megadta magát, 
szépen megkötözték a kezét, és elsétáltak vele a főtanácshoz. Úgy 
tudtam, itt kapta az első ütést, amikor egy poroszló felfogása szerint 
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nem felelt eléggé illedelmesen a főpap kérdésére (János 18,20–23). 
Pedig a Szentírás világosan megmondja: „körülfogták Jézust, kezet 
emeltek rá, és foglyul ejtették” (Máté 26,50). Kezet emeltek rá – ez 
a magyar értelmező szótár szerint azt jelenti: ütötték, bántalmaz-
ták.1 Ha ezt nem fogjuk fel, nem igazán érthető, miért szaladtak el 
oly hamar mellőle a vele levő apostolok. Nagyon elképzelhető, hogy 
azok, akik bekísérték, később, útközben sem hagyták abba az ütle-
gelést. A Passió című film tehát kétségtelenül a valóságot ábrázolta: 
egy már összevert Jézust hurcoltak a főtanács elé. 

Az erőszak újabb kollektív kitörésére akkor került sor, amikor 
Jézus Kaifás szemébe mondta, hogy igen, Ő a Megváltó. Látván, hogy 
a főpap megszaggatja ruháit, és hallván kiáltását: Káromkodott! – „az 
emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle, és bántalmazták” (Lukács 
22,63), „szembeköpdösték, és ököllel verték” (Máté 26,67), „néme-
lyek leköpdösték, aztán arcát letakarva ököllel verték, s közben kér-
dezgették: »Találd el, ki az?« Még az őrség tagjai is arcul verték.” 
(Márk 14,65) Úgy történt, ahogy Mózes ötödik könyve az álpróféták-
kal szembeni magatartást előírja: „Először te emelj rá kezet, aztán az 
egész nép” (Második Törvénykönyv 13,10). Ez a magyarázata annak, 
hogy Péter háromszor is megtagadta ott Jézust. Ez a cselekedete szá-
momra csak most, a film megtekintésekor vált igazán érthetővé. 
Hiszen Péter nem volt gyáva: egymagában rontott karddal a Jézust 
letartóztatni érkezett tömegre, ezt követően pedig nem bújt el, ha-
nem bement az ellenfél barlangjába. Az „istenkáromló” ellen kirob-
bant erőszak légkörében viszont bizony nehéz lett volna bevallania, 
hogy társa a megvádoltnak. A Biblia tárgyilagos megfogalmazásai 
keveset érzékeltetnek a helyzet indulati töltéseiből. 

Jézus a filmben az arcán viseli a történtek nyomait. Hazudna a 
mű, ha ez másként lenne. 

A Jézussal történteknek egy rendkívül szemléletes bizonysága 
is van: a torinói lepel. Sokan középkori hamisítványnak tartják, de 
ezt csak azok tehetik, akik nem ismerik a rajta többféle szakember 
által, modern eszközökkel végzett vizsgálatok eredményét. A lepel 
negatív képet hordoz, aminek a fogalmát is csak a legújabb korban 
ismertük meg. A vászon szövésmódja a Jézus korabeli Palesztinából 
ismeretes. A benne talált sokféle virágpor igazolja a lepel Kis-
Ázsián keresztül Bizáncig megtett útját, majd bizonyítja, hogy on-

                                                                 
1 Károli Gáspár ezt finomabban fordítja: „kezeiket Jézusra veték”. Ezt a szö-

vegrészt a Bibliának a könyvtáramban és a világhálón fellelhető több, kü-
lönböző nyelvű fordításában vetettem össze. Zömük ugyanazt a kifejezést 
használja, mint az általam fent idézett, a Szentírás több magyar kiadásá-
ban is megegyező változat. – T. K. A. 
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nan egy nagy ugrással került Franciaországba. Vagyis a keresztesek, 
akik Bizánc kifosztásakor elrabolták, minden bizonnyal becsoma-
golva vitték magukkal, így útközben nem kerülhettek rá újabb vi-
rágporszemek. Egy középkori hamisító nem számolhatott a pollen-
analízissel, hogy a vásznat maga szórja be a megfelelő virágporok-
kal. A szeg nyomát az akkori elképzelés szerint a tenyér közepére 
helyezte volna. A lepel tanúsága szerint viszont a szegeket a kéztő-
csontok között levő résen át verték be,2 így a test nem szakadhatott 
le a keresztről, mint az előző esetben történt volna. A vásznon levő 
lenyomat egy olyan embertől származik, akivel ugyanaz történt, 
mint Jézussal a Biblia szerint. A vérnyomok igazi vértől erednek, és 
úgy helyezkednek el, ahogy egy keresztre feszített ember esetében 
ez várható. A halott szemein pénzérmék voltak. Az egyiknek a fel-
írását elektronmikroszkóp segítségével sikerült leolvasni. Egy olyan 
érme volt, amelyet Jézus halála körüli időkben használtak Paleszti-
nában. A kép semmilyen festékanyagot nem tartalmaz; oly módon 
keletkezett, mintha a vászon szálai megpörkölődtek volna, de csu-
pán a felszínen, az elszíneződés nem hatja át egyetlen szál egészét 
sem. Ennek következtében ma, a XXI. század elején nem ismerünk 
olyan módszert, amellyel a hamisítást – ha az volt – meg tudnánk 
ismételni. 

Egyetlen próba – minden más vizsgálattal tökéletes ellentétben 
– nem igazolja a lepel valódiságát: a radioaktív szén segítségével 
történő kormeghatározás. E szerint a vászon a XIII-XIV. századra 
datálható. Ennek az írásnak nem tárgya, hogy a témával kapcsola-
tos homályos pontokat vagy a szakemberek vitáit érintse, esetleg a 
módszer bizonytalanságainak példáit sorolja. Mindezeknek más he-
lyeken utána lehet nézni.3 Magam azonban bizonyos vagyok benne, 
hogy a kormeghatározás téves, és a lepel, a számtalan többi bizony-
ságnak megfelelően, a keresztfán meghalt Jézus testének képét 
hordozza. Ezért ezt a képet, összevetve a bibliai leírással, joggal 
használhatjuk arra, hogy nagyobb pontossággal felvázolhassuk 
szenvedése hiteles történetét. 

Az eddig mondottak alapján nem meglepő, amit a Jézus arcá-
nak lenyomatából megállapíthatunk: „A jobb szemüreg egészen 
bedagadt, az orr felső része erősen deformálódott. Feltűnő daganat 
látszik a jobb orrcimpa mellett és a bal szem fölött is. Az alsó ajak 
duzzanata is ütések nyomát viseli. Az arc deformációi és a bőrfelü-

                                                                 
2 Ezt az anatómusok Destot-nyílásnak nevezik. 
3 Lásd például Viz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározá-

sa. Budapest, 1998. 
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let sérülései arra vallanak, hogy ezt az arcot súlyos ütések érték.”4 
Ezeknek a sérüléseknek egy része talán nem közvetlen emberi dur-
vaság eredménye, hanem akkor keletkezett, amikor Jézus a kereszt-
fával elesett. 

A legnagyobb szörnyűségek Jézus megkorbácsolásakor kez-
dődnek. Adjuk át ismét a szót a szakembernek: „A végrehajtás esz-
köze a római korbács, a flagrum volt. Nyélből és három bőrszíjból 
állt, a szíjak visszahajtva levarrott végébe csont-, vagy a kézisúlyzó-
hoz hasonló alakú, két végén kis golyóvá szélesedő ólomdarabokat 
erősítettek. (…) Minden ütése egyszerre három sebet okozott: a 
szándékosan gyenge ütés legalább véraláfutást eredményezett, a 
»normális« vagy erővel adott pedig feltépte a bőrt és izom- és bőr-
darabokat szakított ki a vérző sebből, rettenetes fájdalmat okozva 
az áldozatnak.”5 „A lepel teljes mértékben tanúsítja, hogy Jézus a 
leírt körülmények között végrehajtott korbácsolást szenvedte el. A 
kb. 4 cm hosszú, zömmel a test hátoldalán a nyaktól a bokáig, de 
elszórtan az egész testfelületen megtalálható korbácsnyomok jelleg-
zetes, két végükön kiszélesedő formájúak, tehát ólmos flagrumtól 
származnak. A sebek hármas csoportokban helyezkednek el, annak 
bizonyítékául, hogy a korbácsnak három szára volt.”6 

„A lepelről készült fényképeken össze lehet számolni a kor-
bácsütésektől eredő sebek nyomait. Mivel nem minden sebhely 
azonosítható biztonsággal, a számok az egyes kutatóknál némileg 
eltérnek, és 100 és 120 között ingadoznak. (…) E rettenetes tortúra 
után az áldozat, ha egyáltalán túlélte, a szó szoros értelmében félig 
halott volt.”7 

Mindezek után nem csoda, hogy Jézus – bár a Biblia nem em-
líti, csak a hagyomány – útban a Golgota felé többször összeesett. 
Ezért kellett a rómaiaknak végül a cirenei Simont kötelezniük, hogy 
ő vigye tovább a keresztet. 

Jézus, eredetileg ács lévén, hozzá volt szokva a fizikai munká-
hoz. Semmi alapunk ezért azt feltételezni, hogy gyenge testalkata 
lett volna. Hogy mennyire elbántak vele, annak bizonyítéka nem-
csak a többszöri esés a keresztúton, hanem még inkább a tény, hogy 
a kereszten már három óra múlva kiszenvedett. 

A filmből nem tűnik ki, hogy a kereszthalál valójában lassú 
megfulladás. A rendező nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a korty-

                                                                 
4 Viz László: i. m. 128. 
5 I. m. 135. 
6 I. m. 136. 
7 I. m. 136–137. 
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nyi levegőért küzdés haláltusáját megjelenítse. A keresztfán függő 
ember ugyanis a mozgás által okozott nagy kínok között fel kell 
tornássza magát minden rendes kilégzéshez. Volt, aki napokig kín-
lódott. Jézust hóhérai olyan fizikai állapotba hozták, hogy csak 
három órán át bírta. Nem véletlenül csodálkozik Pilátus a hamari 
halálon, és rendeli jelentésre a századosát, mielőtt engedélyt ad a 
holttest levételére (Márk 14,44–45). 

 
A film képanyaga 

A második kérdésünk: túlméretezte-e a film Jézus szenvedését, 
öncélúan, esetleg üzleti érdekből alkalmazta-e az ezzel kapcsolatos 
„látványt”? 

Vizsgáljuk meg mindenekelőtt a mennyiségi jellemzőket. A vi-
deofilm megtekintése közben kronométer segítségével kis hibaha-
tárral meghatározhatjuk az erőszak alkalmazása és szünetelése 
periódusainak hosszát, majd kiszámíthatjuk ezek arányát. 

Gyakorlatilag erőszakmentes periódusok: A Getsemáne-kert 
eseményei Jézus letartóztatásáig, a főtanácsnál történt kihallgatás 
legnagyobb része, az ezt követő éjszaka, a másnapi kihallgatások 
Pilátusnál és Heródesnél, a megkorbácsolás és a tövissel való ko-
szorúzás utáni néhány perc a halálos ítélet megszületéséig, a film-
nek a Jézus halála utáni rövid része, valamint a valamely múltbeli 
eseményt idéző, pontosan tizenöt rövid bejátszás. Mindezek az 
egész megjelenített történetnek kevéssel több, mint a felét (51,8 %-
át) teszik ki. 

Erőszakban bővelkedő események: a letartóztatás és a bekísé-
rés, a Jézus istenkáromlónak nyilvánítása utáni rész, a megkorbá-
csolás és a tövissel koszorúzás, a keresztút és a megfeszítés a halál 
beálltáig. Mindezek azonban nem folyamatosan jelenítik meg a 
kegyetlen erőszakot. A kamera sokat időzik a nézőként jelen levő 
embereken, a tolongó tömegen, és különösen az eseményeket nagy 
szenvedéssel követő Márián, Mária Magdolnán és János apostolon. 
A film csak rövid ideig mutatja például Jézust, amint a korbácsüté-
seket szenvedi, néha csak a tőkéhez bilincselt reszkető kezeit látjuk, 
de leginkább a két katonát, amint nagy élvezettel forgatják kínzó-
szerszámukat. Máskor Máriával együtt eltávolodunk a helyszín 
közeléből, de távolról hallatszanak az ostorcsapások, valamint az 
ütéseket latinul számoló hang. Úgy vagyunk tehát benne az esemé-
nyekben, hogy a kegyetlenség tényei legtöbbször nem képileg, ha-
nem inkább csak közvetve vannak jelen számunkra. Persze nem 
kíméltetünk meg a közvetlen látványtól sem, és ez igencsak megrá-
zó, mert a film úgy mutatja, ahogy az valójában lehetett. Mégis, ha 
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az erőszak képi megjelenítésének mennyiségét vizsgáljuk, azoknak 
a periódusoknak is csak legfeljebb a fele hosszát számíthatjuk ide, 
amelyekre ez jellemző. Vagyis a nyílt erőszak a film egészének a 
negyedében sincs közvetlenül jelen. Ezért alapvetően hamis az az 
állítás, amely szerint „két órán keresztül nézhetjük, mint verik előt-
tünk Jézust”.8 

A bántalmazások nyomai természetesen végig ott maradnak Jé-
zus testén.  Lehet, hogy a szenvedő Jézus látványán fintorgók egy má-
sik történetet szerettek volna látni. De nincs mit tennünk: ez az igaz. 

A rendező több kérdésben élt a művész szabadságával. Például 
a hagyományos elképzelésnek megfelelően Jézus az egész keresztfát 
vonszolja a filmben a Golgotára, noha valószínűleg csak a vízszintes 
részét, a patibulumot (ez is megvolt 50-60 kiló) helyezték a vállaira. 
Lehetséges, hogy a filmben megkorbácsolásakor több ütést számol-
tak ki Jézusra, mint amennyit valójában kapott. Ez csak feltétele-
zés, de ha így történt is, jogosan alkalmazható eszköznek tekinthet-
jük arra, hogy segítsen nekünk felfogni a büntetés egész szörnyűsé-
gét. Az mindenképpen bizonyos, hogy korbácsolás után Jézus ab-
ban az állapotban volt, amelyben a filmen látjuk. A Biblia nem szól 
arról, hogy Jézust a római katonák a keresztúton is bántalmazták 
volna, mint ahogy ez a filmben történt. Tudjuk viszont, hogy jóin-
dulatukra nem lehetett számítani; emlékezzünk csak a megkorbá-
csolás utáni viselkedésükre (János 19,1–3), vagy arra, hogy még a 
keresztfán is gúnyolódtak vele (Lukács 23,36). Talán azt vártuk 
volna tőlük, hogy amikor Jézus elesik, udvariasan megkérjék, álljon 
már fel, és vigye gyorsabban a keresztjét? A helyzet természetével 
egyezik, hogy az ilyen kívánságaikat ütlegeléssel támasztották alá. 

Az események igen mértéktartó és tárgyilagos bibliai előadá-
sának ismeretében csak akkor érezhetjük át egészen, mi történt 
Jézussal, ha a képzeletünket is igénybe véve, mélyen utánagondo-
lunk. A Passió című film készítői ezt cselekedték, hogy a valót és az 
igazat sikerüljön bemutatni. 

 
A bibliai üzenet meghamisítása 

A kritizálók egy része azt állítja, hogy a film a szenvedéseket 
elkülöníti Jézus életétől és tanításaitól, valamint a feltámadás ese-
ményeitől, és ezáltal megcsonkítja az Evangélium üzenetét. Hogy a 

                                                                 
8 „On voit Jésus tabassé devant nous pendant deux heures” – nyilatkozta a 

filmről Patrick Desbois atya, a judaizmussal való kapcsolatok francia püs-
pöki bizottságának a titkára. La Croix, 2004. március 29. 19. 
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megjelenített erőszak eltakarja Jézus személyét és üzenetét is: a 
szeretetet. 

Ezek a fenntartások elvileg csak keresztények szájából hangoz-
hatnak el, hiszen az Evangélium üzenetének teljessége, Jézus sze-
mélye és tanítása a nemkeresztények vagy a hitetlenek számára 
nem lehet ilyen aggodalmasan fontos. 

Minden keresztény számára Jézus a Megváltó, a Fölkent, görö-
gül Khrisztosz. A keresztény megnevezés ebből a görög szóból 
származik. Jézus Krisztus mindenekelőtt azért jött a földre, hogy 
megváltson bennünket. Persze, hogy tanítson is. Mindenekelőtt 
szeretetre. És a leginkább azzal bizonyította irántunk való szerete-
tét, hogy akképpen cselekedett, amint tanított: „Senki sem szeret 
jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (János 15,13). Ez a mon-
dat a film egyik bevágott rövid jelenetében is elhangzik, fontos 
támpontot adva a történések értelmezéséhez. 

Sokan azt hiszik, hogy Jézus a Getsemáne-kertben a halálféle-
lemtől szenvedett. Ez nagy tévedés. A haláltól igazán az fél, aki 
lényének megszűnését rettegi, azt gondolva, hogy nincs tovább. 
Jézus tisztában volt azzal, mi a halál, azzal is, hogy harmadnapra 
feltámad. Őt elfogása estéjén az az út borzasztotta el, amelyről tud-
ta, hogy a halála pillanatáig be kell járnia, tudta, hogy az tele lesz 
megaláztatással és mérhetetlen szenvedéssel. Azon az estén ember 
voltának attól való iszonyodását győzte le, aminek a látványától a 
Passió című film kapcsán ma sokan iszonyodnak. 

A film egy másik kis jelenetében így vall magáról: „Én vagyok a 
jó pásztor. Életemet adom a juhaimért. Nem veszi el tőlem senki, 
magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van 
rá hatalmam, hogy visszavegyem.” (Összevont szöveg, lásd János 
10,11–18.) 

Hogy lehet az, hogy némelyek nem veszik észre, micsoda fen-
ség nyilvánul meg a szenvedésnek érettünk való önkéntes vállalásá-
ban? Ha korlátolt elménkkel nem értjük is, hogy Isten Fiának a 
kínhalála hogyan lesz kozmikus jelentőségűvé, miként hoz vele 
nekünk megváltást, lássuk már meg, hogy ebben az esetben nem mi 
áldozunk Istennek, mint ahogy az évezredeken át történt, hanem 
Isten hoz áldozatot miértünk: önmagát áldozza fel. Ennek a jelentő-
ségéről némi fogalmat akkor alkothatunk, ha tisztába kerülünk 
azzal, hogy Jézus számára mivel járt ez az áldozat. 

Mire elfogói megérkeztek a Getsemáne-kertbe, vége volt a két-
ségeknek, Jézus lelkéből eltűnt minden meghasonlás. A vállalás 
döntése fölényesen győzedelmeskedett. Az őt keresőknek nyugod-
tan és méltósággal mondta: „Én vagyok.” Pedig jól tudta, mi követ-
kezik. A megkorbácsolása előtti pillanatokban a tőkéhez bilincselt 
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kézzel így imádkozott: „Atyám, a lelkem készen áll.” Valahányszor 
összeesett, konok elszánással állt fel. Az arca összezúzva, bőre vére-
sen széthasogatva, már jártányi ereje alig volt, de sugárzott belőle a 
beteljesítés akarata. És erre a filmre mondják némelyek, hogy el 
van födve benne a krisztusi tanítás lényege: a szeretet. 

Hajdani hittanóráinkon a pap – különösen nagyböjt idején – ar-
ra buzdított mindenkit, hogy elmélkedjünk Jézus szenvedéseiről és 
haláláról. Lehet, hogy ma már, amikor a böjtről is leszoktunk, so-
kan anakronisztikusnak, elavultnak tartják az ilyen „régmúlt dol-
gokkal való” foglalkozást. Pedig ma nagy divatja van a különféle 
meditációknak. Minden keresztény számára az igazi meditáció az 
lenne, ha Jézusnak nemcsak szavai, hanem élete fölött is elmélked-
nénk, hogy cselekedeteinek megértésével jobban felfogjuk tanítása-
it. A mások iránti szeretet nagysága az értük hozott vagy értük hoz-
ni kész áldozattal mérhető. Jézus krisztusi áldozatának nagyságát 
akkor érthetjük meg, ha a magunkba szállás pillanataiban sikerül 
átélnünk valamit abból a szenvedésből, amelyben miattunk része 
volt. 

Ma, világi vágyaink uralomra jutásának és az előttük való hó-
dolásunknak a korszakában viszolyogtatónak tartjuk a szenvedést. 
Nem akarunk szembenézni vele, még ha az tanulságunkra lenne is. 
Valamikor természetes volt, hogy szembenéztünk a halállal. Ma 
elbújni szeretnénk előle. Vannak még helyek a világon, ahol a halot-
tat nyitott koporsóban terítik ki, hogy mindenki elbúcsúzhasson 
tőle. A modern társadalomban (a svédben például) gyakran bedug-
ják gyorsan a ládába, és annak födelét simogatva veszünk búcsút az 
elhunyttól. Nehogy az arcán megpillantsuk saját halálunk lehetősé-
gét, és eszünkbe jusson az a pillanat, amikor számot kell majd ad-
nunk életünkről. 

A filmet ért kifogásokból úgy tűnik, mintha Jézus mérhetetlen 
szenvedéseihez csak valódi együttérzés nélkül, valamilyen elvont, 
intellektuális szolidaritás „modern” érzésével szabadna viszonyul-
nunk. Mindent csak érzelmi túlzások nélkül! Bár a Bibliában Jézus 
megpróbáltatásainak mindegyike ott van, ha másutt nem, a sorok 
között, a velük való maradéktalan szembenézés érzelmileg még eltú-
lozhatná számunkra az Ő megváltói nagyságát. 

E fejezet első bekezdésében idézett vélemények a francia kato-
likus püspöki konferencia információs és kommunikációs bizottsá-
gának Mel Gibson Passió című filmjével kapcsolatos hivatalos állás-
foglalásából9 valók. Ők is haladnak a korral. 

                                                                 
9 Position du Cimité permanent de la conférence des évêques pour 

l’information el la sommunication sur le film ”La Passion du Christ” de 
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A film antiszemitizmusa 

Vegyük sorra a film idevágó részleteit, hogy feltárjuk, miből 
származhatnának a nézőben a ma élő zsidók ellen irányuló indula-
tok a kétezer évvel ezelőtt történtek mostani megelevenítésekor. 

Ha az elkövetett erőszak szempontjából nézzük a dolgot: ami-
kor zsidók bántalmazzák Jézust, ez képileg tumultusszerű jelene-
tekben történik, ritkán jelenik meg egyedi mivoltában egy-egy pil-
lanatra. Jézus arcán meglátszanak a durvaságuk nyomai, de az igazi 
szörnyűségeket a rómaiak követik el vele. Ha ez utóbbiak magatar-
tását akarnánk utódaiktól számonkérni, akkor talán az olaszokat 
kellene gyűlölnünk most? 

Az antiszemitizmus vádjának lehetőségét lobogtatók mintha 
megfeledkeznének arról, hogy Jézus maga is zsidó volt, és zsidók 
voltak a követői is. Azok is, akik pálmaágakat lobogtatva ünnepel-
ték a Jeruzsálembe bevonuló Emberfiát, és ruhadarabjaikat terítet-
ték elébe. Ki hiszi azt, hogy ezek ugyanazok az emberek voltak, mint 
akik néhány nappal később üvöltözve követelték a megfeszítését? 
Hívei – nem csak a tanítványai – ekkorra talán házaikba húzódtak, 
vagy igyekeztek az utcákon tolongó tömegben elvegyülni. Ezek is 
zsidók voltak, de nem mehettek ellentüntetésre a Jézust megfeszí-
teni kívánók ellen. A helyzetük hasonló volt azon XX. századi ke-
resztényekéhez, akik szorongva vagy éppen néma kétségbeeséssel 
telve voltak kénytelenek tehetetlenül elnézni, mint kényszeríti a 
hatalom baljóslatú, de akkor még ismeretlen végű utakra zsidó 
polgártársaikat. 

Mint rendszerint, itt sincs lehetőség egyoldalú általánosításokra. 
Nem a zsidók voltak részesek Jézus halálra ítélésében, megfeszítésé-
nek kikényszerítésében, hanem az akkori zsidók bizonyos kategóriái. 
Ezek egyike a minden korban és társadalomban jelen levő csőcselék 
volt. Ők voltak azok, akik a „nép hangját” képviselték. Vezetőiknek 
olyannyira sikerült őket az ártatlan Jézus ellen uszítaniuk, hogy ké-
pesek voltak akár megátkozni magukat és ivadékaikat, csak hogy 
nagyobb nyomatékot adjanak gonosz indulataik érvényesítésének. 

Mintha a csőcselékkel azonosítaná magát az, aki történelmileg 
kétségbe nem vonható szerepüket a filmben kifogásolja. 

A másik kategória a papok és írástudók. Ők voltak azok, akik ha-
talmukat féltve nem akarták észrevenni, hogy megérkezett a rég 
megígért Messiás. Ehelyett elpusztítására törekedtek, mint tették 
elődeik a prófétákkal. 

                                                                                                                              
Mel Gibson. Le 30 mars 2004. http://www.cef.fr/catho/espacepresse/ 
communiques/2004/commu20040330_passionduchrist.php 
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Sajnos nem lehet kizárni, hogy némelyek ugyanazzal a szemmel 
nézik ma Jézust, mint a kétezer évvel ezelőtti farizeusok, és a film 
elleni tiltakozásuk igazi indoka esetleg az, hogy bevallatlanul is fel-
háborodnak azok véleményén, akik Krisztusnak, Messiásnak tekin-
tik Őt. A tények ellenére talán ezért emlegetik fedőnévként az anti-
szemitizmus veszélyét. Pedig ilyenkor kár a másikra mutogatni. 

Napjaink légköre a múlthoz viszonyítva sokat változott. Elő-
nyére is. Ma már mind kevésbé illendő hajdan élt emberek utódait 
vádolni atyáik vétkeiért. Különösen nem egész közösségeket, közös-
ségek nemzedékeinek egész sorát tenni felelőssé értük. Persze a 
jelenség korántsem enyészett el egészen. Úgy tűnik, hogy a holo-
kauszt vonatkozásában fog élni a legtovább. 

Jézus már a Golgota tövében jár, a cirenei Simonnal vállvetve 
vonszolják a keresztet, amikor egy rövid bejátszásban ezt mondja: 
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellensé-
gedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és 
imádkozzatok üldözőitekért” (Máté 5,43–44). Lám, a filmben így 
fogalmazódik meg az „erőszak bűvöletében” „a vétkesek keresé-
se”.10 Ezek a szavak mind a Jézus elleni bűnesetben részes akkori 
rómaiakra és zsidókra, mind pedig valamennyi elkövetkezendő 
ellenségre és üldözőre érvényesek. 

„Bocsásd meg, Atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek” – 
mondja Jézus a keresztfán. Az egyik lator megdöbbenve szól oda az 
éppen előttük elvonuló főpapnak: „Hallod? Értetek imádkozik!” 

Így jelentkezik a filmben az antiszemita uszítás. Egy keresztény 
számára Jézus élete a követendő példa, és Jézus szavai a követendő 
tanítás. Ezért a Jézus halálában személyesen vétkeseket sem gyű-
lölheti, nemhogy azok utódait. 

Persze ma is van csőcselék, amely bármiben találhat ürügyet és 
tárgyat vak indulatainak levezetésére. Nagyon kétséges, hogy éppen 
ők töltötték volna meg a Passióra kíváncsian a filmszínházak néző-
tereit. 

Egy keresztény, valahányszor a Krisztustól tanult Miatyánkot 
elimádkozza, tulajdonképpen azt kéri, hogy Isten úgy bocsássa meg 
az ő bűneit, mint ahogy ő megbocsát az ellene vétőknek. 

 
A szenvedés bemutatásának keresztény ellenzői 

A film ellen felszólalók között az ateisták és a nemkeresztények 
mellett nagyon sokan a különböző keresztény felekezetek tagjai. 

                                                                 
10 Lásd a francia püspöki konferencia információs és kommunikációs bi-

zottsága említett állásfoglalásának bevezetőjében. 
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Többen katolikusok. Ez utóbbiak közül a francia klérus tagjai tettek 
ki a leginkább magukért: jól szervezett kampányt folytattak a Passió 
általuk kétesnek nyilvánított értékeiről és szerintük hamis vallási 
sugallatairól. E kampány résztvevőinek véleménye megegyezik ab-
ban, hogy a film, ha szándéka szerint nem antiszemita is, képes ilyen 
indulatokat gerjeszteni a nézőkben. 

Már a francia püspöki konferenciának az előbbiekben említett 
nyilatkozatát megelőzően Jean-Marie Lustiger bíboros, Párizs érse-
ke nyilatkozott az ügyről egy tévéműsorban. „Ez a film a napjainkra 
jellemző erőszaknak a képe – mondta. – Minden korszak Krisztusra 
vetíti a maga szorongásait és bűneit. (…) Ez a XX. század filmje.”11 
A bíboros szerint tehát a filmen nem a Jézussal történteket látjuk, 
hanem a korunk keltette erőszakos tapasztalatainkat és képzelgése-
inket. Arra a kérdésre, hogy ajánlja-e a filmet a katolikus közönség-
nek, így válaszolt: „Nem is ajánlom, el sem tanácsolok senkit.” 
Mindenki „saját kultúrája és lelki beállítottsága szerint” cseleked-
jen. Magyarán: magát minősíti az, aki ezt megnézi. Valaki azért 
akár vissza is kérdezhetne: vajon milyen kultúra és lelki beállított-
ság az, amelyik hamisan minősítve elutasítja Krisztus értünk vállalt 
kétségtelen szenvedéseinek valódiságát? 

Nem lehet kétséges, hogy a nagy tekintélyű bíboros befolyásolta 
a francia püspöki kar véleményét. 

A püspöki konferencia információs és kommunikációs bizottsá-
gának már idézett állásfoglalását hat püspök látta el kézjegyével. 
Szerintük a film „kíméletlenül idézi fel az elszenvedett gyötrelmek 
kegyetlenségét, és ezt az erőszak látványosságában egy megbotrán-
koztató tetszelgéssel teszi”. (Kiemelés – T. K. A.) Ez a szadomazo-
chizmus vádjának nyílt megfogalmazása, és feltehetően a film ké-
szítőire vonatkoztatják. Persze az sem kizárt, hogy a nézőre gyako-
rolt hatásról beszélnek, vagy arról is. De hát nagyon beteg lelkű 
kellene legyen az, aki tetszelegve tudná nézni Jézus megjelenített 
kínszenvedéseit. 

Az alapkifogás a szenvedés egyoldalú kiragadása és felmutatása. 
Ezáltal – mondják – a film tartalma elhatárolódik mind Jézus taní-
tásától, mind pedig a feltámadástól. Egészen groteszk, hogy a fran-
cia közlemény a feltámadás eseményeit kéri számon a filmtől, noha 
annak ténye és lényege benne van. Különleges hangsúlyt kap a 
papság és Jézus közötti konfliktus megmagyarázásának a hiánya. 
Az állásfoglalás szerint az ebből fakadó értetlenség lehetne az anti-
szemita indulatok felkeltője. Az a benyomásunk, mintha Jézusról 

                                                                 
11 „La Passion du Christ” – „Chaque époque projette sur le Christ sa propre 

violance”. La Croix, 2004. március 29. 19. 
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csak egy négyelemis szintű filmet lenne szabad készíteni, amely 
mindent a néző szájába rág. 

Kissé különös, hogy egy katolikusnak és műveltnek mondott 
ország lakói, a franciák, annyira nem ismerik a Biblia eseményeit, 
hogy főpapjaik szerint le kellene szállni a szintjükre, és meg kellene 
nekik magyarázni, hogy miből származott a zsidó papok haragja. 
Nevetséges, hogy a jelentés azért sopánkodik, mert szerinte képte-
lenség, ha egy Jézusról szóló filmet nem lehet megmutatni a gyer-
mekeknek. Az nem jutott eszükbe, hogy ha visszaugranánk kétezer 
esztendőt, vajon magunkkal vihetnénk-e gyermekeinket elkísérni 
Jézust a keresztúton? Az élő látvány nekik való lenne-e? Vajon mi 
késztet némelyeket arra, hogy a bibliai szöveg szemérmes visszafo-
gottságából és tárgyszerűségéből Jézus Krisztus szenvedése művé-
szi ábrázolásának a tilalmát kreálják meg? 

Az információs és kommunikációs bizottság állásfoglalása so-
kat merített egy valamivel korábban közzétett anyagból. A címe: 
Hittani jegyzetek Mel Gibson Passió című filmjéről;12 aláírója Phi-
lippe Vallin atya, a francia püspöki konferencia hittani bizottságá-
nak titkára, aki ugyanakkor a dogmatikus teológia tanára Nancy-
ban. Ez az egyedüli az eddig említett (ezzel együtt összesen négy) 
francia nyelvű dokumentum közül, amelyben szerepel – egyetlen-
egyszer! – a Megváltó (Saveur) név. Nem sok köszönet van benne, 
mert tartalmától megfosztva találkozunk vele: 

„A kevésbé felkészült néző ki van téve annak a kockázatnak, 
hogy a szörnyű lincselés két órája alatt látottak csak az események-
nek egy erratikus fajtáját, a féktelen, őrjöngő, egészében véve fel-
foghatatlan erőszak elszabadulását jelentsék számára. Még rosz-
szabb: nem kizárt, hogy Jézus magatartását az erőszakmentesség 
paradoxális rendszerének a társadalmi környezetükben fellelhető 
kategóriájában, vagy éppen a szadomazochista összefüggések neu-
rotikus strukturációjában értelmezzék. Aki nem védekezik, maga 
vonja magára az ütéseket. Az evangéliumok (így, többes számban! 
– T. K. A.), messze az ilyenfajta távlatoktól, igen árnyaltak, sokolda-
lúak, és főképpen telítve vannak a Megváltó nagy szabadságával: az 
ilyen durva mechanizmusok valamennyi tényét elkerülik.”13 

                                                                 
12 Note doctrinale sur La Passion du Christ, film de Mel Gibson. Lásd: 

www.cef.fr/catho/actus/dossiers/2004/melgibson/vallin.php 
13 „Le spectateur moins averti est exposé au risque de ne comprendre dans 

ces deux heures d'horrible lynchage qu'une espèce d'événement erratique, 
un déchaînement de violence furieuse, démente, incompréhensible en tout. 
Pire: il n'est pas exclu que l'attitude de Jésus soit interprétée selon les 
catégories ambiantes du système paradoxal de la non-violence, ou même de 
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Ezt a felháborító, zavaros tartalmú, torz lélekre valló tudomá-
nyoskodó szöveget nem is kommentálom. Nagy baj és szégyen, 
hogy ez egy (francia) katolikus bizottság nevében kiadott nyilatko-
zat része, amely alapul szolgált a hat püspök által aláírt közlemény-
hez. 

Ezekben a Jézus kereszthaláláról szóló szövegekben a Megvál-
tó névnek az idézett egyetlen előfordulása, a megváltás és megvált 
szavaknak, valamint a Messiás névnek a teljes hiánya a mellébeszé-
lések és a valótlanságok társaságában nem lehet véletlen. Lehetsé-
ges, hogy a francia katolikus püspökök hitük hiányosságai miatt 
nem beszélnek a megváltásról ott, ahol tulajdonképpen arról lenne 
szó. Ma a keresztényeknek mondott emberek között már nemcsak 
protestáns, hanem katolikus püspökök is vannak a világban, akik 
Jézusnak csak az ember voltát hajlandók tudomásul venni. Persze 
nem lehetetlen, hogy másutt lehet megtalálni a jelenség okát. A 
francia püspöki kar (vagy legalább tagjainak egy része) talán annyi-
ra retteg az antiszemitizmus – esetünkben ordítóan alaptalan – 
vádjától, hogy inkább megtagadják miatta Krisztust. 

A helyzet jobb megértése érdekében egy kissé távolabb is körül 
kell néznünk. 

 
Egy kis kitérő  

Az MTV Panoráma című műsorának egyik 2002. januári adá-
sa többek között arról szólt, hogy a csángók számára kérésük elle-
nére sem tartanak magyar nyelvű katolikus istentiszteletet. A kér-
désben megszólalt Jean-Claude Périsset pápai nuncius, a Szentszék 
bukaresti követe. Az „én jobban tudom” gesztusaival kifejtette a 
riporternek, hogy a csángók nem magyarul beszélnek, nekik román 
az anyanyelvük, és nem is igénylik a magyar nyelvű miséket. Van-
nak persze köztük olyanok, akik elmennek Erdélybe, Csíkszeredá-
ba, hogy ott magyarul megtanuljanak. A helyzetüket és a vágyaikat 
azok a papok ismerik a legjobban, akik közöttük élnek. 

Már régen tudjuk, hogy a helyi román papok a sátán nyelvének 
mondják a magyart. Pusztinában, ebben a magyarul beszélő mold-
vai faluban az idei Szent István búcsújának napján (2004. szep-
tember 6-án) mondott misén a helyi plébános, Paulet Onesti is 

                                                                                                                              
la structuration névrotique de la corrélation sado-masochiste. Celui qui ne 
se défend pas appellerait en somme sur lui-même les coups. Les évangiles, 
loin de ce genre de perspectives, sont très nuancés, multiples, et surtout ils 
sont saturés de la grande liberté du Sauveur: ils échappent tout à fait à 
des mécanismes aussi grossiers.” 
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sátánistáknak nevezte híveit, mert meg akarják tartani nyelvüket és 
kultúrájukat. 

A riporter Mádl Ferenc római látogatásával kapcsolatos kérdé-
sére a nuncius így válaszolt: „A pápa sem mondhatta a Magyar 
Köztársaság elnökének, hogy a moldvai csángóknak magyarul kell 
miséket tartani. (…) A pápa ugyanis nem foglalkozik konkrét ügyek-
kel, ez a helyi püspökök felelőssége.”14 

A kijelentés úgy hangzott, mintha a pápának csak képletes sze-
repe lenne a Vatikánban. Akár hazájában a svéd királynak, akinek 
tilos politikai kérdésekben a nyilvánosság előtt állást foglalnia. 

A beszélgetést a pápai követ így zárta: „…itt egy olyan kisebb-
ségről van szó, amelynek megvan a maga történelmi sajátossága, 
amely az idő múlásával feloldódik majd a többségben, és ez a nor-
mális.” Vagyis a francia főpap, azonosulva hazája asszimilációs 
ideológiájával és politikájával, természetesnek tartja a nemzetállam 
nyelvi, kulturális és etnikai egyneműsítését. Az elmélethez a gya-
korlati ismereteket valószínűleg korzikai püspök korában szerezte, 
és ezt kamatoztatja a csángók rovására. Franciaországban jobb 
esetben is csak véletlenszámba mehet, ha a hét „tájnyelven” beszélő 
kisebbség nem franciául, hanem anyanyelvén hallgathat misét.15 

A II. vatikáni zsinat lényegében (a meglehetősen ritka kivéte-
lektől eltekintve) nem az anyanyelvnek, hanem a nemzetállam 
nyelvének nyitott kaput a templomi szertartásokban, és mint szá-
mos felvidéki, legalább részben magyarok által lakott község esete 
is mutatja, ezáltal a katolikus egyház hozzájárul a kisebbség asszi-
milációjának a meggyorsításához. Az a tény, hogy a pápa ebbe nem 
szól (nem szólhat?) bele, hanem a – főleg a többség soraiból kikerü-
lő – püspökök hatáskörébe utalják a kérdést, növeli a kisebbség 
kiszolgáltatottságát. A vatikáni bürokratikus apparátus az egyház-
politikát sajnos összekeveri a világi politikával, amelyben a helyest 
és az igazságost a gyakorlati hasznosság helyettesíti csak azért, hogy 
szinten tudják tartani a nemzetállamokkal létrejött jó kapcsolato-
kat. Pedig ez erkölcsileg nem segíti a hit és a vallás megmaradását, 
ezért az Egyház javát sem szolgálhatja. 

A francia klérus – amely a nuncius előbbi megjegyzésének ér-
telmében maga is nagy önállósággal bír a pápával szemben – két-
ségtelen hódolója a francia nemzetállami ideológiának, nemcsak a 
nyelv és az asszimiláció, hanem a „laicitás” elvének kérdésében is, 
amelyet az utóbbi időkben politikusok és egyháziak többször is a 

                                                                 
14 Saját tulajdonban levő videófelvétel alapján. 
15 Sajnos sehol sem tudtam nyomára bukkanni erre vonatkozó konkrét in-

formációnak. 
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francia állam legfontosabb alapkövének nyilvánítottak. Hódolnak 
neki annak ellenére, hogy az égisze alatt hozott ún. sáltörvényt 
erőszakos és jogsértő volta miatt helytelenítették (lásd az erről 
szóló írást e könyv 154. oldalán). De lám, a püspöki konferencia 
erről szóló nyilatkozata így vall: „Az állam laikus. A vallásos ügyek-
ben megnyilvánuló eme semlegesség a modern demokrácia alap-
ja.”16 Pedig teljesen nyilvánvaló, hogy a laikus állam nem semleges, 
hanem ateista, működéséből hiányzik minden transzcendencia, 
ezért a világi szempontokat támogatja a vallások eredendően lelki 
törekvéseivel szemben. Nem becsüli az egyes felekezeteket, hanem 
megtűri őket, és ha kissé láthatóbban jelentkeznek a társadalom-
ban, odacsap. Mint ezt az említett törvény is bizonyítja. 

Franciaországban a klérus az állam világi ideológiájával van 
áthatva. Nem véletlen, hogy némileg vallási színezetben, de Jézus 
Krisztustól távoli szempontok alapján ítélték meg a Passiót. Ennek 
az ítéletnek a szinte egyöntetű volta különösen meggondolkodtató. 

Nagy baj lenne, ha a „francia szellem” egészen eluralkodna a 
Vatikánban. 

 
„Így történt” 

Egy ideig az a hír járta, hogy II. János Pál pápa a Passió meg-
tekintése után ennyit mondott: „Így történt.” Később – állítólag 
vatikáni közleményben – ezt cáfolták. Biztosak csak abban lehe-
tünk, hogy Jézus utolsó órái lényegileg valóban úgy zajlottak, aho-
gyan a filmen látjuk. Pedig jó lenne tudni, mit mondott ténylegesen 
a katolikus egyház feje, mert nem állíthatjuk, hogy – különösen egy 
ilyen kérdésben – ez egyáltalán nem mérvadó. De ha úgy mondta, 
ahogyan hírré röppent – és bizony ez a valószínű –, kiknek és miért 
volt érdekük ezt eltussolni? 

 
 
Megjelent az Új Kéve 2004. októberi, valamint a Havi Magyar 

Fórum 2005. januári számában. 
 
 
 
 

                                                                 
16 Laïcité: Communiqué de la Conférence des Evêques de France. Lásd: 

http://catholique-marseille.cef.fr/article.php?id_article=336. 
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(Göteborg, 2006. július) 

Kikért hullott Jézus vére? 

Hamisítás a katolikus mise szövegében 
 
A bor színeváltozásakor minden katolikus pap eredetileg ezt 

mondta: „Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan: MERT  EZ  AZ  
ÉN  VÉREM  KELYHE,  AZ  ÚJ  ÉS  ÖRÖK  SZÖVETSÉGÉ,  MELY  
ÉRTETEK  ÉS  SOKAKÉRT  KIONTATIK  A  BŰNÖK  BOCSÁNA-
TÁRA.”1 A göteborgi svéd katolikus miséken ugyanezt a szöveget 
halljuk (természetesen svéd nyelven) minden alkalommal. Valószí-
nűleg ezért volt oly meglepő számomra, amikor a csíksomlyói búcsú 
idei televíziós közvetítésekor a misét celebráló püspök szájából az 
„értetek és sokakért” helyett az „értetek és mindenkiért” új szöveg-
változatot hallottam. Ha tájékozottabb lettem volna, már régen 
túlestem volna ezen a megdöbbenésen. A frissen összeszedett in-
formációkból kiderült, hogy ez az új változat a II. vatikáni zsinat óta 
általánosan elterjedt, így a magyar nyelvterületen is. 

A mise legfontosabb részének szövege mindenekelőtt Márk és 
Máté evangélistáktól származik, akik az utolsó vacsorán elhangzot-
takat igen részletesen (és igen egybehangzóan) rögzítették. Mátét 
idézem: „Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal 
nyújtotta nekik: »Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a 
szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára«” 
(26,27–28). Az fenti szöveg értetek szava valószínűleg Lukácstól 
ered: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, melyet értetek 
kiontanak” (22,20). A szövetség örök jelzője utólagos betoldás le-
het, amely teljes összhangban van az Evangélium szellemével. 

A sokakért szó Márknál és Máténál egy másik helyen is megta-
lálható. Jézus azt mondja: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az 
életét, váltságul sokakért”2 (Máté 20,28). A mindenkiért szó vi-
szont az Evangélium egyik szerzőjénél sem fordul elő sehol. Vajon 
honnan került akkor a katolikus mise szövegébe? 

                                                                 
1 Lásd: Éneklő egyház. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék kiadója, 

Budapest, 1986. 504.  
2 A szentírási idézetek a Bibliának a Szent István Társulat gondozásában 

1987-ben Budapesten megjelent kiadásából valók. 
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Találkoztam olyan véleménnyel, mely szerint itt fordítási prob-
léma esete áll fenn, mert számos szó eredetijének a jelentése nem 
egyértelmű. Eszerint a sokakért használata nem egészen pontos. 
Amennyiben ez igaz, akkor valahol kell lennie olyan Szentírásnak, 
amelyben ezt a felismerést kamatoztatva, más kifejezést használnak 
helyette. A világháló elég széles körű lehetőséget biztosít ennek a 
megtalálására, de nem akadtam olyan honlapra, amelynek tartalma 
az említett magyarázatot alátámasztotta volna. Az Evangélium 
Máté szerinti szövege (ezt vizsgáltam meg) mindenütt egyforma: a 
német für viele, az angol for many, a francia pour une multitude, 
az olasz per molti, a spanyol para muchos, a román pentru mulţi 
mind azt jelenti: sokakért. Több svéd Bibliát is megnéztem, de 
valamennyi, a legújabb is, amely a minél pontosabb fordítás céljá-
val készült, és amelyet 2000-ben adtak ki, az említett helyeken a 
för många kifejezést használja, és ennek magyar jelentése ugyan-
csak sokakért. 

Mindezek alapján kétségtelen, hogy Jézus evangéliumi szavait 
a mise szertartásában nem nyelvhelyességi okokból változtatták 
meg. 

A megváltás mindenkire való kiterjedésének gondolata Szent 
Pál leveleiben fordul elő. „Krisztus meghalt értünk”, és ezáltal 
„minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást” – írta a 
rómaiaknak (5,2 és 5,12). A megigazulás azonban a megváltás után 
sem következik be önmagától, és az üdvözülés nem feltételek nélkü-
li, mert az embereknek Isten kegyelme segítségével meg kell újulni-
uk, ahogyan azt Jézus is mondta (lásd János 3,3): „Bizony, bizony, 
mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten 
országát.” Mint ismeretes, ezt a bennünk végbemenő változást ne-
vezzük megtérésnek. „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt – 
írta Szent Pál a kolosszeieknek – és öltsétek fel az újat, aki állandó-
an megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig” (3,9–
10). Mert Jézus „azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne 
maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt” 
(A korintusiaknak írt második levél 5,15). 

Jézus Krisztusban „nyertük el a megváltást a vére árán és bű-
neink bocsánatát bőséges kegyelme folytán” (Az efezusiaknak írt 
levél 1,7), de ha őt „megtagadjuk, ő is megtagad minket” (A Timó-
teusnak írt második levél 2,11). Vajon Jézus vére annak az érdeké-
ben is omlott, akit neki végül meg kell tagadnia? Lehetséges-e, hogy 
vérének egy része hiábavalóan ontatott, hogy áldozata bizonyos 
mértékig felesleges volt? Nem inkább az az igazság, hogy ezért az 
emberért neki nem hullott egyetlen csepp vére sem, mert nem volt 
kiért? 
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Szent Pálnak nem voltak illúziói. „Nem tudjátok – olvashatjuk 
a korintusiaknak írt első levelében (6,9) – hogy a gonoszoknak nem 
lesz részük Isten országában? Ne ámítsátok magatokat!” Térítő 
munkája során gyakran prédikált hitetleneknek, de egész levelezése 
a választottaknak szólt (ezzel, vagy a szentek megnevezéssel illette 
őket), azzal a szándékkal, hogy megtartsa őket a hit útjain, nehogy 
azok közé tévedjenek, akik méltatlanok Isten országára. 

Nem kétséges, hogy Szent Pálnál a mindenkiért kifejezés nem 
a gyakorlati valóságra, hanem Jézus szándékára utal: a megváltás-
ból bárki részesedhet. Sem számbeli, sem személyi megkötések 
nincsenek, csak minőségiek: méltónak kell lenni rá. 

Krisztus Urunk viszont az utolsó vacsorán a tények értelmében 
fogalmazott. Hiszen tudta, hogy „Sokan vannak a meghívottak, de 
kevesen a választottak” (Máté 22,14). Nem mondott volna igazat, 
ha az eredmény oldaláról nézve azt jelenti ki, hogy áldozatából 
mindenki ténylegesen részesül. Helyette ezt mondja: „ez az én vé-
rem, a szövetségé, melyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára” 
(Máté 26,28). Mint tudjuk, csak annak a bűneit bocsátja meg Isten, 
aki megbánja azokat. Vajon miért sugallja hamisan az újmódi mise-
szöveg, mintha mindenki megbánná a bűneit? Vagy talán egy új 
istenünk van, akinél már nem is számítanak a bűnök, ezért feltétel 
nélkül eleve bocsánatot nyernek? 

Vajon honnan veszi bárki a bátorságot ahhoz, hogy korlátolt 
emberi értelmével felülbírálja Jézus szavait, és a mondandónak az 
eredetitől eltérő jelentést adva, tetszése szerint kicserélje azokat?! 

Nincs pontos ismeretem arról, hogy a magyar nyelvterület 
templomaiban vajon milyen mértékben használják ma a bor színe-
változásakor a mindenkiért szót a sokakért helyett. Az azonban 
bizonyos, hogy jóval több magyar katolikus honlapon találkozunk 
az előbbi változattal, mint a Szentírásból eredő kifejezéssel. Az 
Értünk című délvidéki honlap3 egymás mellett három nyelven közöl 
a katolikus miséből részleteket. A bor színeváltozásakor mondott 
szövegben magyarul ezt találjuk: értetek és mindenkiért, horvátul: 
za vas i za sve (ez egyezik a magyarral), latinul pedig: pro vobis et 
pro multis (magyarul: értetek és sokakért). Eltöprenghetünk: vajon 
ennek a táblázatnak a készítői szándékosan úgy akarták beállítani, 
mintha a latin eredeti értelme megegyezne a másik két nyelven 
megadott szavakéval, vagy pedig így igyekezett – közvetetten – 
felhívni a figyelmet arra, hogy itt valami torzítás történt.  

                                                                 
3 A http://www.ertunk.kek.org.yu/latin_es_horvat_mise.htm honlap e cikk 

megjelenése után nemsokára eltűnt a világhálóról. 
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A mise legszentebb pillanatait érintő ezen szentségtörésszám-
ba menő szövegmódosítás sugallata szerint mindenki bizton szá-
míthat arra, hogy életvitelétől függetlenül részesedik a megváltás-
ban. Vajon azt hiszi valaki, hogy ettől több híve lesz az Egyháznak, 
csak mert erkölcsileg így olcsóbb katolikusnak neveztetni? 

Kétségtelen, hogy az Egyház sok tagja, feltehetőleg a papok 
többsége is, jóhiszeműen fogadta a krisztusi áldozat sokakról min-
denkire kiterjedő átfogalmazását.  Kétséges viszont, hogy ez el-
mondható lenne mindazokról is, akik ezt a szövegcserés változta-
tást kitalálták, és bevezetéséért síkra szálltak. 

 
Göteborg, 2006. június 
 

*  *  * 
Levélváltás a Kikért hullott Jézus vére? című írás kapcsán 

 
Írásomat június 20-án küldtem el egy katolikus folyóirat fő-

szerkesztőjének. Már másnap választ kaptam rá. Mivel mind ennek 
a válasznak, mind pedig a viszontválaszomnak a tartalma közügy, 
méltán tarthat igényt az olvasók érdeklődésére. A lap címét és a 
főszerkesztő nevét elhagytam bennük. 

A főszerkesztő válaszlevele: 
 
Tisztelt Uram! 
Köszönjük írását, és érdeklődéssel olvastuk gondolatfűzését. A 

jelenleg érvényes és a Szentszék által jóváhagyott hivatalos magyar 
miseszövegben valóban a „mindenkiért” kifejezés szerepel, nem pe-
dig a korábban megszokott „sokakért”. Engedje meg azonban, hogy 
néhány szemponttal kiegészítsük megfontolásait, hátha rávilágít a 
változtatás okaira. 

1. A Jerome Biblical Commentary szerint: The „poured out for 
many” alludes to Isa 53,12, and gives the action a sacrificial 
dimension. The two OT allusions serve to characterize the death of 
Jesus as sacrifice for others. The phrase „hüper pollon”, „for many” 
is based on the Hebr. of Isa 53,12: it means for all, not just for one 
or a few.4 A „sokak” kifejezés az egzegéták szerint a „mindenkiért” 
értelmében használandó. 

                                                                 
4 Magyarul: A „sokakért kiontatott” az Izajás 53,12-re utal, és a cselekedet-

nek egy áldozati dimenziót ad. A két ószövetségi hivatkozás Jézus halálát 
másokért való áldozatként jellemzi. A „hyper pollon”, „sokakért” kifejezés 
Izajás jövendölése 53. fejezetének 12. versén alapul; azt jelenti: mindenki-
ért, nem csupán egyért vagy néhányért. (T. K. A. fordítása.) 
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2. Már a próféták jövendöléseiben, majd az Újszövetség írásai-
ban ismételten megjelenik, hogy a Messiás által hozott új szövetség 
az örök és végleges szövetség lesz, Krisztus pedig kivétel nélkül 
minden emberért ontotta vérét, a bűnösökért is. 

3. Cikkében idézte a latin és a horvát miseszöveget. A latin va-
lóban megőrizte az archaikus változatot, a horvát már nem. Hadd 
tegyem hozzá még néhány más nyelvben a hivatalos fordítást. A 
németben: „für alle”, a hollandban: „voor u en alle mensen”, a spa-
nyolban: „por todos hombres”, az olaszban: „per voi e per tutti”, az 
angolban: „for all”, a portugálban: „por todos os homens”, a franci-
ában: „pour la multitude”. 

Bízom benne, hogy Ön is örömmel fogadja Isten végtelen sze-
retetét, aki Fia vére által megváltotta a világot. 

Sok örömet kívánunk írásaihoz, gondolatainak kifejtéséhez. 
 

Tisztelettel 
       N. N. 
főszerkesztő 

 
A viszontválaszomat július 6-án küldtem el: 

 
Tisztelt Főszerkesztő Úr! 

 
Köszönöm három pontba foglalt javaslatait arról, hogy milyen 

szempontokkal egészítsem ki a katolikus miseszövegnek a Szentírás 
szavaival ellentétes megváltoztatására vonatkozó „megfontolásai-
mat”. 

1. Az első pontban Ön a Jerome Biblical Commentary egy idé-
zetét ajánlja figyelmembe. Ennek a műnek a szerzője egy Jerome 
Domínguez nevű ember, aki Spanyolországból fiatalon az Egyesült 
Államokba vándorolt, és harmincéves korában (1965-ben) már 
amerikai állampolgár volt. Ön valószínűleg ismeri az életrajzát, 
talán őt magát személyesen is, a biztonság kedvéért mégis megem-
lítem vele kapcsolatban azt, ami levélváltásunk témájához szorosan 
kapcsolódik. Jerome Domíngueznek orvosi és pszichológusi kép-
zettsége van, a honlapján található önéletrajzában (http://religion-
cults.com/w-private/biography.htm) sem teológiai, sem nyelvészi 
tanulmányokról nem történik említés.5 Megtudjuk viszont, hogy 
gazdag orvosi tevékenységén kívül (egy New York-i kórházban – 
ahol összesen százötvenezer embert gyógyított meg! – még 2005-
ben is teljes munkaidőben dolgozott) gazdagon kivette-kiveszi ré-

                                                                 
5 Nem sokkal később ez a honlap is eltűnt a világhálóról.  
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szét különböző vallásos szervezetek munkájában, ugyanakkor rend-
szeresen előadásokat tart a rádióban és a televízióban. Szerteágazó 
és kétségtelenül időigényes elfoglaltságai nem akadályozták meg őt 
abban, hogy 68 (hatvannyolc) megjelent könyvet mondhasson a 
magáénak; ezeken kívül még 34 száz oldalnál vékonyabb brosúrát, 
pamfletet is írt, de van még ötven, csak a világhálón megtalálható 
munkája is. (Nyilván ez utóbbiaknak köszönhető, hogy a birtoká-
ban levő több mint háromszáz világhálós oldal látogatóinak száma 
immár meghaladta a hétmilliót.) 

Kétséges, hogy ennyi elfoglaltsággal alapos elméleti munkát 
lehetne végezni. Elég az interneten hozzáférhető – tagadhatatlanul 
érdekes és minden bizonnyal főleg nem elvetendő gondolatokat 
tartalmazó – írásaiba kissé belepillantani ahhoz, hogy erről meg-
győződhessünk. 

Ön ennek az embernek a bibliai kommentárjait az igazság felé 
vezető út egyik sarkköveként említi nekem, a szerzőt pedig – vala-
milyen oknál fogva – „egzegétának” nevezi, akinek véleménye eset-
leg engem is meggyőzhet arról, hogy „a »sokak« kifejezés” „a »min-
denkiért« értelmében használandó”. 

Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét ezen (életritmusában, 
írásmódjában, önmaga reklámozásában) oly csodálatosan amerika-
ivá vált spanyol embernek a fogalmazásmódjára. Visszaidézem 
most Önnek: „The phrase »hyper pollon«6, »for many« is based on 
the Hebr. of Isa 53,12: it means for all, not just for one or a few”. 
Vagyis: a „hyper pollon” nem pontosan azt jelenti, hogy „egyért” 
vagy „kevesekért”, hanem azt, hogy „mindenkiért”. Igazán érdekes, 
hogy az „egyért” és a „kevesekért” kifejezéssel állítja szembe a 
„hyper pollon” értelmét, csak hogy elérhessen a „mindenkiért” kife-
jezéshez, miközben mintha elfeledkezne a „sokakért” jelentésről, 
amelyet maga is idézett a görög eredeti mellett! Ez a játék tanúsítja, 
hogy a szerző szándékosan csavarja a szót, hogy eljusson az általa 
kívánatosnak tartott értelemhez. 

Kissé döbbenten kérdezem: vajon miért teszi ezt? Mi indítja 
erre, mi a célja vele? Kinek-minek a szolgálatában folyamodik ilyen 
fogásokhoz? 

                                                                 
6 A mű világhálón található szövegében – furcsa módon – a „hyper poll” kife-

jezés szerepel, amely egy felmérések feldolgozására használatos számító-
gépes program neve. (A http://www.deaconlaz.org/passion_accor-
ding_to_mark.htm honlap, amelyen ez a szöveg volt, egy idő után ugyan-
csak eltűnt a világhálóról. Viszont az Amazon.co.uk címen egy ideig még 
megrendelhető volt a Jerome Biblical Commentary teljes könyvsorozata.) 
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Jerome Domínguez úgy utal Izajás próféta könyve 53. fejeze-
tének 12. versére, mintha ott igazolást talált volna állításához. Va-
jon miért nem idézi akkor a héber (vagy arámi) szöveget, és mutatja 
ki az egyezést a görög kifejezés „mindenkiért”-ként való értelmezé-
sével? Valószínűleg azért, mert minden Bibliában (elég sokat meg-
néztem, főleg a világhálón) az utalt részt hasonlóképpen fordítják, 
mint a szent könyvnek a Szent István Társulat 1987-es kiadásában: 

„Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesz-
nek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé 
sorolták, noha sokak vétkeit hordozta,7 és közben imádkozott a 
bűnösökért.” 

Mindenütt a „sokak” szó szerepel, nem pedig valami más. 
Vagyis semmi nem utal arra, hogy ezt a kifejezést akár Izajásnál, 
akár Márknál, akár pedig Máténál tévesen fordították volna. Ezért 
Domínguez Izajásra való, minden bizonyítást nélkülöző utalása ön-
magában is felér egy hamisítással. Saját igazolásaként kezel olyas-
mit, ami éppen az általa mondottak ellenkezőjét bizonyítja. 

Az ügyben megkérdeztem a Göteborgi Egyetem egyik vallástan 
(vagyis teológia) szakos tanárát, aki Jézus korának szakértője és az 
ógörög nyelv jó ismerője. Szerinte a görög kifejezés önmagában 
egyértelműen sokakat jelent, de biztosan nem állítható, hogy a 
korabeli szövegösszefüggés alapján értelme nem terjedhetett ki 
mindenkire. Viszont ez utóbbit sem lehet határozottan állítani. Az 
ilyen esetekben a katolikus egyházban az a gyakorlat, hogy a latin 
változatot tekintik mérvadónak. 

A mise latin nyelvű szövegében – mint tudjuk – megmaradt a 
„sokakért” (pro multis) kifejezés, a katolikus egyház nagy része azon-
ban, beleértve a magyar papságot is, nem kíván erről a tényről tudo-
mást venni, ezért az élő nyelveken elmondott eucharisztikus ima 
többé nem egyezik meg a latinnal. Ez azt jelenti, hogy míg az utóbbi 
időkig különbség tétetett Jézus szándéka (erről beszél Szent Pál 
apostol a leveleiben) és a megváltásnak az emberekre valóban kiter-
jedő érvénye között (erről beszél Jézus Máténál és Márknál), manap-
ság a szándékot azonosítják a valós történéssel, noha ennek során az 
ember szabad akaratából eredően visszautasíthatja a megváltás reá 
való érvényét. Így történt az, hogy a katolikus miseszövegben Jézus-
nak a bor színeváltozásakor mondott egyik szavát a Szent Páléval 
helyettesítették. 

Nem érdektelen elolvasni az új eucharisztikus imák megválto-
zott kifejezéseiről, illetve a Biblia vonatkozó részeinek a fordításá-

                                                                 
7 Az idézett szövegekben a dőlt betűs részek az én kiemeléseim.  
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ról egy olyan honlap véleményét, amely a hagyományos katolikus 
keresztény értékek mellett foglal állást: 

Aufzeichnung der Worte Jesu erfolgte „auf Eingebung des 
Heiligen Geistes“ (Dogma, DH 3006) schon im ersten Jahrhundert. 
Im griechischen Urtext des Evangeliums heißt es bei Markus 14,24: 
„hyper pollon“ = für viele, nicht „hyper panton“ = für alle. Auch bei 
Matthäus 26,28 steht „pollon“, nicht „panton“. „Daher muß das ,für 
viele´ als inspiriertes Gotteswort angesehen und seine Verdrehung 
in das Menschenwort, für alle´ textkritisch betrachtet als eine 
Verfälschung des Bibelwortes abgelehnt werden“ (Tibor Gal-
lus SJ, nach: Theologisches 2000, Sp. 295). (http://www.etia. 
com/deutsch1/10eu28.htm8) 

Magyarul: „Jézus szavainak lejegyzése »a Szentlélek sugallatá-
ra« történt (dogma, DH 3006), már az első évszázadban. Az Evan-
gélium görög nyelvű eredeti szövegében Márknál a 14,24-ben »hy-
per pollon« = sokakért áll, nem pedig »hyper panton« = mindenki-
ért. Máténál is a 26,28-ban »pollon« van, nem »panton«. Ezért a 
’sokakért’ Isten sugallt szavának tekintendő, és ennek a ’mindenki-
ért’ emberi szóra való ferdítését szövegkritikailag nézve, a Biblia 
szavainak meghamisításaként el kell utasítani” (Tibor Gallus SJ).” 
(T. K. A. fordítása.) 

Vagyis ha Jézus „mindenkiért” halt volna meg a keresztfán, 
akkor a Biblia megfelelő szövegeiben nem „hyper pollon”, illetve 
ennek változatai, hanem egyértelműen „hyper panton” kellene le-
gyen. Éppen ezért a szövegrész „mindenkiért”-ként való értelmezé-
se a Biblia szavainak meghamisítása. 

    S ha már máshonnan származó New York-iak véleményét 
említjük, erre Jerome Domíngueznél sokkal inkább méltó Malachi 
Martin, az ír jezsuita szerzetes, aki hosszú évekig dolgozott a Vati-
kánban, de végül VI. Pál pápa engedélyével visszavonult, és az írás-
nak szentelte magát. (Mint biztosan Ön is tudja, a kilencvenes évek 
végén meggyilkolták.) Az egyik interjújában (Catholicism Over-
turned, azaz A kiforgatott katolicizmus címűben) igen megfonto-
landó gondolatokat találunk: 

Catholic teaching is this: No Presbyterian was saved because 
he was a good Presbyterian. No Muslim was saved because he was a 
good Muslim. If I am a Hindu and I am a good Hindu and I'm 
saved, I am saved not because I am a good Hindu, but because the 
grace of the Catholic Church was communicated to me by some 
mercy of God. Similarly, good Protestants or good Jews are not 
saved because they are good Protestants or good Jews, but because 

                                                                 
8 Ez a honlap ma (2015 májusában)  is él, és olvasható. 
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somehow, perhaps in spite of their Protestantism or their Judaism, 
the grace of the Catholic Church was communicated to them. This 
is true because outside the Church, there is no salvation. But 
nowadays, the principle is that we are all equal. „Let's be ecu-
menical!” Remember, the word „ecumenical” had a Christian 
meaning. Now, the word has a different meaning. Everybody who 
professes some religion, whether Hinduism or Animism or 
whatever, joins in ecumenical gatherings. They're all to be saved! 
They're all saved by being good Buddhists, good Hindus, and so on. 
That's the theological basis of it all. The old ecclesiology of the few, 
the many, and the Church of the elect is out the window for the 
modern theologian. The new ecclesiology has permeated Rome. 
This is a very important development because it affects the Mass. 
This new thinking is why they changed the words of the Mass. 
When consecrating the wine, instead of saying, „...which shall be 
shed for you and for many,” the priest says, „for you and for all”. 
The changed meaning is what invalidates those words in the Mass, 
making them null and void. The wine is not consecrated. A Mass 
using these words is invalid. The New Mass represents a new theo-
logy. This factor accounts for the reaction of horror to any proposal 
that the Roman Mass be brought back. They won't have anything to 
do with that old doctrine. They want to be able to face the world 
and say, „We’re all in the same boat. We all belong to the same 
thing. You're saved! We're saved! Just be good. Be reasonable, be 
compassionate, be kind.” 

 
Magyarul: „A katolikus tanítás ez: Egyetlen presbiteriánus sem 

üdvözült csak azért, mert jó presbiteriánus volt. Egyetlen muzul-
mán sem üdvözült, mert jó muzulmán volt. Ha hindu vagyok, még-
pedig jó hindu, és üdvözülök, nem azért üdvözülök, mert jó hindu 
vagyok, hanem a Katolikus Egyházban létező kegyelemből, amely 
Isten könyörületessége folytán eljutott hozzám. Ugyanígy a jó pro-
testánsok és a jó zsidók nem azért üdvözülnek, mivel ők jó protes-
tánsok vagy jó zsidók, hanem mert valamiképpen, talán éppen pro-
testantizmusuk és judaizmusuk ellenére részeseivé lettek a Katoli-
kus Egyház kegyelmének. Ez így igaz, mivel az Egyházon kívül nincs 
megváltás. De napjainkban az az elv uralkodik, hogy valamennyien 
egyenlőek vagyunk. »Legyünk ökumenikusak!« Jusson eszünkbe, 
hogy az ökumenikus szónak eredetileg keresztény jelentése van. 
Manapság a szót ettől eltérő értelemben használják. Mindenki, aki 
valamely vallást gyakorol, legyen az hindu vagy animista vagy bár-
mi más, része az ökumenikus gyülekezetnek. Valamennyien része-
sei a megváltásnak! Valamennyien üdvözülnek, mert jó buddhisták, 
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jó hinduk és így tovább. Mindennek ez a teológiai alapja. A kevés és 
a sok egyháztudománya és a kiválasztottak Egyháza a modern teo-
lógus számára a látóhatáron kívül esik.  Az új egyháztudomány 
átitatta Rómát. Ez egy nagyon fontos fejlemény, mert kihatással 
van a misére. Az új gondolkodásmód következtében változtatták 
meg a mise szavait. A bor megszentelésekor az »értetek és sokakért 
kiontatik« helyett a pap ezt mondja: »értetek és mindenkiért«. A 
megváltoztatott jelentés érvényteleníti a mise ezen szavait, semmis-
sé és üressé teszi őket. A bor színeváltozása nem történik meg. A 
mise, amelyben ezeket a szavakat használják, érvénytelen. Az új 
mise egy új teológiát képvisel. Ez a tény magyarázza a rémületet, 
amelyet a latin miséhez való visszatérés bármely javaslata kelt. 
Ezek nem akarják, hogy a régi tantételekhez valami közük legyen. 
Ezek azt akarják, hogy képesek legyenek számolni a világgal, és azt 
mondják: »Ugyanabban a hajóban utazunk. Valamennyien ugyan-
oda tartozunk. Te is üdvözülsz! Mindnyájan üdvözülünk! Csak 
legyél jó. Légy belátó, együttérző, légy kedves.«” (T. K. A. fordítása.) 

Itt megvan a másutt hiába keresett magyarázat arra, hogy mi-
ért kellett a mise szövegét meghamisítani. A változtatás politikai 
okokra vezethető vissza: az Egyháznak ahhoz, hogy a liberalizált 
világ elfogadja, az ellene irányuló támadásait némileg mérsékelje, 
„lépést kell tartania a korral”. Ez azt jelenti, hogy liberalizálódnia 
kell. Mert ez szolgálja az Egyház fennmaradását. Pedig mindenek-
előtt nem az Egyház fennmaradásával kellene törődni – hiszen 
Jézus biztosított bennünket arról, hogy a pokol kapui sem fognak 
erőt venni rajta –, hanem Jézus tanításainak változatlan megőrzé-
sével és azok megalkuvás nélküli terjesztésével. Hiszen ezek képezik 
hitünk és az Egyház rendíthetetlen alapjait. Hihetjük mi azt, hogy 
nagyobb igénytelenséggel, elvi engedményekkel több emberhez 
juthatunk közel, és mai mentalitással talán meg is róhatjuk Jézust, 
mert radikálisan kiverte a kufárokat Isten templomából, de kétsé-
ges, hogy ilyen módon az Egyház valóban segíteni képes az embere-
ket abban, hogy Isten kegyelmével élni tudjanak, és elérjék a lelki 
újjászületésnek azt a radikális formáját, amelyet Jézus elvár tőlünk, 
azt, amelyet általában megtérésnek hívnak. Lehetnek, sőt kell is 
legyenek az Egyháznak erősen világias társadalmi szervezetei, de 
maga a szűkebben vett egyházi szervezet soha nem szabadna, hogy 
világi igényeknek Jézus Krisztus tanításaival, azok szellemével el-
lentétes engedményeket tegyen. Így azt a lelki erőt károsítja, amely 
fennmaradásának igazi biztosítéka lenne. 

2. Ön felhívja a figyelmemet arra, hogy: „Már a próféták jö-
vendöléseiben, majd az Újszövetség írásaiban ismételten megjele-
nik, hogy a Messiás által hozott új szövetség az örök és végleges 



327 
 

szövetség lesz…” A Jézustól meghirdetett új szövetség örök és vég-
leges voltának kijelentését sehol nem kifogásolja a beküldött írá-
som, és magam nem kételkedem benne. Ezért az Ön itt idézett szö-
vege az általunk tárgyalt témában irreleváns. A mondat folytatása 
viszont lényegében a tárgyhoz tartozna: „…Krisztus pedig kivétel 
nélkül minden emberért ontotta vérét, a bűnösökért is”. Ez így igaz, 
különösen, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. Ha a megváltás a 
bűnösökre nem terjedne ki, akkor az emberiség gyakorlatilag ki 
lenne zárva belőle. Mint az írásomban elmondtam, a megváltás 
valójában csak azokra nem nyer érvényt, akik a bűnben megragad-
va magukat zárják ki belőle. Pedig szabad akaratuk lévén mást is 
választhattak volna. Ön lényegében nem is vesz tudomást arról, 
amit Jézus és Szent Pál eltérő szavainak értelmezése kapcsán 
mondtam. Kár. Ha erről mondott volna véleményt, akkor valóban 
lehetett volna mit „megfontolnom”. 

De ha már Ön úgy utal az Újszövetségre, mintha abban más 
lenne, mint amiről én beszélek, engedtessék meg nekem, hogy két 
onnan vett további idézettel alátámasszam azt a véleményemet, 
hogy a megváltás nem terjed ki feltétel nélkül mindenkire: 

a.) „...Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, 
hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk 
hasonlók, mert látni fogjuk, amint van. És mindenki, aki remél 
benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is” (Szent János első leve-
le, 3,2-3). 

b.) „…általa mindenki mentesül, aki csak hisz” (Apostolok cse-
lekedetei, 13,39). 

3. Számomra különös, hogy Ön semmi ellentmondást nem lát 
abban, hogy az élő nyelvekkel ellentétben a latin miseszöveg meg-
tartotta „az archaikus változatot”. Ugyanakkor felhívnám a figyel-
mét arra, hogy engem nem érdekel, hogyan hangzik különböző 
nyelveken a „mindenkiért”. Én csak azért idéztem az Evangélium 
Máté szerinti megfelelő szövegrészét több nyelven is, hogy illuszt-
ráljam: nem találtam olyan Bibliát, amely a miseszövegnek megfe-
lelő változatot tartalmazná. Legalábbis egyelőre. Nem elképzelhe-
tetlen ugyanis, hogy talán már a közeljövőben az újonnan kiadott 
katolikus Bibliában világszerte Máté, Márk és Izajás „javított” szö-
vegét fogjuk majd olvasni. 

Ön, levelének legelején, még a három megfontolandókat tar-
talmazó pontja előtt, közölvén előbb, hogy érdeklődéssel olvasták 
„gondolatfűzésemet”, leszögezi: „A jelenleg érvényes és a Szentszék 
által jóváhagyott hivatalos magyar miseszövegben valóban a »min-
denkiért« kifejezés szerepel, nem pedig a korábban megszokott 
»sokakért«.” Ez az Ön alapvető érve az írásomban kifejtett állás-
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pontommal szemben, és ezzel egyúttal közvetetten és nagyon udva-
riasan visszautasította annak az Önök lapjában való közlése lehető-
ségét. Egyébként már másnál is találkoztam azzal az alapérvvel, 
hogy a misekönyv szövegét kizárólag Róma engedélyezheti, a hiva-
talos verziót a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció elnöke írja 
alá, és ez így történt a ma használatos magyar változat esetében is. 

Az Ön által visszautasított írás megjelenik majd egy világi lap-
ban. Csak az a kár, hogy dolgainkat nem tárgyalhatjuk meg saját 
berkeinkben. Nincs tudomásom arról, hogy a miseszöveg megvál-
toztatásával kapcsolatban valamely magyar egyházi lap közölt volna 
ellenvéleményt. Ha ez valóban így van, akkor meg kell állapítanunk 
azt az igen sajnálatos tényt, hogy nálunk, (magyar) katolikusoknál a 
földi tekintélytisztelet dönti el, hogyan idézzük Jézus szavait, füg-
getlenül attól, hogy Ő ténylegesen mit mondott.9 

   Üdvözlettel 
   Tóth Károly Antal 

 
 
Megjelent a Kapu 2006. júliusi számában. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
9 A Vatikán döntése értelmében 2009 pünkösdjétől a bor színeváltozásakor 

sok helyen használt „mindenkiért” visszaváltozott a Jézustól mondott „so-
kakért” szóra. Azóta a magyar szertartásban ismét így mondják. Értesü-
léseim szerint ez a változtatás 2011 adventjétől az angol nyelvű amerikai 
misék addig ugyancsak tévesen mondott szövegében is megtörtént.  
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(Göteborg, 2005. április) 

A szabadság gátjai 

A szabadság talán a legtöbb vággyal és varázzsal megáldott sza-
vunk. Különösen azok részére, akik megismerték, mi az elnyomás. 
Számomra, amikor a diktatúrából sóvárogtam utána, úgy tűnt, 
olyan, mint a lélek szárnyaló lebegése a világ sötét valósága fölött. 

Már korábban is voltak elképzelések egy igazságosabb földi be-
rendezkedésről, de a társadalmi szabadság képzetét a fény száza-
dának nevezett 1700-as évek szülték meg, eszméje ekkor kezdett 
terjedni a világban. Nálunk, magyaroknál is sokan fizettek életük-
kel, vagy legalább fizikai szabadságukkal (azaz börtönben töltött 
évekkel) érte. De valahogy mégsem tudott soha megvalósulni. Jó-
zsef Attila – aki már sejtette, mit jelent a fasiszta kommunizmus – 
a szép emberi rend születését remélte tőle. Vajon most, a szovjet 
típusú világrendszer bukása után, legalább egyenesben vagyunk-e 
már? Sajnos, úgy tűnik, hogy nemcsak a „bőség kosarából” nem 
vehet „mindenki egyaránt”, nemcsak a „jog asztalánál” tolakodók 
között nem kaphat helyet bárki – mint Petőfi szerette volna –, ha-
nem a rend és a szép emberi világ is, ahol a „lelkünk honos” lehet-
ne, távoli vágykép csupán. 

Talán az elvárásainkkal van baj. Olyasmit kívánunk a világtól, 
amit természeténél fogva nem tud teljesíteni. Hiszen hol valósult 
meg – egy másodpercre bár! – a francia forradalom hármas jelsza-
va? Vagy melyik ország, melyik társadalom mondhatta el magáról, 
hogy a három közül legalább az egyik valóban érvényessé vált ben-
ne egy ideig? A szabadság, egyenlőség, testvériség hangoztatása 
mindmáig propagandafogásnak bizonyult. Ha valahol kevesebb a 
korlátozás, nem oly látványosak a társadalmi különbségek, viszony-
lag békésebb a légkör, az még távolról sem jelenti a beteljesülést. 

A polgár ma, ha van rá pénze, szinte korlátlanul mozoghat a vi-
lágban, és amíg nem sért vele törvényt, elvben azt mond és tesz, 
amit akar. Ez a külső szabadság, amely akkor tekinthető teljesnek, 
ha birtokosa nem kényszerül arra, hogy a fenntartásához szükséges 
pénzt kemény munkával maga keresse meg. 

Van azonban egy belső szabadság is, a léleké, amelyről – külö-
nösen manapság – sokan hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ez 
nem társadalmi vívmány: ez az Istentől kapott szabad akaratunk. 
Ennek révén hozzuk erkölcsi döntéseinket. Azt mondhatjuk, hogy 
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minden döntési folyamatnak ez a szíve: itt dől el, milyen értéktar-
talmú cselekvéseket választunk. 

Elvileg kell legyen bennünk egy – jórészt talán megfogalmazat-
lan – tudás arról, hogy milyen magatartás felel meg emberi mivol-
tunknak, mert hiszen alapvetően erkölcsi lények vagyunk. Ameny-
nyiben valóban birtokában vagyunk a helyesről való tudásnak, és él 
bennünk az a késztetés, hogy életünk ezzel összhangban legyen 
(vagyis működik a lelkiismeretünk), akkor döntéseink meg fognak 
felelni emberi természetünknek. Külső kényszerek, másoktól su-
gallt hamis nézetek, a világhoz kapcsolódó érdekeink persze eltérít-
hetnek ettől. De ha minden ezzel járó, bennünket kívülről fenyegető 
hátrány vagy éppen veszély ellenére amellett döntünk, amit egész 
belső énünkkel helyesnek tartunk, akkor egy felejthetetlen és ösz-
szehasonlíthatatlan szabadságélményben lesz részünk. Mert hiszen 
igazi önmagunk megélése az igazi szabadság. A külső szabadság 
önmagában értéktelen, ezért – rendelkezzünk bármily sok lehető-
séggel – belső vezérlés nélkül üres és értelmetlen marad az életünk. 

Mind biológiai lényünk, mind pedig lelkünk igen bonyolult 
rendszer. A rendszerek szakértői szerint egy ilyen építmény csak 
akkor életképes, ha nyitott marad: ha kívülről megkapja mindazt, 
amire léte fenntartásához szüksége van. Azért táplálkozunk és lé-
legzünk, mert szervezetünk így szerzi be a szükséges anyagot és 
energiát. E nélkül leépülésre, pusztulásra lenne ítélve. És a lelkünk? 
Az vajon hogyan lélegzik, honnan veszi az őt éltető táplálékot ben-
nünket emberré tevő működéséhez? Abból élne csupán, amit a 
közvetlen külvilágunk, vagyis a többi ember, a társadalom az ő 
számára nyújtani tud? De hiszen a társadalom ugyancsak nyitott 
rendszer – szellemi szempontból is! Léteznie kell tehát egy mind-
nyájunktól független erőforrásnak, amelynek kisugárzása élteti a 
lelkünket, s teszi lehetővé közös megmaradásunkat. Ha az emberi-
ség elzárja magát ettől a forrástól, nem kerülheti el az erkölcsi pusz-
tulást. Erkölcs nélkül pedig nem sokáig lesz „emberiség”. A léleknek 
ma elterjedt lebecsüléséből következő leépülés jelei kétségtelenül 
már észlelhetők: bensőnk értéket felismerő, de kiveszőben levő 
képessége helyébe a valóság felszínén futkározó ész próbál támpon-
tokat keresni, de az igazság sokféleségét látván a világban, úgy véli, 
hogy minden viszonylagos. A ráció erkölcspótlékként azt próbálja 
felmutatni, amit a társadalmi gyakorlat igazol; számára ezen a té-
ren is „demokrácia” van: amit többen helyesnek tartanak, azt mind-
járt követendőnek is nyilvánítja. Ezen az alapon jönnek létre a téves 
döntések és a belőlük következő, embervoltunkkal össze nem 
egyeztethető cselekedetek. Ez maga a bűn. Miatta belső szabadsá-
gunk élményének a lehetősége mindjobban elenyészik. 
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Sokaktól kétségbevont, pedig kétségtelen igazság: emberként 
(és emberiségként) való megmaradásunk attól függ, hogy kapcso-
latban tudunk-e maradni Istennel, aki számunkra az egyedüli ki-
meríthetetlen lelki energiaforrás. A Vele való együttműködésünk 
nélkül kisiklik lábunk alól a talaj, elveszítjük az önmagunkra találás 
lehetőségét, és ezzel sokat sóvárgott nagy kincsünket is: a szabad-
ság élményét. 

Vajon miért van az, hogy ez a kapcsolat – a mi hibánkból, hiszen 
lemondunk arról, hogy megszólítsuk Őt – alig működik? Próbáljuk 
meg felvillantani a legfontosabb okokat. 

– A legkényelmesebb megoldást választjuk: együtt úszunk a 
közvélemény anyagias árjával, és nem fárasztjuk magunkat azzal, 
hogy gondolatainkat egy kissé magasabbra emeljük. 

– Az utóbbi két-három évszázadban, mióta mindentudónak tar-
tott eszünket megkoronáztuk, sokunk számára szégyennek számít a 
hit a Teremtőben, a Mindenhatóban, a Megváltóban; inkább úgy 
véljük, hogy saját mindenhatóságunkkal magunk tudunk majd egy 
emberibb világot teremteni, és saját erőnkből képesek leszünk ön-
magunkat megváltani. 

– Ha ott rejlik is bennünk a sejtelem, hogy nem csak a látható 
világ létezik, igyekszünk nem foglalkozni a gondolatával, mert eset-
leg kizökkentene bennünket földi igényeinkkel való kiegyezésünk 
kényelméből. Mert a választáskor nem Isten, hanem a világ mellett 
döntöttünk, és immár nem akarunk semmiről lemondani belőle. 
Ahelyett, hogy legalább megpróbálnánk, eleve nem hisszük el, hogy 
földi ragaszkodásainknak az értékek alapján történő megválogatá-
sával csak szebb lehet számunkra a világ. 

– Meglehet, hogy jelenlegi viszonyulásainkat szívesen átértékel-
nénk, de ez okvetlenül maga után vonná személyes múltunk ki-
elemzését is. Márpedig túl nehéz lenne beismerni magunk előtt 
életünk ferdeségeit, és érdeme szerint bűnként kezelni olyasmit, 
amit eddig természetesnek tartottunk. 

– Isten számunkra oly távoli és személytelen, hogy képtelenség-
nek érezzük megszólításának a gondolatát is. Inkább csak tudjuk, 
hogy van, mintsem éreznénk is ezt. 

– Istenben hiszünk, de könyörületességét oly végtelennek gon-
doljuk, hogy szerintünk akkor is megbocsát majd mindent, ha mi 
esetleg semmit sem vagyunk hajlandók megbánni. Ezért úgy gon-
doljuk, hogy – legalább amíg nem közeleg az óra – büntetlenül ki is 
kapcsolhatjuk az életünkből. 

– Azt hisszük, hogy Isten egyénre szabott: mindenkinek megvan 
a maga istene. Ezért okosabbnak tartjuk magunkat a hagyományos 
keresztény egyházak kollektív bölcsességénél, és úgy teszünk, mint-
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ha annyi igazság lehetne, ahány személy. Ezzel a racionális világ 
relativisztikus felfogásával helyettesítjük a hitet, ezért hiábavalóan 
várunk az élő Istentől segítséget. Hiszen nem Hozzá fordulunk. 

Istennel kapcsolatos igazság csak egy van: Jézus helyesen ér-
telmezett tanítása. A helyes értelmezés több vonatkozása is vita 
tárgya a keresztény felekezetek között, de igen kétséges, hogy a 
legigazabbra éppen az újabb „keresők” fognak majd rátalálni. Sok-
kal valószínűbb, hogy a félremagyarázások így is túl nagy száma 
gyarapodik majd újabb agyszüleményekkel. 

Zárszóként az Újszövetségből, erkölcsi-lelki életünk alapdoku-
mentumából idézek egy részt, amely a szabadságról szól. Azt hi-
szem, ezt igen nehéz lenne félreérteni: 

„Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: »Ha kitartotok tanítá-
somban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, 
és az igazság szabaddá tesz benneteket.« »Ábrahám utódai vagyunk 
– felelték –, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, 
hogy szabadok lesztek?« Jézus így válaszolt: »Bizony, bizony mon-
dom nektek: mindenki szolga, aki bűnt követ el.«”(János 8,31–34) 

 
  
Megjelent az Új Kéve 2005. októberi számában. 
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(Göteborg, 2006. október) 

Hiszen anyák lesznek majd ők is 

Az ember minőségéről árulkodik minden viszonyulása. Ma-
napság inkább csak a másokkal való kapcsolatunk módjának a je-
lentőségét szokás hangsúlyozni, és ebben a legfontosabb irányelv a 
tolerancia. Vagyis udvariasan el kell viselnünk minden embert 
olyannak, amilyen, függetlenül attól, hogy természetes reakcióink 
esetleg indokoltan másra késztetnének bennünket. Ezt várja el 
tőlünk a társadalom. A magunkkal kapcsolatos elvárások is első-
sorban e körül forognak. Ha a másokkal szembeni viselkedésünk 
összhangban van ezekkel az előírásokkal, akkor jó emberek va-
gyunk. Arról nem szokott szó esni, hogy minőségünknek akkor is 
fontos kritériumai vannak, ha éppen egyedül vagyunk. Ez az a tar-
tomány, amely a ma uralkodó szemlélet szerint teljességgel az 
egyéni szabadság birodalmába tartozik, és bárki bármit tesz is, az 
sajátos egyéni „önmegvalósításának” a része, amelybe másnak nem 
lehet beleszólása. Még a szülőknek sem, mert tanácsaikkal, elvárá-
saikkal, más néven a neveléssel állítólag belegázolnak gyermekeik 
lelkébe, és akadályozzák kiteljesedésüket. 

Az ember önnön megélésének számtalan receptjével árasztja el 
a világot a média, melyek közül ki-ki ízlésének megfelelően válo-
gathat, és így a „szabadság élményében” lehet része. Közben a piac 
termékeinek igénybevételével „hasznos gazdasági tevékenységet” 
végez: kiveszi részét az általános fogyasztásból. 

A magunk megélésének s ezáltal szabadságunk gyakorlásá-
nak talán legfontosabb terepe ma a szexuális élet. Ha a másik em-
bernek nem teszünk rosszat vele, ezen a téren még elvben sincs 
semmi korlátozás. Az iskolák nemi felvilágosító órái inkább csak a 
téma tudományos és gyakorlati vonatkozásait érintik, azt általában 
elkerülik, hogy erkölcsi szempontokat kapcsoljanak a szexualitás-
hoz. A reklámoktól a televízióig minden kommunikációs hatás en-
nek a témának a képeivel és meglehetősen kétséges sugallataival 
bombázza a társadalmat s benne a felnövekvő nemzedékeket. 

A Veckorevyn című svéd lap nem olyan rég fiatal lányok szexu-
ális életével kapcsolatos felmérést végzett. Az eredmény lényegében 
szimptomatikus. Az 5561 válaszadó 65 %-a 15 és 20 év között volt, 
és ez mutatja, melyik az a réteg, amelyhez a hetilap szól. Az összes 
válaszadó egynegyed részének már 15 éves kora előtt volt nemi 
kapcsolata. 
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Az egyik kérdés a megkérdezetteknek a csoportos szexhez való 
viszonyára volt kíváncsi. 22,3 %-uk visszautasította az ilyen kapcso-
latnak a gondolatát is, 47,4 % ízlésével ellentétesnek mondta, de 
nincs véleménye arról, ha mások gyakorolják, 25,2 % elképzelhető-
nek tartotta, hogy maga is részt vegyen ilyenben, 5,2 %-uk pedig 
már kipróbálta, és élvezetesnek találta.  

Erről a felmérésről a széles közönség a göteborgi Metro egyik 
számából értesülhetett, vagyis sokkal többen, mint ahány előfizető-
je a fennebb említett hetilapnak van. 

Az adatok egy cseppet sem örvendetes valóságról adnak képet. 
A Metro újság azonban nem áll meg itt, hanem idézi a Veckorevyn 
ifjú főszerkesztőnőjének a fiatal lányokról és nemi életükről az 
eredmény ismeretében született kommentárját: „Szabadok és ma-
gabiztosak, és nem félnek kinyilvánítani szexualitásukat. Nem fél-
nek bevallani, hogy mindennap a szexre gondolnak. Ez azt mutatja, 
hogy jó úton járunk a lányok szexualitásának kérdésében.” 

Értesüléseim szerint a lap számos olvasójának a főszerkesz-
tőnő a példaképe, és adnak a véleményére. Az idézett szövegével 
nemcsak a szabadabb nemi életre buzdítja már a serdülőkorúakat 
is, hanem csoportos szexuális kapcsolatra mint bátor cselekedetre 
ösztönzi őket. 

Nem álltam meg, hogy levelet ne küldjek a Metro újságnak, 
remélvén, hogy talán közlik majd a Metroinsändare című levelezési 
rovatukban. Eredetileg természetesen svédül, ezt írtam: 

„A Veckorevyn című lapnak a lányok szexuális életével kapcso-
latos felmérése során a válaszadók egynegyede foglalkozik a 
csoportszex gondolatával – olvashatjuk a göteborgi Metro 2006. 
július 26-i számának A fiatalok mind pozitívabban viszonyulnak a 
csoportszexhez című írásában. A cikk idézi a Veckorevyn főszer-
kesztőjének örömteli következtetését is: »Ez azt mutatja, hogy jó 
úton járunk a lányok szexualitásának kérdésében.« 

Nem kellene elfelednünk, hogy nem a munka tesz minket em-
berré, mint ahogy azt az Engels által kiagyalt elmélet és a marxisták 
állítják, hanem az erkölcs. Valójában ez különbözteti meg az embert 
az állattól. Ebből következően a szexualitás helyes útja nem vá-
lasztható el egy nő és egy férfi közötti lelki kapcsolat meglététől. 

Az előbb idézett mondat azt szorgalmazza, hogy lányaink – 
morális tekintetben – kurvákká legyenek. Vajon ezáltal bizalmat 
érdemlőbb feleségek, de főként jobb anyák és gyermekeik értéke-
sebb erkölcsi példaképei lesznek majd? 

A Metro ezzel a cikkével egy embert lealázó felfogás szócsövévé 
vált. Gratulálok!” 
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Küldeményem természetesen sohasem jelent meg a lapban. 
Egyéb írást sem közöltek ott erről a témáról, de lehet, hogy más 
nem is próbált hozzászólni. 

Ha sikerül tárgyilagosan megfigyelnünk a tömegkommuni-
káció csatornáinak a magatartását, valamint azt a hatást, amely 
mindnyájunkat részükről ér, észrevehetjük, hogy működésük a sok-
féleségben is összehangolt.  Mintha elhatározták volna, hogy meg-
fosztják az embereket morális tartalmaiktól, és ezáltal tartásuktól. 
Tudják, hogy az értékeket csúfolódva „hagyományosnak” kell mon-
dani, mert ezzel érzelmileg megalapozzák a tőlük való elriasztás 
sikerét, majd a hiúságot kiszolgáló álértékekkel kell pótolni őket. A 
célt „konszenzussal”, közmegegyezéssel lehet igazán megvalósítani, 
melynek létrehozásában a média mind nagyobb ügyességre tesz 
szert. Az eszközök közé tartozik az ellentétes vélemények megnyil-
vánulásának engedélyezése is, de csak olyan mértékben, hogy a 
kórus zöme sikeresen el tudja nyomni azokat. Ezzel a „demokrati-
kus” fogással minden embernek meglehet az a hite, hogy szabadon 
választotta azt, amit pedig külső behatásokra cselekszik. Magyarán: 
boldogan hagyja magát manipulálni. 

Az, ami történik, nem más, mint a társadalom tudatos szétzül-
lesztése. Biztosan valakiknek haszna van belőle. A támadás alapve-
tően minden emberi közösség alapjára, a családra irányul: igyekszik 
annak tagjait hamis eszményekkel úgy átformálni, hogy lehetőleg 
egyikük se tudjon természetes feladatainak megfelelni. 

Az éretlen fiatal lányok mércét és mértéket nélkülöző nemi 
magatartásra történő felbujtása büntetendő cselekmény kellene 
legyen, mert áldozatai a normális, a férfi és a nő szövetségére épülő 
emberi életre, igazi életfeladataik teljesítésére lényegében képtele-
nekké válnak. Egy józan eszére hallgató, saját érdekeit felismerni 
képes és az emberi méltóságra valamit is adó társadalom az ilyen 
törekvések érvényesülésének határozott kézzel véget vetne. Hiszen 
ezek a lányok is egyszer majd gyermeket szülnek, és olyan felnőt-
tekké kellene neveljék őket, akikre építeni lehet az emberi jövendőt. 
De az a nő, aki csak az élvezetekre rendezkedik be, és azokat ember 
voltát megalázó utakon is kereshetőnek tartja, az alkalmatlan, er-
kölcsileg pedig méltatlan arra, hogy anya legyen. 

 
  
Megjelent az Új Kéve 2006. decemberi és a Havi Magyar Fórum 

2007. februári számában. 
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(Göteborg, 2003. július) 

A közlési lehetőségek lemorzsolódása 

Részlet egy hosszabb interjúból.  
Kérdező: dr. Csisztay Gizella.1 

 
Hosszú utat tettél meg az Ellenpontoktól Göteborgig. Melyek 

voltak ennek az útnak a fontosabb állomásai? 
 
Ha nem haragszol, én inkább csak az utolsó, azaz a jelenlegi ál-

lomásról mondanék néhány szót. A többiről már beszéltem más 
interjúkban is, amelyek közül az elsőt éppen Te készítetted bő tíz 
esztendeje. Akkor még átmenetinek hittem svédországi létemet, azt 
gondoltam, egyszer haza tudunk települni Magyarországra. Ma már 
belátom, hogy ezen nem lehet immár változtatni. 

Engedd meg, hogy erre a kérdésedre adott válaszomban egyet-
len vonatkozásra szorítkozzam. 

Miután az otthon szerzett biológusi diplomámat a Göteborgi 
Egyetemen2 a megfelelő tanulmányokkal kiegészítettem, környezet-
védelmi tanácsadóként dolgoztam egy magáncégnél. Egy napon 
azonban kerékpárbaleset ért, aminek folyományaként 2000 őszén 
betegnyugdíjaztak. Ma tehát van időm arra, hogy az általam fontos-
nak tartott dolgokról alkotott nézeteimet megírjam, amire azelőtt 
jóval kevesebb lehetőségem volt. Ennek következtében megszaporod-
tak a szerkesztőségekkel való kapcsolataim és élményeim is. 

Meg kell állapítanom – s ez egyáltalán nem új keletű tapaszta-
lat –, hogy a Kárpát-medencében (tisztelet a nehezen fellelhető 
kivételeknek) a szerkesztői etika egészen elképesztő méretű hiá-
nyosságokkal rendelkezik. Lehetséges, hogy másutt is, de én ezen a 
területen vagyok „otthonos”. 

Egyáltalán nem olyan esetekre gondolok, amikor a szerkesztő 
vagy szerkesztőség úgy dönt, hogy indoklás nélkül vagy csak jelzés-
szerű magyarázattal nem közöl le egy nekik küldött írást. Természe-

                                                                 
1 Az interjú készítésekor három kérdést kaptam, de válaszadáskor az egyes 

részek tematikailag messzire kerültek, ezért külön-külön szerkesztem be 
őket a kötetbe. A közös bennük a társadalom erkölcsi hanyatlásának a 
problémája, emiatt eredetileg az egésznek A pusztulás útjain címet adtam. 

2 Az írásmódot esetleg kifogásolóknak: ez a neve, tehát tulajdonnév, ezért 
nagybetűvel írjuk. 
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tesen ilyen is megtörtént a gyakorlatomban, és ennek legkirívóbb 
példája az volt, amikor egy azóta megszűnt budapesti napilap szer-
kesztőjének (aki úgy akadt rám, hogy svédországi külmunkatársakat 
keresett) küldtem egy írást a magyar Alkotmánybíróságnak az elévü-
lési törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásáról. Mikor egy idő után 
érdeklődtem, milyen sorsot szánt neki, az volt a válasza, hogy kiló-
számra vannak ilyenek a fiókjaiban. Teljesen világos volt, hogy el sem 
olvasta. Végül egy másik napilapnál jelent meg „protekcióval”. A 
történet Borbándi Gyulának a nyugati magyarokról szóló második 
könyvében folytatódik, ahol a szerző hosszabban idézi az írásomat, 
mint amely kifejezi a magyar emigráció többségének a véleményét.3 

Az illető szerkesztő magatartása természetesen nem volt tisz-
tességes, mint ahogy az sem, amikor egy folyóirat egy fél évig tarto-
gatott a közlés ígéretével valamely aktualitáshoz kötődő írást, s csak 
akkor jelentette be, hogy helyhiány miatt lemondanak róla, amikor 
már fel sem ajánlhattam másnak. 

Azt a főszerkesztő-helyettest sem lehet korrektséggel rágal-
mazni, aki egy írás közlése kapcsán megígérte, hogy a szerkesztősé-
gi értekezlet után hamarosan jelentkezik, ehelyett végképp hallga-
tásba merült. Pedig eredetileg egyéb kedvező megjegyzések között 
így írt a kérdéses esszémről: „Szerintem egyetlen fölösleges szó 
sincs benne, minden a helyén van.” Persze tudni kell, hogy két má-
sik szerkesztő egészen más véleményen volt; ők a szerintük felesle-
gesen érintett összefüggések lefaragásaként az írás első részét telje-
sen el akarták hagyni. Azóta mind várom, hogy az illető főszerkesz-
tő-helyettes megírja, mi is történt azon a szerkesztőségi ülésen. 

Ezek tulajdonképpen egyedi esetek, ha nem is elszigeteltek. Én 
nem ilyenekről akarok szólni, hanem egy olyan jelenségről, amely 
igazán általános. 

Azt hiszem, egyetérthetünk, hogy elméletben a szerkesztő fel-
adata az írásnak a szerzővel együttműködésben történő javítása, az 
esetleges hibák kigyomlálása, ezáltal színvonalának emelése lenne. 
A gyakorlatban a szerzővel való közös munka rendszerint elmarad, 
a szerkesztő szabad prédájának tekinti az írást, változtatásairól 
nemcsak nem kéri ki a szerző véleményét, de azokat még csak nem 
is közli vele. Ennek az eljárásnak a tisztességtelenségét kidomborít-
ja az a tény, hogy ma, a világháló és a drótposta korszakában az 
együttműködés pillanatokon belül megteremthető lenne. Borbándi 
Gyula az Új Látóhatár című folyóiratot szerkesztve – egy lassúbb 

                                                                 
3 Borbándi Gyula: Emigráció és Magyarország – Nyugati magyarok a 

változások éveiben 1985-1995. Európai Protestáns Szabadegyetem kiadá-
sa, Basel–Budapest, 1996. 42. 
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postájú korban! – el nem mulasztotta volna mindenkinek időben 
megküldeni észrevételeit, és adott esetben tiszteletben tartotta a 
szerző jogát arra, hogy eredeti szövegváltozatához ragaszkodjon. 

Aki ma egy szerkesztőségbe bejutott, az hatalmat nyert az írá-
sok és a szerzők fölött. Velem megesett, hogy egy szerkesztőségi 
titkárnő „pofozta át” a stílusomat a saját ízlése szerint. 

A legutóbbi esetem egy erdélyi keresztény lap szerkesztőjével 
volt, pedig – különös tekintettel arra, hogy szeretek vallásos esszé-
ket írni – ebben az esetben (is) egy gyümölcsöző távlatos kapcso-
latban reménykedtem. Amikor a nekik szánt írásomat elküldtem, 
arra kértem, hogy amennyiben nincs mód az általa szükségesnek 
tartott változtatások velem való egyeztetésére (ez nem múlhatott a 
drótpostájukon, hiszen az működött), akkor tekintsenek el a közlé-
sétől. „Természetesen” módosított a szövegen, és egyeztetés nélkül 
tette be a lapba. (Egyébként, mint hasonló esetben mindig, a módo-
sítások egy részét elfogadtam volna.) Amikor a korrektséget szá-
monkértem tőle, egyéb finomságok mellett azt írta, hogy én abba a 
szerzőcsoportba tartozom, akik szerint „a szerkesztő teljesen fölös-
leges, az olvasószerkesztőről nem beszélve, a korrektor ingyenélő 
here (…), és általában: bármely nyomtatott sajtótermék amolyan 
»faliújság«, ahova mindenki azt és úgy »tesz ki«, amit és ahogy 
akar.” Ennél durvább sértéseket is vágott a fejemhez. Szomorú szé-
gyen, hogy egy keresztény lapnak ilyen (lényegében többszörösen 
is) inkorrekt és kulturálatlan szerkesztője van. 

Az itt vázolt jelenség következtében szaporodik azoknak a saj-
tótermékeknek a száma, ahova én többé nem lennék hajlandó írást 
küldeni. Nincs értelme olyan lappal kapcsolatot tartani, ahol a szer-
zővel való együttműködést visszautasítják. 

Az írás tőlem nagy energiabefektetést és nagyon sok időt igé-
nyel. Ezért, valamint a hiányos tisztességű szerkesztőkkel való, 
mindinkább hiábavalónak bizonyult csatározások viszontagságai 
miatt már abbahagytam volna az egészet, ha nem hinném, hogy 
fontos megírnom, amit gondolok, és ha nem lennének olvasók, akik 
ennek a hitemnek az indokoltságát visszaigazolják.4  

 

 Megjelent A szerkesztői etikáról címen a Havi Magyar Fórum 
2004. márciusi számában. 

                                                                 
4 A fenti válasz megírása óta eltelt időben a jelzett tapasztalataim kiadósan 

gyarapodtak. Szerencsére azért akadnak olyan emberek, akik szerkesz-
tőként nem az itt leírt módon cselekszenek. 
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(2002. november 20.) 

Neked éppen mi fáj önnek? 

2002 – november közepe1 
 
Tóth Károly Antal válasza: 
Ha már megkérdezted, akkor elmondom: többek között az fáj 

nekem, hogy Te, Gergely Tamás, a jelek szerint még ma sem látod, 
kiket juttatott kormányrúdhoz a magyar választók egy része, akiket 
kétségtelenül a busás anyagi ígéretek, no meg a kampányhazugsá-
gok jóízű elfogyasztása szaporított fel az összlétszám kevéssel több, 
mint a felére. 

Vedd már észre, hogy Medgyessy Péternél szánalmasabb mi-
niszterelnöke nemigen volt még Magyarországnak. Nem csupán 
arra gondolok, hogy segítség nélkül nehezen tud összehozni egy 
hibátlan magyar mondatot (márpedig a kifejezés módja szoros 
kapcsolatban áll a gondolkodás szintjével és pontosságával), hanem 
arra is, hogy a bizonytalanság jól láthatóan ott lebeg minden gesz-
tusában, a tekintetében, az arckifejezésében. A szocialisták bábja ő 
(bár a szabad demokraták is igyekeznek a mozgatói közé felzárkóz-

                                                                 
1 A kérdést Gergely Tamás Stockholmban élő ismerősöm tette fel a Café 

Stockholm nevű honlapján: 
Kedves Rokonom, Ismerősöm, eddigi vagy leendő Munkatársam, minden-

képpen Café-olvasó! 
A Café Stockholm rövid sorozatot indít heti egy kérdéssel, melynek megvá-

laszolására eddigi munkatársait és barátait kéri fel. Az aktuális kérdés: 
Sok minden sokféleképpen fájhat. Láng Zsoltnak például a mája fáj, már-

már perforál, bár az enyhíti a fájdalmát, hogy Berlinben, ahol éppen él, 
nem egy nővér jut egy betegre, hanem egy páciensre húsz asszisztens. Ne-
kem jelenleg éppen az fáj, hogy kicsi fiam egy nemzetközi asztalitenisz-
versenyen nem vehet részt, tegnap viszont tíz perccel a híradó megkezdé-
se előtt az fájt, hogy telik az idő, s én öregszem. 

Egy hónappal ezelőtt ugyancsak nekem még az Orbán Viktorék négy éve 
fájt, Stockholmban, Göteborgban viszont Tóth Károlynak valószínűleg ép-
pen a mostani magyar kormány nem tetszik. Berit Lindholmnak viszont a 
háj a derekán fáj, éppen az. 

Mi fáj neked/önnek? Légy humorodnál/legyen humoránál, mikor vála-
szolsz/válaszol – röviden, vagy ha nagyon fáj, hát... 

Gergely Tamás 
Kilenc személy válasza található a honlapon, lásd: http://www.transycan. 

net/regicafe/stock/drac/perfor2.html 
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ni), mindenekelőtt a Kovács Lászlóé, aki – nem kétséges – napjaink 
leggonoszabb lelkű magyar politikusa.2 Bizonyítja ezt az az agresz-
szív vehemencia is, amivel hamisításait és rágalmait közhírré szok-
ta tenni. Kovács persze rokon lelkekkel van körülvéve (közéjük tar-
tozik a három szocialista grácia is3); nélkülük elveszítené az erejét. 

Tudjuk, hogy a választások óta eltelt időben a mai kormány a 
kampányígéretek egy részét elfelejtette, más részét szűkebbre szab-
ta, de ami megmaradt, az elég volt ahhoz, hogy az államháztartás 
hiányát az utóbbi évekéhez viszonyítva jelentősen megnövelje. Az új 
gazdaságpolitika elvet minden olyan megoldást (lásd Széchenyi-
terv; a családi gazdálkodás és a hazai vállalkozások támogatása), 
amivel az előző kormánynak a nemzetközi recesszió ellenére is 
viszonylag magas szinten sikerült tartania az ország gazdasági nö-
vekedését. A mostani vezetés a jelek szerint kívülről jövő csodára 
vár. Talán mert úgy érzi, létével visszaszerezte a Nyugat támogató 
bizalmát. Csoda nélkül meglehet, hogy az államháztartás felborulá-
sa, az infláció növekedése és ezáltal a lakosság jövedelmének elér-
téktelenedése fenyeget. 

Te, Tamás, aki Erdélyből származol, bizonyára sok információ-
val rendelkezel az ottani helyzetről. Tudjuk, hogy a kisebbségben 
élő magyar minden anyaországi kormánnyal természetszerűen jó 
kapcsolatot kell kialakítson, mert nincs más választása. Azt azért Te 
is feltűnőnek tarthattad, hogy a magyarországi választások első 
fordulója után Markó Béla, a magyarok romániai szervezetét dikta-
tórikusan irányító, de a román politikusokkal könnyen megalkuvó 
klikk vezére, a második forduló eredményét be sem várva, sietett 
üdvözölni a szocialistákat győzelmük alkalmából. Itt megint rokon 
lelkek, valamint (minden bizonnyal nem közösségi) érdekek talál-
kozásának lehettünk tanúi. Ezt az egymásra találást az sem zavarta, 
hogy Kovács Lászlóék az Orbán-kormány románokkal kötött egyez-
ségének – amely a státustörvény zavartalan alkalmazását lehetővé 
tette a romániai magyarok esetében – a felmondását helyezte kilá-
tásba. A Magyarországot vezető mai politikusok, akik a jószomszédi 
kapcsolatokat (minden szépítő nyilatkozatuk ellenére) a szomszé-
dos országokban élő magyarok érdekei fölé helyezik, magatartásuk-
kal, az előző kormány kisebbségekkel kapcsolatos ígéretes politiká-
jának bírálatával kétségkívül katalizálták, hogy a román és a szlovák 
miniszterelnökök szövetkezzenek a státustörvény ellen. (Úgy lát-
szik, ennyire zsugorodott a kisantant, bár a szerbek most éppen a 
helyzetükből következő lépéshátrányban vannak.) 

                                                                 
2 Azóta gonoszabbakkal is közelebbről megismerkedtünk. 
3 Mármint Lampert Mónika, Lendvai Ildikó és Szili Katalin. 
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A magyar szocialista politikusok nem tudnak szabadulni kom-
munista múltjukból örökölt alázatoskodó reflexeiktől a külföldi 
hatalmasságok előtt. A honvédelmi miniszter nem az együttműkö-
dés fejlesztésének részleteiről, a többi ország fegyvernemeivel való 
összhang létrehozásáról vagy valami hasonlóról készül beszélni a 
most kezdődő NATO-csúcsértekezleten, hanem – mint azt egy saj-
tóértekezleten elmondta – felajánlásokat készül tenni „a NATO-fő-
titkár kérésére”. Régen kommunista pártgyűléseken tettek munka-
felajánlásokat, de Moszkvában is elvárták, hogy az odarendelt po-
litikus ilyen módon bizonyítsa jófiú voltát, országa vezetésének 
megbízhatóságát. Ahogy Bródi Gábor helyettes külügyi államtitkár 
– ugyancsak újságírók előtt – leszögezte: a prágai csúcsértekezlet 
„Magyarországnak egyfajta megbízhatósági teszt lesz”. Már nehogy 
egyenes gerinccel menjünk el rája. 

Az önmaguk pozitív képének külföld előtti megkreálásában nagy 
szerepet kap az ellenfélnek a nyugati köz- és hivatalos vélemény 
számára való befeketítése. Orbán Viktor személyiségének jelentősé-
gét bizonyítja, hogy bár teljesen a politikai élet hátterébe húzódott, 
szinte nem is lehet látni (bár különböző helyeken elmondott beszé-
deit továbbra is érdemes olvasni), a kormánypárti politikusok szün-
telenül őt támadják, és szemmel láthatólag félnek tőle. A Foreign 
Affairs című lap rágalmazó cikkírójának véleményét felkapva naci-
onalistának és (ma ez a legsúlyosabb vád) antiszemitának minősítik 
az előző miniszterelnököt és egész kormányát. Ez is régi reakció: 
mivel az osztályellenséget ma már nem lehet kiirtani, legalább be-
mártjuk a Nagy Szövetséges (vagy „szövetségesek”) előtt. Akik ezt 
teszik, azok rendkívül ostobák kell legyenek, mert nem veszik észre, 
hogy egy másik hazai politikai irányzatot idegenek előtt támadva 
valójában saját országukat járatják le. Ez esetben különös tekintet-
tel arra, hogy az ország lakosainak szinte a fele ezt a „nacionalista 
és antiszemita” embert szerette volna miniszterelnökének. 

Lehet, persze, hogy nem is annyira ostobák, talán nagyon is jól 
tudják, mit csinálnak. Ebben az esetben azonban sokkal mesz-
szebbmenő következtetéseket kell levonnunk arról, hogy vajon mi-
féle társaság az tulajdonképpen, amely ma Magyarországot irányít-
ja? 
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(Göteborg, 2006. szeptember) 
 

A 2006. szeptember 23-i göteborgi  
szolidaritási tüntetés résztvevőinek 

NYILATKOZATA 

Mélységesen együtt érzünk a mai magyar kormány és vezetője 
viselt dolgai miatt tiltakozó minden magyarországi nemzettársunk-
kal. Ezt az együttérzést a közös erkölcsi felháborodás élteti, vala-
mint az a tény, hogy állampolgárságától függetlenül minden ma-
gyar érzésű ember összetartozik. 

Ma Magyarországon parlamenti diktatúra van. Ennek kialaku-
lásához és megerősödéséhez azok az emberek is hozzájárultak, akik 
a ma uralkodó politikai erők hazug és eleve betarthatatlan ígéretei-
től megigézve, azok pártkatonáira adták szavazatukat. 

A hazudozások ténye, mint ismeretes, a kormányfő egy májusi 
pártösszejövetelen elhangzott beszédének a kiszivárogtatásával 
jutott az emberek tudomására. Ezt a beszédet utólag az igazmondás 
csodálatos gyöngyszemeként igyekeznek beállítani, és ezzel vélik 
erkölcsileg is igazolhatónak azokat a megszorító intézkedéseket, 
amelyek valamennyi választási ígéretüknek ellentmondanak. Pedig 
ebben az „igazmondó beszédében” Gyurcsány Ferenc ismét hazu-
dik, azt állítva, hogy négy évig, vagyis az egész választási ciklus alatt 
„nem csináltunk semmit”. Ez nem igaz, mert ezalatt adták el szinte 
a teljes meglévő nemzeti vagyont, hogy a befolyó pénzből betöm-
ködjék a költségvetésnek hozzá nem értésükből származó réseit. 

A kormányfő által bevallott hazudozás gyalázatában a Magyar 
Szocialista Pártnak és a Szabad Demokraták Szövetségének vala-
mennyi politikusa osztozik. Ezt a Gyurcsány Ferenc melletti egy 
emberként történő mostani kiállásukkal szemrebbenés nélkül el is 
ismerik. Azzal vélik magukat felmenteni, hogy az ezután következő, 
immár hazugságok nélküli periódusban az ún. Gyurcsány-csomag 
intézkedéseivel talpra állítják az országnak a kormányzásuk idején 
szétzüllesztett gazdaságát. Ez a hazudozás tettének bűne alól akkor 
sem mentené fel őket, ha a tervezett intézkedések valóban javítaná-
nak az ország és népe helyzetén. A szakemberek viszont úgy tartják, 
hogy ez a „csomag” a költségvetés repedéseinek további betömkö-
désére szolgál, de semmit nem tesz azért, hogy a gazdaság teljesítő-
képességét növelje, a vállalkozásokat segítse. Ellenkezőleg, a hazai 
kisvállalkozók további tömegeinek a tönkretételét fogja eredmé-
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nyezni. Az általa létrehozott közegben csak a nagy nemzetközi cé-
gek számára teremhet babér. 

A történtek után, különösen, ha hozzávesszük az országszerte 
kibontakozó tiltakozó mozgalmat is, Gyurcsány Ferenc helyében 
minden minimális erkölcsi kultúrával bíró politikus lemondana, és 
minden minimális erkölcsi kultúrával bíró politikus ezt a lemondást 
szorgalmazná. Nagyon mélyre jutott az a politikai elit, amelyet – 
minden tényre és körülményre fittyet hányva – csak egyetlen cél 
éltet: a hatalom megtartása. A szégyenletes tetteikre büszke mai 
magyar politikusok erkölcsi hiányosságaik leleplezését is arra hasz-
nálják fel, hogy hatalmukat erősítsék vele. A tömeg felháborodását 
többek között arra használták, hogy kiprovokálják a televízió szék-
háza elleni ostromot. Ez hivatkozási alap lett aztán a rendőrség 
brutalitásának fokozására és a félelem különböző csatornákon tör-
ténő gerjesztésére, hogy a lakosság lehetőleg békés tüntetéseken se 
merjen részt venni. 

Megállapítjuk, hogy a fő felelősséget minden megtörtént dur-
vaságért azok a politikusok viselik, akik kompromittáló cselekede-
teik ellenére nem hajlandók lemondani, és ezáltal kiváltják az em-
berek felháborodását. 

Mindezek alapján kijelentjük, hogy alapvetően egyetértünk a 
magyarországi emberek azon véleményével, mely szerint Gyurcsány 
Ferenc teljesen méltatlan Magyarország miniszterelnöki székére. 
Egyetértünk azon követelésükkel, hogy a mostani kormány mond-
jon le, és egy új választás kiírásával nyíljon lehetőség arra, hogy az 
egész korruptnak bizonyult mai vezetést a nép leváltsa.  

 
* 

A jelenlevők közül csak néhányan nem írták alá a nyilatkoza-
tot. Az aláírók száma pontosan hetven. 

 
 
Megjegyzés: A szervezők engem kértek fel a nyilatkozat megírá-

sára és felolvasására. Az aláírást a résztvevők kezdeményezték, és azt 
javasolták: a szöveget juttassuk el Budapestre a Kossuth téri állandó 
tüntetés résztvevőihez, hogy ők is ismertessék akciónkat. Én vállal-
tam a közvetítést, el is küldtem egy barátomnak, aki ismerte az ottani 
tüntetőket, de valami miatt a göteborgi gyűlésünkkel kapcsolatos 
hírek mégsem jutottak el az ottani közönséghez. 
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(Göteborg, 2006. október 3.) 

’56 sírját ássák 

Az ostrom „rejtélyei” 
 
Az MTV székházának ostroma jobban felkavarta a kedélyeket 

Magyarországon, mint a kormányzó pártok hazudozásai, a valótlan 
állításokra épülő programmal, tehát a lakosság megtévesztésével 
megnyert választás, és az a politika, amely az országot már vezetői 
bevallásában is katasztrofális helyzetbe vitte. 

Hogy tisztábban lássunk, vegyük számba, mi történt szeptember 
18-án este és a 19-ére virradó éjjel a Szabadság téren. 

A Kossuth téri tüntetők este tíz óra tájban küldöttséget menesz-
tettek az állami magyar televízióhoz, hogy beolvassák a nyilatkoza-
tukat. Mintegy két tucat ember érkezett oda, de a tulajdonképpeni 
küldöttek ketten voltak: Takács András, valamint Toroczkai László, 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) vezetője. Az 
intézményt őrző In-Kal Security biztonsági cég emberei a bejáratnál 
feltartóztatták őket, és ott kellett megvárniuk a választ, amely visz-
szautasító volt. 

Emiatt több ezer ember jött át a térről, hogy kiköveteljék a nyilat-
kozat felolvasását. Az odaérkező rendőrök megpróbálták könnygázzal 
és vízágyúval visszaszorítani őket, de a tömeg nem tágított. Az In-Kal 
cégnek a tüntetők között tartózkodó emberei már fél tizenegy tájban 
jelezték, hogy a székház ostroma várható, és a védelem erősítésére 
lenne szükség. Nemsokára további rendőrök érkeztek. Számuk azon-
ban rendkívül kicsi volt. Ez a tény és felszerelésük silánysága is ki-
szolgáltatta őket annak a néhány tucatnyi embernek, akik a támadást 
vezették. Végül behúzódtak az épületbe. A tüntetők kívülről felgyúj-
tották az ajtót, és a védekezők a saját könnygázuktól, valamint a be-
áramló füsttől és széngáztól fuldokoltak. Egy bulvárlap birtokába 
került hangfelvételből kiderül, hogy amikor a bennszorult rendőrök 
vezetője azt a parancsot kapta, hogy tartsanak ki, így reagált: „Jöjjön 
be az, aki ezt az utasítást kiadta, s dögöljön meg itt a szén-monoxid-
ban! Megtagadom a parancsot, ha a hadbíróság elé állít, akkor is. 
Rohadjon meg, aki ezt mondta. Kiviszem az összes emberemet in-
nen. Benzinnel ránk gyújtottak mindent.” 

Ennek ellenére embereivel együtt a helyén maradt, és még más-
fél órán át állták a rohamot, míg végül fél kettő tájban a feltört ajtó-
kon keresztül a tömegből többen behatoltak az épületbe. Ezzel a 
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rendőrök elleni erőszakos cselekmények véget is értek. Ekkorra az 
MTV egész személyzete igazgatóstól már régen meglépett a hátsó 
kijáraton, ezért a petíciót csak egy kereskedelmi tévében tudták 
beolvasni. 

Alig néhány ember lézengett az épületben, akiket egy szemtanú 
szerint reggel négy óra tájban „hihetetlen számú újonnan érkezett 
rendőr” terelt ki. Vajon hol voltak ezek, amikor ostromlott társaik-
nak a segítségükre lett volna szüksége? 

A tévé védelmére kirendelt rendőrök húsz-huszonegy éves, ta-
pasztalattal és ilyen helyzetre való kiképzéssel nem rendelkező 
fiatalok voltak, és köztük sok volt a nő. 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) szerint 
meg kell nevezni a felelősöket, akik több mint száz rendőrt közvetlen 
életveszélynek tettek ki a Magyar Televízió előtt történt incidenskor. 
Sokan tették fel a kérdést: Hogyan történhetett meg, hogy a székház 
előtt segítséget, sőt, egy idő után már az életük megmentését kérő 
rendőrök órákon át hiába vártak az erősítésre? Miért hagyták maguk-
ra őket, noha a felelős parancsnokoknak lehetőségük lett volna a 
megfelelő intézkedések meghozatalára? Ne feledjük, hogy a mintegy 
125 sebesültből 101 rendőr volt, és közülük néhányat súlyos sérülé-
sekkel vittek a kórházba. 

Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője 18-án este a tévé ven-
dége volt két más meghívottal együtt. Az ostrom megindulása miatt 
benn rekedtek az épületben, végül a hátsó bejáraton át jutottak ki a 
szabadba. Másnap Navracsics egy tévéinterjúban elmondta, hogy 
egy rendőrökkel zsúfolt utcára jutottak, ahol tüntetőnek nyoma 
sem volt. A főbejáratnál közben zajlott a csata. Vajon az itteni rend-
őrök miért nem siettek szorongatott helyzetben levő társaik segít-
ségére? Talán ők voltak azok, akik hajnali négykor bevonultak az 
épületbe. Vajon miért és kinek a parancsára kellett addig várakoz-
niuk? 

Teljesen nyilvánvaló, hogy azok az elsődleges felelősök, akik, 
miközben „úgy tettek, mintha kormányoztak volna” (Gyurcsány 
szavai), csak hazudoztak, és ezáltal gazdasági, társadalmi és erköl-
csi válságba sodorták az országot. Akik választóik jól kitervelt meg-
tévesztésével jutottak ismét az ország kormányrúdjához. Miután a 
Gyurcsány-beszéd kiszivárgott, a Magyar Szocialista Párt elnöksége 
és a Szabad Demokraták Szövetsége is egy emberként éppen azon a 
napon állt ki súlyosan kompromittált miniszterelnöke mellett, ami-
kor ez az ostrom történt. Ha ők az ország tisztességes és felelős ve-
zetői lettek volna, és legalább lemondatták volna a funkciójára al-
kalmatlan és méltatlan kormányfőt, nem kezdtek volna tüntetni 
ellenük. 
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A Szabadság téren történtekért közvetlenül az a felelős, aki meg-
tagadta a tüntetők nyilatkozatának a felolvasását. A közpénzen 
működő állami televíziónak ez csak egy diktatúrában nem termé-
szetes kötelessége. A nyilatkozatnak egyetlen olyan pontja nincs, 
amely valamely törvénytelenségre szólítana.1 

 Másnap délután az m2 televízióban a Gyurcsány Ferenccel ké-
szített interjú során Baló György az egészet felolvasta, és tettét sen-
ki nem kifogásolta, még beszédpartnere sem. Persze tudjuk, hogy ez 
ugyanakkor a kormány mellett kedvező hangulatot kelteni hivatott 
propagandafogás is volt. Kétségtelen tény: ha a szöveg beolvasását 
nem utasítja vissza az MTV, akkor nem lett volna ostrom. Kérdés, 
hogy Rudi Zoltán igazgató a saját hatáskörében intézkedett, vagy 
pedig felsőbb utasításra távolíttatta el biztonsági embereivel Takács 
Andrást és Toroczkai Lászlót papírlapjukkal együtt az épületből? 

Szeptember 19-én Gyurcsánnyal két tévéinterjú is készült. 
Ezekben elmondta, hogy előző napon este fél tíztől reggelig folya-
matosan nyomon követte az eseményeket, és szoros kapcsolatban 
volt az éppen külföldön levő országos rendőrfőkapitány helyettesé-
vel. Kitért az elől a kérdés elől, hogy a rendőrök vajon miért nem 
bírtak az MTV ostromlóival, mondván, ez rendőrszakmai kérdés, 
amelyben ő nem illetékes. Mintha ő csak meghallgatta volna a be-
számolókat, és eszébe sem jutott volna valamiféle utasítást adni. A 
természetét ismerve igen nehéz ezt elképzelni róla. Az éjszaka fo-
lyamán Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszterrel is 
kapcsolatban állt. A miniszter még akkor éjjel, a tévé székházánál 

                                                                 
1 A felolvasni kívánt nyilatkozat (javított helyesírással): 
„A MAGYAR NEMZET KÖVETEL! 
– Hogy a Gyurcsány-kormány azonnal mondjon le! 
– Hogy a köztársasági elnök azonnal írjon ki új parlamenti választásokat, 

miután a jelenlegit feloszlatta. 
– Követeljük, hogy igazi gazdasági szakemberek állapítsák meg, mekkora az 

ország eladósodásának mértéke! Nem a kozmetikázott hiányt, hanem az 
igazságot akarjuk tudni. 

– Hogy álljon össze egy független szakemberekből álló bizottság, amely ki-
dolgoz egy rövid és középtávú gazdasági tervet. 

– Követeljük, hogy az uniós képviselőket hívják vissza azonnal, és igazi, az 
ország érdekeit képviselő delegáltak váltsák le őket. 

– Gyurcsány és kormánya teljes anyagi és erkölcsi felelősségre vonása meg-
történjen, és amíg nem születik ítélet, addig zárolják vagyonukat, ők pe-
dig ne hagyhassák el az országot! 

– Hogy Magyarország végre a magyaroké legyen, ne a tőkeerős érdekcso-
portok szabad prédája!” 
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zajló tüntetés idején felajánlotta neki lemondását, de a kormányfő 
nem fogadta el. 

Ugyancsak 19-én együttes zárt ülést tartott az Országgyűlés Nem-
zetbiztonsági Bizottsága, valamint a Honvédelmi és Rendészeti Bizott-
ság.  Itt elhangzott Petréteinek, valamint Szilvásy György kancellária-
miniszternek a beszámolója a Magyar Televíziónál történt események-
ről. Az ülés egész anyagát „minősített anyagnak” nyilvánították, és 
harminc esztendőre (!) titkosították. Vagyis a nagyközönség addig nem 
tudhat meg semmit abból, hogy valójában mi történt akkor éjszaka. 
Még csak arra sem kaphat tehát magyarázatot, hogy miért hagyták 
magukra az odavezényelt rendőröket. Hiszen az a Gyurcsány Ferenc 
adta indoklás, hogy „komoly nehézségekbe ütközik a megfelelő rendőr-
ségi erő helyszínre vezénylése”, igencsak nevetséges. Van azonban 
néhány támpont, amely segíthet akár a titkosítás okának a megnevezé-
sében is. 

Megjegyzendő: nem ez az első eset, hogy a most uralkodó pártok 
alakította kormány titkosítja a saját tevékenységére vonatkozó in-
formációkat. 

Bruckner Zoltán göteborgi nyugdíjas mérnök egy ismerőse tár-
saságában szemtanúja volt az eseményeknek. Szerinte a televízió 
ostromában élen járt egy mintegy 30 fős – ahogy ő nevezte – „pro-
vokációs csoport”, amelynek tagjaival állítólag többé sehol nem 
lehetett találkozni a tüntetéseken. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság honlapjára szeptember 25-
én feltették 38 körözött személy fotóját, akiket a tüntetések első 
három napján készült felvételekből válogattak ki, és megtalálásuk-
hoz kérték a lakosság segítségét. E képeken, melyek mindmáig (lásd 
e cikk keltezését) megtekinthetők, a főalak mögött gyakran mások 
is láthatók. Két esetben azonban egy-egy háttérfigura arcát bekoc-
kázták, hogy ne legyenek felismerhetők. Vajon kik lehetnek ezek? 
Egy bizonyos: a rendőrség ismeretlenségben igyekszik őket tartani, 
vagyis az államhatalomnak van valami köze hozzájuk. 

Mivel a kereszténydemokrata Simicskó István a Nemzetbiz-
tonsági Bizottság elnöke, minden bizonnyal nem véletlen, hogy a 
tüntetések kezdetétől számított negyedik, ezúttal békés budapesti 
éjszaka után a Kereszténydemokrata Néppárt szeptember 22-én 
kiadott nyilatkozata így fogalmaz: „Tegnap békében és nyugalom-
ban telt az éjszaka a fővárosban, a KDNP üdvözli, hogy Gyurcsány 
Ferenc visszahívta az utcáról a provokátorokat.” Kétségtelen, 
hogy Simicskó nem sértett meg államtitkot, mert nem mondta el, 
mi van a titkosított anyagban. A KDNP nyilatkozatába azonban 
mégis bekerülhetett egyike azon tényeknek, amelyeket a hatalom 
mai birtokosai harminc évre el akarnak zárni a nyilvánosság elől: az 
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MTV épületénél történt erőszakos cselekmények kirobbantására a 
kormány provokátorokat küldött, hogy a felháborodott emberekben 
növelje az ostromra való kedvet, majd az ebből kikerekedő ottani 
eseményekre való hivatkozással a hatalmát és durvaságát növelje. 

 

Rendőrterror 

Mind az MTV épületénél történtek, mind pedig az elkövetkező 
napok eseményei beleillenek abba a képbe, amely az eddigiek során 
kirajzolódik. 

Szerdára (20-ára) virradó éjjel újabb csaták folytak, ezúttal 
leginkább az MSZP Köztársaság téri székházánál, a Rákóczi úton és 
az Oktogonnál. Ekkor már gyakorlott rohamrendőrséget vetettek 
be, amely szabályszerűen lerohanta a tüntetőket. Itt még akadtak 
kő- vagy palackhajigálók is, de a legnagyobb számban a békés tün-
tetőket és a véletlenül arra járókat tartóztatták le. Az itt fellépő 
rendőrség szinte vadállati kegyetlenségről tett tanúbizonyságot. 
Válogatás nélkül tucatnyian ugrottak egy-egy fiatalra, a lányokra is, 
a legtrágárabb megalázó kifejezésekkel illették valamennyit, megbi-
lincselték, megverték, összerugdosták, majd a fogdába szállították 
őket. A lefogottakra ott is verés, sőt, nemegyszer kínzás várt, füg-
getlenül attól, hogy valóban elkövettek-e valamit.2 Hiszen ezt jog-
szerűen csak egy független bíróság állapíthatta volna meg. Az em-
berekkel való ilyen bánásmódra példát Magyarországon utoljára 
csak a kommunista diktatúra legvadabb periódusaiban találunk. 

A következő éjjel a Nagykörúton állomásoztak a rendőri erők, 
arra hivatkozva, hogy ott várható valami nagy rendzavarás. A 
HírTV tudósítói az útvonal több pontján is jelen voltak, és bár a 
nézők mind várták, mikor következik be a „nagy akció”, kiderült, 
hogy valójában csak egy rendőrségi gyakorlatra került sor a Margit 
híd és az Oktogon között. A tudósítók itt-ott csuklyás csoportokat 
láttak – vagy véltek látni? –, de azok hamarosan felszívódtak. Ezen 
a napon a rendőrség, randalírozók híján, lényegében lakosságbe-
gyűjtési akciót tartott az előző napon is tapasztalt szadista módsze-
rekkel. Aki kimerészkedett itt a lakásából, vagy ezt az utat választot-

                                                                 
2 Ennek az írásnak a tényanyaga a megírás idején magyarországi újságok és 

tévécsatornák honlapjain, valamint számos elektronikus hírújságban is 
megtalálható volt. Ma inkább csak az akkori lapokban találunk minderről 
adatokat. A rendőrségi visszaélésekről mindenekelőtt a Civil Jogász Bi-
zottság jelentése ajánlható, amely főleg a 2006. október 23-ával kapcso-
latos eseményeket vizsgálta. 
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ta a hazatérésre, azt nemsokára véresen és bilincsben szállították be 
a szervekhez. 

A HírTV legnagyobb „bűne” talán nem is az volt, hogy az MTV 
ostromát nem a hatalomban levők ízlésének megfelelően kommen-
tálta, hanem az, hogy ezt a harmadik éjszakát igazi mivoltában 
mutatta be. Itt vált teljesen világossá, hogy a Magyar Szocialista 
Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége politikusi gárdájának mi a 
valódi célja. Talán éppen ebben keresendő e tévécsatorna betiltásá-
ra irányuló törekvésük igazi indoka. 

Az MTV megrohanásának kiprovokálása valószínűleg eltervelt 
cselekedet volt, az ottani rosszul felszerelt, ifjú és tapasztalatlan 
rendőröket pedig, akiket hagytak a halálfélelmet is átélni, áldozatul 
szánták a lakosság tüntetéstől való elriasztására szolgáló rendőrter-
ror indoklásához. A nagyszámú egyenruhás ember – néhány eset-
ben súlyos – itt történt megsebesülése az elkövetkezőkben még 
vadabbá tette az amúgy sem emberbaráti akciókra kiképzett ro-
hamrendőröket, ugyanakkor talán végképp érvényét vette a tünte-
tők „Magyar rendőr velünk van!” jelszavának. Nagyon lehet, hogy 
az egész terv Gyurcsány sátáni agyában született, és ő lehetett az, 
aki késleltette az ostromlottak már nem is fel-, hanem megmenté-
sére irányuló akciót. 

 
A félelem iskolái 

Félelmet minden hatalom a leghatékonyabban megalázással 
tud kelteni, olyan megalázással, amely ellen nincs mód védekezni, 
tehát amellyel szemben az ember tehetetlen. A lélekre a fizikai fáj-
dalomnak önmagában véve nincs sok hatása, ha nem társul a ki-
szolgáltatottság megélésével. Ezt nagyon jól tudták azok, akik el-
rendelték a szeptember 19–21-i budapesti rendőrterrort. Már a híre 
is elrettentő lehet annak, hogy egy gyanútlan fiatalt az utcán a ható-
ság emberei semmiért is leteperhetnek, összerugdoshatnak, és lakat 
alá tehetnek. 

A megfélemlítés valójában nem a randalírozókat célozta meg. A 
rendőrség és a nemzetbiztonság egy jelentést készített a köztársasá-
gi elnöknek az utcai zavargásokról.  E szerint a békés tüntetéseket 
egy jól szervezett kör „balhéra” használja ki, akik között ismert 
„hivatásos” bűnözők, szélsőjobboldali figurák és futballhuligánok 
egyaránt vannak. 

Amennyiben az MTV ostrománál tényleg jelen voltak hivatásos 
bűnözők is, akkor azokat valaki biztosan megfizette. Talán igazat 
mondott említett göteborgi ismerősömnek az egyik ottani „harcos”, 
hogy ő harmincezer forintot kap azért az éjszakáért. Ezeknek nincs 
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miért félniük, a „futballhuligánok” pedig nem ijedős természetűek. 
A „szélsőjobboldali” viszont ma üres fogalom, mert egyike azon 
kifejezéseknek, amelyeket politikai célból arra húznak rá, akire csak 
akarják. 

A rendőri akciókkal főleg azokat kívánták megfélemlíteni, akik 
békés tüntetéseken vesznek részt. Ezt bizonyítják a támadások, 
amelyek azokat érték, akik a Kossuth téri törvényes és nyugodt 
tüntetésről hazafelé tartottak. A velük szembeni atrocitások durva-
ságát csak fokozta, ha véletlenül egy zászló – lett légyen az kibon-
tott vagy összecsavart – volt a kezükben. A mai szocialista-liberális 
hatalom elhatározta, hogy az országszerte tartó tüntetésektől elve-
szi az emberek kedvét. Ezt a célt szolgálja a résztvevők fotókon és 
videoszalagokon való rendőrségi nyilvántartásba vétele is. Mindez 
egy olyan országban történik, ahol a jelenlegi kormánypárti politi-
kusok miniszterelnökükkel együtt előszeretettel prédikálnak a sza-
bad magyar köztársaságról és a magyarországi demokráciáról. 

Néhány napos rendőrterrort, valamint statáriális állapotot ve-
zettek be, amely az utcáról elhurcoltak további sorsára is kihatott. 
Gyorsan ítélő bíróságok működtek, és futószalagon rendelték el 
azon fiatalok vizsgálati fogságba helyezését is, akiket ok nélkül kí-
sértek be. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az érintetteket egy 
hónapig köztörvényes bűnözőkkel zárják össze a börtönben. Vagyis 
semmiért kapnak egy hónapot. Hogy máskor lehetőleg azonnal 
hazaszaladjanak, amint tüntetésről hallanak valahol. Az MSZP és az 
SZDSZ uralma alatt Magyarország megszűnt jogállam lenni. 

Sajnos a félelem befolyásolta a legnagyobb ellenzéki párt, a Fi-
desz mozgásterét és politikai lépéseit is. Az uralkodó pártok politi-
kusainak szünet nélkül áradó, a médiában jócskán megszellőztetett 
és gyakran feltupírozott ellenük irányuló támadása szemmel látha-
tólag próbára tette az idegeiket, ezért gyakran az összeütközéseket 
elkerülő kitérés útjait keresték. Ennek szemléletes példája a szep-
tember 23-ára meghirdetett nagygyűlésnek az elmaradása is. 
Demszkytől Kunczéig, Lendvaitól Hillerig valamennyi megszólaló 
kormánypárti politikus újra és újra a gyűlés lemondását szorgal-
mazta. Petrétei miniszter nem átallotta azt állítani, hogy a rendőr-
ségi és nemzetbiztonsági jelentések alapján azzal is lehet számolni, 
hogy az esetleges rendzavarás egész Budapestre kiterjedő, napokig 
tartó fosztogatáshoz vezethet (talán tényleg ennyire félnek a jogos 
népharagtól?). Szilvásy kancelláriaminiszter elutasította az együtt-
működést, kijelentve, hogy a jelenlegi helyzetben a tömegrendez-
vény megtartása súlyos felelőtlenség, és nyomatékosan felszólított 
annak elhalasztására. 
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A Fidesz a nagygyűlés elhalasztására vonatkozó döntését így in-
dokolta: „A halasztás oka, hogy az állam, a kormány nem tudja, 
nem akarja az állampolgárok alkotmányban rögzített szabadságjo-
gának, a gyülekezéshez való jognak a békés feltételeit biztosítani.” 
Csak utóbb derült ki: a Nemzeti Nyomozó Iroda nem tudott arról, 
hogy bárki is merényletet tervezett volna a tüntetés eredetileg kije-
lölt napjára. Vagyis a kormányhatalom hazugságokkal érvelt a ha-
lasztás mellett, bár nem zárható ki, hogy éppen ők küldtek volna 
rendzavarókat a rendezvényre. 

Ezek után az már csak természetes, hogy a MIÉP szeptember 
22-i tüntetésének idejére a Rákóczi téri üzletek gyorsan bezártak, 
miután két rendőr (egy férfi és egy nő) körbejárt, és mindenkit 
figyelmeztetett, hogy nem tanácsos nyitva tartani, mert jön a szél-
sőjobb, és esetleg szétver mindent. A 3-400 békés tüntető számát 
minden bizonnyal meghaladta az őket körülvevő rendőröké. 

Kétségtelen, hogy az MSZP és az SZDSZ is fél: attól, hogy ki-
csúszik a kezükből a hatalom. Mert számukra a kormányzás nem az 
ország érdekeit szolgáló tevékenység, hanem az uralom gyakorlása, 
hiszen – mint Gyurcsánytól tudjuk – csak úgy tesznek, mintha 
kormányoznának. Hatalmuk legnagyobb veszélyeztetője természe-
tesen (a legnagyobb ellenzéki párt lévén) a Fidesz, amelynek min-
den „átkos” ereje Orbán Viktorban összpontosul. Orbántól – meg-
nyilatkozásaik ezt bizonyítják – valósággal rettegnek. Nem kétsé-
ges: legszívesebben halva látnák. Lendvai Ildikó megszállottan, 
szinte révületben szokott ágálni ellene. Kuncze Gábornak gyakorla-
tilag mindenről ő jut az eszébe. Demszky sem marad ki a több más 
tagot is magába foglaló együttesből. Céljuk Orbán folyamatos befe-
ketítése, ismervén a propaganda egyik „aranyszabályát”: ha valamit 
sokszor és sokféleképpen sulykolnak az emberekbe, azok végül el 
fogják azt hinni. És sikerült. A lakosság egy jelentős része oda sem 
figyel, hogy Orbán mit mond, de állítják, hogy hazudik. És olyan is 
van, aki a tévé képernyőjén bevallja: ha bebizonyosodna, hogy 
Gyurcsány összecsalta-lopkodta a vagyonát, akkor is őrá szavazna. 
Ehhez bizony nem kell kommentár. 

 
A lélek megtörése 

Az eseményekből egy hazárdjátékos húzásai sejlenek elő. Egy 
olyan politikusé, aki dupla vagy semmi alapon játszik, és meg van 
győződve arról, hogy neki csak a dupla jöhet ki. Már csak azért is, 
mert ugyanazzal a céllal sokan futnak mellette, így számíthat rájuk. 
El tudja hitetni velük, hogy együtt sikerül. Sőt, csakis együtt – pon-
tosabban csak vele – sikerülhet. 
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A Magyar Szocialista Párt minden vezetője előtt világos lehetett 
a 2006-os választások megnyerése után is, hogy a négy évvel előbb 
ígért „jóléti rendszerváltásból” nemcsak hogy nem valósult meg 
semmi, hanem ők ráadásul kényes helyzetben vannak, mert az 
ország uralkodásuk alatt szakadékba került. Ez olyan tökéletesen 
sikerült, mintha csak így akarták volna. Ezért kaptak Gyurcsány 
Ferenc javaslata után, hogy drasztikus intézkedésekkel, a nép válla-
ira hágva, igyekezzenek kijutni belőle. 

Minden bizonnyal Gyurcsány volt az, aki „kiszivárogtatta” a 
májusban elhangzott balatonőszödi beszédét, két legyet ütve ezzel 
egy csapásra. Mindenekelőtt így megerősítheti pozícióját a pártban, 
hiszen ebben az új helyzetben is fel kell zárkózzanak körülötte, mert 
nincs olyan riválisa, aki a helyzet megoldására jobb tervvel tudna 
kirukkolni az övénél. Ő kell legyen tehát a szocialista párt elnöke. 
Ezt a szándékát most, szeptember 24-én is megerősítette. A másik 
cél az MSZP–SZDSZ-koalíció hatalmának a megerősítése, és ez az, 
ami egy emberként mögé állította a két párt vezetőségét, növelve 
ezáltal az első cél megvalósulásának is a valószínűségét. 

Vajon hogyan lehet e pártok hatalmát növelni és esetleg hosz-
szabb időre biztosítani? 

Májusban Gyurcsány a „csomagjával”, a megszorítások prog-
ramjával kapcsolatban ezt mondta: „Azt gondolom, hogy lesznek 
konfliktusok, gyerekek, igen, lesznek. Lesznek tüntetések, lesznek. 
Lehet tüntetni a Parlament előtt. Előbb-utóbb megunják, haza-
mennek.” 

Később valószínűleg támadt egy „jobb” ötlete: előre kell hozni 
a tüntetéseket, amikor még nem egészen világos, hogy a programja 
milyen változásokat hoz majd az emberek életébe. Beszédének a 
nyilvánosságra hozatala ráadásul egy másfajta reakciót szül majd, 
nem az elszegényedés miatti felháborodást, hanem egy erkölcsi 
indignációt vált ki, és ez feltehetőleg hamarabb lefut, mint az előb-
bi. Alkalmat ad viszont arra, hogy az emberek megtanulják, merre 
vannak a felháborodás korlátai. Ezért kellettek a bérencek az MTV-
hez, hogy ostrom alakuljon ki, és az odarendelt, de védelem nélkül 
hagyott rendőrök gyötrelmeiből meg lehessen alkotni a félelem 
általános légkörét: rohamrendőrökkel, statáriális bírósággal, látvá-
nyos rendőrségi nyilvántartásba vétellel és számtalan vétlen áldo-
zattal. Közben azok is, akik a provokátorok példáján fellelkesedve 
maguk is beszálltak a csatába, súlyosan megfizetnek azért, mert azt 
hitték, ’56 szellemének jött el az ideje. 

Bizonyosak lehetünk benne, hogy Gyurcsány azon az éjszakán 
nemcsak az országos rendőrfőkapitánnyal és Petréteivel, hanem 
pártjának több vezetőjével is kapcsolatban volt, de valószínűleg 
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Kuncze se mástól tudta meg, mi történt. Már csak ezért is együtte-
sen felelősek mindenért. 

Vajon véletlen-e, hogy a mai koalíciós hatalom éppen az ’56-os 
szabadságharc ötvenedik évfordulójára provokálta ki ezt a mostani 
helyzetet? 

A hajdani résztvevők emlékezetében ’56 az önmagunkra ébre-
désnek, a magyar emberek méltósága és összetartozása megélésé-
nek azóta vissza nem térő felejthetetlen pillanata volt. Valahányszor 
visszaemlékszünk rá, ez idéződik fel bennünk, ennek a vágya tölt el 
bennünket, és ennek az újbóli lehetősége sejlik fel előttünk. Az 
egyenes gerinc és a tiszta lélek vágyának önerősítő élménye ez. 
Másként élnénk, ha ezt tartósítani tudnánk magunkban. 

Az MSZP igyekszik a megemlékezésben részt venni, hogy ele-
get tegyen a társadalom ilyen elvárásainak, de a kommunisták 
utódpártjának vezetői nehezen tudják az esemény lényegét átélni. 
Nem véletlen, hogy propagandájukban gyakran visszatérő motívum 
a múlt helyett a jövőbe nézés hangsúlyozása, miközben ellenfeleiket 
a fordítottjával vádolják. Valamikor a szovjeteket szolgálták ki, ma 
a nemzetközi pénzvilág kedvében igyekeznek járni, hiszen számuk-
ra mindig valahonnan kívülről, idegenektől kell érkezzen a megerő-
sítés. 

 
Az SZDSZ mindig nyugat felé orientálódott, és nagyrészt innen 

van most ez a volt kommunistákkal, hajdani állítólagos el-
lenfeleikkel való nagy egyetértés. 

E két párt politikusai nem értik, mi az, hogy magyar összetar-
tozás. De ha értenék is, ellenzik azt. Ez a termékeny, lélekgazdagító, 
senkinek ártani nem akaró érzés szerintük nacionalizmus, szélső-
jobboldaliság, idegengyűlölet. Pedig a gyűlölet valójában bennük 
van. Sokan talán a piros-fehér-zöld zászlót is másra cserélnék, arra 
hivatkozva, hogy hiszen Horthy idejében is ezt használták. És csep-
pet sem véletlen, hogy Gyurcsány a népszavazás előtt propaganda-
kampányt folytatott a magyar állampolgárság minden magyarra 
történő kiterjesztése ellen. 

Az ’56-os szabadságharc mostani kerek évfordulója nagyobb és 
megerősítőbb ünnep kellene legyen, mint az előbbiek. Úgy tűnik, 
hogy a mai magyarországi uralkodó pártok szerint itt az ideje, hogy 
végképp kiirtsák népünkből az ’56 eszméi iránti érzékenységet és 
ezáltal az uralmukkal szembeni ellenállás képességét. Ezért (is) 
szervezik most az emberek minden lehetséges módon történő meg-
alázását. Lehetőleg senkinek ne jusson eszébe, hogy ’56 miatt ma-
gyarságára büszke is lehetne. 
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Mintha az idő haladásával mind könnyebb dolguk lenne. Talán 
ők is érzékelik ezt most, és ki akarják használni a kedvező pillana-
tot. Hiszen az ország lakosságának mintegy fele immár gyomlált 
agyú, de sajnos – képletesen szólva – a haszonnövényeket és a virá-
gokat irtották ki belőlük, nem a dudvát. Ennek tulajdonítható, hogy 
az ország közös érdekeit már nem képesek felismerni, erkölcsi ér-
tékítéletük pedig nem ér fel addig, hogy szavazatukat ne adják az 
ország gátlástalan kiárusítóira. 

Gyurcsány négy nap múlva, e hét péntekjén parlamenti bizal-
mi szavazást kért a maga és programja mellett. Az MSZP és az 
SZDSZ képviselői várhatóan bizalmat szavaznak neki. Ha az ország 
népe ezt szó nélkül tudomásul veszi, ha a hazug miniszterelnök és a 
többi hazug politikus uralmát eltűri, ha nem reagál a megrendezett 
színjáték segítségével bevezetett és nagyrészt teljesen ártatlanokat 
sújtó rendőri és törvényszéki terrorra, ha hagyja, hogy egy olyan 
programmal „javítsák ki” „kormányzati semmittevésüket”, amely 
csak rombol, de semmit nem épít, ha nem használja ki törvény adta 
jogát, hogy mindezek ellen tüntetésekkel tiltakozzon, ha országszer-
te továbbra is inkább csak kis csoportok hallatják (még egy ideig) 
szavukat, akkor ennek a lélekben elnyomorodott népnek nincs 
többé joga ’56-ot ünnepelni. Ezzel Gyurcsányék célt értek. Most 
ássák XX. századi történelmünk legnagyobb eseményének a sírját. 
Lehet, hogy közös közönyünkkel segítünk nekik el is hantolni azt. 
Mindnyájan ott fogunk feküdni majd egész nemzetünk jövőjével 
együtt abban a sírban. Béke porainkra. 

 
 
Megjelent a Kapu és az Új Kéve 2006. októberi számában. 
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(2006. október 24–26.) 

Magyarországon „ünnepelt” a kormány 

Hol maradt a nép? 

Budapest még soha semmit nem ünnepelt olyan módon, aho-
gyan az ’56-os szabadságharc mostani – éppen ötvenedik – évfor-
dulóját. 

Miután október 23-án hajnalban a mintegy tízszeres számbeli 
fölényben levő rendőrök kiszorították a Kossuth téri tüntetés mara-
dékát, az odavezető utcákat is lezárták, így csak hivatalos személyek 
vehettek részt a zászlófelvonáson. Ünnepelni kívánó magánzó még 
annyira sem közelíthette meg a helyszínt, hogy legalább pillantást 
vethessen az országzászlóra. A teret sok ezer rendőr vette körül, és 
a környező utcákban már megkezdődtek a civilek elleni „beavatko-
zások”. 

Az ezt követő ünnepi beszédek az Országház biztonságos falai 
között hangzottak el, de otthon a tévében megnézhette azokat bárki. 

A nap talán legművészibb pillanata az volt, amikor az ’56-os 
emlékmű (a Vaskefe) avatásakor Gyurcsány lehajtott fejjel fél térd-
re ereszkedett, jó ideig úgy maradt, majd felállva, rövid, de hősies 
pillantással nézett a vascsövek magasába. Közben a rácsokkal távol-
ra rekesztett közönség füttye és kiabálása harsant, de a város kü-
lönböző részein a tüntetőkre rontó rendőrség csatazaja nem hallat-
szott odáig. A magasban egy folytonosan ott keringő rendőri heli-
kopter zakatolt. A kormányfő színészi gesztusait nézve Néró csá-
szárnak és „költőnek” az alakja villant fel előttem, amint lantját 
pengetve, – miután porig égette – megénekli Róma pusztulását. A 
Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége – a 
vendégeket és a testőröket leszámítva – maguk között „ünnepel-
tek”, szinte légmentesen elkülönülve nemcsak azoktól, akik kataszt-
rofális eredményű „országkormányzásuk” miatt tüntettek ellenük, 
hanem azoktól is, akik csak a félszázados eseményekre való emlé-
kezésben szerettek volna részt venni. Lám egy „demokratikus” elit, 
amely nem hajlandó közösködni a köznéppel. 

Lehet, hogy a jelenség mögött nagyrészt Gyurcsány Ferenc pa-
ranoiája és cezaromániája rejlik. Miközben elsőrendű politikai 
tehetségnek képzeli magát, és meg van győződve, hogy csak ő tudja 
az ország szekerét kihúzni a kátyúból, amelybe a kormánypártok 
közreműködésével belehajtotta, számos megnyilvánulása szerint 
rendkívül bátornak is tartja magát, ezzel egyidejűleg viszont szem-
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mel láthatóan elviselhetetlen számára, ha például választási talál-
kozókon belekiabálnak a szónoklatába vagy kifütyölik. Agresszív 
indulatok öntik el ilyenkor, és ellenfeleit hajlamos alacsonyabb 
rendű élőlényeknek tartani. Ezért elhatárolódik tőlük. És mivel a 
balatonőszödi beszéd kipattanása következtében – noha a két kor-
mánypárt egy emberként áll ki mellette, mert nála jobbat nem ta-
lálnak (micsoda általános színvonal!) – a népszerűsége csökken, 
ezért lassan mindenki gyanússá válik előtte. 

A kormányzó elit szemben áll tehát minden emberrel, akiről 
feltételezi, hogy különbözik tőle. A helyzet logikájából következik az 
elkülönült ünneplés. A helyzetet pedig ez az elit hozta létre Gyur-
csány vezetésével. De hol maradtak azok a budapesti százezrek, 
akik a hazugságbotrány kitörése után is rájuk adnák a szavazatu-
kat? Miért kellett az ünneplésből őket is kiközösíteni? Vagy nekik 
már az ország minden lakosa megbízhatatlan? 

 
A „közrendű lakosok” ünnepe 

A nagy csapatokban kószáló rendőrség az emberek inzultálását 
már akkor megkezdte, amikor a két engedélyezett helyszínen – a 
Corvin közben és az Astoriánál – még csak gyülekeztek az összejö-
vetelek résztvevői. A nagygyűlések után azonban kitört a pokol. A 
szétszéledő embereket megrohanták, a megfélemlítés szándékával 
nyomdafestéket nem tűrő megalázó szavakkal illették, és vadállati-
as kegyetlenséggel bántalmazták a közrend őrei. Kétségtelen, hogy 
erre kaptak parancsot, másként nem mertek volna így fellépni. 
Szabad kezet kaptak a civilizált országokból kitiltott gumilövedékek 
használatára, amelyeket a könnygázrakétákkal együtt – az emberek 
életét veszélyeztetve és tisztességes kormányok alatt sehol meg nem 
engedett módon – fejmagasságban is szabad volt kilőniük. (A hírek 
szerint több ember is emiatt veszítette el most a szeme világát.) 

Figyelemre méltó az az akció, melynek során a legnagyobb el-
lenzéki párt, a Fidesz híveinek gyülekezőhelye, az Astoria felé űzték 
a Deák tér felől egy másutt kiprovokált összecsapás résztvevőit, 
hogy majd az ott összegyűlt békés emberek megtámadására is ürü-
gyet nyerjenek. Ennek az ötlete is Gyurcsány fejében születhetett 
meg, akár – mint egy róla szóló könyvben bevallotta – a huszonhá-
rommillió románé, akik a szocialisták egyik néhány évvel ezelőtti 
propaganda-hadjárata szerint a Fidesz akkor kötött egyezménye 
alapján elárasztanák Magyarországot. Így – egy füst alatt – „randa-
lírozóknak” lehetett minősíteni az Astoria körüli tömeget is. Meg 
kellett nekik is mutatni, ki az úr az országban. Nem véletlen, hogy 
Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya későbbi nyilatkozatai-
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ban következetesen tüntetőknek nevezte azokat is, akik itt az évfor-
dulót ünnepelni jöttek össze. A vízágyúk olyan festéket tartalmazó 
vizet köptek, amelyet néhány napig nem lehet lemosni. Célszerű 
eszköz ez arra, hogy a hatalmon levők utólag is rendőri nyilvántar-
tásba vehessék politikájuk és pártjaik ellenfeleit. 

Minden ember, aki a főváros központi útjain és terein csak 
megfordult ezen a napon, a „rendszer” ellenségévé vált. Ezt a rend-
szert haszonélvezői ma úgy nevezik – akár a kommunizmusban –, 
hogy demokrácia, no meg úgy, hogy köztársaság. Ennek a nevében 
tiltják meg a gyülekezést, ennek a nevében gázolja le, veri és rug-
dossa össze, majd szállítja el megbilincselve az egyenruhás jani-
csárhorda a tüntetőket, de olyan embereket is, akik csak véletlenül 
jártak arra. Talán örülhet, aki fogdába, és nem kórházba került. 
Ilyen élményeiről több külföldi állampolgár is mesélhet hazája 
nagykövetségén, no meg majd otthon, a barátainak, megállapítván: 
ez ma Magyarország! 

Az ország urai az immár ismétlődő rendőrterrorral arra töre-
kednek, hogy az emberek négy fal között elégedetlenkedjenek, és 
lehetőleg rettegjenek az utcára kimenni. „Takarodjatok haza, és 
nézzétek a tévét!”, ordították nekik a rendőrök. Ezt a szöveget stra-
tégiai célként eligazításkor sulykolhatták beléjük. 

Az ország urai azt kívánták, hogy a forradalom ötvenedik év-
fordulóján a nép üljön otthon, és nézze képernyőről a politikai elit 
ceremóniáit. Már nehogy magáénak érezze az ünnepet. 

 
Akik kormányoznak 

Az utcai eseményekkel kapcsolatban Gyurcsány Ferenc azt nyi-
latkozta, hogy ő nem adott utasítást semmire, a rend fenntartásá-
nak kérdéseiben a rendőrség dönt. Azt gondolhattuk volna, hogy a 
magyar államigazgatásban megvan a felelősségek hierarchiája: a fő 
döntési jog a miniszterelnöké, ő utasítja az igazságügyi és rendésze-
ti minisztert, az pedig a rendőrséget. Úgy látszik, a Gyurcsány-kor-
mányban ez másként van: a rendőrség – valószínűleg demokratikus 
szabadságjogai jegyében – önállóan szabta meg, hogyan járjon el. 

Ez a beállítás természetesen hazug. Gyurcsány talán azt hiszi, 
hogy így mentesülhet a történtek miatti felelősségtől. 

Gergényi rendőrfőkapitány primitívebben és átlátszóbban ha-
zudik, mint Gyurcsány. (Lám ez utóbbinak kvalitásai is vannak, ha 
a megfelelő személyhez hasonlítjuk.) Tények letagadásán túl em-
bertelen cinizmussal nyilvánította természetesnek és törvényesnek 
azt, amit emberei az ünnep napján Budapest utcáin elkövettek. 
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Magukat a demokrácia letéteményeseinek mondó kormánypárti 
politikusok versengve értenek egyet az utóbbi időben kibontakozott 
és számtalan, teljesen békés és ártatlan embert sújtó rendőri és tör-
vényszéki terrorral. Saját bűneiket a népre és az ellenzékre hárítják. 
Mindenki előtt világos – hiszen maguk is elismerték –, hogy szavaza-
taik zömét a valóság tényeinek meghamisításával, a lakosság megté-
vesztésével szerezték. Így sikerült megtartaniuk többségüket 2006-
ban egy újabb parlamenti ciklusra, noha előzőleg – ahogy Gyurcsány 
a szavazás után mondta – a hazudozáson kívül négy évig semmit 
nem csináltak. Minden civilizált országban feleennyi ok miatt is már 
lemondott volna a kormány. Az MSZP és az SZDSZ politikusai azon-
ban, mivel ők az erkölcsi felháborodást nem ismerik, csak a politikait, 
Orbán Viktort, a Fidesz elnökét kiáltják ki az emberek elégedetlensé-
ge fő szítójának és a budapesti zavargások okozójának.  

Ebből a kampányból nemcsak a szocialisták veszik ki részüket, 
akiktől nem is igen lehet mást várni, hiszen mind szellemükben, 
mind személyileg a volt kommunista MSZMP örökösei, hanem a 
Szabad Demokraták Szövetsége is. Ez a párt, amely mindig azt hí-
resztelte magáról, hogy az emberi jogok következetes harcosa, most 
maga is a népet és az ellenzéket vádolja a saját koalíciójuk szennyes 
ügyei által kiváltott közfelháborodásért, de már régen nem háboro-
dik fel a jogok lábbal tiprásán, hiszen maga is részt vesz benne. 
Vezetőjéből, Kuncze Gáborból, ahogy közeledik a pártja éléről való 
távozásának ideje, mind vehemensebben tör fel a más gondolkodá-
súakkal, különösen az ellenzékkel szembeni gyűlölet. A hangja is 
eltorzul, amikor Orbán Viktor nevét kimondja. 

Demszky Gábor, aki hajdan a Kádár rendőrségével való (a nap-
jainkban zajlókhoz viszonyítva bárányszelíd) összeütközése révén 
lett igazán ismert, most maga is egyetért minden jelenlegi indoko-
latlan és embertelen elbánással. 

 
A stratégia 

Kétségtelen, hogy a balatonőszödi beszéd kiszivárogtatása nem 
Gyurcsány háta mögött történt. Ezt bizonyítja az is, hogy a kor-
mányfő elzárkózott az eset kivizsgálásától. Az elhangzott szöveggel 
mintha szándékosan provokálta volna az embereket, hogy felhábo-
rodásuk alkalmat szolgáltasson a félelem légkörét megteremtő 
drasztikus megtorlásra.  

Akkor nem volt világos, hogy mi célt szolgált a rendőrség szep-
tember 20-i nagykörúti gyakorlata, ahol tüntetők lényegében nem 
is voltak. Helyettük az arra járó lakosokat terrorizálták. Ma már 
kétségtelen, hogy október 23-ára készültek akkor. 
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Az események bizonyítják, hogy az ünnepen minden pontos for-
gatókönyv alapján zajlott. A Budapestre vezényelt (némely hírek 
szerint még szomszédoktól is kölcsönvett) sok ezer rendőrrel arra 
mozgatták a tömegeket, amerre akarták, és kényük-kedvük szerint 
bántak el az utcára kimerészkedett emberekkel. 

Az elégedetlenek „kordában tartására” ez egy végtelenül túlmé-
retezett és értelmetlenül brutális akció volt, ezért kétségtelen, hogy 
a megfélemlítés mértéke az adott helyzeten túlmutatott. Még az 
eljövendő megszorítások elleni tiltakozásokra való felkészülés sem 
indokolta volna – egy teljesen nyílt diktatúrában sem – ezt az erő-
szak-fitogtatást. 

A mai vezetés igazi céljainak felismeréséhez az ünnep egészének 
vizsgálata segít hozzá. Az történt, hogy a kormánypártok, amelyek-
nek lelkileg és erkölcsileg semmi közük nincs hozzá, az ötvenéves 
évfordulót kisajátították, és a népet kizárva belőle, üres formalitás-
sá silányították. A rendőrterror pedig azt szolgálta, hogy kiölje az 
emberekből azokat az érzéseket, amelyek huszadik századi törté-
nelmünk eme nagy és nemes eseményéhez kötődnek. Temessük el 
’56-ot, vele a nemzettársainkkal való összetartozást és azt az öröm-
teli büszkeséget, hogy egy világraszóló esemény hozzánk, magya-
rokhoz fűződik. 

Ha Magyarország jogállam lenne, mindazok, akik a mai terror 
létrehozásában részt vettek és részt vesznek, bíróság előtt felelné-
nek tetteikért. Az MSZP és az SZDSZ vezetésével négy év alatt az 
Európai Unióhoz frissebben csatlakozók élenjárójából sereghajtót 
csináltak hazánkból. Lehetséges, hogy ez is hozzátartozott a straté-
giájukhoz.  

Álhazafias hazátlan lényüknek kétségtelenül az is jólesett, hogy 
megtiporhatták az emberek lelkében ezt a magyar ünnepet. 

Érdemes elgondolkodni: tetteikkel miféle érdekeket szolgálnak 
vajon? 

 
 
Megjelent a Krónika 2006. november 17-19-i számában. 
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(Göteborg, 2007. május–június)  

Csodára várva a nemlét peremén 

A legtöbben nem hisszük ugyan a természetfölötti csodát, még-
is szinte mindnyájan valami ilyesmire várunk, hogy egyéni és 
együttes sorsunk jóra forduljon a Kárpát-medencében. 

A szabadságba belekóstolva, inkább a közreműködésünkkel is 
épülő újfajta korlátokkal ismerkedünk, Európáról pedig már tudjuk 
– talán sejtettük korábban is –, hogy nem a mi örömünkre fogadott 
be minket. Az „új világ” – a pénzszerzés tehetséges és gátlásoktól 
többnyire nem gyötört szakértőit leszámítva – általános elszegé-
nyedésünket hozta, és többségünk számára annyi társadalmi biz-
tonságot sem ad, mint az átkosnak mondott előző változat. 

Mintha mostanában kopárabbá vált volna az élet, mint volt az-
előtt. Mintha megfogyatkozott volna benne a remény és az öröm – 
a fiatalok számára is. 

„Alant röpül” a lelkünk, „mint a fáradt madár”.1 Vajon miért 
nem tud magasba szárnyalni többé? Mert elborítja az ipari termék-
ként előállított, minden úton terjesztett, lépként ragacsos kultúra-
pótlék és a jól megtervezett hazugságok tömege? Mert valami átkos 
restség nem hagy minket kissé túltekinteni a személyünket közvet-
lenül érintő hétköznapi földi dolgokon? 

Az igazság az, hogy igen sokan boldogtalanok vagyunk. Ez 
nagyrészt abból származik, hogy az individualizmus – amely csak 
úgy csöpög a társadalomból – képtelenekké tett bennünket arra, 
hogy ténylegesen életünk párja, családtagjaink, jó ismerőseink, a 
velünk egy nézeteket vallók, valamint egy nyelvet beszélők társai 
tudjunk lenni. Vagyis azoké, akikkel rendeltetés szerint a legtermé-
szetesebb módon összetartozunk. 

A személyiség kultuszának légkörében az individuum, vagyis a 
magára maradt egyén azt hiszi magáról, hogy a többitől el-
határolódva (és esetleg különbözővé torzulva) lesz majd egyéniség. 
Pedig egyéniségünket – bár tudunk, sőt kötelességünk csiszolni 
rajta – attól kaptuk, aki megteremtett és egymásra bízott bennün-
ket. Magunkba húzódva, az individualizmus elvárásaihoz igazodva, 
éppen a minket sajátos értékekkel felruházó megismételhetetlen 
vonásainkat veszíthetjük el, és velük együtt az ezek alapján létrejö-
vő szerves emberi kapcsolatok örömét. 

                                                                 
1 Petőfi Sándor: A puszta, télen. 
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A személyiség művi és elválaszt bennünket másoktól, kialaku-
lása az „önmegvalósítás” hamis jelszava jegyében történik, az egyé-
niség viszont arra késztet, hogy megkeressük helyünket a nekünk 
való közösségben, ahol ember voltunk kiteljesedik.  

Évszázadokkal ezelőtt indult diadalútjára ez a rontás, amely 
napjainkban talán már csúcsra érve – akár egy eltéphetetlen háló – 
beborít és fojtogat lassan valamennyiünket. 

A kívül-belül mind sátánibb erőkkel szorongatott létünk igen-
csak megfekszi közérzetünket, de a legtöbben fel sem ismerjük, 
hogy ténylegesen mi történik velünk, és ez tanácstalanokká tesz 
minket tennivalóinkat és jövőnket illetően. 

Kilátástalanként megélt helyzetünkben csodát szeretnénk te-
hát. Ingyen csodát. Olyat, amely úgy változtatja meg előnyünkre a 
világot, hogy nekünk ne kelljen erőfeszítést tennünk érte. Hogy 
közben érintetlenül megtarthassuk szokásainkat, gondolkodásmó-
dunkat, nem egy vonatkozásban az erkölcstelenséggel kiegyező 
viszonyulásainkat, hitünk csonkaságát vagy akár hitetlenségünket 
is. Vagyis ugyanolyanok akarunk maradni, mint azelőtt. Ez egyúttal 
azt jelenti: éppoly tudatlanok és a dolgok igaz értékelésére továbbra 
is képtelenek. 

Noha többnyire sejtjük – bár sokan nem csak sejtik: tudják –, 
hogy a világ egy hatalmas Úr nélkül nem is létezne, s ha levenné a 
kezét rólunk, minden a semmibe omlana. Ő az élet és minden job-
bító változás forrása. Tőle várhatjuk csak a megváltó csodát. Ingyen 
azonban, nézőnek beállva, soha nem lesz részünk benne. 

Aki elvesztette érzékenységét, hogy a teremtett világban és lel-
ke rezdüléseiben fel tudja fedezni Isten jelenlétét és keze nyomát, 
az nem képes használni azt a belső iránytűt sem, amellyel el tudna 
igazodni sorsunk útvesztőiben. 

Nem vagyunk vallásos nemzet – mint ahogy már szinte egyet-
len európai sem az. Nem véletlen, hogy Magyarország népének je-
lentős része még ma is vakon kedveli azokat a pártokat, amelyek 
szembeötlően bizonyították, hogy nem képviselik sem országunk, 
sem nemzetünk érdekeit, akik uralkodásuk alatt mintha szándéko-
san rontották volna és rontják továbbra is jövőnk valamennyi lehe-
tőségét. Az erkölcsmentes kormányfő pozíciójának megerősítésével, 
a rendőrterror bevezetésével való egyetértésükkel, ártatlan emberek 
meghurcolásával, megalázásával, sőt megkínzásával szembeni (jó 
esetben) közönyükkel, az egészségügy és az oktatás szétverésének 
jóváhagyásával a mai kormányzó pártok valamennyi képviselője 
végképp bebizonyította, hogy hataloméhes megélhetési politikus, és 
mind úgy viselkedik, mint aki után jöhet akár az özönvíz is. 
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Megélhetési politikusok minden pártban akadnak, de az ellen-
zéknek legalább emberarca van. Könnyebb mégis elhinni róluk 
bármily hazugságot, mintsem hogy megkíséreljük felismerni igaz-
ságaikat. 

Nagyon sok embernél nem működik a mérce. Ezért támogatják 
saját ellenségüket. 

 
* 

A természetfölötti Úr mindenhatóságát (és ezáltal létét) két-
ségbe vonva, tagadhatjuk, hogy történhet csoda. 

Lehet csak önmagunkban hinni, azt gondolván, hogy szellemi 
teljesítményünk kizárólagos egyéni érdemünk, amely által majd 
segítség nélkül is megoldást találhatunk nehéz helyzetünkre. Sza-
badon vélhetjük: Isten létének hitére csak az „egyszerű lelkeknek” 
van szüksége, hogy mankónak használják intellektusuk hiányossá-
gaiban. Így mi is azok közé az „okosak” közé tartozunk majd, akik 
elől az Újszövetség szavai szerint elrejtetik a tudás lényege.2 Az 
eszünk előtt hódolunk, és nem vetünk számot azzal, hogy a Terem-
tővel való szüntelen közreműködés nélkül abból soha nem lesz 
bölcsességgel bíró emberi értelem. 

Egy kicsit több alázattal könnyebben elérjük nemcsak végső és 
igazi célunkat, hanem helyes földi célkitűzéseink teljesülését is. 
Ehhez kérjünk megtisztult lélekkel segítséget, mert így szavunk 
hitelesebb és nagyobb súlya van. 

Minden szerves emberi közösség transzcendens erők hatására 
született, így a nemzet is. Pusztulása csak akkor lehetséges, ha az 
ellenséges külső hatásokat tagjainak morális hanyatlása támogatja. 
Isten segítő keze óvón áll fölötte, de a bennünket megmentő cselek-
véshez a mi kérésünkre és részvételünkre vár. 

Ha változást akarunk, nem ragaszkodhatunk megrögzött ma-
gunkhoz. Hiszen tudjuk, hogy a jó érdekében újjá kell születnünk,3 
legalább egy kicsit. Csak így ismerhetjük meg a krisztusi igazságot, 
amely eligazít döntéseinkben, hogy megtalálhassuk a helyes utat, 
amely minden értelemben az élethez vezet bennünket.4  

Bizonyos, hogy ez nem a legkisebb ellenállás útja, hanem az ál-
dozatoké. Az életnek ez az ára. A nemzet életének is. Ezt az indivi-
duum nem értheti meg, csak az egyéniség. Csak ő fogja fel valóban, 
mit jelent és mivel jár a közösségvállalás. A másokért hozott áldozat 

                                                                 
2 Máté 11,25. 
3 János 3,3. 
4 Vö. János 14,6. 
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lehet nehéz, de soha nem igazi teher, hiszen életünk értelmét és 
rejtett ragyogását adja. 

Isten lényét és szándékait Jézusnak, a földre szállt Második 
Személynek a tanításait és cselekedeteit megismerve tudjuk a leg-
inkább megközelíteni. A Vele kialakított lelki kapcsolat teszi lehető-
vé, hogy a magunk és a világ dolgait pontosan ítéljük meg, és helye-
sen viszonyuljunk embertársainkhoz is. Ő – különösen, hogy ember 
is – minden bajunkban segítő jó barát. 

Tudnunk kell, hogy Jézus nélkül és Jézusra találásunk nélkül 
nem lesz magyar feltámadás. 

 

Megjelent az Átalvető 2007. júniusi számában. 
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(Göteborg, 2010. május–június) 

Kiérdemelhető jövőnk 

Látlelet 

Azért mégis meg kellene maradnunk magyarnak, akik még 
azok vagyunk. Úgy kellene megvetnünk a lábunkat, hogy a kegye-
sen meghagyott országmaradványunkat körülvevő kishatalmak – a 
„nagyok” mindmáig érvényesülő jóváhagyásával és támogatásával 
csonkává és sorvadóvá tett – nemzettestünk eltüntetésére irányuló 
törekvése sikertelen legyen. Az antantvilágnak, amely napjainkra 
lényegében egész Európát bekebelezte, nincsen semmi kifogása 
nemzeti létünk leendő kilobbanása ellen. Még igyekeznek (haté-
kony eszközökkel) meggyőzni is minket, hogy önként igyekezzünk 
beolvadni a „multikulturális” nagy birodalomba, ahol – szándékuk 
szerint – a mai nagyok és erősek számára érik a jövő. 

Nem áltathatjuk magunkat: az európai népek közül a leghátrá-
nyosabb helyzetben mi, magyarok vagyunk. Szétdarabolt nemze-
tünk bő húsz évvel a „szabadság” eljövetele után tovább foszladozik, 
az azóta eltelt, eredetileg reménységgel várt időszakban szinte min-
den nemzeti vagyonunk kiárusíttatott, társadalmunk és lelkünk 
tovább csúszott a „korszerű” balkanizálódás lejtőjén, miközben 
tehetetlen vergődéssel mindinkább az adósságcsapda foglyai let-
tünk. 

Gazdasági tönkretételünk mélyülésével, számunk fogyásával 
mintha erősebben felcsapna szomszédainkban ellenünk a nemegy-
szer csoportos tettlegességig menő gyűlölet. Gyengeségünk fokozó-
dásával mind türelmetlenebbek amiatt, hogy még mindig vagyunk. 
Annak a kulturáltnak tartott világnak a tömegkommunikációja 
pedig, amelyhez tartozni vélünk, gondoskodik arról, hogy az ural-
kodó közvéleményben lehetőleg mindenütt növekedjék a rólunk 
szóló hazugságokra épített, irányunkban érzett ellenszenv. 

 
Miben remélhetünk? 

Abban bizonyosan nem, hogy a világot egyszer csak elfogja a 
népek egyenlő esélyhez való jogának a tisztelete, és szándékainak 
hamis kinyilatkoztatásain túl majd valóban nagylelkűen hagyja, 
hogy a saját körülményeik irányítóiként megéljenek a gyengék is. 
Nem véletlen, hogy politikusaink Kárpát-medence-szerte az erő-
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sebbek kegyét keresik, különösen, hogy ebből személyes hasznot 
tudnak húzni. 

Hogyan válhat egy nép, egy nemzet erősebbé? Ebben mennyi-
ségi tényezőknek is fontos szerepe van, például ha számbelileg nö-
vekszik (ez a mi esetünkben teljesen reménytelennek látszik), va-
lamint ha rendbe tudja tenni a gazdaságát (amit a mai világ szabad-
jára engedett, de ezzel egy időben a sok pénzzel bírók további gya-
rapodása érdekében manipulált piaci mechanizmusai gyakorlatilag 
meggátolnak).  Nagy jelentősége lehet azonban a minőségi jegyek-
nek is, amelyek a társadalmat átható ép erkölcsi érzéken alapulnak. 

A világhálón terjedő több vélemény is ez utóbbi értékekből in-
dul ki, és transzcendens erők segítségét ígérve olyan alapvető válto-
zás bekövetkeztét jósolja életünkben, amely az egész emberiség 
sorsában kedvező fordulatot hoz majd. 

Egy ilyen jövendölés Pio atyától, a különleges életű olasz kapu-
cinus szerzetestől származik, akit 2002-ben, halála után 34 évvel II. 
János Pál pápa szentté avatott. A hagyomány szerint Pio atya ró-
lunk ezt mondta: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egy-
szer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még 
rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigy-
lem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az embe-
riségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint 
a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós 
oltalmát országukra!” 

Egy másik hasonló jövendölés Stefano Gobbi olasz paptól szár-
mazik, aki 1972-ben megalapította a Máriás Papi Mozgalmat. Belső 
hangként hallotta, amit a Szent Szűz mondott neki, és közvetítette 
azt a világ felé.1 Elmondásában a magyarok szerepe azzal kapcsola-
tos, hogy Szent István felajánlotta koronáját és országát Máriának. 
Ezáltal a magyar Mária népe lett, és „nagy, szent és boldogító hiva-
tást” kapott Istentől az emberiség megmentése érdekében. Az üze-
net szövegének ez a mondat is része: „Az én népemnek át kell ala-
kulnia, hogy e küldetést betölthesse Isten dicsőségére, az emberiség 
javára és a saját boldogságára.” 

Nem csak katolikus források szólnak ilyen értelemben a magya-
rokról. Állítólag egy nepáli kolostor vezetője magyarországi látoga-
tásakor így nyilatkozott: „Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, 
lelki és spirituális megújhodása az önök országából fog elindulni.” 

Az ősmagyar keresztény vallás hívei – bár erről az állítólag 
gnosztikus hitről nem túlságosan gazdagok az ismereteink – úgy 
vélik, hogy az ehhez visszatalált magyarság fogja megújítani a Nyu-

                                                                 
1 Stefano Gobbi 2011 júniusában, nyolcvankettedik életévében halt meg.  
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gaton már kétezer esztendeje folyamatosan torzított kereszténysé-
get, és ezáltal legalábbis az egész nyugati társadalmat. 

Az említett és a hozzájuk hasonló nézetek transzcendens erők 
közreműködésével hiszik vagy remélik a magyar lelkület olyan 
megváltozását, amely önmagában véve is új, kedvezőbb körülmé-
nyek létrejöttét ígéri. Magyarán szólva: ehhez Isten segítségére van 
szükségünk. De – mint köztudott – ezt a segítséget csak akkor kap-
hatjuk meg, ha úgy kérjük, hogy közben minél inkább méltóvá 
igyekszünk válni kérésünk teljesítésére. Ennek legfontosabb ismér-
ve éppen az Istenhez és az Ő elvárásaihoz való viszonyulásunk. 

A felmérésekből és a legutóbbi népszámlálás adataiból az tűnik 
ki, hogy Magyarországon a lakosság több mint fele számontartja, 
mely felekezethez tartozna eredetileg, a vallásosnak mondható em-
berek száma azonban a húsz százalékot sem igen éri el. Viszont 
mindössze csak mintegy tíz százalékuknak van állandó kapcsolata 
egyházával, és kétségtelen, hogy még köztük is vannak olyanok, 
akik „a maguk módján” vallásosak, vagyis tetszésük és igényeik sze-
rint szemelgetnek, mit tartsanak a maguk számára érvényesnek a 
hit tanításai közül. 

Létének mintegy két és fél évszázada után a felvilágosodásnak 
mondott ateista eszmevilág napjainkban már ott fészkelődik talán 
minden ember koponyájában. Különösen az értelmiségnek nagy a 
felelőssége, ha a vallást – akárcsak Voltaire tette – a „primitív nép-
tömegek” kordában tartásában, irányításában tartja hasznosnak, 
miközben ő maga az eszmék világosságában vél sütkérezhetni. 

A magyar nemzet bizony nincs lelkileg felkészülve arra, hogy 
az említett előrejelzések szerinti, másokat is megváltó, magasabb 
erők által segíteni kész nemes hivatását betöltse. 

Kéznél van persze a kétely: a jóslatok feltehetően hamisak, hiú 
reményeket keltve manipulálni akarják érzéseinket, magasabb erők 
pedig talán nincsenek is. Csupán az anyag van, számunkra lényegé-
ben csak a földi világ. Ennek a törvényszerűségei szabják meg éle-
tünket – a jövőben is. Végül is az eszünk a bizonyíték rá, hogy mi, 
emberek, vagyunk az „anyag fejlődésének” a koronája, hiszen az 
teszi lehetővé, hogy a természet urai legyünk. Nincs a világot létre-
hozó és létünknek is értelmet adó semmiféle felsőbb hatalom. 
Nincs is szükség rá: a világ öröktől fogva létező matéria, és minden-
nek az értelmét képesek vagyunk magunk megtalálni. Semmi nem 
tudja az embert meghaladni. 

Az emberi tudás szinte határtalan fejlődése a tudományokban 
érhető tetten a leginkább. 

„Akár az Isten: létrehozták az első mesterséges DNS-t” – ol-
vashatjuk egy folyóiratcímben (Heti Világgazdaság, 2010. május 
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21.). A valóság megértése és valós esélyeink felmérése érdekében 
érdemes megvizsgálni, hogy ettől a biológiai „mestervágástól” 
mennyire istenült meg az ember? Az ott említett tudományos ered-
mény vizsgálata következtetéseket tesz lehetővé az eddig felmerült 
kérdésekről is. 

 
Az élet működésének legfontosabb titkaiból 

Ahhoz, hogy világossá legyen, hogy a cikk említette új ered-
ményben mi volt az, vagy volt-e egyáltalán olyan, amit az ember 
úgy cselekedett, „akár az Isten”, meg kell értenünk az élet működé-
sének a lényegét. Nem azt kell meghatároznunk, hogy mi az élet, 
mert erre a kérdésre számos próbálkozás után sok okos ember sem 
tudott kielégítő választ adni. Inkább az élőt jellemző legfontosabb 
folyamatokat vizsgáljuk meg egy kicsit. Nem kell ehhez nagy tudo-
mány, elegendő a közönséges emberi logika, s a készség, hogy kö-
vessük a történések és összefüggések láncait. 

Igencsak közismert, hogy a DNS (dezoxiribonukleinsav) óri-
ásmolekuláiba van „beírva” az élőlények valamennyi tulajdonsága. 
Szerkezetének alapja egy hosszú szál, amelyben öt szénatomot tar-
talmazó gyűrűszerű cukormolekulák (a dezoxiribóz) és foszfátgyö-
kök váltakozva kapcsolódnak össze. Minden cukormolekulához a 
szálnak az egyik oldalán egy szerves bázis kötődik. Ezek a bázisok 
képezik az élő szervezet tulajdonságait „leíró” biológiai „könyvtár” 
írásjegyeit. 

Minden szállal párhuzamosan egy másik fut, amelynek bázisai 
hozzákapcsolódnak az először említett szál bázisaihoz. 

Ha hasonlatot keresünk, akkor a DNS két szálát egy létra oldala-
iként képzelhetjük el, a szálakat összekötő bázispárokat pedig a 
létra fokaiként. Mivel a szálak nem egyenesen futnak, hanem spirá-
lisan együtt tekerednek, talán inkább egy csigalépcsőhöz lehetne 
hasonlítani az egész szerkezetet, amely fehérjébe van beágyazva, és 
ezzel együtt kromoszómát alkot a sejtmagban. Egy DNS-molekula 
bázispárjainak a száma meghaladhatja a harmincmilliót is. 

Az információ a bázisok sorrendjében rejlik, és a sejtekben kép-
ződő fehérjék szerkezetére vonatkozik, amelyek valamennyi élet-
működésért felelősek. A sejtplazmában végbemenő átalakulásokat 
enzimek végzik, melyek zöme fehérje. Az életfolyamatok minden 
mozzanatának megvan a maga sajátos enzimje. 

Húszféle aminosav vesz részt a fehérjék összetételében. A DNS 
bázisai négyfélék lehetnek; ezek hármasával jelölnek egy-egy ami-
nosavat. 
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A sejtmagból a fehérjék „tervrajzát” RNS-molekulák viszik a ci-
toplazmában levő „műhelybe”, és irányítják ott azok szintézisét. Az 
RNS (ribonukleinsav) lényegében olyan felépítésű, mint a DNS, de 
a szála egyszerű, nem dupla, a benne levő öt szénatomos cukor pe-
dig a ribóz, nem pedig dezoxiribóz. (A „dez-” fosztóképző, az „oxi” 
szócskával összekapcsolódva azt fejezi ki, hogy a dezoxiribóz mole-
kulája egy oxigénatommal kevesebbet tartalmaz, mint a ribózé.) 

Az információ átadásakor a DNS dupla szála a megfelelő he-
lyen szétválik, és az egyiknek a bázissorrendje átmásolódik az RNS-
re. Ez viszi a fehérjeszintézis helyszínére a bázissorrendbe rejtett 
információt, ezért hírvivő RNS-nek nevezik. A citoplazmában szállí-
tó RNS-ek vannak, amelyek mindegyike egy-egy aminosavat hoz 
oda. E különböző aminosavak a hírvivő RNS nekik megfelelő hár-
mas báziscsoportjához kerülnek, ahol enzimek fehérjévé kapcsolják 
össze őket. Az aminosavak sorrendjét, ezáltal a fehérje milyenségét 
a DNS-ből hozott információ határozza meg tehát. A DNS-nek azt a 
szakaszát, amely egy fehérjére, más szóval az élő anyag valamely 
sajátosságára vonatkozó információt tartalmazza, génnek nevezzük. 

 
Alkotó utánzás? 

A Heti Világgazdaság említett híre arról szól, hogy J. Craig 
Venter kutató, az Egyesült Államokban székelő genetikai intézeté-
ben, húszvalahány szakember közreműködésével tíz évnél is hosz-
szabb idő alatt egy baktérium DNS-ét szintetizálta, és a segítségével 
élő sejtet hozott létre. Ehhez eltávolították egy baktérium saját 
DNS-ét. Tudni kell, hogy ezeknek az élőlényeknek nincs sejtmag-
juk, és legtöbbjüknek a citoplazmájában – mint esetünkben is – 
egyetlen kör alakú kromoszómájuk van. Ma már pontosan elemezni 
tudjuk az élőlények örökítőanyagát. A mesterséges DNS elkészíté-
séhez egy másik, a megcsonkított sejttel közeli rokonságban levő 
baktériumfajtól származó információt használtak fel. Sok próbálko-
zás után a sejt működni és szaporodni kezdett. Az új élőlény sajá-
tosságait a beépített DNS határozta meg, tehát a második faj jelleg-
zetességeit mutatta. 

Az ember netalán valóban isteni cselekedetet hajtott ezáltal 
végre? 

Megvolt hozzá a számítógépében a baktériumfaj DNS-ének 
tervrajza, és kétségtelenül sok mindent tudott már arról, hogy ho-
gyan kell azt összeállítani. Nem volt könnyű munka, már csak azért 
sem, mert csaknem egymillió bázispárt kellett a láncban a helyére 
tenni. Ennek működésbe helyezéséhez aztán ott volt kéznél a saját 
DNS-étől megfosztott sejt egész RNS- és enzimrendszere. Olyasmi 
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történt, mint amikor egy gyárban leváltják a régi igazgatót, az új 
pedig a maga módján kezd aztán söpörni. Vagy söpörtetni. 

Isten nem mástól szerezte a teremtéshez a tervrajzot. Mindaz, 
ami a világegyetemben és a Földön is létrejött, egy értelemmel bíró 
önálló transzcendens erő működésének az eredménye. 

Az ember a világról szerzett ismereteit gyümölcsöztetni tudja, 
utánozni, felhasználni képes azt, amit észrevett, amire rájött, és 
mindjárt gőggel telik el. A tudását képes gyarapítani. De értelme 
meglétében semmi szerepe nincsen, hiszen azt vagy Istentől kapta 
ajándékba, vagy pedig – ahogy az ateisták vélik – a természet tör-
vényei emelték (vele együtt) a csúcsra az eszét. 

Az előbbiekben említett genetikai hírnek a semmiből való te-
remtéshez semmi köze. A természetben meglévőnek az utánzása 
még csak nem is alkotás. Ha így lenne, akkor a szamarat meghágó 
csődört is az alkotók közzé kellene sorolni, hiszen tettéből valami 
új: öszvér származik. 

Lehet, hogy a természetben megismert folyamatok mintája 
alapján az ember egyszer egy teljesen új, a természetben ismeretlen 
DNS-sel ellátott mesterséges baktériumot hoz létre. Lényege a most 
megismert megvalósításétól nem sokban fog különbözni. (De az 
eredmény talán kipusztítja majd az emberiséget.)  

 
Az élet spontán keletkezése 

Bizonyos, hogy az első élőlény a földön egysejtű volt, de kétsé-
ges, hogy baktérium lett volna. A DNS előállításáról említett bakté-
riumkísérlet mégis az élet két fontos vonatkozására tereli rá a fi-
gyelmünket. 

Abból a tényből, hogy a mesterséges DNS-t végül is egy némi-
leg sérült, de életképes sejtbe helyezték, nem csupán az derül ki, 
hogy az ott található működésképes anyagokra az „új sejt” életben 
maradásához feltétlenül szükség volt, hanem az is, hogy a membrán 
(a sejthártya) nélkülözhetetlen része egy élő szervezetnek. Egy 
rendszer nem létezhet autonómia nélkül, mert képesnek kell lennie 
saját szervezetének önálló fenntartására. Ezt nem tudja megvalósí-
tani anélkül, hogy szelektíven átjárható, ellenőrzése alatt levő ha-
tárt ne vonna önmaga és a környezet közé. E nélkül a szervezet 
egyrészt nem képes az életéhez szükséges anyagokat felvenni, más-
részt anyagai szétszóródnak a külvilágban. Mindkét eset az élet 
megszűnéséhez vezet. (Ez az etnikumok esetében is érvényes.) 

A másik észreveendő tény az, hogy az életet irányító információ-
áramlás egyirányú: a központból (a kromoszómákból, a sejtmagból) 
halad a citoplazma felé, ahol megvalósulnak az oda érkezett „pa-
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rancsok”. Ellenkező irányú információáramlás nincs. A hajdani 
evolucionista elmélet arról, hogy a környezeti tényezők visszahat-
nak az öröklési anyagra, és hatásuk ezért marad meg a következő 
nemzedékekben, mese csupán. A valóság az, hogy az élővilágban 
észlelhető változékonyság a DNS-nek a kevéssé ismert sejtmagon 
belüli folyamatok és tényezők okozta módosulásaira vezethető visz-
sza. A változások lehetnek károsak, akár halált okozók, de lehetnek 
közömbösek vagy hasznosak is. 

Némely elképzelés szerint ez utóbbiak felhalmozódása nemcsak 
új változatok, hanem új fajok, sőt, magasabb rendű szervezetek 
létrejöttéhez is vezethetnek, és így alakult az élet csaknem négymil-
liárd év alatt az egysejtűtől egészen az emberig. 

E sima folyamaton azonban hullámokat vetnek a tények. Példá-
ul a beszéd megjelenésekor az ember már erre alkalmas kifejlett 
szervekkel rendelkezett, másként bajosan tudott volna megszólalni. 
De még súlyosabban esik a latba, hogy az agyának a nyelv használa-
tára már készen levő szerkezete nélkül képtelen lett volna gondola-
tokat közölni társaival. Ez nem történhetett apró változások talán 
több évezredes felhalmozódásával, mert a nyelv egy rendszer, ame-
lyik vagy van, vagy nem létezik. Erre az is bizonyságul szolgál, hogy 
egyetlen természeti népnél sem találkoztunk primitív nyelvvel. Az 
észlelt különbségek lehetnek hangtaniak, nyelvtaniak, eltolódások 
lehetnek a szókincsben, de mint rendszer minden nyelv egyenérté-
kű. Ez azt bizonyítja, hogy a gondolkodás és beszéd készsége nem 
apránként, kis változásokkal jött létre, hanem kialakulásakor a 
célszerű genetikai (és szervi) módosulások csoportosan, szinte va-
rázsszóra jelentek meg, 

Ugyancsak erre bizonyíték az is, hogy az őslénytan nem ismeri a 
kialakulásban levő átmeneti formákat. Minden kövület egy szerke-
zetileg végleges, élőhelyének feltételeihez már alkalmazkodott szer-
vezet maradványa, gyakorlatilag a fejlődés valamely oldalága, 
mintha az élő anyag változásai csak ugrásokkal haladtak volna elő-
re. Ezért azok a köztes alakok, amelyek még nem végleges felépíté-
sűek, eltűnnek az ismeretlenségben. 

Végül is az élőlények fejlődése valóban létező folyamat, de en-
nek ura az a Hatalom, amelyik kigondolta és megalkotta a DNS-nek 
nevezett információs csodát. Ez a természet törvényeire alapozva, 
csak úgy magától, ilyen logikus következetességgel és pontossággal 
nem négymilliárd (mint a Földön), de négyszázmilliárd év alatt sem 
jött volna létre, még ha a földi körülmények ehhez a legkedvezőb-
bek lettek volna is. Noha semmiféle emberi kísérlet vagy megfigye-
lés nem teszi indokolttá, mégis – ha valaki nagyon akarja – lehetsé-
gesnek tarthatja a DNS milliónyi bázispárt tartalmazó láncának 
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természeti okokra visszavezethető létrejöttét. De azt soha, hogy az 
élet folyamatairól jelként beléjük táplált célszerű adatok koherens 
halmaza véletlenszerűen összeáll, és képessé válik egy rendkívül 
bonyolult szervezet működésének értelmes irányító szerepére. Az 
információ ily összefüggő koncentrációját csupán egy magas szin-
ten működő élő intelligencia tudja megalkotni. A genetika most 
istenített képviselői csak felelőtlen kisinasokat játszanak mellette. 

Az élet természetes létrejöttének hívei nem tudják eldönteni, 
hogy az autonómiát biztosító sejthártyával kíséreljenek-e meg fog-
lalkozni, vagy inkább a DNS magától való létrejötte lehetséges 
módján töprengjenek. Pedig a kettőt egyszerre kellene megoldani. 
Egyelőre mindkettő reménytelen, de különösen ez utóbbié az. Ed-
dig csak annyit értek el, hogy a földi őslégkör feltételezett gázaiból 
és az ősóceán gyanított összetételének anyagaiból rázás, elektromos 
kisülések és sugárzások segítségével sikerült a fehérje építőkövei-
ből, az aminosavakból néhányat előállítani. De hol van ez még az 
élettől? Pedig az élő sejt működésének számos összetevőjéről emlí-
tés sem történt ebben az írásban. 

 Pasteur megállapítása, hogy „élő csak élőtől származhat” a jö-
vőben is érvényes marad. Az első földi élet az élő Isten alkotása, 
akinek a keze nyomát az élőlények evolúciónak nevezett változásai 
is közvetlenül magukon viselik. 

Pasteur igazságán az sem változtatna, ha az embernek – még 
alaposabban ellesve az élet titkait, a saját technikai lehetőségeit 
pedig tovább gazdagítva – egy távolabbi jövőben tényleg sikerülne 
élő sejtet előállítania. Hiszen az ember természetében benne van az 
a hajlam, hogy a teremtés megismert mozzanatait is gyártási tech-
nológiákká alakítsa. De nem az ilyen machinációk teszik őt Istenhez 
hasonlóvá. 

 
Magunkhoz visszatérve 

Ha az eddigi gondolatmenethez kapcsolódunk, és az embert a 
nem materialista módon felfogott evolúcióból vezetjük le, az állattól 
nem az eszközkészítés és a munka különbözteti meg őt (egyébként 
némely állat képes egyszerű munkákhoz eszközt készíteni), hanem 
az, hogy halhatatlan lelke van, amivel egyetlen más élőlény sem bír. 
Ez a tény életének értékét és kimenetelét meghatározó belső higié-
niája érdekében viszonyulásbeli követelményeket állít eléje, és ezál-
tal erkölcsi lénnyé lett. 

Isten akarata, hogy közösségekhez tartozzunk, mert e nélkül 
könnyebben az individuális önzés prédájává válhatunk. A közössé-
gek legfontosabbika természetesen a család. A nemzethez tartozás 
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érzése és annak védelme némelyek számára pusztán földi dolognak 
tűnhet, pedig az emberi összetartozás érzése az igazi, isteni szere-
tettel rokon, mert benne nem az érzelem a meghatározó, hanem a 
másokban levő és a miénkkel közös lényeg megbecsülése. 

A velünk, magyarokkal kapcsolatos jóslásokra visszatérve: ha a 
sors rejtekeiben valóban készenlétben áll titokban valami igazi jó a 
számunkra, valami, amit másokra is kisugározhatnánk, velük meg-
oszthatnánk, megállapíthatjuk, hogy jelenleg nem vagyunk érde-
mesek egy ilyen beteljesülésre, mert lélekben távol vagyunk az Ég-
től, amely mindezt rajtunk beválthatná. 

Amennyiben a jóslatok tévesek lennének is, az mindenképpen 
igaz, hogy menedéket találhatunk Jézusnál, aki felszólított minket, 
hogy keressünk és találni fogunk, és megígérte: amit az ő nevében 
kérünk, az megadatik nekünk. Kitartó kérésünkre a túlélés és a 
megmaradás képességének birtokába juthatunk. Elnyerhetjük az 
ehhez szükséges – ma talán még ismeretlen, lélekből (vagy a Lélek-
től) eredő – tudást, amit közös javunkként megoszthatunk majd 
mindenkivel. 

Ne kockáztassuk hát a jövőnket és létünket Isten keresésére való 
restségünkkel. 

  

Megjelent a Kapu 2010. június-júliusi dupla számában. 
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