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BEVEZETŐ AZ ÚJ E URÓPA CÍMŰ LAP 1970-ES ÉVFOLYAMA ELÉ
2019-ben a Barangoló Kiadó közzé tette az Új Európa című, Münchenben megjelent emigrációs
folyóirat 1968-as, majd 2020-ban az 1969-es évfolyamának anyagát az ujlatohatar.com webfelületen. Jelen kiadványunkban – folytatva a lap megismertetését – az 1970-es évfolyam anyagát
közöljük.
Az Új Európa című folyóirat 1962-ben indult el Németországban. A húsz éven keresztül – 1962
májusa és 1982 decembere között – Münchenben megjelent folyóirat önmagát külpolitikai, majd
1970-től politikai és kulturális szemlének hirdette.
Főszerkesztője induláskor Mattyasovszky-Lates Kornél volt. Mattyasovszky-Lates 1907. április
10-én született Budapesten, közgazdasági tanulmányokat folytatott, majd újságíró lett. Első munkahelye a Nemzeti Újság volt. Az újságírás mellett évekig magántisztviselőként is dolgozni kényszerült. 1938-tól már teljes mértékben a lapszerkesztésből tartotta el magát. Dolgozott a Pesti Hírlap, a Korunk Szava, az Új Kor, a Vigília, a Pester Lloyd munkatársaként, szerkesztője volt a Magyar Szónak, a Pesti Újságnak, a Pest és a Magyarság című lapnak. Menekültként 1945 tavaszán
telepedett le Ausztriában. Onnan később Franciaországba került, ahonnan dél-amerikai német és
magyar lapokat tudósított. 1950-ben a Német Szövetségi Köztársaságba költözött, Tübingenben
talált otthonra. Több német napi- és hetilap munkatársa volt. 1951-53-ban Bad Kreuznachban
filmszínházat vezetett. 1956–58-ban az 56-os magyar menekültek részére kiadott A híd/Die Brücke
című kétnyelvű folyóirat főszerkesztője volt. 1962 tavaszán az Új Európa első két száma az ő főszerkesztésében készült el.
1963 júliusáig a Münchenben működő Dunaszövetség volt kiadója a lapnak, ezt követően az Új
Európa Társaság vette át a lap megjelentésének feladatát. A lap hátterében – elindulásától kezdve –
Habsburg Ottó állt.
Habsburg Ottó 1950-től fokozatosan bővítette kapcsolatait a közép-európai emigráns szervezetekkel. Magyarokkal főleg tábor- és kórházlátogatásokon, előadásokon és kötetlen beszélgetéseken
találkozott. Olyan személyiség volt, akit a teljes menekült magyarság ügye érdekelt, nyitott volt
azok felé is, akik nem királypártiak voltak. A magyar emigrációval való kapcsolata a hatvanas és
hetvenes években tovább mélyült, elsősorban vezető képviselőikkel és csoportjaikkal való gyakori
találkozásai, Münchenben és New Yorkban tartott rendszeres előadásai révén. Habsburg Ottó az
európai egységet szorgalmazta, így az általan támogatott Új Európa is felsorakozott az európai
integráció gondolata mellett. 1963 júliusától az Új Európa Társaság – melyet Habsburg Ottó alapított – lett az Új Európa kiadója. A lap főszerkesztését Csonka Emil vette át.
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Csonka Emil 1923-ban született Szombathelyen. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen és Bolognában történelmet, irodalmat és szociológiát tanult. Később magyar irodalomból
szerzett doktorátust. 1944-ben a hungarista Összetartás című lap újságírója és a Nyilaskeresztes
Párt ifjúsági vezetője volt. A háború vége előtt elhagyta az országot. Előbb Ausztriában, később
Münchenben élt. 1951. szeptember 12-étől haláláig a Szabad Európa Rádió belső munkatársaként
dolgozott. A rádióban, 1956-ban, a Nagy Imre szerepét kritikusan szemlélő rádiós munkatársak
közé tartozott. A felkelés alatt több mint ötven műsorát – kommentárok, széljegyzetek, beszámolók, összefoglalók, riportok – közvetítette a rádió. Rádiós álnevei: Vasváry Gergely, Hangya Jani,
Tüske Péter voltak.
A szerkesztésében megjelenő Új Európa című folyóiratot Csonka Emil Habsburg Ottó rendelkezésére bocsátotta, fórumot nyújtván nézetei és véleménye kifejtésére. Ezzel együtt az is igaz,
hogy Habsburg Ottó tekintélye és összeköttetései megkönnyítették az Új Európa megjelenési lehetőségeit és a lap szerzői körének kibővítését. Le kell szögeznünk, hogy az Új Európa nem volt
legitimista folyóirat, de Habsburg Ottó szerepeltetésével erősítette a királypártiság eszméjét és
táborát, nemkülönben eszmei irányítójának és pártfogójának népszerűségét.
Az Új Európa folyóirat a dunai népek együttműködésének szolgálatát tekintette elsődleges kötelességének. Külpolitikai elemzéseket, közérdekű magyarországi helyzetismertetéseket, és az európai egyesülési eszmét népszerűsítő írásokat, kritikát és némi szépirodalmat közölt.
Érdemes felfigyelni arra a tényre, hogy Németországban, Münchenben egyszerre három jelentős, az emigrációs viszonyok között nagy példányszámúnak mondható és a világ bármely pontján
elérhető magyar folyóirat jelent meg. Az Új Látóhatár címmel – Borbándi Gyula és Molnár József
szerkesztésében – kiadott kéthavonta megjelenő folyóirat mind szellemiségében, mind szerkesztésében toleránsnak mutatkozott mindenfajta nézet és gondolat iránt, bár kétségtelen, hogy elsősorban a népi eszmevilágot és a „harmadik út”, a „saját út” politikai koncepcióját képviselte.
1956-tól kezdődően jelent meg Münchenben a Nemzetőr című lap, mely a lapalapítók szándéka
szerint az 1956-os népfelkelés és szabadságharc eszméinek továbbélését kívánta szolgálni. A Nemzetőr „A Magyar Szabadságharcos Írók Lapja külföldön” alcímmel jelent meg. Feladatának a magyar szellemi honvédelem megörzését tekintette.
A harmadikként jelentkező Új Európa című lap az előbbiekkel szemben egy egységes Európakép mellett állt ki. Kiemelendő, hogy a nemzetközi politika eseményeit, azok elemzését és következményeinek bemutatását egyik legfontosabb feladatának tekintette, neves, ismert és elismert
külpolitikai szakértőktől közöltek írásokat. Ez a vonulat az addigi magyar nyelvű emigráns sajtóból teljes mértékben hiányzott. Természetesen sokan kifogásolták a lap mögött meghúzódó legitimista vonulatot, ám a folyóirat példányait áttekintve nyugodtan kijelenthető, hogy soha nem vitték
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túlzásba a királyság intézménye iránti elkötelezettségüket és a hetvenes évekre – Habsburg Ottó
álláspontjának korszerűsödésével összhangban – egyre inkább az Európai Közösség zászlaja alatt
sorakoztak fel.
Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy az Új Európa minden számában kitért a magyarországi állapotok bemutatására, rövid híreivel, kommentárjaival a demokratikus berendezkedés szükségességét hangoztatta és kemény bírálatban részesítette a magyarországi állampárti diktatúrát. Erényei között kell említenünk a magyar irodalom szereplőinek bemutatását, a hazai és a
külföldi magyar irodalom kulturális összetartozásának szolgálatát.
Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Münchenben működött a Szabad Európa Rádió, mely
az előbb említett lapok szerkesztőinek biztos megélhetési forrást biztosított, hiszen többségük a
rádiónál volt főállásban, így stabil anyagi helyzetben készíthették el a nyomtatott sajtótermékeket.
Azt sem szabad eltagadni, hogy az emigráns folyóiratok megjelentetéséhez kevés volt az előfizetői
kör által biztosított összeg, rászorultak a különböző nemzetközi szervezetek, nem egy esetben az
amerikai titkosszolgálat különböző szervezeteitől érkező támogatásokra is. Ugyanakkor el lehet
mondani, hogy az említett három Németországban megjelent nyomtatott folyóirat jól reprezentálta
az emigráns közgondolkodás irányzatait, egymással nem versenyezve, hanem egymást erősítve
tudták kiszolgálni a nyugatra kényszerült magyarok közéleti kíváncsiságát, irodalmi érdeklődését,
a magyarországi hírek iránti igényét.
A teljesség igénye megköveteli, hogy a jelentősebb emigráns magyar sajtótermékek köréből
megemlítsük még a Párizsban megjelent Irodalmi Újságot és a Magyar Műhely című irodalmi
szemlét, illetve a Rómában kiadott Katolikus Szemlét. Az emigráció számos kiadványa között
azonban az Új Európa sajátos helyet foglal el.
Az Új Európa ugyanis elsősorban külügyi szemle volt. Pártok felett állt, a magyarság sorsát a
világpolitika összefüggéseiben vizsgálta. Habsburg Ottó széles körben ismert és elismert politikus
volt és nemcsak Európában. Ajánlására államfők, kormányfők, neves politológusok is adtak írást
az folyóiratba. Néhány név a sok-sok szerző közül: Konrad Adenauer, Szvetlána Alliujeva (Sztálin
leánya), Raymond Aron, Dominique Aucléres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher,
Gordon Brook-Shepherd, William C. Bullit, Albert Camus, Lord Chalfont, Richard CoudenhoveKalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André Francois-Poncet, Per
Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d'Estaing, Leopold Goess, William E. Griffith,
Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm, Wenzel Jaksch. Richard Jaeger, Robert F. Kennedy,
Henry A. Kissinger, Josef Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v.
Kuehnelt-Leddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga, Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto Miksche, Indro Montanelli,
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Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Henry d'Orléans (comte de Paris), Ernst Paul, Pierre
Pflimlin, Wilhelm Röpke, David Rockefeller, O. B. Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister,
Carlo Schmid, Sargent Shriver, Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert
Strausz-Hupé, Carl Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
Rendszeresen, vagy időnként, írásaikkal a következő magyar írók, újságírók, diplomaták és politikusok jelentkeztek a lap hasábjain: Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre, Auer Pál,
Ádám György, Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zsuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi
Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil, Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián
Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa, Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy
Ernő, Frankovics Ferenc, Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák
Tibor, Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos, Kalniczky
György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna, Király Kelemen, Kiss Sándor,
Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre, Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre,
Körösi Krizsán Sándor, Kőszegi-Farkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula, Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, Padányi-Gulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus, Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József,
Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos,
Szigriszt László, Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor, Vass Vilmos,
Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera, Wöllner Ferenc, Zathureczky
Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
Bármennyire is exkluzív a névsor, feltűnhet, hogy több ismert magyar emigráns közszereplő hiányzik a listából. Sem az Új Látóhatár szerkesztői, sem a Nemzetőr munkatársai nem küldték el
írásaikat Csonka Emil lapjába, annak ellenére, hogy a Szabad Európa Rádió magyar adásának
szerkesztőségében munkatársak voltak.
Borbándi Gyula egy 1970. október 13-án írott levelében így fedte meg Kovács Imrét, mert cikkei rendszeresen megjelentek a lapban: „Ne haragudj, hogy szóvá teszem, de sokan a Te és a mi
barátaink közül az Új Európában való szereplésedet sem helyeslik. Mindenki azt kérdi, mit keresel
Te Csonka lapjában. Én nem akarok beleszólni, a Te dolgod, de jó ha tudod, hogy Európában sokan csóválják a fejüket, hogy cikket adsz az Új Európának. Nemcsak a szerkesztő beállítottsága, de
az egész lap dilettáns jellege miatt is.”
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Hozzá kell tennünk, hogy a levélben megfogalmazott kritika más lapokra is igaz lehetett volna,
az Új Európával szembeni tartózkodást azonban leginkább a főszerkesztőnek – Csonka Emil – a
háború végén játszott szerepe indkolta. A népi emigráció tagjai nem tolerálták Csonka Emil nyilaskeresztes múltját, annak ellenére, hogy az általa irányított folyóirat egyáltaalán nem volt a szélsőséges eszmék hirdetőkje.
1982-ben Csonka Emil elhunyt és Habsburg Ottó úgy döntött, hogy befejezi a lap kiadását.
Szerzők még lettek volna bőven, amint mondanivaló is, ám a kiadó nem talált megfelelő embert a
folyóirat szerkesztésére. Sajnálatos, mert izgalmas lett volna végigkövetni a nyolcvanas évek nemzetközi politikai mozgásainak magyar leképezését, a magyar rendszerváltoztatás korának európai
visszhangját. Ennek ellenére a két évtizedes megjelenés is dicséretes és rendkívül sokat ad a magyar emigráció történetének megismeréséhez.
Kiadónk szándéka szerint az Új Európa folyóirat példányainak felkutatásával és közzétételével
fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a magyar emigráció köreiben hányféle felfogás és törekvés
fogalmazódott meg, milyen széles körű és impulzív volt az emigráció szellemi közélete.
A folyóirat – azon túl, hogy az európai közélet reprezentánsainak véleményét magyar nyelven
közölte – elfogulatlan, objektív képet kívánt bemutatni a nemzetközi politika eseményeiről. Természetesen a megjelent írások a Szovjetunió politikájának és a szocialista berendezkedésű országok politikai gyakorlatának elutasítását, érdemi kritikáját következetesen tartalmazták, hiszen a lap
célja a magyarországi állampárti rendszer megbuktatásának, az ország demokratikus átalakításának előmozdítása volt. Kiemelésre érdemes, hogy a világpolitikai összefüggéseket bemutatva mindig megemlítették azoknak Magyarországra vonatkozó következményeit.
A folyóirat – bár elsősorban a nemzetközi politika eseményeiről számolt be – minden lapszámában kitért a magyarországi változásokra, a hazai viszonyok ismertetésére. Kiemelten foglalkozott a magyar múlt történetének, kiemelkedő személyiségei munkásságának bemutatásával, a nemzeti öntudat erősítésével.
Az Új Európa önálló rovatot szentelt a magyarországi irodalmi élet szereplői bemutatásának.
Minden lapszámban közöltek egy-egy budapesti szerzőtől valamely írásának részletét, illetve az
adott szerzőről egy rövid pályarajzot. Így jelenhetett meg Münchenben írása például Sánta Ferencnek, Csurka Istvánnak, Szabó Magdának, Moldova Györgynek, Mándi Ivánnak, Hernádi Gyulának, Déry Tibornak, Galgóczi Erzsébetnek, Szakonyi Károlynak, Bihari Klárának, Tatay Sándornak, Fejes Endrének és másoknak.
A folyóirat rendszeresen közölt népmeséket, népdalokat, megemlékezett – a Kalendárium rovatban – az adott időszak legfontosabb magyar történelmi évfordulóiról. Borbándinak abban igaza
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volt, hogy az Új Európa szerkesztése, tördelése, az egész lap kinézete eléggé kezdetleges és szétszórt volt, ám tartalmában folyamatosan javult, informatív és olvasmányos lett.
Az 1970-es évfolyam különösen azért érdekes, mert az európai politikában jelentős változásokat hozott ez az év, és a világban zajló események is korszakos jelentőségűek lettek.
Az év legfontosabb témája kétségkívül az európai biztonsági értekezlet ügye volt. Magyarország ebben a folyamatban különösen fontos szerepet játszott. 1969 tavaszán került sor Budapesten
a Varsói Szerződés tagállamai vezetőinek értekezletére, melyen a szocialista országok állam- és
kormányfői elfogadták az európai biztonsági értekezlet megrendezésére vonatkozó magyar javaslatot.
Auer Pál – a nyugati magyar emigráció egyik meghatározó nemzetközi politikai szakértője, volt
diplomata – a folyóirat januári számában tömör összefoglalását adta a kezdeményezés hátterének:
„Noha a kollektív biztonság az Egyesült Nemzetek alapokmányában is szabályozást nyert, a nyugati hatalmak bizonyára nem zárkóznának el attól, hogy kellő előkészítés után összeüljenek a
keleteurópai kormányok képviselőivel az európai biztonságról való tárgyalás céljából. Nekik
azonban a dolog éppen nem sürgős, mert ez idő szerint nem tartanak európai államok részéről
jövő fegyveres támadástól. Hogy Szovjetoroszország miért sürgeti ezt a konferenciát, azt nem nehéz kitalálni. A status quo megrögzítése a fontos a számára; de ez nem volna sürgős, ha nem lenne
kénytelen keleti határait megerősíteni és lassacskán, Kínára való tekintettel, minden eshetőségre
felkészülni. Szovjetoroszország szempontjából az európai biztonság – az ázsiai bizonytalanság
miatt – fontos és sürgős. A Nyugat azonban ellenszolgáltatás igénylése nélkül nem fog
Szovjetoroszország rendelkezésére állni.”
Salvador de Madariaga – a lap rendszeres szerzője, spanyol diplomata – az 1970 feruári számban egyértelmű álláspontot képviselt a kezdeményezésre vonatkozóan:
„A Varsói Paktum államainak a felhívását, hogy tartsunk biztonsági konferenciát, Európának
vissza kell utasítania. Az Amerikai Egyesült Államok esetében más a helyzet. Európának azonban
önmaga nevében kell szólania. A szovjet javaslatot a legkomolyabb formában el kell vetni, mégpedig a következő indokolással: addig, amíg a kelet-európai országokat idegen csapatok tartják
megszállva, sem biztonságról, sem az érdekelt népek szabad véleményéről nem lehet szó; másodszor hangsúlyozni kell, hogy a szabad nyugat-európai nemzetek, jóllehet a fennálló status quo erőszakos megváltoztatását elutasítják, ezt a status quo-t mégsem ismerik el és ezért megtartását sem
hajlandók garantálni.”
Gácsér Imre – Brazilíában élő bencés szerzetes, a dél-amerikai magyar emigráció egyik fontos
tagja, újságíró – a lap 1970. áprilisi számában megjelent Orosz csapda című írásában részletesebben is értékelte a Szovjetunió általi javaslatot:
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„Az európai biztonsági értekezlet terve diplomáciai kelepce. Az orosz diplomácia mindenekelőtt
a mai európai status quo-t akarja szentesíteni. Az értekezlet első tárgysorozati pontjául Moszkva
és csatlósai az erőszak vagy az erőszakos fenyegetésnek alkalmazásáról való lemondást jelölik
meg az európai államok viszonylatában. Ilyenformán akármit is határoznának a tervezett biztonsági értekezleten, eredménye nem igen lenne más, mint a mai európai helyzet megerősítése. Hisz a
résztvevők másfajta javaslattal nem állhatnak elő. Az erőszak alkalmazásáról azonban – mint tudjuk – az orosz diplomáciának más a felfogása, mint a nyugatinak. Az orosz szemében 1956 Magyarországon, 1968 Csehszlovákiában – nem minősíthető erőszaknak.
A biztonsági értekezlet szentesítené tehát nemzetközileg mind a magyar nép, mind a csehszlovák
nép eltiprását. Más oldalról pedig szalonképessé tenné Kelet-Németországot a nemzetközi politikában, hisz egyenrangú félként szerepelne a biztonsági értekezleten Nyugat-Németországgal.
Az értekezlet második témája lenne a kereskedelmi, gazdasági és technikai-tudományos kapcsolatok kiszélesítése az európai államok közt. Figyelemreméltóan a kommunisták javaslata nem beszél kulturális kapcsolatokról. Hisz semmitől sem félnek annyira, mint a szellemi termékek szabad
forgalmától.
De az európai biztonsági értekezlet örvén szeretnék kitágítani gazdasági imperializmusukat a
vasfüggönytől nyugatra.”
A júliusi számban Habsburg Ottó is véleményt nyilvánított az értekezlettel kapcsolatban. Álláspontja túlmutatott a konkrét kezdeményezésen, világpolitikai összefüggéseiben értékelte a javaslatot, illetve rámutatott a szovjet politika belső nehézségeire is.
„Hiba volna, ha ezt az »európai« biztonsági konferenciát összefüggései nélkül szemlélnénk. Mit
akar Moszkva? Nem kevesebbet, minthogy Nyugat-Európától garanciát kapjon a jaltai status quo
fenntartására. Moszkva azt szeretné elérni, hogy az uralma alá került közép-kelet-európai népek
előtt világossá tegye: policentrikus vágyaiknak semmi kilátása sincs a sikerre. Vagyis Moszkva
arra törekszik, hogy a nyugateurópai hatalmak mintegy kisegítő börtönőrök legyenek, a szovjet
ketrecbe zárt Közép-Kelet- Európa börtönőrei, legalábbis arra az időre, amíg a főfoglár másutt
van elfoglalva. Ha aztán az ázsiai problémát sikerült megoldania, a Szovjetunió természetesen
ismét Nyugat ellen fordul, – a történelmi tapasztalatok ezt eléggé bebizonyították.
Ez tehát a Szovjetunió legalapvetőbb célja, illetve problémája, párosulva a gazdasági nehézségekkel, de mindehhez járul még két másik ugyancsak alapvető tény.
Az egyik lélektani. Az amerikaiaknak a világűrben elért sikerei ugyanis az orosz önbizalmat
megingatták, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy Nyugat ezt mostanáig realizálta. A kommunistáknak ugyanis aránylag könnyű volt az ország gazdasági elmaradottságát mindenkor a cárok
tényleges vagy vélt bűneivel és mulasztásaival indokolni. A világűrben azonban Oroszország, a
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szputnyik révén, jelentős előnnyel rendelkezett, amit viszont az amerikaiak viszonylag rövid idő
alatt nemcsak behoztak, hanem túlszárnyaltak. E tekintetben tehát a kommunista vezetőség nem
hivatkozhatik a cári uralom mulasztásaira.
A másik körülmény, amelyet észre kell vennünk, hogy a szovjet uralmi struktúra, a maga túlzottan hierarchikus tagozódása következtében meglehetősen elöregedett és ez ma már komoly veszéllyel fenyeget. A mai szovjet vezetők szinte mindegyike már 1953-ban, vagyis Sztálin halálakor,
is vezető állásban volt. Azóta jóformán nem történt vérfelfrissítés sem a pártban, sem a kormányban, sem a hadseregben. Ennek következménye, hogy a jelenlegi szovjet establishment reagálása
az új követelményekkel szemben határozottan elmaradott, sőt reakciós. Az általános válság kiéleződése közepette a vezető garnitúráknak ez a quasi agyérelmeszesedése súlyos következményekkel
járhat.”
Szent-Miklósy István történész, a nemzetközi politikai tudományok doktora a Brezsnyevkorszak részletes elemzéséről írt egy hosszú tanulmányt a júliusi lapszámba, melyben megállapította, „igazi európai biztonsági rendszert csak akkor lehetne teremteni, ha a Szovjetunió lehetővé
tenné Európa újraegyesítését, azáltal, hogy Közép-Kelet-Európában megengedi és eltűri az igazi
liberalizálást. Csakhogy a két feltétel közül az egyiknek a lehetősége sem rajzolódik fel a horizontra: a Nyugat nem írja le Közép-Kelet-Európát (akkor sem, ha jelenleg megelégszik a puszta liberalizálással), viszont a Szovjetunió sem lát jelenleg a maga számára nagyobb biztonságot abban,
ha Közép-Kelet-Európát liberalizálja. A feszültség enyhülésének itt is, ott is ára van: a Nyugatnak
el kellene fogadnia a Brezsnyev-doktrínát, a Szovjetuniónak a liberalizálást. Ez volna az engedékenység pozitív eredménye, de ilyen engedmény megtételére egyik fél sincs (még?) felkészülve, erre
(még?) egyik fél sem hajlandó.”
Kétségtelen, hogy az 1970-es év áttörést hozott a két nagyhatalom, az Egyesült Államok és
Szovjetunió, de egyben a nyugat-európai államok Szovejetunióval való kapcsolatrendszerében is.
Az Új Európa oldalain nyomon követhető ez a folyamat, mely végül – hosszú előkészületeket követően – az 1973-ben Helsinkiben elkezdődött Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
megrendezésében, majd az 1975-ben aláírt megállapodásban teljesedett ki.
A másik polémia, mely a folyóirat teljes évfolymán átvonult, a dél-kelet-ázsiai, a vietnami
konfliktus volt. 1970-re bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok felsült a vietnámi jelenlétével,
Ismét Habsburg Ottót kell idéznünk, aki az amerikaiak vietnámi fiaskóját értékelve az alábbi
megállapítást tette: „A vietnámi események következtében Amerikának újra át kell gondolnia világpolitikai stratégiáját. Amerika felismeri, illetve részben felismerte, hogy súlyos tervezési és
gazdasági hiba, ha a legjobban termelő munkásokat és kutatókat elvonja működési területükről,
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egyenruhába öltözteti és a földkerekség másik felére küldi, hogy primitív katonákkal szemben harcoljanak. Az ilyen számítás nem válhat be. A Szovjetunió nyilvánvalóan sokkal hamarabb felismerte ezt, mint az Egyesült Államok, és éppen ezért a második világháború óta a vörös hadsereget
csakis olyan államokban vetette be, amelyek iparilag fejlettebbek, mint ő maga. Minden más területen azonban Moszkva csak a helyi lakosságot vitte harcba s ő maga arra korlátozódott, hogy
fegyvereket, tanácsadókat és néha pénzt is küldjön. A vietnámi helyzet Amerika számára azzal a
felismeréssel jár, hogy polgárai bevetése a jövőben nem lehet eredményes vállalkozás. […] a vietnámi események következményei nem annyira a helyszínen várhatók, mint inkább Amerika világpolitikai helyzetében. Az amerikai csapatok számának csökkentését Vietnámban ugyanis hasonló
intézkedések követik a világ más pontjain is. Erre a fejlődésre fel kell készülni, nem utolsó sorban
Nyugat-Európában. Ehhez járul, hogy az Egyesült Államok vietnámi kivonulása, különösen, ha az
a sikertelenség látszatával jár, vagy pláne, ha vereségnek magyarázható, könnyen a trauma hatásával lehet az amerikai belpolitikára. Gondoljuk csak meg, hogy egy nagy hadsereg visszatér, csupa fiatalember, eltelve háborús élményekkel és elkeseredve amiatt, hogy bátor áldozatuk hiába
volt, s jól tudván és érezvén, hogy magán a harctéren nem lettek legyőzve és ennek ellenére országuk első vereségének a szégyenét nekik kell elviselniük. Eljöhet az idő Amerikában, amikor keresni
fogják, ki és kik felelősek a kudarcért. Éppen mi, közép-európaiak tudhatjuk, saját tapasztalatainkból, mit jelent az ilyen lélektani helyzet és milyen következményekkel járhat.”
A világpolitikai összefüggések vizsgálata mellett természetesen nem kevés cikk foglalkozott a
magyarországi helyzettel is. Mind az oktatás helyzete, mind az egészségügy válsága többször is
elemzésre került a lap hasábjain.
Olyan adatokat ismerhetünk meg ezekből az írásokból, melyek nemcsak azért érdekesek, mert
akkoriban Magyarországon ilyen statisztikákat nem lehetett olvasni, hanem azért is, mert magunk
is rádöbbenhetünk, milyen információs elzártságban éltünk az 1970-es évek Magyarországában.
Ilyen adatsor volt például Kőmíves Imrének a magyarországi nyugdíjasok helyzetével foglalkozó írása a lap februári számában: „… jelenleg 1.270.000 nyugdíjas él Magyarországon. Az ország
lakosságának 16.1 százaléka 60 éven felüli (férfiaknál 60, nőknél 55 év a nyugdíjas korhatár).
Demográfiai számítások szerint a lakosság a következő évek során tovább „öregszik”, 1975-ben
már a népesség 18.5 százaléka lesz 60 éven felüli. A magas öregségi arányszám s a viszonylag
alacsony nyugdíjas korhatár miatt az államnak kétségkívül komoly megterhelést jelent a nyugdíjasok eltartása. Évente kereken 10 milliárd forintot kell a költségvetésből a nyugdíjak folyósítására
kifizetni.
Ez azt jelenti, hogy az átlag nyugdíj 800-850 forint körül van havonta. Valójában azonban számos nyugdíjas ennél sokkal kevesebbet kap. Egy nem régiben tartott vizsgálat megállapította, hogy
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kereken 570.000 nyugdíjas havi járadéka 500 forintnál kevesebb, s ez a hivatalos megállapítás
szerint is – »meg sem közelíti a létminimumot«. […]A nyugdíjasok egyharmadának egyáltalán
nincsen senki hozzátartozója, legalább is nincs senkije, aki segítené, törődne vele, betegségében
ápolná.”
Sisa István az Új Európa 1970. évi júniusi számban megjelen A biológiai Trianon címet viselő
elemzésében rettenetes adatokat közölt Közép-Európa, s ezen belül Magyarország népesedési
helyzetéről:
„1965-ben a Univac komputer segítségével kiszámított, Kelet-Európára vonatkozó népességi
prognózist tanulmányozzuk. A komputer által kiöntött számadatok közül mintha a magyarság jövőjébe beépített biológiai „time-bomb” ketyegése hallatszana ki. Olyan időbombáé, amelynek robbanására még ez évszázadban számíthatunk a környező népek biológiai feszítőereje hatására, a
növekvő magyarországi népességi vákuum irányában.
A komputer adatait az Egyesült Nemzetek, sőt a Magyar Statisztikai Hivatal azóta végzett számításaival egybevetve Magyarország várható lakossága 1980-ra 10,700.000 körül lesz. Az USA
hivatalának adatai szerint pedig még 1985-ben sem sokkal több ennél: mindössze 10,718.000.
Ugyanakkorra Csehszlovákiának 16,755.000, Jugoszláviának 24,625.000, Romániának pedig
25 milliós lélekszámot vetít elő a komputer. Ez a volt kisantant országok oldalán 66,380.000 összlakosságot jelent és több mint 12 millió szaporulatot a mai lélekszámhoz képest. Magyarország
népességének szaporodása ugyanez idő alatt csupán 462 ezerrel várható, ami alig 1/26 része a
környező államok szaporodásának! Ez a velünk szembenálló 26-szoros fölény teljesen elhihető, sőt
igen konzervatív számítás, ha figyelembe vesszük a múlt évben már kialakult s vitathatatlan ténynek számító 22-szeres szaporodási fölényt. (Szomorú kuriózumként említhető, hogy a jelenleg 2
milliós törpeállam, Albánia szaporodása is többszöröse lesz a várható magyarországi szaporodásnak az elkövetkező 15 évben.)
Az összehasonlításokat ezekután szinte önkínzás folytatni. De hogy a kép teljes legyen, rá kell
mutatni szülőhazánk lakosságának fokozatos kiöregedésére. 1985-ben Magyarország lakossága
mintegy hatodrészét teszi majd ki a volt kisantant államokénak, elemi iskolás és óvodás gyermekek
tekintetében azonban a lélekszám a szomszédokénál már csak egy tizede lesz. Az eltartásra szoruló
öregek száma sohasem látott mértéket ér el, s várható a termelés és életszínvonal katasztrofális
zuhanása. A Munka című pártfolyóirat 1968 november 15-i száma már bevallotta a közelgő krízist,
javasolván, hogy a nyugdíjhatárt fel kell emelni, hogy betömjék a születések kiesésével a termelésben keletkező réseket. A magyar dolgozók tehát számíthatnak arra, hogy előbb-utóbb életfogytiglan kell majd robotolniok megérdemelt öregkori pihenés helyett.”
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50 év távlatából is hátborzongató olvasni ezeket az adatokat, felismerni, hogy milyen pontosak
voltak a prognózisok, milyen kiszámolható volt a rendszer erodálódása.
Van néhány kifejezettem kuriózumszámba menő írás is az 1970-es évfolyamban. Ilyen például
a Lenin-centenárium okán készült tnulmány, melyet a Vadász János írói álnéven publikáló Büki
Barna publiklát a lap decemberi számában, A földbirtokos fia. – Legenda és valóság: Iljics Vladimir Lenin – címmel. A részletes életrajz nemcsak Lenin életéről közöl számtalan titkolt részletet,
hanem egyben látleletét adta a szovjet politika ellentmondásos kialakulásának is.
Zsigmond Endre Ausztráliába menekült Kossuth-katonák viszontagságos sorsát mutatta be, Közi Horváth József a Szent Jobb kálváriáját. Kaali Nagy Tibor a Feszty-körkép születésének történetét mutatta be, Botka József pedig egy székelykevei betlehemes játék forgatókönyvét ismertette,
utalva a népi hagyományok továbbélésének fontosságára. A folyóirat két részben közölte Gombos
Gyulának, az emigráció egyik legfontosabb politikai elemzőjének a magyarországi állapotokról
készült tanulmányát, amely majd később Húsz év után című kötetében jelent meg.
Bármennyire is komoly elemzések képezték a folyóirat karakterét, nem állt távol a szerkesztőktől az irónia sem. Néhány részlet a lap Mendemondák rovatából:
„A spanyolországi Bilbao közelében, Tolosaban az egyik textilgyár közölte, hogy nemrégiben
150.000 katonasapkát gyártott. Felét az arabok, felét az izraeliek vásárolták meg. Ahogy a gyár
szellemeskedésre hajlamos szóvivője mondotta, nem az ENSz, hanem az ő gyáruk az, amely a küzdő feleket »egy kalap alá hozta«.”
„Frankfurtban az „Autobahn“-on, ahol az autóstoppra várakozók gyülekeznek s jólelkű kocsivezetőre várnak, egy hosszú hajú diák a hippie-társadalomból, a következő feliratú táblával próbált kocsit fogni: »Hamburgba, nyiratkozni!«.”
„Egy londoni háztartási áruház új, selyem puhaságú mosogató kesztyűket hozott forgalomba, s
azzal reklámozza: csak női nagyságban készült, mert férfiaknak a konyhában nincs keresnivalójuk.”
„Arisztotelész Onasszisz, amikor valaki nem régiben enyhe gúnnyal célzást tett alakjára és
eléggé gyenge egészségére, tömören és velősen így válaszolt: »Nem vagyok görög isten«.”
Az 1970-es évtizedet indító esztendőre, de talán a folyóirat szerkesztőinek munkásságára is jellemző lehet Josef Klausnak, Ausztria kancellárjának néhány sora:
„Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában az egységesülés folyamata szépen haladt előre, bizonyos kiábrándultsággal kell megállapítanunk, hogy kontinensünk még mindig messze van az egységnek attól a kívánatos mértékétől, amely egyedül tenne bennünket képessé arra, hogy a hetvenes
évek nagy kihívását és feladatait közös erővel megoldhassuk. Az előttünk álló évtized Európa számára sorsdöntő évtized lesz. A következő tíz esztendőben dől el, hogy kontinensünk tudatára éb13

red-e alkotóerejének, létrehozza-e közös szervezetét, vagy pedig Európa egyszer s mindenkorra és
végleg lelép a világpolitika színpadáról, s legjobb esetben csak statiszta-szerepet játszhat.” Azóta
már tudjuk, hogy az elkövetkező két évtized milyen változásokat hozott Európa életében.
Az Új Európa 1970-es évfolyamát elolvasva betekintést nyerhetünk a világpolitika 50 évvel ezelőtti történéseibe, ugyanakkor megismerkedhetünk azzal is, miképpen látta a hazai viszonyokat
egy mérsékelt, ám az egyesült Európa mellett kiálló magyar emigráns csoportosulás. Az apró
kommentárokat, hosszabb elemzéseket, a veretes mondatokat és a rövid tudósításokat megismerve
nyugodtan mondhatjuk: a nyugati magyar emigráció soha nem hagyta cserben a magyar gondolatot, nap mint nap tett azért, hogy Magyarország visszatérhessen az Európai népek közösségébe.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy mindenki megismerhesse az Új Európa című folyóirat írásait, melyet most a nyilvánosság elé tárunk.
Pilisszentkereszt, 2021. január 31.

Szeredi Pál
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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ERIC METTLER:

A KISZÁMÍTHATATLAN VULKÁN
Másodízben jelentkezik lapunk hasábjain Eric Mettler, a „Neue Zürcher Zeitung” külpolitikai rovatvezetője, az európai közírói gárda kiemelkedő egyénisége. Lapja megbízásából nem régiben a Távolkeletre
utazott s a helyszínen tanulmányozta az ázsiai politika hovatovább legdöntőbb tényezőjét, Japán fejlődését. Megfigyeléseinek terméke az alábbi írás, amely éles szemű prognózisa nemcsak Japán, hanem az
ázsiai- és világpolitika alakulásának is.
Az esti órákban szálltunk fel a moszkvai repülőtérről
egy Iljusin-62 géppel. A repülőgép, a pilóta és a navigátorok oroszok, a stewardessek japánok, a zászlók pedig
megoszlanak az Aeroflot és a Japan Airlines között. Ez a
közös vállalkozás egyelőre még csak próba, 1970 márciusában azonban végleges lesz. Hetenként két japán járat
indul Tokióból Párizson és Londonon keresztül Amerikába és két szovjet járat Moszkvából Tokión keresztül DélÁzsiába. Hosszas előzmények után az oroszok elfogadták
ezt a megállapodást, mert Szibéria fejlesztésénél szükségük van a japánok segítségére.
Jéghideg és jégtiszta telihold fénye árad el az Ural és a
végtelen Tajga felett Európa és Ázsia között. A hajnali
fényben Habarovszk felett reggelizünk, magasan az Amur
és az Usszuri találkozásánál, a két folyó ezüstszalagja
lassan elvész a láthatáron. És a távoli kékségben fehér
pont tűnik elénk, lassan kiemelkedik a szigetek körvonalaiból: a Fuji hófedte csúcsa. Tízórás röpülés után halálpontosan szállunk le a japán főváros vizeinél.
Majdhogy emberfeletti élmény minden átmenet, zavar
és zökkenő nélkül Moszkvából megérkezni Tokióba.
Moszkvában a darabosság és elmaradottság, egy földhöz
kötött szuperhatalom életmegnyilvánulásai, hatalomé,
amely még mindig azt állítja magáról, hogy forradalmi;
Tokióban viszont szédületes gazdasági csoda, a szigetlakó
liliputiak csodás teljesítménye, akik „középkori” hagyományaik megtartásával hihetetlen fejlődést produkáltak.
Amott a Kreml parázsló fénnyel égő csillaga és csöpögő
csap a fürdőszobában, emitt a neonfények és a szintétikus
papírból készült automatikusan nyíló ajtók hektikus tűzijátéka.
A japánok százmilliós népe ma már túlszárnyalta az
angolokat és a nyugatnémeteket. Az Egyesült Államok és
a Szovjetunió után Japán a termelésben ma a világ harmadik legnagyobb hatalma. Az évi növekedés mintegy 15
százalék, amit egyes amerikai szakértők és üzletemberek
szerint például a textilreszortban szinte már meg is kellene tiltani, de legalábbis fékezni. Ha lineárisan így megy
tovább, és ha nem kellene az infrastruktúra és az életszín-

vonal terén sok mindent tökéletesíteni, úgy ez a szigetbirodalom, amelyet katonailag szétvertek s amely a második világháború után súlyos erkölcsi megrázkódtatáson
ment keresztül, az Egyesült Államokat ennek az évszázadnak a végére gazdaságilag minden bizonnyal megelőzné.
A gazdasági nagyhatalomnak számító Japánnak azonban mindez ideig kisebb hadserege van, mint például DélKoreának vagy Taiwannak. Az elmúlt években nem is
csinált olyan külpolitikát, amely gazdasági súlyával
arányban állt volna. Gazdaságilag hétmérföldes csizmákkal rohant ki a nagyvilágba; lélektanilag, politikailag és
katonailag azonban befelé fordult, elsősorban a tömegek
szinte mozdulatlanok maradtak. Csakhogy ez hovatovább
megváltozik, különösen azután, hogy az Óceán nyugati
felén az amerikaiak részleges disengagement irányában
tesznek lépéseket. Japán tehát katonailag is megújulni
készül, a kérdés csak az, hogy milyen mértékben.
A McArthur által 1947-ben oktrojált alkotmány a japánoknak megtiltja, hogy hadsereget tartsanak. A koreai
háború idejében azonban valamiképpen megkerülték ezt a
rendelkezést és felállítottak úgynevezett „önvédelmi csapatokat”. Van tehát a három klasszikus fegyvernemnek
megfelelő kis haderő, de mindössze 285 ezer ember, viszont modern konvencionális fegyverekkel felszerelve.
Amerikai jobboldali körökben gyakran hangoztatják: itt
volna az ideje, hogy Japánt legalább bizonyos mértékig
újra felfegyverezzék és hogy Japán részt vegyen Ázsia
szabad felének védelmében. A tokiói amerikai követségen
azonban nem osztják ezt a véleményt. Ott általában úgy
látják, hogy Japán masszív felszerelése Ázsiában több
feszültséget okozna, mint amennyi biztonságot teremtene.
A jelenlegi japán kormány is meglehetősen lassú és óvatos, ha felfegyverzésről van szó. A meglévő, korlátozott
haderők tökéletesítése amúgy is folyik. Jelenleg az össztermelésnek nem egészen másfél százalékát fordítják
felszerelési célokra. Csakhogy ez az össztermelés oly
szédületes mértékben növekszik, hogy ugyanezen fegyverkezési arányszám megtartása mellett Japán 1975-ben

KLASSZIKUS TANÁCSOK AZ ÚJ ESZTENDŐRE
Ne igyekezz mindent megtudni, mert akkor nem tanulsz semmit.
A boldogság nem a vagyonban és az aranyban nyugszik, hanem a lélekben.
A rossz dolgokról mégcsak beszélni sem volna szabad.
Aki megfeledkezik szenvedéseiről, szemtelenné lesz.
Az emberek, akik a halál elől menekülnek, utána szaladnak.
Előkelő lélekre vall, ha valaki a mások illetlenségét elviseli.
A vétkeket ne félelemből, hanem kötelességtudatból kerüld.
(Démokritosz, Kr. e. 460–360 körül)
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államnak, amely sem az első, sem a második ipari forradalom áldásaiban nem vett részt.
Nem lehet megjósolni, hogy az elkövetkező években
Japánban melyik tendencia lesz erősebb: a katonailag is
erősödő független nagyhatalom aktívabb politikájának a
követelése, vagy pedig a semleges-pacifista baloldali
irányzat, amely a kommunista hatalmak felé kacsintgat.
Mindenesetre az a pszihológiai vákuum, amely a háborúvesztés után támadt, nem maradhat meg továbbra is. A
Japánba importált nyugati eszmevilág tartósan nem tudja
ezt az űrt kitölteni és egészen természetes, hogy idővel
ismét a tökéletes japán szubsztancia válik úrrá. Ha ez úgy
történnék meg, hogy Japán mint a segítőkész idősebb
fivér szerepel a délkeletázsiai államok között, ez ideális
megoldás volna. Csakhogy ez az ősrégi szupermodern
nemzet a kiszámíthatatlan vulkán sajátságaival rendelkezik.

ugyanannyit ad ki felszerelésre, mint amennyit ma Kína,
beleértve a nukleáris fegyverkezésre fordított összegeket is.
Az utóbbi időben nemcsak kisebb nacionalista csoportocskák, hanem az ipari érdekek képviselői is szót emeltek Japán nagyobb katonai függetlensége érdekében, ha
szükséges, akár az alkotmány revíziója árán is. Már nyilvánosan is elhangzott a kijelentés, hogy Japánnak nincs
szüksége az amerikai nukleáris ernyő védelmére, mert
rendelkezik azzal a potenciállal, amely elrettentő fegyverek gyártására alkalmas. A kormány azonban kilátásba
helyezte az atomsorompó-egyezmény aláírását, jól lehet
gondoskodott bizonyos halogató taktikáról, hátsó ajtók
nyitva tartásáról. A nehézipar – Mitsubisi jelenleg a fegyverkezés egyharmadát szállítja – természetesen részesedni
kíván a nukleáris energia értékesítésében, ezen a téren
nem szeretne lemaradni, és a nagy szériák érdekében,
szeretne mintegy a fegyvertára lenni a sok más ázsiai

AUER PÁL:

A LEGKEVESEBB, AMIT ELVÁRHATUNK
– Európai biztonsági konferencia és a „Brezsnyev-doktrina“ –
A Varsói szerződés aláíróinak államai 1969 október
30-án és 31-én „Prága közelében” jóelőre erősen beharangozott ülést tartottak, amelyen külügyminisztereik által
képviseltették magukat. Az ülés tárgya annak a páneurópai
biztonsági konferenciának előkészítése volt, amelynek
összehívását a kommunista államok már 1969 március 17én, Budapesten tartott ülésük alkalmával javasolták.
Ezúttal azon óhajuknak adtak kifejezést, hogy a biztonsági konferencia a finn fővárosban, Helsinkiben tartassák meg, és pedig már az 1970-es év első felében.
Napirendet is javasoltak. Annak első és legfontosabb
pontja: az európai biztonság megszervezése. E célból az
európai államoknak, a javaslat szerint, kölcsönösen kötelezniük kellene magukat, hogy fegyveres erőiknek egymás ellen való használatáról, vagy azok használatával
való fenyegetésről egyszer s mindenkorra lemondanak.
A Prága melletti külügyminiszteri konferencián nem
sorolták fel a Helsinkiben tervezett összejövetelen részt
veendő államokat. Hallgattak az Egyesült Államokról és
Kanadáról, holott e két ország hadseregeinek jelentős
kontingensei európai területen őrködnek kontinensünk
biztonsága felett.
Érdekes tünet, hogy a hét közép-, illetve kelet-európai
külügyminiszter mily feltűnően sürgeti a természetesen
hosszas előkészítést igénylő konferencia megtartását.
Noha a kollektív biztonság az Egyesült Nemzetek alapokmányában is szabályozást nyert, a nyugati hatalmak
bizonyára nem zárkóznának el attól, hogy kellő előkészítés után összeüljenek a keleteurópai kormányok képviselőivel az európai biztonságról való tárgyalás céljából.
Nekik azonban a dolog éppen nem sürgős, mert ez idő
szerint nem tartanak európai államok részéről jövő fegy-

veres támadástól. Hogy Szovjetoroszország miért sürgeti
ezt a konferenciát, azt nem nehéz kitalálni. A status quo
megrögzítése a fontos a számára; de ez nem volna sürgős, ha nem lenne kénytelen keleti határait megerősíteni
és lassacskán, Kínára való tekintettel, minden eshetőségre felkészülni. Szovjetoroszország szempontjából az
európai biztonság – az ázsiai bizonytalanság miatt –
fontos és sürgős. A Nyugat azonban ellenszolgáltatás
igénylése nélkül nem fog Szovjetoroszország rendelkezésére állni.
A Varsói Paktum országainak külügyminiszterei elsősorban azt kívánják, hogy az összes európai országok
mondjanak le a más európai országok ügyeibe való katonai beavatkozásról. Ezzel szemben áll azonban az úgynevezett Brezsnyev-doktrina, amely szerint Szovjetoroszország és csatlósai jogosultak „a szocializmus védelme
céljából” más szocialista országok belügyeibe fegyveresen beavatkozni. Eszerint a bolsevizált kelet-európai
országoknak csak korlátolt szuverénitásuk volna. A
fegyveres erő használatának tilalma tehát csak a nyugati
országokra vonatkoznék, a keleteurópaiakra nem. Egyebek között ezt szeretnék a Varsói Paktum országainak
kormányai szankcionáltatni. A legkevesebb, amit a nyugati hatalmaktól el kell várnunk, az, hogy erre nem lesznek hajlandók.
Világosan le kell szögezni, hogy bármely európai ország ügyeibe történő fegyveres beavatkozás, vagy az
azzal való fenyegetés tilos, kivétel nélkül. A javasolt
konferencia létrejöttének csak akkor van jogosultsága, ha
a Nyugat előre biztosítékot kér és kap arra nézve, hogy
végre komoly lépések történnek a közép- és kelet-európai
problémák megoldása irányában.
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JOSEF KLAUS:

SORSDÖNTŐ ÉVTIZED KÜSZÖBÉN
– Az európai egyesítés problémái –
Josef Klaus dr., több mint fél évtizede Ausztria kancellárja, első ízben 1965 januárjában ajándékozta meg
lapunkat terjedelmes tanulmánnyal („Ausztria két világ mesztésvonalán”). Legutóbb az alábbi nagyszabású cikket adta át lapunk főszerkesztőjének s ez a cikk a hetvenes években Európára váró feladatokat veszi
szemügyre. Sürgeti a gazdasági integráció tökéletesítése mellett a politikai egység munkálását; szól a nacionalizmus szerepéről és a föderáció szükségességéről; megvilágítja a straszburgi Európatanács munkáját, mérlegeli az ifjúság problémáját; s felajánlja, hogy Ausztria Savoyai Jenő herceg pompás palotáját átadja egy európai ifjúsági központ céljaira.
A most bezárult esztendővel olyan évtized ért véget,
amely a nagy évfordulók decenniuma volt. Ötvenedik
évfordulóját értük meg a párizskörnyéki békék megalkotásának, és huszonötödik évfordulóját annak a szomorú
dátumnak, amikor Európa eljutott a szellemi és anyagi
megsemmisülés szélére, a null-pontra. De egyben huszadik jubileuma volt annak is, hogy a nyugateurópai vezetőhatalmak egyetértésével megszületett az európai egységgondolat és annak egyik legjelentősebb szervezeti
megnyilvánulása, az Európatanács.
A most lezárult évtized már tanúja lehetett annak,
hogy Európában, pontosabban Nyugat-Európában, az
egykori „ősi” ellenségeskedések megszűntek s helyükre a
régi ellenségek baráti, sőt bizalmas viszonya lépett. A
nyugateurópai országok, különösen a 18 tagot felölelő
Európatanács tagállamai gazdasági és részben politikai
téren is előmozdították az egység megteremtésének folyamatát; ezekben az országokban a polgárok jóléte növekedett; és legalábbis Európa nyugati felében, a békés
élet megszilárdult.
Annak ellenére azonban, hogy Nyugat-Európában az
egységesülés folyamata szépen haladt előre, bizonyos
kiábrándultsággal kell megállapítanunk, hogy kontinensünk még mindig messze van az egységnek attól a kívánatos mértékétől, amely egyedül tenne bennünket képessé arra, hogy a hetvenes évek nagy kihívását és feladatait
közös erővel megoldhassuk. Az előttünk álló évtized
Európa számára sorsdöntő évtized lesz. A következő tíz
esztendőben dől el, hogy kontinensünk tudatára ébred-e
alkotóerejének, létrehozza-e közös szervezetét, vagy
pedig Európa egyszer s mindenkorra és végleg lelép a
világpolitika színpadáról, s legjobb esetben csak statiszta-szerepet játszhat.
1969 július 20-án, az első holdra szállás alkalmával,
még az is, aki eddig nem járt nyitott szemmel, rádöbbenhetett, hogy Amerika (vagyis Európa leánya) a maga
egyesített erejével és szervezőszorgalmával áttörte a
planetáris korszak hangfalát. Ennek a nagy emberi kalandnak, mint sok más kezdeményezésnek is, a bölcsőjénél Európa állott ugyan, és ez bizonyos fájdalmas büszkeséggel tölthet el bennünket; de egyszersmind arra is
kell, hogy rádöbbentsen ez az esemény: Európa utoljára
kapott figyelmeztetést: ügyeljen, le ne késse a csatlakozást a jövőhöz.
És, ami az esélyeket illeti, nincs okunk a kétkedésre,
mert igenis van sanszunk. Európának új struktúrákat kell
teremtenie gazdasági életében. A „technical gap” és a

„managerial gap” hátrányait be kell hoznunk, a szakadékokat be kell temetni, tudatában kell lennünk alkotó
erőnknek, nem szabad többé az európai minimalisták és
maximalisták terméketlen vitájában elmerülnünk, – egyszóval, végre fel kell rázni önmagunkban az élő és gondolkodó európai embert. Sic itur ad astra, így jutunk a
csillagokba, olvastuk már Vergilius Aeneisében, és a
Holdat meghódító programm, az Apolló puszta neve
ösztönzésül szolgálhat arra, hogy mint Napnyugat gyermekei, partneri versenyben egyenrangú félként megálljuk
a helyünket.
Európa legnagyobb értéke a nyíltság és nyitottság, elsősorban szellemi értelemben. Európa nem más, mint
dialógus. Ez a párbeszéd már háromezer esztendeje tart.
Kelta, római, latin és germán befolyás érvényesült, kereszteződött és hatott Európa szívében és mindezek
együttesen teremtették meg az európai kultúra alapjait.
Nagyon valószínű, hogy az évezredek során Európa a
maga több ízben bebizonyított dinamikáját elsősorban
ennek a nyíltságnak és nyitottságnak köszönheti.
Ez a minden értékes hatásra fogékony nyíltszelleműség az, amely remélhetőleg most is lehetővé teszi, hogy a
nemzetállamok koncepcióját lassan levessük, hogy ezt a
szervezeti formát ne tekintsük többé a legtökéletesebb
emberi organizációnak. Természetesen jól tudjuk, hogy a
nemzetállamok léte és rendszere még ma is komoly és
meg nem kerülhető realitás. De éppen az elmúlt évtized
egynémely tapasztalata józanítólag hathat ránk. Láthatjuk, hogy a nacionalizmusból fakadó akadályokkal semmit sem nyertünk, de sokat, legalábbis sok időt veszítettünk. Az új nacionalizmus időszerűtlen és káros.
Jól tudjuk, hogy Európában egyes gazdasági ágak és
érdekközösségek még mindig haboznak és ingadoznak
egyfelől a modernizálásra történő átállítás szükségessége,
másfelől a rutinná vált kényelmesség és a szabad versenytől való félelem között. De máris van néhány jele
annak, hogy a gazdasági életben is sikerül új utakat találnunk. Tudnunk kell azt is, hogy Európa nem lehet csupán
egy nagy részvénytársaság, nem lehet a nemzeti gazdaságok puszta összegezése. Ha Európát így fognánk fel,
megtagadnánk az európai szellemet. Az európai lét lényege a maga sokféleségében s történelmi úton kialakult
erejében keresendő.
Ha közös európai múltunkat tanulmányozzuk, felismerjük, hogy a napnyugati kultúra leglényegesebb értéke
a föderalizmus. A szabad polgár, mint „zoon politicon”, a
közösség, a „polis” csirája, alapsejtje, a „polis” pedig
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ismét partner a föderalisztikus rendben. Ez a rend kezdettől fogva lehetővé tette az egészséges feszültséget, anélkül, hogy az alkotó erőket megbénította volna. A föderalizmus a legalkalmasabb eszme arra is, hogy a
szupranacionális eszméletet elősegítse. Ha az Európáért
folyó csatát meg akarjuk nyerni, a föderális együttműködés szellemében kell munkához látnunk. Valamennyien
érezzük, hogy ma már Európa kormányai és polgárai
egyaránt érzik az idők szavát és a történelmi óra parancsát.
Ha Európa nem tér észhez, néhány megrázó ténnyel
kell majd szembenéznie. Az európai közvélemény előtt
az utóbbi években ismeretessé vált néhány aggasztó
prognózis. Ha a szükséges óvatossággal fogadjuk is ezeket, akkor is megdöbbentően hatnak. Vagy nem kell
megdöbbennünk, ha tudomásunkra jut, hogy Európa és
Amerika között a szabadalmak aránya 1938-ban még 3:1
volt, Európa javára, – és bár az arány 1964-ben is 3:1
volt, csakhogy épp fordítva, immáron Amerika előnyére.
Vagy nem kell elgondolkodnunk, mikor a szakértők azt
jósolják, hogy ha a fejlődés továbbra is így tart, úgy az
évszázad végére az egész szabad világban egyedül az
USA rendelkezik kutatási monopóliummal? Viszont, ha
tudjuk, hogy kontinensünk milyen hallatlan dinamikát
tud kifejteni már akkor is, ha csak részben egyesíti a
maga szellemi és gazdasági erőit, nincs okunk elcsüggedni. Akkor elég, ha a megkezdett egyesítési munkát
határozottan és elszántan folytatjuk.
Ne feledjük, hogy Európa rendelkezik olyan nyersanyaggal, amely ma már a legdrágább ásványkincsnél is
többet ér: az intelligens agyvelő hatalmas tartaléka áll
rendelkezésünkre s ennek birtokában Európa esélyeit
valóban biztosíthatnánk. De ehhez arra van szükség,
hogy a meglehetősen kritikus, de nem kevésbé idealista
fiatalság előtt végre abbahagyjuk a kicsinyes gondolkodás és a nacionalista önzés kiábrándító szomorú játékát.
Szerencsére kontinensünk optimális nagy egyesülése
előtt az egyes államok gazdasági életében máris megindult a struktúra megváltoztatása s a jövő fejlődését illetően ez a legnagyobb reményekre jogosít. Magyar olvasóim bizonyára nem veszik rossznéven, ha ezzel kapcsolatban külön kitérek az én hazám, Ausztria munkájára és
teljesítményeire. 1965 óta Ausztria társadalma jelentékeny eredményeket ért el. A nehéziparban, a középiparban, mindenekelőtt pedig a mezőgazdaságban végrehajtottuk a régi gépezet megújítását és átalakítását. Ezt a
tényt az OECD legutóbbi vizsgálata is elismerte és megerősítette. Pénzügyminiszterünk, Koren professzor kidolgozta az osztrák gazdasági élet teljes modernizálásának a
tervét. A további átalakítás folyamatban van. Az osztrák
gazdasági élet felkészül arra az esetre, ha az európai
gazdasági élet egysége a közeljövőben megvalósul.
1966-tól 1970-ig gazdaságunk évi növekedése átlagban 4
százalék kellett volna, hogy legyen, de máris elértük az
átlagos évi 4,7 százalékot. Ez önmagában is bizonyítja,
hogy Ausztria a maga európai feladatát komolyan veszi
és a maga erejéhez képest igyekszik a legjobbat nyújtani,
egész Európa javára. Rá kell mutatnom arra is, hogy
Ausztriának ez a jelentős gazdasági fejlődése úgy ment
végbe, hogy közben belső béke uralkodott, társadalmi és
polgári béke egyaránt.

Ausztria tehát jól felkészült a nagyobb európai egység beköszöntésére. Úgy vélem, jogot formálhatunk arra,
hogy a nagyobb keretek megteremtésében részt vegyünk,
mégpedig örökös semlegességünk megőrzésével. Az
Európai Gazdasági Közösség kebelében hozott legutóbbi
határozatok, valamint az állam- és kormányfők nemrég
lezajlott csúcskonferenciája, továbbá több mértékadó
európai államférfi egy-egy megnyilatkozása használt
Európa ügyének. Meg vagyunk győződve arról, hogy a
most kibontakozó törekvések belátható időn belül odavezetnek: a Közös Piac tárgyalásokat kezd nemcsak azokkal az államokkal, amelyek teljes tagságra törekednek,
hanem azokkal is, amelyek különleges szerződést akarnak kötni. Ez utóbbiak közé tartozik Ausztria is.
A Közös Piac kiszélesítése érdekében folyó viták során bizonyára célszerű volna, ha olyan államok esetében,
amelyek nem akarhatják a teljes tagságot (A Szovjetunió
például nem nézné jó szemmel Ausztria teljes érvényű
csatlakozását, szerk.), megvizsgálnák a lehetőségét, miként lehetne gyors megoldást találni. A vizsgálódások
kideríthetnék, hogy az aránylag csekély technikai probléma nem lehet a megegyezés akadálya. Mindenesetre a
tárgyalásokat úgy kellene vezetni, hogy a különleges
szerződésekre igényt tartó államokkal és a teljes tagságra
törekvő országokkal egyugyanazon időben állapodjanak
meg.
Az európai kancelláriákban számos egyesítési terv
fekszik már, de az Egyesült Európa formája és jogi szerkezete egyelőre még a jövő kérdése. Viszont ma már
létezik az Európatanács, amely már most előkészítheti az
egyesítést a legkülönbözőbb területeken, jogi vonatkozásban, a gazdasági életben, kultúrpolitikában és társadalompolitikában, a térség-tervezés érdekében, hogy csak
néhány szektort említsünk.
Véleményem szerint a straszburgi Európatanács lehetőségei nincsenek eléggé kihasználva. A Tanács az államközi együttműködés technikai területein nagy szolgálatokat tehet, és ezenkívül a kölcsönös véleménynyilvánítás, az eszme- és tapasztalatcsere kitűnő eszköze és fóruma lehet. Az osztrák kormány a jövőben ösztönző
lépéseket
tesz
annak
érdekében,
hogy
az
Európatanácsban rejlő lehetőségeket jobban kiaknázzák,
az Európai Közös Piac kiszélesítése előtt és után egyaránt. Azt se feledjük el, hogy az Európatanács a nemzetközi politikában is lényeges instrumentuma lehet a
feszültség csökkentésének.
Kancellárságom alatt több ízben rámutattam arra,
hogy a jövendő Európa épülete tökéletlen, félbemaradt
komplexum volna, ha csak a középső homlokzatot és a
nyugati szárnyat építjük meg, a keleti épületszárny azonban csupán terv marad. Az osztrák kormány éppen ezért
támogatja az Európatanács törekvését, hogy az Európa
keleti részén levő államokkal javítsa a kapcsolatokat és
ezzel szolgálja a békét, enyhítse a nemzetközi feszültséget. Bármily fájdalmasak is számunkra a Csehszlovákiával kapcsolatos események, a feszültség enyhítése változatlanul parancsoló szükségesség. Felismerve, hogy
kontinensünkön elengedhetetlen a feszültség csökkentése, az osztrák kormány üdvözölte és üdvözli az európai
biztonsági konferencia gondolatát. De ilyen konferencia
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sikerét eleve biztosítani kell, tehát szükséges az alapos
előkészítés, továbbá az, hogy a konferencián minden
olyan állam részt vehessen, amely ezt érdekében állónak
véli. A konferencia sikere megköveteli azt is, hogy a
kölcsönös bizalom légkörében kerüljön rá sor.
A bizalom légkörének megteremtését nagyban elősegítené, ha már most együttműködés jönne létre a
nyugateurópai államok és az Európatanácshoz nem tartozó más országok között, elsősorban tudományos, technikai és kulturális téren, mégpedig akár kétoldali, akár
összeurópai alapon. Az ilyen együttműködést egyre intenzívebbé kell tenni. Ezzel kapcsolatban regisztrálnunk
kell Leonid Brezsnyev 1967 április 27-én, a karlsbadi
konferencián elhangzott kijelentését. Ez alkalommal a
szovjet politikus a következő példákat hozta fel a gazdasági-technikai együttműködésre: „Az egész kontinensen
végigvonuló gázvezeték építése, összeurópai szisztéma
bevezetése a színes televíziónál, az atomenergia békés
felhasználása; közös lépések megtétele az európai belvizek megtisztítására, hasonlóképp a tengerek vizének
desztillálására, hadjárat indítása különféle betegségek,
rák-, szív- és érbetegségek leküzdésére.” Brezsnyev e
kijelentése óta több mint két év telt el, s azóta Európában
történt egy és más, mégis meg vagyunk győződve arról,
hogy egy ilyen értelemben megvalósított technikaitudományos együttműködés, természetesen minden politikai hátsógondolat nélkül, hozzájárulhatna az európai
kontinens politikai fellazulásához, valamennyiünk hasznára.
Fentebb Európa „középső homlokzatáról” írtam, s
ehhez szeretném hozzátenni még: lassan hozzászokhatnánk, hogy ismét „Közép-Európáról” beszéljünk. Túlságosan megszoktuk már, mivel szellemileg megmerevedtünk, hogy Nyugat- és Kelet-Európáról beszélünk, s
közben ezt a fogalmat – „Közép-Európa” – szép lassan
elfelejtjük.
Közép-Európa országainak történetét földrészünk további fejlődéséből éppúgy nem iktathatjuk ki, ahogy
szellemi és földrajzi funkcióját sem. Közép-Európa újjászületése azonban csakis az enyhülés légkörében lehetséges. A semleges Ausztria, amelyet a legtöbb hatalom
máris elismer, mint kontinensünk közepén működő stabilizáló tényezőt, hajlandó arra, hogy a középeurópai enyhülés és együttműködés érdekében továbbra is konkrét
munkálatokat végezzen.
Valamennyien, akik felelős helyen az európai egyesítés módjait tanulmányozzuk, világosan látjuk, hogy az
egyesítés munkája torzó maradna, ha nem tudnánk egységes és közös politikát létrehozni a kutatás és a technológia területén. Ebben a vonatkozásba minden erőt mozgósítanunk kell. Nemcsak az összeurópai lehetőségeket
kell kimeríteni, hanem az atlanticsendesóceáni térség
lehetőségeit is; szükséges tehát az Európatanács szorosabb együttműködése az OECD szerveivel, tudományos
és technológiai vonatkozásban egyaránt. Ilymódon az
egész északi félgömb gazdasági helyzetét erősítené, s ez
hasznára válnék a déli féltekének is.
Európai soviniszták lennénk, ha saját problémáink
mellett megfeledkeznénk az egész emberiség súlyos
kérdéseiről. Éppen ezért a straszburgi Európatanácsnak a

kontinens határain túlra is kell tekintenie és nyitva kell
állnia a kontinensen kívüli törekvések számára. A múltban számos Európán kívüli vezetőpolitikus tisztelte meg
látogatásával az Európatanácsot és éppen ezért szükséges
szorosabb kapcsolatot teremteni a straszburgi tanács és a
New Yorkban székelő világszervezet, az ENSZ között.
Szükséges továbbá az együttműködés az ENSZ szociális
bizottságaival. Ilymódon az Európatanács a nagy népcsalád egyik regionális oszlopa lehetne, és ezt a tényt az
eddiginél is jobban kellene demonstrálni.
Európa jövője azonban döntő mértékben függ attól,
mi lesz az európai ifjúság magatartása. A legelső és legfontosabb feladat a fiatalság minél tökéletesebb kiképzése. Az európai ifjúság soraiban, legalábbis a fiatalok egy
részénél, nagy nyugtalanság tapasztalható. Ennek a nyugtalankodásnak az egyik oka az aggodalom, hogy tudományos intézeteink, egyáltalán az egész technikai, gazdasági és szervezeti struktúra biztosítani tudja-e a fiatalok számára a legjobb lehetőségeket, biztosítja-e számukra a jövőt.
Ma már a legtöbb európai főiskolán folyamatban van
a reform, s úgy vélem, itt volna az ideje, hogy e reformok
révén visszataláljunk az európai egyetemi élet legjobb
hagyományához, nevezetesen a nemzetköziséghez, a
tudományos oktatás nemzetközi szelleméhez. Szerintem
nem egy Európa-egyetem létrehozása lenne a legfontosabb, hanem az, hogy Európa egyetemeit és főiskoláit
azonos tanrenddel és tantervvel lássuk el és tökéletesítsük a bizonyítványok kölcsönös elismerését is. Máris
vannak eredmények. Szerződések születtek az érettségi
bizonyítványok egyenértékűségének elismerésére, hasonlóképpen van már európai konvenció az akadémiai címek
és rangok egyenértékű voltát illetően.
De a gazdasági, technológiai és kulturális téren történő együttműködéssel egyidőben szükség van arra, hogy
ifjúságunkban felkeltsük az új európaiság szellemét. A
fiatal tudósokat, mérnököket, technikusokat az idősebb
generáció csak tettekkel és példákkal tudja meggyőzni
arról, hogy érdemes minden erejüket bevetni az új európai rend megépítésére. A felelős államférfiaknak cselekedniük kell, mert csak így lehet a fiatalokban felkelteni
a lelkesedés tüzét.
Ehhez azonban szükséges, hogy Európa fiataljai
egymással is minél gyakrabban érintkezzenek. A
straszburgi Európatanács nemrégiben elhatározta európai
ifjúsági központ felállítását. Amikor az elmúlt év őszén
Straszburgban jártam, a közgyűlés színe előtt felajánlottam, hogy ehhez a tervhez Ausztria is hozzájárul, mégpedig azzal: Bécs közelében történelmi nevezetességű
palotát bocsát rendelkezésre, ahol európai ifjúsági akadémia létesíthető. Európa ifjú vezetőit ebben a központban az új szellemiségnek megfelelően lehetne kiképezni.
Ausztria Közép-Európában fekszik, két ideológiai blokk
érintkezési pontján; s így a tervezett nemzetközi ifjúsági
akadémia rendelkezésre állhatna mind a nyugati, mind a
keleti államok ifjúsági szervezeteinek. A fiatal európaiaknak Nyugatról és Keletről egyaránt alkalma nyílnék
arra, hogy közösen vitassák meg kontinensünk problémáit, a testvériség európai szellemében, kidolgozhassák a
jövőnket alakító terveket. És az Európa-gondolat szelle9

mében egyúttal emléket állíthatnánk az egyik legnagyobb
európainak, Savoyai Jenő hercegnek, mert az általa épített pompás palotát adnánk át az ifjúsági akadémia céljaira.
Az európai egyesítés, Európa jövőjének a biztosítása
megkívánja továbbá, hogy földrészünk elsőrangúan legyen informálva és ennek alapján fel tudjon készülni a
ránk váró problémák megoldására. Józan ész és értelmes
cselekvés azonban ma már lehetetlen, ha a döntéshez
nem rendelkezünk széleskörű és megbízható tájékozottsággal. Éppen ezért minden egyes európai államnak fel
kellene állítania egy-egy úgynevezett „adat-bankot”, sőt
közös európai „adat-bankot” kell létesíteni, amely minden egyes európai kormánynak, tudósnak és kutatónak
rendelkezésére állna. Meggyőződésem, hogy egy ilyen
európai adatközpont megteremtésével döntő lépést tennénk a nagy feladat, új struktúrák megteremtése felé,
kellőképpen felvértezve néznénk szembe a hetvenes évek
problémáival.
Végezetül néhány szót Európa újjáalkotásának elveiről. Ha a jövőt tervezzük, ha a meglévő szervezetek kiszélesítésén munkálkodunk, ha az együttműködés módjait keressük, sohasem szabad elfelednünk, hogy mindennek az alapja a demokrácia, a jogállam, az emberi jogok
tisztelete kell legyen. Valamennyiünk királya és ura a
törvény. A technika korában az egyes embert meg kell
védenünk a hideg kompjuter-uralom fenyegető veszélyétől. Századunk válaszúton áll: az egyén vagy elveszti
döntési szabadságát a kompjuter uralma következtében,
vagy pedig sikerül az ember szabadságát biztosítani,
hogy így részt vehessen a haladásban. Európa évszázadokon keresztül tiszteletben tartotta az egyént és talán
ezért bízhatunk abban, hogy a jövőben is meg tudjuk
őrizni az ember szabadságát és méltóságát.
Egy pillantást vetettünk tehát az európai jövőre s láthatjuk, hogy ha csak a múltra szegezzük tekintetünket,
csak arra, amit az egyesítés terén eddig sikerült létrehoznunk, akkor egész biztos lekéssük a jövő vonatát. Ha
továbbra is csak eddigi babérjainkon pihenünk, ha a
fejlődés tempóját ezután is fékezzük, akkor nemcsak
gazdasági jövőnk, hanem szabadságunk is veszélyben
forog.
A történelem felszólított bennünket, hogy alkossunk
új rendet, amelyben az ember mint felnőtt lény ura a
maga sorsának. E nagy feladat elképzelhetetlen az ifjúság
nélkül. Csakis az ifjúságán keresztül mindig újra és újra
megfiatalodó Európa tudja a jövőt megépíteni. Célratörő
akarattal és nem habozással, tetterővel, nem pedig kényelemmel. Meg kell teremtenünk a nagy teljesítményekre
képes európai közösséget. Ehhez új európai öntudatra

Josef Klaus kisiparos család fia, apja Karintiában
volt pékmester. Az apa halála után Josef Klaus
egyideig a mühelyben dolgozott, családfenntartóként. Később jogot tanult, s közéleti pályafutását az
egyetemeken és a szakszervezetben kezdte. Politikai
vezéreszméje a pápai enciklikák szellemében a szociális igazság, politikai lelkületének legfőbb alapja a
„liberalitas catholica”. Az osztrák kereszténydemokraták táborában, a Néppártban emelkedett vezető
szerepre. Egy ideig salzburgi „Landeshauptmann”
volt, majd Ausztria pénzügyminisztere, a Néppárt
elnöke, s immáron több mint félévtizede kormányfő,
a háború utáni Ausztria negyedik kancellárja.
van szükségünk. Felelős kormányférfiak és felelős állampolgárok, fiatalok és idősebbek munkához kell fogjanak. Hidat kell építenünk országok és nemzedékek között, hogy Európa örök eszméjét a most kezdődő sorsdöntő évtizedben is valóra váltsuk, fiatal szívvel és fiatal
kezekkel, napnyugati missziónk felismerésével.
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FENYŐ MIKSA:

„O DA AZ IFJ Ú C AESARHOZ ”
– Tóth Árpád költeménye IV. Károly megkoronázása alkalmából –
Néha úgy találomra leemelek egy Nyugatkötetet a
könyvespolcról és lapozgatom. Mindig van bennük valami, amit érdemes elolvasni. A napokban az 1916-os
évfolyam második félévét lapozgattam s melankóliával
gondoltam arra a még nem is negyven esztendős férfiemberre, aki részese volt a szellemi munkának, – vagy
mondjuk jelen volt a szellemi munkánál, – mely oly
meghatóan ontja rá ma is sugarát.
Dosztojevszki Mihajlovics-tanulmányát hozza ez a
kötet az ázsiai kérdésről. Megjegyzem magamnak, hátha
jobban megokosodok belőle az oroszkínai konfliktus
dolgában, mint a mai világsajtó közléseiből. Nitzscheből
eddig is tudtam annyit, hogy az én barátom nem a szomszédom, hanem annak a szomszédja. Aztán van ebben a
kötetben egy Kassák-regény, Kassák első regénye:
„Misillo királysága.” Osvát Ernő a kéziratot azzal adta át
nekem: neki aggodalmai vannak közlése dolgában, döntsek én erről. – Ady versek, köztük az, melynek címe:
„Babits Mihály Könyve – kritika helyett vers.” Tersánszky kitűnő regénye: „Viszontlátásra édes”. – megjegyzem
magamnak, újra el kell olvasnom. Aztán az állandó rovat: Tábori Posta, a háború harmadik esztendejében vagyunk, Halász Gyula galíciai leveleit hozza. Korán halt
meg, igen kedveltem; fia a kiváló publicistának, Halász
Imrének, a „Letűnt Nemzedék” című tanulmány-sorozat
szerzőjének. És még milyen nevek és milyen írások! Én
is milyen rettenetesen szigorú voltam a közös külügyminiszterhez, Burián Béla báróhoz, aki az Itáliával folytatott tárgyalásokban ravaszsággal próbált eredményeket
elérni, holott ahhoz okosság és megértés kellett volna.
Hogy a katonai cenzúra kiknek emlékére borította a kötetben az üres fehér lapokat – sok ilyen van –, azt ma
nehéz megállapítani, pedig nyilván érdekes volna.
De nagy eset, hogy ez a kötet hozta Ady Endre örök
versét: „Ember az Embertelenségben”, – milyen nehezen
állom meg, hogy ne írjam ide teljes szövegében. Boldogan láttam viszont Joachim du Bellay versét: „Heureux
qui comme Ulysse a fait un bel voyage”, – vagy Tóth
Árpád fordításában: „Boldog, ki mint Ulysses száz szép
mérföldet bolygott”, – szép vers, direkt nekem íródott. És
egy másik Tóth Árpád mű, mely lényegében mindazt
magában foglalta, amiről ma – önéletrajzom eme fontos
fejezetében – elmélkedni óhajtanék: Tóth Árpád költeményét: „Óda az ifjú Caesarhoz”. Nem hiszem, hogy van
a világirodalomban uralkodónak dedikált költemény,
mely mélyebben emberi, loyalisabb, méltóságosabb,
egyszerűbb, szóval igazabb volna, mint a magyar költőé.
Így kezdődik:
Caesar! üdv neked, oh ifjú vezér, kinek
Gyűrűs úrkezed ím hajtani nyúlt komor
Vérszín orrlikú mént ősi kocsink előtt.
Végzet nagy fekete lovát.
Véled, hajh, bús úton indul a szent fogat,
Kétoldalt szegi gyász cyprusa s árnyain
A Horák aranyos köntöse elborul

S táncuk zsibbadoz és alél!
És a lombokon át tűzszínű láthatár
Küld utadra riadt rémrajzokat: rekedt
Kürt kurrog s a dühödt dob levegőbe repeszt
Ám túlzúg ama néma zaj...
S így tovább, költő zengte. (Egyébként én a Fóti dalt
is kedvelem, még ha elszánt szimplaságában nem is hasonlítható Vörösmarty más nagyszerű költeményéhez:
Gondolatok a könyvtárban, – Hymnus, – A vén cigány –
még néhányat illeszthetnék hozzá.) De hát én most nem
gondolok esztétikai méltatásra, csak azért idézem, mert
olvasván ezt az ódát, – olvasván? dehogy is! – fennhangon szavaltam el magamnak és elgondolkoztam azon, mi
okozhatta azt, milyen események, érzések összetevőjeként alakulhatott úgy, hogy annyi évtized válságai közepette az én royalista meggyőződésem épen maradhatott
meg! Csak most így a király-óda olvastán, végigtekintve
múltamon vetem föl ezt a kérdést s válaszolok rá lelkiismeretesen: soha ez a kérdés problémaként elmémben föl
nem vetődött. Nagyon lehet, hogy ez a megállapítás
torznak hat s érthetően valaki fölvetheti: uram, hogy
lehet az, hogy ezt a kérdést, mely önnél állítólag nem is
kérdés, hanem adottság, soha szembe nem állította egy
másik lehetőséggel, mire a világtörténeti események
állandóan és csaknem kötelezően módot adnak? Hiszen a
szellemi közösségbe való tartozást éppen az dönti el, az
juttatja a szellemi élet legion d’honneur-jéhez, hogy
állandóan vitákat folytat önmagában. Latolgatja önmagában, melyik alkotmányjogi ideál az, melynek keretei
között legjobban látja biztosítva nemzete, népe boldogulását? Nagy irodalma van ennek a kérdésnek, kiváló
gondolkodók, írók törték fejüket ezen, teoretikusan és
gyakorlatilag, egyedül ön hirdeti örök érvényességét,
helyt nem adva a szkepsis legkisebb lehetőségének sem?
Lazítok valamennyit a tételen. A márványtábla,
melyre az vésve van, nem a Sinai hegyéről ered s bármennyire is szívesen látnám, érvényességét nehéz parancsszóval elképzelnem. (Vagy esetleg csak azzal.) Vitatkozom erről elég gyakran, sőt volt az is, hogy tézisem érveit egy tanulmányban foglaltam össze. Egy barátom, ki
állandóan foglalkozik az alkotmányjogi kérdésekkel s
ezeknek külpolitikai vonatkozásaival, azt vetette szembe:
királykérdés nincs, kiment a divatból. Ezt általános
szempontból hirdette, én a magam tézisét magyar szempontból.
Hogyan, – mondottam – a második világháború katasztrófája, a világtörténelemben teremtett meglepő változásokkal, akár a népek közötti morális elvek, tehát a
nemzetközi jog, elsősorban a szabadság fogalmának
szempontjából, olyan hihetetlen változásokat teremtett, –
hogyan lehet mégis az, hogy a királyság eszméjével nem
tudott végezni??? Hirtelenében hat olyan európai országot tudok felsorolni, melyeknek a világháború válságai
között módjuk lett volna alkotmányformájukat megvál11

toztatni. Nem tették. Ma is királyságok és látjuk, semmi
okuk nincs megbánni ezt. Ami bajt rájuk a háború zúdított, azt éppen az segítette nekik kiheverni, hogy minden
alkotmányjogi válság nélkül lehetővé vált szerencsés
gazdasági és szociális feltételek között élniök a maguk
nemzeti életét. Az ominózus Churchill-Sztalin találkozáson nem dönthettek kalapból kihúzott lutricédulával
sorsukról: ez alkotmányformájukkal szükségszerűen
adódott. Nem, a királyság államformája nem ment ki a
divatból.
Ne tessék azt gondolni, hogy én mindent kifogástalannak véltem, amit a királyság idején, Ferenc József
uralkodása alatt Magyarország átélt; semmi értelme annak, hogy a megváltozhatatlan múlt filmjét vászonra
vetítsük. Legfeljebb azért, hogy a jövőben bölcsebbek
legyünk, ahogy azt Jacob Burckhardt a kiváló svájci
történettudós várja. Vártam én is. Még kivándorlásom
előtt írtam egy nagyobb tanulmányt a restauráció kívánatosságáról, – talán otthon meg is van, belerejtve a
„Gyosz” könyvtárának valamelyik kötetébe ... Mindaz,
amit személyesen tapasztaltam a proletárdiktatúra idején,
majd pedig szökésben, hazát keresve, Szegeden, and
after, az eszembe juttatja tanulmányom egy állítását,
melynek hitelességéért nem állok helyt, hogy t. i. a régi
perzsák, mikor az uralkodó meghalt, nem siettek a trón
betöltésével, a szabad rablást nézték el, hogy a nép így
meggyőződhessen a törvényes állapot kívánatosságáról.
A koronázás megtörtént, 1916-ban a fiatal uralkodó
nagy zavarok közepette kezdte meg országlását. Egyet
jól tudott, hogy nem folytathatja ott, ahol elődje abbahagyta. Békét kell kötnie, külön-békét, mert tudta, hogy a
német szövetséges feltétlen ragaszkodik a vele együtt
való elvérzéshez. A külön-béke gondolata nem volt délibábos elképzelés; sógora, Syxtus pármai herceg révén
indokolt kilátás volt arra, hogy a francia kormány érdeklődéssel, megértéssel lesi ez irányban való lépéseit. A cél
rendben volt, a hogyannal bajok voltak. Külügyminisztere, Czernin gróf kimondottan ellene volt ezeknek a törekvéseknek, olyannyira, hogy teljesen be sem volt avatható, mert kész volt ezekről azonnal értesíteni a németeket. (A kezdő lépéseket ehhez meg is tette.) A magyar
ellenzéki politika, Károlyi Mihály vezényletével a dinasztia létét fenyegette és vitt nyílegyenesen – Károlyi
Mihály minden fogadkozása ellenére – a köztársasági
államforma felé. A király senkiben sem bízhatott, legkevésbé azokban, kik loyalitásuk álarcában – nem is volt
egyéb álarcuk – a király bizalmát ideig-óráig meg tudták
nyerni. Ezekre mondotta Hadik János: „ha kormányra
jutok, első dolgom lesz: el a taknyosokkal a király környezetéből!”
Mert végülis a leginkább bizalmat érdemlő s az ország legjobbjainak bizalmát bíró Hadik János kombináció valósult meg. A kormánylista, melyet Hadik János a
királynak prezentált, a demokrácia aranyjegyét viselte. A
legsúlyosabb és legaktuálisabb probléma a földtulajdonmegoszlás okos, méltányos, gyökeres és nagyon aktuális
reformjának kérdése volt. Hadik János ezt egy derék
magyar parasztember, Nagyatádi Szabó István kezébe
tette le; melléje egy kiváló szakembert rendelt, kinek
nevét, sajnos, elfelejtettem. A másik életbevágó kérdés a

vasúti forgalom elindításának kérdése. „Vállalod a kereskedelemügyi államtitkárságot?” – kérdezte tőlem Hadik.
„Excellenciás uram, nem tudom, hogy válok be intézkedő hatáskörben; de bizonyos, hogy tökéletlen lennék
mások intézkedéseinek végrehajtásában.” „Szóval a
miniszterséget vállalod. De államtitkárt én adok neked.”
„Kiről van szó?” „Vázsonyi Jenőről, az államvasutak
elnökéről.” „Ha azt kérdeznéd tőlem, kegyelmes uram,
hogy Vázsonyi Jenő miniszterségre való ember-e, határozott igennel válaszolnék, de az együttdolgozást vele
miniszter-államtitkár viszonylatban nehezen tudom elképzelni.” „Rendben van. Te kire gondolsz?” „A kereskedelmi minisztérium rangidős államtitkárjára.” „Rendben van.”
A miniszteri lista teljes volt és igen mutatós: Návay
Lajos belügy, akit a liberális polgárság is igen becsült;
igazságügyminiszter Juhász, a kassai ítélőtábla jónevű
elnöke; külügy Andrássy Gyula gróf; a király személye
körüli miniszter Rakovszky István („Ti könnyen beszéltek” – mondotta társainak – „titeket csak egyszer kötnek
fel, de engem kétszer; egyszer Bécsben, egyszer Budapesten”.) A honvédelmi miniszter egy hirtelen előrántott
tábornok, nevét nem tudom, akkor sem tudtam, de azt
hiszem, ő tudta. Valaki Lindert ajánlotta, mert hogy milyen szuggesztív jelszava van: „nem akarok több katonát
látni!”
Hadik még megbízott, hogy még az este beszéljek
Kunfi Zsigmonddal, hogy másnap délelőtt Hadik szívesen látja a szocialisták vezérembereit és megismerteti
velük kormányzati programját. Kunfival még késő este
tanácskoztam, készséggel fogadta a meghívást;
elmondotta, hogy nem mer visszamenni az Astoriába,
mert ott várják egy gépfegyver-osztag emberei s követelik, hogy csináljon velük valamit, s ő nem tudja, mit
kezdjen velük.
Másnap délelőttre volt kitűzve az eskütétel s az első
minisztertanács. Autóm még nem volt, fiaim ezt szégyellték a legjobban, s kételkedtek rangom valóságában.
Autóbuszon igyekeztem a Vár felé, ahol is Harrer Ferenccel találkoztam. Beszélgettünk: feltűnt, hogy egy
árva gratuláló szóval sem emlékszik meg új hivatásomról. Végre megemlékszik: „Te úgy látszik nem tudod,
hogy már nem vagy miniszter!” „Most már tudom, megyek is a Gyosz-ba, nehogy betöltsék állásomat.”
Onnan aztán levelet küldtem feleségemnek ezzel a
megszólítással: „Drága Rella és nagyságos asszonyom!”
(Rella a mostani Ria.)
Mindennek kevés köze van az én hitemhez a királysághoz, vagy annyi, hogy IV. Károly, nagy zavarai közepette is, mennyi érzékkel és megértéssel bírt a demokrácia követelései iránt; mennyire át volt hatva a tudattól,
hogy nehéz terveinek ez az alfája és omegája. Meg megírtam ezt azért is, mert érdekesnek véltem, – egy bizonyos, hogy engem igen érdekelt. Az események további
alakulása meglehetősen ismeretes. Nekem cselekedni,
hogy a restauráció, melyet Horthy Miklós minden erővel
meggátolni igyekezett – hogy jóhiszeműen-e vagy sem,
ezt döntse el Clio –, szóval ebbe cselekvően beavatkozni,
hosszú évekig nem volt módom. Aztán is csak, mint
rektornak. Amikor tán 1934-ben képviselőnek választot12

tak meg, pártonkívüli ellenzéki programmal, akkor egyik
parlamenti beszédemben adódott erre alkalom. Nem a
szűzbeszédemben, mely lényegében a választási beszédeim kvintesszenciája volt, hanem valamelyik budgetbeszédemben, lévén hogy a budget-beszédek a legkülönbözőbb közérdekű kérdések tárgyalását lehetővé tették.
Szóval, valamelyik budget-beszédemben alaposan foglalkoztam a királykérdéssel. Ma csak emlékezetem nagy
megerőltetésével tudom az idevonatkozó passzus mozaik-kockáit összekombinálni. Úgy vélem, hogy abból az
aktusból indultam ki, melyet Károlyi Mihály megbízásából 1918 novemberében a Felsőház elnöke végzett a
királynál. Közölte vele, hogy a Nemzeti Tanács proklamálni kívánja a köztársaságot, a király mondjon le. IV.
Károly így nyilatkozott: „Nem akarom, hogy személyem
akadálya legyen a magyar nemzet fejlődésének, amely
nemzet továbbra is bírja változatlan szeretetemet; lemondok tehát arról, hogy részt vegyek az államügyek vezetésében és már előre is alávetem magamat annak a döntésnek, mely Magyarország államformáját megállapítja ...”
Nem tudnám megmondani, hogy közvetlen e kijelentés
vétele után mi volt az akkori kormányzat cselekedete, de
tény, hogy az alkotmányformáról végérvényesen az 1920
elején megválasztott Nemzetgyűlés törvénnyel állapította
meg, hogy a megkoronázott király nem mondott le jogairól, a köztársaság proklamálása érvénytelen s amíg a
király nem gyakorolhatja jogát, a Nemzetgyűlés kormányzót választ.
Erre a cikkelyre alapítottam a restauráció jogát és fejtettem ki aktualitásának indokait. A restaurációt – mondottam – nagy magyar érdeknek tartom és azt erős meggyőződéssel hirdetem. Az én őseim nem kaptak a Habsburgoktól semmit, sem rangot, sem nagybirtokot... „De te
vársz” – szólt közbe egyik képviselőtársam. A nevére is
emlékszem, Erdélyi Aladár volt, a műveltebbek közül
való. „Tisztelt képviselőtársam – válaszoltam –, nemrég
olvastam egy francia novellát. A francia royalisták várják
vissza a királyt és beszélgetnek ennek körülményeiről.
,Te majd szépművészeti államtitkár leszel’, – állapították
meg az egyik jelenlevőre. ,Te majd a közlekedésüggyel
fogsz törődni.’ ,Te persze a színművészettel, főleg annak
nudista szakosztályával.’ S így tovább, mígnem egy
cinikus társuk rájuk nem szólt: ‚Hagyjátok már abba ezt
az állásosztogatást. Őfelségének elég lesz megfizetni azt,
amit eladnak neki, nemhogy azért is fizessen, amit ingyen kap!’ Tőlem, Tisztelt Ház, a Habsburgok a restaurációt ingyen kapják. Egyébként, hadd emlékeztetem
képviselőtársamat Mallet generális esetére. Mallet generális összeesküvést szőtt Napoleon ellen, – haditörvényszék elé került. ,Kik voltak bűntársai?’ – kérdezte tőle a

haditörvényszék elnöke. ,Ön is, ha sikerült volna’ – válaszolta a generális. Jó lesz, ha képviselőtársaim ebben az
ügyben bűntársaim lesznek, mert ez sikerülni fog.”
Tisztességtudó csend fogadta beszédem befejezését.
Talán az ügynek szólt, talán az erős meggyőződésnek,
mellyel előadtam, – ki tudná azt ma megmondani. Vagy
akár akkor? Az ügynek nem lett folytatása. – Hitler és
Sztalin másképp akarta. Vagy egy még nagyobb úr, a
Vaksors.

SUOMI LELKE
Harminc esztendeje, hogy északi testvérnépünk csendes kis boldogságát legázolták a hatalmas Szovjetunió
tankjai: a roppant birodalom éhen halt volna, ha nem
haraphat le egy darabot a kicsi Finnországból. Ezen a
szomorú évfordulón Abaffy László író elküldte barátja,
Pentti Saarikoski modern finn költő két írását: „A tyúkok
álma” c. versét, valamint az általa finnre fordított „Egy
mondat a zsarnokságról” c. Illyés-vers néhány strófáját:
harmadik, negyedik és utolsó versszakot.

A TYÚKOK ÁLMA
A tyúkok álma csak sötétíti a fát.
S így ez nem más, mint csak egy fejre
állított palack. Levelei sem rezzennek.
Csendben vannak!
Üres a levegő körülötte: Szélisten ma
meztélláb járkál:
a vitorlások sem mozdulnak:
helyükön
maradnak
mint tegnap, tegnapelőtt,
mint mindig.
*
Ei se ole läsnä vain silloin
kun ruumis sysätään kuoppan:
missä tyrannia hallitsee,
se hallitsee kaiken kautta
arasti kuiskattuna huhuna
se ryömii kynnyksen yli,
sormena sulkee se suun
ja jäykistää pelkona kasvet...
... sinä elät, mutta tyrannia
odotta sinua jo hautaan,
loppusikin palvelee sitä vain
se saa kertoa: kuka sinä elit.
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SZIGRISZT LÁSZLÓ:

A MÁSODIK HOLDEXPEDÍCIÓ
Az Apolló-11, a júliusi első holdexpedíció egy új világot nyitott az emberiség számára. A második utazás, az
Apolló-12 ennek az új világnak a kikutatását kezdte meg.
A vállalkozás szerelvénye november 14-én, pénteken,
középeurópai időszámítás szerint 17 óra 22 perckor
emelkedett fel а Каре Kennedy kilövőállomás „komplex
39”-ének betontömbjéről. Asztronautái – Charles
Conrad, Richard Gordon és Alan Bean – tehát pontosan
az előre meghatározott időben, de mégsem programszerűen, indultak el a Hold felé. Az indulásnál ugyanis komoly zavar jelentkezett: a zivatar.
A megfigyelő újságíróknak és a néző laikusoknak ez
aggodalmas kombinációra adott okot. A szakemberek
ennek ellenére a count down-t nem szakították meg, a
Szaturnusz-rakéta első fokozatának motorjait begyújtották.
Az indulás az első pillanatokban tökéletesnek látszott.
Az űrhajó parancsnoka, Conrad mégis már 45 másodperccel később azt jelentette, hogy villám csapott a hajóba. Egyetlen készüléke sem működött, jóformán valamennyi veszélyt jelző lámpája kigyulladt. A felemelkedésnél azonban a rakétát nem az űrhajó, hanem a Szaturnusz-5 saját elektronikus vezérlő berendezése irányította.
Ennek pedig nyilvánvalóan semmi baja sem történt. A
rakéta az űrhajót és a komphajót egészen pontosan programjának megfelelően gyorsította, első és második fokozatának kiégése és leválása után a harmadik fokozat a két
járművet parkolópályára vitte. A pályát a szerelvény 17
óra 34 perckor érte el.
A parkolópályán való keringést az Apollóvállalkozások tervezői azért iktatták a repülések programjába, hogy az asztronautáknak, illetőleg a houstoni
vezetőközpont technikusainak alkalmat adjanak az űrhajó
utolsó felülvizsgálására. A vizsgálatot természetesen még
a szokásosnál is nagyobb gonddal végezték. Ennek folyamán két hibát állapítottak meg, mint később kiderült
azért, mert az űrhajót nem egy, hanem két villámcsapás
is érte.
Az egyik hiba átmeneti jellegű volt. Az űrhajót elektromos árammal ellátó energiacellákat egy automata biztosíték kikapcsolta. Egy másik önműködő berendezés
azonban a hajó segédáramforrásaként szolgáló akkumulátortelepeket azonnal bekapcsolta. Az áramszolgáltatás
így egyetlen másodpercre sem szünetelt, csak a feszültség csökkent. A második hiba komolyabb természetű
volt: megzavarodott az űrhajó vezérlőberendezésének a
giroszkópja.
A giroszkóp az űrhajóban a tengeri hajók vagy repülőgépek iránytűjének felel meg. A helyesen működő
giroszkóp nélkül az űrhajót kézzel sem lehet vezetni. Az
asztronauták és a houstoni vezető központ szakemberei
ezért végtelennek tűnő perceken át azt hitték, hogy a
második holdutazást még tulajdonképpeni megkezdése
előtt félbe kell szakítani. Mechanikai hiba azonban szerencsére nem lépett fel a készülékben. Egyetlen alkatrészük sem törött vagy görbült el. Az űrhajót azonkívül a
földi nyomkövető állomások is állandóan figyelték, pon-

tosan mérték mindenkori sebességét és helyzetét. Houstonnak így rendelkezésére álltak az irányításhoz szükséges adatok. Ezeket a giroszkóp újbóli beállítása után
„betáplálták” az űrhajó vezérlő berendezésének „emlékezetébe”. A zavart teljesen megszüntették.
A pálya elérése után a vállalkozás egyik fontos műveletét is elvégezhették: a komphajó kicsomagolását. Erre
azért volt szükség, mert a komphajót vagy holdkompot
kizárólag világűri, illetőleg holdbéli használatra tervezték. A Földről a kompot egy légellenállást csökkentő
védőburokban vitték a világűrbe. Burkához, az úgynevezett adapterhez az egyik oldalról a Szaturnusz rakéta
harmadik fokozata, a másik oldalról az űrhajó csatlakozott. Az űrhajó hátulsó vége, a rakétamotor mutatott a
komphajó felé. A kicsomagolásnál az űrhajót először
elválasztották az adaptertől, a hajót 180 fokkal megfordították, úgy, hogy orra mutasson a komphajó irányába.
Aztán leválasztották a burok oldalfalait; a komphajó így
szabaddá vált. Az űrhajó megközelítette a komphajót,
azzal mechanikusan, szilárdan összekapcsolódott. A
rakétafokozatot akkor végleg elválasztották az űrhajótól
és a komphajótól, s motorja begyújtásával napkörüli
pályára küldték. A két világűr-jármű pedig folytatta útját
a Hold felé.
A Hold közelébe különben Conrad, Gordon és Bean
18-án hajnalban érkezett. A mi időszámításunk szerint 4
óra 47 perckor gyújtották be űrhajójuk főmotorját, mely
öt perc 58 másodperces működésével sebességüket 3 ezer
kilométer-órával, 9 ezerről hozzávetőleg 6 ezer kilométer-órára csökkentette. Az űrhajó és a komphajó ezáltal
az égitest körüli pályára került.
A pálya először kiesé elnyújtott ellipszis volt. Ezt később nagyjából kör alakúra változtatták. A Hold körül a
két jármű több mint 25 óráig összekapcsolva keringett.
Az asztronauták ezalatt mindhárman az űrhajóban tartózkodtak. Conrad és Bean a 18-ról 19-ére virradó éjjelen
átszállt a komphajóba, a hajót 19-én, 5 óra 16 perckor
elválasztotta az űrhajótól. A két jármű akkor még egy
darabig egymás közelében, kötelékben repült. A leszállást előkészítő rakétagyújtást 6 óra 45 perckor végezték a
Hold háta mögött.
Ez a gyújtás ugyanolyan kifogástalanul sikerült, mint
minden megelőző művelet. A komphajót az úgynevezett
megközelítő pályára vitte, melyen a jármű – már az égitest felénk fordított oldala fölött, a leszállási helytől körülbelül 425 kilométer távolságban – a Hold felületét 15
kilométerre megközelítette. Ezen a ponton kezdődött
azután a fékezési szakasz, s ennek folyamán a komphajó
főmotorja az addig 6 ezer kilométerórát meghaladó sebességet nullára csökkentette, a világűr-járművet – fedélzetén Conraddal és Beannel – a Hold felszínére simán
leeresztette. A holdat érés időpontja 7 óra 54 perc és 35
másodperc volt.
A leszállás utolsó mozzanatai szinte lélegzetelállító
gyorsasággal követték egymást. A Holdon először
komphajójukat kellett felülvizsgálniok. Azután felvették
űrruhájukat, hogy járművüket elhagyva holdsétát, szak14

nyelven „űrhajón kívüli tevékenységet” végezzenek. 19én és 20-án összesen 7 és félórás két holdsétát hajtottak
végre. Közben aludtak. Mint később elmondták, eléggé
kényelmetlenül és rosszul. 20-án ezért a kelleténél hamarabb felébredtek. Houston engedélyével a második holdsétát a tervezettnél több, mint másfél órával korábban
elkezdték. A holdsétákon kőzetmintákat gyűjtöttek, felállítottak öt tudományos mérőműszert. Elgyalogoltak öt
kráterbe, közben természetesen fényképfelvételeket készítettek. Elmentek a komphajójuk leszálló helye közelében álló, 1967 áprilisában a holdba juttatott Surveyor-3
robotszondához. Kiszerelték a szonda televíziós kameráját és lapátját, amellyel a hold felületét tanulmányozta,
levágták kábeljének és könnyűfém vázának egy darabját.
A Surveyor alkatrészeit természetesen komphajójukba
vitték, hogy a Földre visszahozhassák.
Végül 20-án, európai időszámítás szerint 15 óra 26
perckor emelkedtek fel az égitest felületéről. Komphajójuk felszálló részében ülve még ugyanazon a napon, 18
óra 59 perckor találkoztak a keringő űrhajóval és Gordonnal. Átszálltak, komphajójukat leválasztották és úgy
kormányozták, hogy az a Holdra becsapódjék. Az űrhajóval a három asztronauta 21-én 21 óra 43 perckor indult
vissza a Föld felé. 24-én, hétfőn érkeztek meg. Összesen
244 óra 36 percet tartózkodtak a világűrben.
Technikai szempontból az Apolló-12 vállalkozása
először is azt bizonyította, hogy az Apolló- program
készülékeinek tervezésénél lefektetett általános alapelvek
helyesek voltak. Az űrhajót és a komphajót ugyanis úgy
szerkesztették, hogy minden használhatatlanná vált készülékük feladatát egy másik, beépített vagy a Földön
elhelyezett berendezés átvehesse. A felszállásnál, mint
emlékezünk, az űrhajó üzemanyag celláinak szerepét
átvette az akkumulátortelep; a giroszkóp és a vezérlőberendezés szerepét pedig a nyomkövető állomások és a
houstoni-központ. A vállalkozás különben nem sikerülhetett volna. A komphajó színes televíziós kamerájával
persze nem követték ezt az elvet. A kamera üzemképtelenné válása után ezért nem volt távolbalátó közvetítés.
Technikai vonatkozású eredmény volt azonkívül az is,
hogy a holdra szállás oly kifogástalanul sikerült. Az
Apolló-11-nél Armstrongnak még kézi vezetésre kellett
váltania. A kijelölt leszállás helyét így is hat és fél kilométerrel eltévesztette. A mostani esetben Conradnak és
Beannek nem kellett a komphajó vezérlő berendezését
kikapcsolnia. A jármű mégis egészen pontosan ott érte el
a Hold felületét, ahol tervezték: 180 méterrel a már említett Surveyor szondától. Ez a következő műszaki eredményt tette lehetővé: a szonda alkatrészeinek a kiszerelését és a földre hozását. A Surveyor két és félév óta áll a

Hold felületén. Azóta érik a mikrometeoritek és a kozmikus sugarak. Az alkatrészek megvizsgálása ezért fontos
útmutatást adhat a következő űrhajók tervezőinek. Az
esetleges elhasználódásokból és sérülésekből a konstruktőrök meg tudják állapítani, használhatók-e a Surveyornél alkalmazott anyagok a hosszú útra induló világűrjárművek, az évekig keringő űrállomások építésénél.
A Surveyor-ből azonban – mint már említettem – az
asztronauták egy kábeldarabot is kivágtak. A kábeldarabba pedig – a szigetelő rétegek közé – az űrbiológusok
előzőleg baktérium- és víruskultúrákat helyeztek. Pontosan feljegyezték, hogy melyik mikroszkopikus élőlényből mennyi van a kábelben. A baktériumok és a vírusok
vizsgálata alapján a szakemberek messzemenő következtetéseket vonhatnak le arra, hogy lehetséges-e élet a Földön kívül. A holdkövekből ezúttal 36-40 kilogrammnyit
hoztak az asztronauták. Fontosak azok a fényképek,
amelyeket a Holdon látott és a jelenlegi elméletekbe nem
illő kis dombokról, buckákról készítettek. De már a buckák puszta felfedezését is tudományos eredményként
könyvelhetjük el, továbbá azt a tényt, hogy Conrad és
Bean az öt mérőműszert felállította. A műszerek között
van egy szeizmométer, egy magnetométer és egy manométer. A holdfelület úgyszólván minden érdekes tulajdonságának a megfigyelésére alkalmasak. Atomenergiát
hasznosító kis telep látja el őket elektromos árammal.
Mérési eredményeiket rádióadó továbbítja a Földre. A
tudósok azt remélik, hogy legalább egy évig működnek.
Négy műszerről még nem tudhatjuk, milyen új felismeréshez juttatják a szakembereket. De az ötödik, a
szeizmométer máris jelentős felfedezés alapjait vetette
meg. Az Apolló-program tervezői a komphajó ledobását
a vállalkozás utolsó, nem túlságosan fontos kísérletének
szánták. Mint emlékezetes, a komphajó felszálló részlegét, – miután az asztronauták elhagyták – úgy irányították, hogy a Holdra zuhanjon, ezzel talajrengést keltsen. A
hajó súlyát és sebességét ismerték, a rengés erősségéből a
műszerek érzékenységét akarták megállapítani. Természetesen normális rengéseket vártak. A Hold azonban
teljes 50 percig rengett. A tudósok ezért biztosra veszik,
hogy az égitest belső felépítése egészen más, mint a
Földé.
Az Apolló-12 repülés tehát máris óriási mértékben
gyarapította a Holdról szóló ismereteinket. Legfontosabb
eredménye pedig az a felismerés, hogy a hozzánk legközelebb levő égitest még egész sereg titkot rejt, – érdemes
részletesen kikutatni.
Ez a felismerés az igazolása és jutalma az amerikaiak
pionír-szellemének, az ember ősi vágyának, hogy megtudja: mi van a hegy másik oldalán.
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E URÓPAI PERSPEKTÍVÁK

MONDÁSOK

Az utóbbi években ritka jelenség, ami ezúttal történt, hogy az európai
csúcskonferencia résztvevői megelégedetten távoztak. A partnerek meg
voltak elégedve Franciaországgal, Franciaország meg volt elégedve a
csúcskonferenciával, Anglia pedig mindkettővel. E sorok írója jól érzékeli
a különbséget, mert például, amikor 1961 májusában, mint tudósító jelen
volt a római csúcskonferencián, a fogadásokon komor de Gaulle-t és
duzzogó partnereket látott, Kiesinger akkori német kancellár eredménytelenül csillogtatta optimizmusát, Willy Brandt külügyminiszter, a jelenlegi
kancellár pedig akkor csak vállát vonogatta, mint aki azt mondja: mit
lehet itt csinálni kérem?! Willy Brandt most Pompidou mellett a siker
egyik bajnokának tekintette magát és saját érdemének azt, hogy Párizs
nem ellenezte többé Anglia felvételét.
Pompidou elnök azóta is több ízben kinyilvánította: teljesen őszinte
Franciaország ígérete, hogy Anglia csatlakozását többé nem akadályozza.
Pompidou, hangzik az általános vélemény, elvetette de Gaulle tábornok
csökönyösségét, de megtartotta annak realizmusát, s ez a kettő így együtt
örvendetes jelenség.
A konferencia alapján az európai perspektívák így festenek: ez év közepén megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Angliával s feltehetően
1972-ben Anglia tagja lehet a Közös Piacnak; a külügyminiszterek ez év
közepéig javaslatot dolgoznak ki a politikai egyesülés, legalábbis a külpolitika összehangolásának kérdésében. Nem sikerült viszont a brüsszeli
Végrehajtóbizottság hatáskörének kiszélesítése, továbbá az a terv sem,
hogy közvetlen választással válasszák az Európa-parlamentet; a parlament
csupán a Végrehajtóbizottság költségvetésének ellenőrzésében kapott
nagyobb jogokat. A konferencia legnagyobb eredménye ilymódon a kölcsönös bizalom növekedése, továbbá az angol felvétel ügyének tisztázása,
amely eleddig mindig alkalmas volt arra, hogy éket verjen a hat partner
közé. Az eredmény mérsékelt, de nem lebecsülendő. (– cs –)

DÉLTIROL
Évekig tartó huzavona után lassan megérlelődik a megegyezés
Déltirol kérdésében. Az első világháború nyomán, a wilsoni elvek, tehát a
győztesek által propagált tételek teljes figyelmen kívül hagyásával jelentős osztrák-német csoportot is elcsatoltak Ausztriától. Az így Itáliához
került németajkú lakosság zárt tömbben él, kereken 300.000 főre rúg, ősi
kultúrával, sajátos etnikumban, szülőföldjén.
A második világháború utáni Gruber–De Gasperi egyezmény viszonylagos nyugalmat hozott, de az osztrák népcsoport rövidesen tartani kezdett
attól, hogy Róma centralizálásra törekvő politikája elolaszosítja a területet
és elsikkasztja a vidék autonómiáját. Egyesek robbantásokkal hívták fel a
világ figyelmét a déltiroli problémára, s ez oly éles feszültséget eredményezett Bécs és Róma között, hogy 1967-ben például az olasz kormány az
Európai Közös Piacon belül megvétózta Ausztria társulási kérelmét.
A nemrégiben kidolgozott olasz autonómia-tervet az itáliai osztrákság,
s ennek nyomán a bécsi kormány is elfogadta. Az elkövetkező két és fél
év alatt a római, illetve a bécsi parlament határozatok sorával
(Operationskalender) szentesíti a déltiroli kérdést rendező ú. n. „csomagtervet”, amely nagyobb fokú autonómiát biztosít az osztrákoknak s például megengedi, hogy az eddigi „Alto Adige” néven emlegetett tartomány
hivatalosan is felvegye a német „Südtirol” nevet.
Vajon a lenini elvekkel kérkedő kommunista nemzetiségi politika pápái, mondjuk Romániában, megengednék-e, hogy Erdély neve Erdély
(sic) legyen, vagy a székely megyék hivatalosan is a „Székelyföld” elnevezést kapják? (– bo –)
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Ha szavazok, mindig csak arra a pártra,
amely garantálja, hogy sohasem írja elő:
hova szavazzak.
Heinz Rühmann
német színművész
Minél öregebb lesz az ember, annál
többre értékeli a konstruktív hallgatás
művészetét.
Ezra Pound
amerikai író
Igazi és valóságos kapitalista lettem.
Szvetlána Allilujeva Sztalin lánya

H ÍRNÉV
A hírnév, a babér keserű levél, annak is,
aki keresi, annak is, aki viseli.
Geibel
A hírnév lenne legerősebb szenvedélyünk, ha nem volna oly végtelen veszélyes.
Vauvenargues
A hírnév kísérője az irigység. Inviadia
gloriae comes.
Cornelius Nepos
Egy ember hírnevét aszerint kell megítélni, hogy milyen eszközökkel szerezte.
La Rochefoucauld
A nagy emberek a maguk hírnevét negyedrészben bátorságuknak köszönhetik; felerészben a szerencsének; utolsó
negyedrészben pedig bűneiknek.
Ugo Foscolo
Minden a tett, a hírnév semmi.
Goethe
A hírnév kerüli azt, aki keresi, de utána
fut annak, aki elhanyagolja.
Burckhardt
Egy szép napon felébredtem s híres
voltam. I awoke one morning and found
myself famous.
Byron
Hírnév és nyugalom nem lakhat egy
fedél alatt.
Lichtenberg
A hírnév, amely nem boldogít, üres szó
csupán, a hírnév pedig, amely nem boldogítja alattvalóinkat a legnagyobb
szégyen.
Nagy Frigyes
A hottentottáknál még Napoleon sem
híres.
Ebner-Eschenbac

M ENDEMONDÁK

Q UO VADIS I TALIA?

Európa lakossága 1964 óta csökkenőben van. Addig a születési arányszám
általában ezerre húsz volt. 1967-ben
már csak 17. Az ú.n. fejlődésben levő
országokban viszont a születési kvóta:
ezer lakosra 40.
*
Frankfurtban az „Autobahn”-on, ahol
az autóstoppra várakozók gyülekeznek
s jólelkű kocsivezetőre várnak, egy
hosszú
hajú
diák
a
hippietársadalomból, a következő feliratú
táblával próbált kocsit fogni: „Hamburgba, nyiratkozni!”
*
Amerikai tudósok, 200.000 eset megvizsgálása alapján azt állítják, hogy a
televíziós-készülékek
kisugárzása
jótékony hatással van a fejbőrre: hajnövekedéssel jár. Hogy ugyanilyen
üdvös hatást gyakorol-e a televízió az
agyvelőre, még nem állapították meg.
*
Indiában egy sajátos iparűző csoport
érdekvédelmi szervezete tiltakozó
memorandumot nyújtott be a kormányhoz amiatt, hogy a rendőrség,
vendéglősök
és
egyéb
elemek
„sikanírozzák” a céh tagjait. A memorandum szerkesztői hangsúlyozzák,
hogy mindez annak ellenére történik,
hogy tagjaik a legutolsó választáson is
a kormányra szavaztak. Az érdekképviseleti szerv azokat a hölgyeket védi,
akik köztudomásúan a világ legrégibb
iparát űzik.
*
A caracasi repülőtéren egy csomag,
amelyre „Kirakatbaba” jelzés volt írva,
kinyílt, s az őrök megrettenve látták,
hogy emberi holttest van benne. De
nem bűntény történt. Hanem az, hogy
Pedro Hernandez, akinek testvére
meghalt, így küldte haza a holttestet.
Akkor döntött így, amikor megtudta,
hogy a szállítás normális úton 500
dollárba került volna. Így cca. 10.–
dollárt fizetett.
*
A svéd igazságügyminisztérium írásban elrendelte, hogy a jövőben a börtönök lakói is részt vehetnek a nagy
lapok rejtvény- és egyéb pályázatain.
Ha azonban valaki kül- vagy belföldi
utazást nyer, nyereményével nem élhet.

A háború óta az olasz demokratikus állam átment egynéhány válságon,
de közben a gazdasági élet virágzott s az állam minden vihar ellenére is
szilárd képződmény maradt. Az elmúlt esztendő azonban aggasztó fordulatot hozott: megingott a bizalom a parlamentárisdemokratikus rendszerben.
Amikor novemberben a milánói utcai összecsapások során megölt rendőr
temetésén az állam legmagasabb vezetői tisztelegtek, ez a szokatlan kivonulás éreztette, mily erős aggodalom kerítette hatalmába a rezsimet. Mert
nyilvánvaló lett, hogy a rendőrség teljesítőképességét meghaladják a követelmények s a rendőrség soraiban elharapózik a felfogás: felülről cserbenhagytak bennünket. Valóban, Európaszerte, de különösen Itáliában egyre
sikeresebb az a taktika, amely felháborodva „provokációnak” nyilvánítja,
ha a rendőrség megpróbálja a rendet fenntartani. Itáliában ezt a lélektani
veszedelmet fokozza a pártok belső meghasonlása. A szocialista párt kettéválása után az „államhordozó” Democrazia Cristiana eddigi nyolc frakciója
osztódással tovább szaporodik s a legaggasztóbb új jelenség, hogy megsemmisülőben van a párton belüli középpont, a „dorottyások” kiegyensúlyozó csoportja. A helyzetet mindezen túl külön is kritikussá teszi, hogy a
szakszervezetek óhajtanak a pártok helyére lépni és a működésképtelen
parlamenti szisztémában átvenni a politikai irányítást. S ezt azáltal vélik
előmozdítani, hogy a kis radikális bomlasztó csoportok, maoisták,
castróisták követeléseire rálicitálnak. A szakszervezetek jelszava: nem
engedhetjük, hogy „balról megelőzzenek” bennünket.
Mindehhez járulnak a legutóbbi bombamerényletek, a milánói halottak
és sebesültek tömege, a terror hadüzenete. Talán ez végre riasztólag hatott
a demokráciával könnyelműen sáfárkodó pártokra.
Mi idősebbek, akik láttuk, hogy a harmincas évek elején hogyan tette
tönkre magát a demokrácia a weimari köztársaságban, hogyan kényszerült
Brünning, majd Papen parlament nélkül kormányozni; mi akik láttuk, hogy
1933-ban hogyan „kapcsolta ki magát” az osztrák parlament, s az ausztromarxizmus radikalizmusa hogyan táplálta és növesztette nagyra az
ausztrofasizmust, – mi a „historia est magistra vitae” elve alapján aggódva
figyeljük a déli félsziget fejleményeit, mert akár görög irányba halad Itália,
akár a kommunista párt karjaiba hull, a perspektíva kétségbeejtő s jogos a
kérdés – quo vadis Italia? (– catullus –)

AMERIKA ÉS J APÁN
1972-ben Tokio visszakapja teljes szuverénitását Okinava és a RyuKyu-szigetek felett. Így huszonnyolc évvel a Pearl Harbour elleni Japán
támadás után az Egyesült Államok és Japán a teljes megbékélés, továbbá a
jó szövetségi viszony útjából elhárítja az utolsó akadályt is. A Japán kormánypárt és a mindenkori miniszterelnök, a Sato és Nixon közötti megállapodás után, már könnyebben tudja leszerelni mind a baloldali-pacifista,
mind a jobboldali nacionalista ellenzéket, amely hálás agitációs anyaggal
rendelkezett, amíg Amerika nem volt hajlandó visszaadni Okinavát.
A Nixon–Sato megegyezés alapos előkészület után, jól átgondoltan született meg. Az Okinaván tárolt taktikai atomfegyvereket az amerikai haderő
Guam szigetére telepíti át; az Egyesült Államok a jövőben is állomásoztathat kb. 45.000 főnyi haderőt Okinava szigetén; ez kevesebb ugyan, mint
amennyit a Pentagon akart, de több, mint amennyit a japánok eredetileg
terveztek. Leginkább megnyugtató pontja azonban az egyezménynek, hogy
Japán „pozitívan reagál”, ha Dél-Koreát vagy Nemzeti Kínát kommunista
támadás érné. Ez esetben az amerikaiak hadipotenciálját Japán újra erősíti
ebben a térségben. Az Okinava ügyében történt sikeres megállapodás a
szabad világ örvendetes eseménye, az Egyesült Államok és Japán szövetségének üdvös megszilárdítása. (– bb –)
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T ÖRTÉNELMI IDŐK GYERMEKEI

A kényelmesen berendezett lakásban együtt ül két amerikai, egy
angol, egy nyugatnémet, egy osztrák, egy nikaraguai és harsányan
beszélget – magyarul. Ülök közöttük
és akarva-akaratlanul arra kell
gondolnom: micsoda fejtetőre állított
világ gyermekei vagyunk. Az amerikai, angol, nyugatnémet, osztrák és
nikaraguai ugyanis mind magyar,
csupán jogilag és papírforma szerint
tartozik a felsorolt nemzetek tagjai
közé. Útleveleiket Washingtonban,
Londonban, Bonnban, Bécsben,
Managuaban állították ki, de ez nem
változtat semmit azon a tényen, hogy
egyikük Debrecenben látta meg a
napvilágot, a másik Bácsalmás mellett, a harmadik Budapesten, és így
tovább...
Röviden és tömören: a lakásban
ülő sokféle nemzet fia és lánya egyaránt magyar és új lakóhelyükre
valamennyien azon a nemzetközi
közlekedési eszközön jutottak, amelyet így hívnak: „történelmi idők”.
Ennek az „expressz-vonatnak”
nincs mozdonya, nincsenek lefektetett sínpárai, nincs menetrendje.
Hogy elindult, általában csak akkor
veszi az ember észre, amikor a „történelmi idők” már magukkal ragadták. És mire észbe kapnánk, már el is
tűnt mellőlünk az ismerős táj, a sarki
fűszeres, a szomszéd néni asztmásan
köhögő férje és helyettük idegen
vidék néz ránk, ismeretlen házak és
emberek, idegen nyelv szavai kava-

rognak körülöttünk, amiből egyetlen
szót sem értünk és éppen ezért mindenkire valamilyen torz vigyorral
mosolygunk. Bocsánatkérő ez a
mosoly és egyben barátságos... A
nyelvet nem értő egyén jelzése ez,
ugyanolyan, mint kutyánál a farkcsóválás. Ezzel a mosollyal azt akarjuk mutatni, hogy szándékaink békések, senkit sem akarunk megharapni.
Nem szívből jön, hanem magunkra
akasztott álarc, amelyet mindaddig
viselünk, míg az idegen nyelv szavai
agyunkba nem vésődnek.
Így van ezzel mindenki, aki a
„történelmi idők” nevet viselő
gyorsvonaton érkezett Nyugatra. A
két amerikai 1956-ig Budapesten élt
és – ahogy mondani szokás – a „szocializmust építette”. 1956 novemberében kapta hátára őket a „történelmi idők expressze” és ma, amerikai útlevéllel a zsebükben, mint „Mr.
and Mrs. X. Y.” utaznak, akkor és
oda, ahová kedvük és csekkszámlájuk tartja.
Az angol állampolgár is 1956ban hagyta el Magyarországot, a
nyugatnémet és az osztrák 1948-ban,
a nikaraguai 1938-ban. Mindegyik
magán viseli az állampolgársága
szerint illetékes külsőt. Az amerikaimagyar házaspár jól öltözött, vidám,
sokat beszél, gyorsan és szinte lélegzetvétel nélkül. Az angol-magyar
pipázik, csendesen mosolyog, ritkán
szól, ahogyan az egy letűnt világbirodalom állampolgárához illik. A
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brit sziget hűvös nyugalma lengi
körül. A nyugatnémet-magyar kicsit
harsány, kicsit pedáns, kicsit lehengerlően magyarázkodó. Az osztrákmagyar kicsit túlságosan kedves,
kicsit bizalmaskodó, kicsit nagyon is
sokat mosolyog. A nikaraguaimagyar kicsit heves, kicsit sokat
gesztikulál, kicsit túlságosan lelkesen szól hozzá mindenhez.
De mindez csak addig tart, amíg
választott otthonukról, az ottani
életformáról beszélnek.
Aztán valaki azt mondja: „Ki emlékszik még Budapesten a Száz éves
vendéglősre, a Christre?” És ebben
a pillanatban eltűnik a különféle
állampolgársági bizonyítvány, mindenki egyszerre kezd beszélni, mindenkinek van valamilyen emléke, az
első randevú a Száz éves vendéglőben, a kacsázó öreg pincér, aki előre
megmondta: ma ne rendeljünk
csonthúst ecetes tormával, mert a
hús kemény és rágós...
És az idegen lakásban, ahol öt
perccel ezelőtt még két amerikai, egy
angol, egy nyugatnémet, egy osztrák,
és egy nikaraguai ült, hirtelen világossá válik előttem: hiába sodródtunk szét a világ négy sarkába, azért
valamennyiünket
örökkön-örökké
összekapcsol az, hogy egy közös
helyről hordozunk emlékeket magunkkal... egy közös helyről repített
el bennünket a nemzetközi gyorsvonat, amely a „történelmi idők” nevet
viseli.

A F ERENCVÁROS ÉS AZ MLSZ

K IS MAGYAR HÍREK

Írta: Kőbányai Péter
Soós Károly és a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetősége lemondott s
ez a lemondás nem meglepetés. A kérdés az, hogy a feltétlenül szükséges változásra sor kerül-e nem csak a Labdarúgó Szövetség, hanem az
egész magyar sportvezetőség soraiban. Mert a leglényegesebbet, a magyar sport feltűnő hanyatlásának legfontosabb okát, eddig érthető módon
senki sem merte kimondani vagy leírni. Azt a tényt ugyanis, hogy hozzá
nem értő politrukokat ültettek kulcspozíciókba, akik káderalapon próbáltak sportot irányítani.
A szovjet példa majmolása tette szükségessé a magyarországi viszonyokhoz egyáltalában nem illő tavaszi-őszi fordulós bajnokság bevezetését. Amit a Szovjetunióban az időjárás indokol, azt Magyarországon
csak az Egri Gyulák túlzott Moszkva-majmolása magyarázhatta. Most
legalább ezt felszámolják.
A sok önkritika és hibakeresés során nem beszél azonban senki arról,
hogy a magyar sportéletben – és nem csak a labdarúgásban – milyen
áldatlan intrikák, hatalmi harcok és politikai fúrások mérgezik a légkört
és teszik lehetetlenné a tervszerű és eredményes munkát. Nyílt titok, de
persze odahaza senki sem meri szóvá tenni, hogy határozott pártutasításra tervszerűen próbálják tönkretenni a legnépszerűbb magyar labdarúgó
csapatot, a Ferencvárost. A Fradi az egyetlen klub, amelyiknek nem
engedélyezik saját pálya fenntartását és ezáltal súlyos anyagi helyzetbe
hozták. A Ferencváros kénytelen hazai mérkőzéseit a Népstadionban
játszani és a bevétel oroszlánrészét így az állam vágja zsebre. A mai
helyzetben még Egri Gyula sem merte nyílt eszközökkel tönkretenni a
Fradit, amelynek népszerűsége messze túlszárnyalja minden más csapatét. Így okoskodták ki, hogy anyagi nehézségekkel, a játékosok elcsábításával gondoskodnak a zöld-fehérek gyengébb szerepléséről, bízva
abban, hogy a csapat sikertelensége kiábrándítja a B-közép fanatikus
szurkolóit.
A Ferencváros tönkretétele azonban kihatott és kihat az egész magyar
labdarúgó sportra. Az elmúlt években a Fradi adta a magyar válogatott
gerincét és éppen ez a gerinc hiányzik a mai magyar csapatból. Semmi
jele sem mutatkozik annak, hogy Egri Gyula utóda elődjének annyira
káros és kizárólag politikai szempontokra alapozott magatartásával gyökeresen szakít és érvényesülni engedi azt az egészen egyszerű és minden
gyerek által ismert szabályt, hogy a sportot éppen úgy szakembereknek
kell irányítaniok, mint a közgazdaságot, az ipart vagy a kereskedelmet.
Persze, minderre ellenérvként fel lehetne hozni azt, hogy Magyarországon a párt jóvoltából az élet minden területén ott ülnek a hozzá nem értő
funkcionáriusok a vezető pozíciókban. Csakhogy a múlt tapasztalatai
alapján a piroskönyves kiskirályok saját érdekükben mindinkább hallgatnak a szakemberek tanácsára. Úgy látszik azonban, hogy a sportélet
irányítására mindenki rátermettnek érzi magát, akit a párt erre megfelelőnek tart.
Addig, amíg nem az edző, a sportolók és sportszakemberek mondják ki
a döntő szót a magyar sportélet irányításában, hiába cserélgetik az edzőket és a szakvezetőket, ha a mindenható pártkáderek továbbra is a helyükön maradnak.
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Svájc magyarsága őszinte gyásszal emlékezett meg a nemrég elhunyt Király Zoltán író és színművészről. A fiatalon elhunyt író az emigrációban „Október 23”
című verseskötetével vált ismertté. Székelyföldi tanárfamíliából származott.
1935-től a székesfehérvári gimnáziumban
Kaszap István iskolatársa volt. A budapesti Színművészeti Akadémia elvégzése
után a Pódium, majd a Faluszínház, végül
a Nemzeti Színház tagja lett, az ország
egyik legkitűnőbb szavalóművésze. Innen
a Rákosi-rendszer távolította el. Hősi
époszt írt Kinizsiről, s kedves meséskönyve jelent meg „Arany, Ezüst és a
Vas” címmel.
*
A „Sziget a szárazföldön“ c. új magyar
film főszerepét Kiss Manyi játssza, akinek ez a 100. film-szereplése. 33 évvel
ezelőtt lépett első ízben a filmfelvevő gép
elé.
*
Magyarország városairól és műemlékeiről
6 képből álló stereo-sorozat rendelhető a
következő címen: Fa Péter, 8 München
25, Bodenehrstrasse 18 Németország. Egy
sorozat ára 12.- DM.
*
„Eszterlánc” címen megjelent Tollas
Tibor új verseskötete.
*
Dr. Szász Zoltán vezetésével nemrégiben
sikeres tudományos konferenciát rendezett az „American Institute on Problems
of European Unity”. A washingtoni
Georgetown-egyetem többnapos összejövetelén az amerikai és európai közélet
számos kiválósága vett részt, európai és
amerikai egyetemek professzorai adták
elő a nyugati világ gazdasági és politikai
problémáit, az előadásokat vita követte. A
konferencia érdekes személyisége volt
többek között John J. Richardson, Jr., a
Szabad Európa Bizottság volt elnöke. A
legfeltűnőbb előadást „Az új Európa és az
atlanti partnerség” címen dr. Habsburg
Róbert tartotta.

D O K U M E N T U M
Е rovatunkban a múltban gyakran közöltük más folyóiratok és kiadványok magyar szempontból egyetemes érvényű és tájékoztató jellegű írásait. Ezúttal a külföldi magyar protestantizmus egyik legelevenebb
szócsöve, a Svájcban megjelenő „Élő Egyház” figyelemre méltó beszámolóját választottuk ki, melyet a
szemle szerkesztője, dr. Krüzsely József írt. Mint maga is felvidéki ismeretekkel rendelkező lelkész, hírt
ad a mai kommunista Csehszlovákia területén élő magyarság sorsáról, panaszairól, törekvéseiről, különös
tekintettel a „prágai tavasz” idején megszólalt hangokra. Dokumentumként közöljük az „Élő Egyház” írását.

KRÜZSELY JÓZSEF:

K ISEBBSÉGBEN
Az 1968-as cseh esemény előtt néhány délszlovákiai
magyarnak sikerült útlevéllel külföldre jutnia s közülük
többen meglátogattak Genfben. Különösen egy negyvenes évek felé járó magyar tanár gyakorolt rám mélyebb
benyomást, elbeszélve viszontagságos esztendeit: hogyan
labdáztak vele a csehszlovákiai és budapesti börtönhatóságok. Amikor Magyarországon elfogták s a régi Népszínház- és Tisza-Kálmán-téri földalatti erődítménybe
zárták, s többhavi sötét zárka után a vallatószobába vezették, ezt kérdezték tőle: „Csehszlovákiát megszállták
az amerikaiak. Haza akar-e menni Dél-Szlovákiába?”
Erre a kérdésre nyilván igenlő feleletet vártak s akkor
ráfoghatták volna, hogy az amerikaiakkal cimborál. –
Máskor megint ezt kérdeztek tőle: „Csehszlovákiát megszállták az oroszok. Haza akar-e menni?” Most azt a
feleletet várták tőle, hogy nem akar hazamenni. S akkor
ezen a címen fogták volna rá, hogy oroszellenes. És a
delikvens – elbeszélése szerint – mindig ugyanezt felelte:
„Kérem, én haza akarok menni Szlovákiába, mert ott
születtem, ott él az anyám.”
Látogatóm a cseh Ústi-i börtönélményéről is elmondott néhány epizódot. Az lehetett a legrettenetesebb,
amikor csellel rá próbálták venni a rabokat, hogy megszökjenek s a menekülő embert nyúlvadászat módján
lelőtték s közölték a hozzátartozókkal, hogy „szökési
kísérlet közben agyonlőtték”.
De ha egy egész nép, vagy egy néptöredék élete, vagy
holnapjainak jobb lehetősége forog kockán, akkor eltörpülnek az egyéni tragédiák: emellett eltörpül minden
szenvedés, minden vesztés, mert a közösség életérdeke a
döntő.
Látogatóm egy kötegnyi friss, magyar nyelvű újságkollekciót hagyott nálam, külön is felhíva figyelmem
azokra a jelenségekre, amelyek megragadásával legsikeresebben be lehet mutatni a mintegy háromnegyed milliónyi jogfosztott délszlovákiai magyar tömb problémáit,
lelki hangulatát, politikai s szellemi akciói átmetszetét,
célkitűzéseit.
A szabad, jó kenyeret, az emberi életet, a nyugodt éjszakákat elvitathatatlanul a politikai vívmányok biztosítják egy-egy népnek, társadalomnak, vagy népcsoportnak.
De évezredes történelmünk során az is igaz, hogy minden
igazi valamirevaló politikai, társadalmi megmozdulást a
szebb, a jobb, a nemesebb, az igazságosabb irányában a
lélek szellemi s irodalmi műhelyeiben gondolták ki, s
onnan indították győzelemhez, vagy tragikus bukásba
hanyatló útjára.

E téren a délszlovákiai magyarság – ez a magyar lelket csak tört fényében felmutatható erő is így kezdte. Az
írók Tompa Mihályhoz, az 1848-as levert szabadságharc
költőjéhez mentek ihletésért. Tompának ugyanis épp
1968-ban ünnepelték halála századik évfordulóját s tudott tény, hogy Tompa azokban a felvidéki helységekben
született, élt, paposkodott s ott is halt meg, amelyek ma
mind Dél-Szlovákiában vannak.
Kulcs-versként közölték „A madár fiaihoz” című ismert Tompa verset. „Száraz ágon hallgató ajakkal meddig ültök, csüggedt madarak?...” Énmaguk serkentéséhez
is Tompát idézik: „Írni kell a magyar betű kedvéért...” –
parancsolják magukra ezt a soha, sehol nem időszerűbb
Tompa-parancsot, mint a kisebbségi területeken!
„A gólyához” című ismert, másik Tompa-versből kielemzik az örök emberi és örök magyar esettségünk okát
– a széthúzást, a behódolást, s a cimborálást a hatalommal: „Beszéld el, ah...!, hogy gyalázat reánk! – Nem
elég, hogy mint tölgy, kivágatánk... de... testvér testvért,
apát fiú elad…”
Persze, Tompáék még bújkálhattak jóbarátok
szőlleiben, meghúzhatták magukat falusi parókián a
szabadságharcot követő abszolutizmus idején. A mai
délszlovákiai ifjú magyar költők viszont a komor, kegyetlen, az emberen is átlátni akaró véres „szocialista
realizmusban” edződtek. Itt többé nem lehet becsapni a
cenzort, mint Bocsor tanár úr a pápai kollégiumban, a
„Karthógói harangok” című magyarázatával.
A „szocialista realizmus” tűzkeresztségén átesett költő még mindig a csata előtt érzi magát. A „vagy élni –
vagy halni” realizmusával így énekli meg a délszlovákiai
fiatal nemzedék élményét: „A ráolvasással bűvöltek,
néztek és egyre inkább látni is akartak. – A védteleneket
felmenti az idő ügyésze, de ki menti fel a költőt, aki érzi:
bűnösebb mindenkinél, mert nem gondolkozott a legnagyobb szükség idején...” (Gyurcsó István: „Ki a bűnös”
c. verse. Megjelent a pozsonyi „Hét” 1968. V. 21. – 21-ik
számában.)
S nemcsak a költők, a gondolkozó ifjak is így tépik
magukat, amint terhes aggyal élik a foganó gondolat
valósága kínjait. Ezt egyikük így szemlélteti önmagán:
„Harcok, kegyetlen, lecsillapíthatatlan harcok dúlnak az
ember lelkében. Nincs megállás, nincs visszakozás. A
gondolat – születése pillanatában még csak erjedés –, de
később már követelés, nyilvánosságra kívánkozó, más
emberek lelkében tovább élni óhajtó erő. Erő, amely
tulajdonosainak sokasodásával hatványozva nő. Gondo20

Ez ellen a manőverezés ellen is a fiatal magyar nemzedék legjobbjai léptek csatasorba. Igényüket s borzalmas gyermekélményeiket Gyüre Lajos foglalta össze:
„Ne fessenek torz képet a való helyzetről” című írásában.
„–… Mert mit akarnak azzal, – írja, – hogy ma is védik a
volt kassai kormányprogramnak a kitelepítésre utaló
részeit?... Ez a gyűlölet ezreket kényszerített szülőföldjük
elhagyására; katonasággal vették körül a falvakat, hogy a
kitelepítés elől ne szökhessen meg senki! A ,Kassai program’ szelleme megengedte, hogy kopaszra nyírják az
embereket, ha anyanyelvükön szólaltak meg az utcán, a
vonaton, és a kassai programmal sújtottak előtt elzárták
az anyanyelven való tanulás lehetőségét s az anyanyelven
való szellemi-lelki megnyilatkozás minden formáját.”
„... Mi a demokratizálódási folyamatban a demokratikus eszmék kiterjesztését köszöntjük, – folytatja az írás,
– s nem azokhoz a régi intézkedésekhez való visszatérést,
amelyek egyáltalán nem nevezhetők demokratikusoknak:
ártatlan emberek kivégzése, meghurcolása, a kitelepítések s a jogfosztás.”
„Az apák harcoltak a Szlovák Köztársaság katonáinak
sorában, – folytatják a panaszt a fiatalok, – s börtönt
szenvedtek miatta. És akik ott ütötték őket, húsz hold
földet kaptak ezért. Részt vettek a kommunista párt megalapításában s puskatus volt a bérük. Partizánok voltak, s
kitelepítés, meghurcolás, jogfosztás volt rá a felelet...”

lat! Indulj hát hódító utadra s szülj tetteket a csehszlovákiai magyarság örömére!” (Takács András: „Miért nincsen a csehszlovák televíziónak magyar nyelvű adása?”
c. cikke. – „Hét” c. újság, mint fent.)
A szabad, kisbirtoktól megfosztott magyar vidék fiatalsága belemenekült a kétkézi munkássorsba, magyar
nyelvű tanonciskola látogatásának a lehetősége nélkül.
Kladno vidéke, a szenes Ostrava bányái magyarokkal
telnek meg. Ágcsernyőtől Cheb-ig, mindenütt magyarok
végzik a másodrendű munkát, – panaszolják az ifjú szociológusok. N. László Endre: „Cáfolják meg, ha...” című
cikkében így ír erről: (Új Ifjúság, 1968 nyara):
„Osztrava bányáiban beszéltem a brigadistákkal...
– magyarok voltak –
Garamszentkereszt kohói mellett is –
a segédmunkások magyarok voltak –
és Zsolnán is azok, akik a csatornát tisztították,
akik a maltert keverték, akik a téglát hordták,
akik a legnehezebb munkát végezték –
– magyarok voltak – magyarok most is.
Most már csak arra lennék kíváncsi:
MEDDIG MÉG?
A fiatal tudósok felpanaszolják, hogy ezek a segédmunkás-sorsra kárhoztatott magyarok egész életükben:
több munkával kevesebbet keresnek.
„Pedig a téglát magyarul is lehet rakni!
A maltert magyarul is lehet keverni!
S éppen olyan jól, mint szlovákul!”
– folytatja gúnnyal az idézett író.
A nyelv miatt is Dávidként indulnak harcba a rendszer Góliátja ellen. „A nyelvnek szelleme és törvénye
van, – írják a nyelvészek, – a helységnevek esetében sem
lehet tehát politikai manőverezést végezni vele. – Az
anyanyelv tanítását azért kell magas szintre emelni, –
írják tovább, – mert ez az ismeretszerzés csatornája s erre
épül az idegen nyelvek tudása is. – Becsüljük meg anyanyelvünket, – írják, – és neveljük gyermekeinket anyanyelvünkön, amelyért igazán nem kell szégyenkeznünk,
hiszen oly remekműveket írtak rajta, mint az Ember
Tragédiája, vagy Arany János, Petőfi s Ady versei!
A délszlovákiai magyarok politikai igényét az állammal szemben Lőrincz Gyula, az ottani magyar
kultúrszervezetek elnöke foglalta össze. Deklarációjában
sürgette a magyarok egyenjogúsítását, s a magyarok
autonómia-törekvését tűzte ki végcélnak. A magyarok
különösen a kitelepítés alapját képező úgynevezett „Kassai kormányprogram” revízióját akarják elérni. A szlovákok ellendeklarációkat szerkesztettek, sőt tüntetéseket is
rögtönöztek, hogy a magyarokat megfélemlítsék s letörjék igényeiket.

*
Folytathatnánk az idézeteket a szlovákiai fiatal magyarok írásaiból. Az orosz tankok 1968 augusztusában
véget vetve a „prágai tavasznak”, véget vetettek e fiatalok reménységének is. Az én látogatóm, a negyvenes
tanár, családjával Nyugaton maradt. Nem akart visszatérni a Usti-i s más börtönökbe. – Azóta átéltük velük
együtt a „telet”. S az ő tragédiájuk mégis új hírt hozott
rólunk, szétszakított magyarokról is a nyugati világnak. S
minket megerősített. Bárhová sodródtunk, bárhová keveredtünk, bármilyen előnyös körülmények közé kerültek is
közülünk sokan, kitartunk a magyarságunk küldetése
mellett az otthon szenvedők miatt. Nyugatról nem tudjuk
igazán felmérni: hozott-e valami „enyhülést” a szlovákiai
magyarok életében a szlovákok federálista vívmánya a
csehek ellen? Jelent-e némi lényeges javulást a
délszlovákiai magyarság életében az a tény, hogy most
egy tárca nélküli magyar miniszterük is van?
Mindezt mi nem tudjuk.
De azt tudjuk, hogy a délszlovákiai magyarság fiataljainak a szava tizenötmillió magyar szív és gondolkozó
értelem zsilipjeként nyílt meg a bukott „prágai tavaszban”. S szókimondó bátorságuk kivívta messzi magyarok
elismerését, hódolatát.
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T ŰZ T AMÁS VERSEI
HÍVHATNÁD PÁRÁNAK KÖDNEK
ahogy visszavonul a fény
felöltve homályból szőtt hálóingét
csöndes alkonyati dallamok domborítják
a szépséget Achilles-sarkainkon
borostás gondolatainkon botladozik
a beszűrődő bámulatos éjféli igazság
félszegen kínálja
a ligetek holdöblögette csokrát
a levelek visszhangja hűvösödik ujjaink
ízei közé s forró bőrünket távoli
dombok párája borogatja

1939. JÚNIUS 18.
Varázsütésre, Lélek-szóra
serkentem tüzes elevenné
a vészjósló halálos nyárban.
Morgott a földmély és lapított
minden, mi csak lapíthatott az
amalgám kontinens ölében.
Egy angyal fémrőt hajcsigái
hulltak alá a freskó-égből
s meghatározták tündöklésem.
Töröltettem az észtveszejtő,
komédiás, hazug világból
s fölirattam egy más jegyzékbe.

ezt ha észlelte volna Newton Galilei
s Bruno a máglyán
a sebesség jázminillatú vértanúságát
a fészkelődés gyíkfutamodású rettenetét
a mindegyhovázuhanás vad közönyét
füstös kaszinókban a billiárdgolyók
mozgástani kerekded unalmát

Amint az ágak széthajoltak,
egy torzó állt ott árnyba hulltan
esdeklő elragadtatásban.
Meg is hökkent egy pillanatra
a kőris-arcú vízhordólány
s elejtette csaknem a korsót.

krétázott hegyű dákók szúrnak elevenjébe
dédelgetett zöld mezeinknek
sarki hideg fagyával csap arcunkba
a kegyetlenség a szeretet a legnagyobb bűn
mégis ha majd a vérpadon lesz még egy
lehetőség körültekintenünk találunk-e
egy könnyező szemet s ki tudja hogy az is
miattunk könnyezik-e

Megszentelt érzékszerveimben
mocorgott már a megcsalt múzsák
lázadozó ciripelése.
Egy húr álmában megvonaglott.
TÉLI ELLÁGYULÁS
Üvegesedik az év. Ha földobod fehér,
ha leesik fehér. Hó és jég és jég és hó.
Ebben a zöld tálban, ahol most fekszel,
vánkosod lett a tél: óriás virágkehely
fenyő-porzókkal és ciprus-bibékkel,
vizililiom üvegszirmokkal.

BŰNJEL
Attólfogva csak az árnyakat látta.
A lakoma végetért. A palack feldőlt.
Hiába jött a nyáridő,
ő csak hátrált vissza
a még észlelhető,
avarszagú
Jupiterszerű
borzongásba.
Egyszerre megőszült s kesztyűt húzott,
amit azelőtt sohasem tett meg.
Mosolyát elrejtette, mint bűnjelet.
Mintha tetten érték volna valami
boldogságon.

Fagyponton az élet, a szerelem
és az elmélkedés. Fokokkal méred
a lohadó szenvedélyt. Mindent hasonlítasz:
Tegnap jobb idő volt – mondod
s megigazítod a filodendront
a nappali sarkában.
MI TÖR FÖL A MÉLYBŐL
Túlzeng a benső kéve
toronycsipkén, mohos fazsindelyen.
Leereszkedik a vontató hajókhoz
a kötetlenség bizarr vesszőkosarában.
Szeretne szétomlani, föllélegezni;
odatűzni kalászait a terméketlen
horgasokra. Ahogy egyre tágulna,
oldott sugarában magával bontaná
a feszes földköröket.
Sosevolt krétarajzok havaznák be az éjt
s a megmerevedett sarkok körül
karonfogva korzózna
a bátorság iker-ivadéka.

HA KIHÚNY A FÉNY
Pattogzik a külvilág máza.
Előbukkan alóla az este.
Most már mindenre gondolhatsz.
Képzelődhetsz.
Elvileg ugyanaz vagy, aki voltál,
de rászegeztettél démon-szárnyaidra.
Csapkodj a bőregerekkel,
surranj a toronyablakon át.
Legyőzhetetlen
úgyse vagy már.
Az éjszakában bagolyszemével rád les
az örökkévalóság.
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TATAY SÁNDOR:

T RESZKA
Ment a bolond Treszka a hegynek, ment a szűz hóban, a szőlők közt vezető, keskeny úton. Rongyokkal,
kötéldarabokkal körülcsavart, szörnyű cipője nagy
hógörönggyé szépült, meztelen lába szára virított, mint a
piros rózsa. A ruhája rettenetes cafatokban lógott s e
rongyok között is számtalan helyen a mezítelen bőrét
pirította a szél. A nyakában felcsavart, piszkos kötél
függött. Az útszéli fákat kémlelte, aki látta, azt vélhette,
fel akarja akasztani magát. Pedig csak száraz gallyakat
keresett.
Hiába keresett, hisz megfosztotta már a tél legelején
elhalt tagjaitól ezeket a fákat. Tudta, hogy meg kell
mászni a sziklás oldalt a süppedős, ragadós hóban, s az
erdőn kell megraknia a leterített kötelét, de tüzelő nélkül
nem térhet vissza, mert a sógora felrúgja. A hasának veti
otromba csizmája talpát, s ő hanyatt esik. A sógora becsukja előtte a konyhaajtót, s ő étlen bújhat az üres, hideg
kecskeólba, úgy, mint tegnap.
Éhes volt, olyan éhes, hogy éhséget már nem is érzett,
csak valami sajgó fájdalmat egész testében. A szőlők
között elszórva voltak téli házak is füstölő kéménnyel, de
nem állt oda egyik ajtó elé sem, mert azoknak a házaknak
lakói ostoba kérdésekkel vették körül: – Miért hagy koldulni a sógorod? Hisz használja a földedet! Mért nem ad
kenyeret a nénéd? – S ha nem felelt rá, ott azt mondják: –
Látod, Treszka, haszontalan vagy, azért nem kapsz biztos
enni. – Ilyeneket mondanak, hogy megmaradjon az a
darabka kenyerük, amit neki kéne adni, mert szegények
azok is, mint a madár a hótakaró felett… Hát mit lehet az
ilyen ostobaságokra felelni? Inkább nem áll azok elé az
ajtók elé, hanem nekivág a szikláknak.
A hegytetőn állt a turistaház. Oda még talán soha más
koldus nem mászott, csupán Treszka.
Néhány hatalmas fenyőfa alatt megbújó, egyszerű,
nádtetős épület volt a turistaház. Néma volt, még kutya
sem őrizte, csak egy árva macska gubbasztott a padlásablakban.
1946 januárját írták. Vendég nem járt erre ezen a szegény télen. Az egyetlen meleg szobában Fű Gábor, a ház
gondozója és felesége rakták a mormoló tüzet. Fű Gábor
az ostrom előtt könyvtáros volt egy magángyűjteményben, de ez a gyűjtemény leégett. E bolondos esztendő
műve volt, hogy a turistaház kezelője lett, s ha kellett,
hatalmas szálfákat döngetett a hegyen.
Ott ültek mind a ketten a tűzhely mellett, mikor végigfutott a plafonon az árny, mely Treszka érkezését
jelezte. Olyan halkan érkezett mindig, hogy a lépteit nem
lehetett hallani, csak a lenge árnyék jelent meg a fehér
szoba mennyezetén.
Különös koldus volt. Nem mormolt imádságot és nem
állt az ajtó elé. Csak megjelent az ablak alatt, lehajtotta a
fejét és néma volt. Ha észre nem vették volna, ott állt
volna talán estelig szótlanul.
Fű Gábor felállt, kitekintett az ablakon. A hó most
ismét hullott, s a lány rongyait fehérrel befedte; mint
télre kint felejtett madárijesztőt, mint a temetői kereszt
vállát. Nézte egy darabig, aztán megfordult, és önkénte-

lenül indult a konyha felé. De az ajtónál a felesége megállította.
– Maradj. Nem kell neki semmit adni, igen ideszokik.
Néhány szeletnyi kenyerük volt csak kinn. Fogytán a
lisztjük, fogytán a zsírjuk, mégis, mintha káromlás lett
volna, amit az asszony mondott. Az maga is érezte. S
hogy a férje lelkiismeretét, hogy magát nyugtassa hozzátette bizonytalan hangon, amit a faluban hallott:
– Nem szabad adni neki. A sógora igen haragszik érte, ha ezzel szégyenítik. Tán rád is támad, ha megtudja...
Van a Treszkának otthon mit enni!
Így altatták el a lelkiismeretüket, s álltak mind a ketten némán. De Treszkának nem volt elég egyszerűen nem
adni. El kellett küldeni az ablak alól, mert ott állt rendületlenül. A hó már olyan volt a vállán, mint egy fehér
párna.
– Akkor mi lesz? – mondta félszegen a volt könyvtáros.
Az asszony erre keményebb lett, mert ezen a gyámoltalanságon valóban fel lehetett háborodni.
– Mi lesz? Kimész szépen, és elküldöd innen.
Gábor hát kiment. Mire a ház sarkát megkerülve az
ablak alá ért, fedetlen haját hópelyhek tarkították. A lány
arra sem emelte fel a fejét, hogy odament. Nem szólt,
nem is köszönt.
Gábor úgy érezte, valami szoborhoz vagy kősziklához szól, s szavaival csodát akar művelni, hogy elmozduljon a helyéről.
– Ide figyeljen, Treszka! – Ilyen furcsán kezdte. Nem
volt senki a környékben, aki Treszkát magázta volna.
Közelebb lépett a mozdulatlanhoz, úgy folytatta:
– Treszka, mi nem adhatunk magának... mert a sógora
haragszik érte.
Treszka erre sem mozdult. Fű Gábor tanácstalanul
nézett körül. Felesége ott állt az ablaküveg mögött, s
intett a fejével, hogy küldje, csak küldje el. Türelmetlenül, félve intett, mintha valami bűnt követnének el közösen.
Gábor hát mély lélegzetet vett, de ettől nem ércesebb,
hanem szakadozott lett a hangja.
– Menjen, Treszka, menjen szépen haza!
Treszka akkor végre felnézett. Az arca különös volt, a
homloka, a szeme körülötte fehér, csak az orra, az álla
volt piros s az arcán két égő folt, olyan liláspiros, amilyen a melle alatt kivirító bőre volt. Azon a helyen, ahol a
fürdőző, vidám lányok szokták mutogatni meztelen derekukat. Ránézett Gáborra, s az ajka fölényes mosolyra
ferdült. Gúnyosra és fölényesre, mint olyanoké, akik
valami különös tudás birtokában vannak.
– Ez nem igaz, – mondta – maguk hazudnak!
Azzal megfordult, s a hópelyhek hatalmas sűrűen estek közibük, hogy mihamarabb eltakarják Gábor szeme
elől a lányt.
Mire bement a szobába, a felesége szíve is meglágyult ismét.
– Igen, igen, – erősítette, mert meg kellett győznie
önmagát – biztosan tudom, a kéményseprő mondta, hogy
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megvert valakit a Treszka sógora, mert enni adott a lánynak.
– Mégis kellett volna adnunk valamit – mondta még
Gábor, s aztán nem beszéltek többet a dologról. De kint
az idő egyre gorombább lett, berekesztette őket egész
napra a szűk szobába. Nézhették estéig egymás arcát, és
vádat és bűntudatot olvashattak egymás arcából. A hó
egyre esett, el akarta temetni a házat, s alatta, mintha
perlekedtek volna egymással, puszta tekintetükkel fokozták egymás lelkének izgalmát... Két halovány, beteg
ember ült egymással szemben este, s a vacsora alig ment
le a torkukon. Mert ilyen az erdő titkos ereje, ilyen a
sűrűn hulló hó, mely nemcsak a szem elől rejti el a világot, hanem elnyeli a hangot is. Ilyen a tenger alá süllyedt,
libegő szoba.
Este, amikor Gábor bezárta éjszakára az ajtót, a
macska be akart osonni lába alatt, de a macskának nem a
konyhában volt a helye, belerúgott. Nem is rúgott, a lába
fejével felemelte a meleg, puha állatot, s valósággal kidobta, hogy csak úgy huppant a hóban.
Mikor lefeküdtek az ágyba, mielőtt elnyújtózott és
megveregette maga felett a dunnát, olyan hangon, mintha
semmi sem volna az egész, mintha csak abban a pillanatban jutott volna az eszébe, félig ásítva, félig sóhajtva
megkérdezte:
– Vajon hol lehet szegény Treszka?
Az asszony erre egy szempillantás alatt ledobta magáról a takarót, s ujjait a haja közé dugva felült az ágyban. Csupasz térdén villódzott a drágán és nehezen szerzett petróleum fénye.
– Hát meg akarsz bolondítani ezzel a szamársággal?
Hát még most sem hagysz békén!?
Gábor különösképpen nem tiltakozott, pedig egy árva
szót sem szólt egész délután a bolond lányról. Az aszszonyban ez még jobban felkavarta a keserűséget.
– Most legalább tudom, milyennek tartasz engemet!
Gonosznak, könyörtelennek, irigynek! Hát jó, ilyen vagyok. Ilyennek kell lennem. Ládde, hisz alig van ételünk,
s te, te nem törődsz semmivel. Penészes könyvekkel
mételyezed a lelked, s a harcot az élettel nekem kell
megvívnom. Hát jó, én gonosz állat vagyok, de ha nem
volnék az, tán nem is élnél.
Így beszélt az asszony, akinek az ostrom alatt s azóta
is az erdő mélyén, az örök félelemben vészesen megrongálódtak az idegei. Így beszélt, aztán szokása szerint egy
pillanat alatt elcsendesedett, hanyatt feküdt az ágyában.
Nézték a kékesfehér ablakot, s a szemüket nem hunyták le az éj közepéig sem. Nem messze volt a holdtölte.
Valahol a vastag felhők felett világított a hold. Nem
sugaras, csak szomorú, árnyéktalan fehér volt az éjszaka.
S az ablak valóban olyan, mintha a tenger végtelen tömegein át szűrődnék odáig a fény. Korán feküdtek le.
Éjfélig is rém hosszú volt az éjszaka... Körülbelül egy
órával éjfél előtt elkezdtek mind a ketten hánykolódni, s
éppen éjfél lehetett, mikor ismét Gábor szólalt meg.
Egész váratlan dolog volt, amit mondott, ostoba dolog, és
úgy mondta mégis, mintha ez adott volna értelmet az
éjszakának.
– Te, Anna – hallod-e? Én azt hiszem, annak a szegény macskának két nap óta nem adtunk semmit enni,

T ATAY SÁNDOR
1910-ben született Bakonytamásin. Teológiát, majd
bölcsészetet tanult. Gyalog bejárta Európát. 1930-tól
jelentek meg elbeszélései és regényei. 1945 után elnémították, 1954-ig nem publikálhatott. Szerkesztette, a
negyvenes években, a „Kelet Népe” c. folyóiratot. Első
jelentősebb regénye, a „Zápor” (1941), a magyar falu
életét ábrázolja, mély szociális érzéssel, osztálygyűlölet nélkül, realisztikusan, hangulatosan, emberien.
További művei: „Húshagyókedd”, „Simeon-ház”, „A
második leány”, „Kenyér és virág”, „A nyugati kapu”.
„Ház a sziklák alatt” c. filmje 1958-ban San Franciscoi díjat nyert. Jelentősek korai írásai is: „Az eke” és a
„Jelek a porban”, továbbá ifjúsági könyvei és meséi.
Jelen számunkban közölt elbeszélése az „Ének a szőlőhegyről” c. novelláskötetben jelent meg.
Mint süllyedő az utolsó szalmaszálba, úgy kapaszkodott
e szavakba az asszony az éjszaka mélyén.
– Bizony szegényről megfeledkeztünk. Mennyire be
akart jönni az este! És te kirúgtad.
Nappal megállsz egy meredek szikla szélén s nyugodtan tekintesz a mélybe; ha sötét éjszaka visszagondolsz
erre, rémület fog el. Ha nappal bűnt követtél el, éjjel, ha
lehet, ne gondolj a bűnödre!
Gábor most visszaemlékezett rá, mint emelte fel lábával a hízelkedő állat puha testét, s visszaemlékezett a
sírásra.
Félórányi csend lett ismét a szobában, egyszer csak
Gábor láthatta a félhomályban: az asszony kitette lábát a
takaró alól.
– Megyek – mondta –, adok valamit a macskának.
Mintha hallanám a nyivákolását.
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Most Gábor tért józan eszéhez egy pillanatra.
– Megbolondultál! Éjnek idején! Fogjon egeret magának!
– Ostoba gondolataid vannak, hiszen nincs egy szál
egér a padlásunkon, jól tudod.
– Talál magának valamit az erdőben.
– Ugyan mit találna a hó alatt?
Hetekig nem törődtek vele máskor, miből él a macska. Önálló lakója volt a háznak, tanyázott a padláson,
félszerben, disznóólban. Volt úgy, hogy befeküdt a langyos kemencébe, ha nyitva felejtették az ajtaját. Nem is
ők nevelték, csak jött az erdőből egy napon, és megállapodott a házuknál.
Az asszony egyszerre kiugrott az ágyából. – Istenem!
Most jut eszembe, reggel becsuktam a padlásablakot,
nem tud bemenni oda sem a nyomorult állat. Künn rekedt
ebben a vad éjszakában.
A padlásablak máskor is zárva volt nemegyszer ítéletidőben. A macska mégis élt. Ugyanolyan közömbösen
tért be reggel a konyhába, és szaglászott a tűzhely körül,
mint máskor.
De ezekre a szavakra most Gábor is felült az ágya
szélére.
– Szegény kis állat! Vigyünk neki enni! – S mintha
éjjeli manók járatták volna velük a bolondját, s mintha
holdkórosok titkos parancsnak engedelmeskednének,
mindketten öltözködni kezdtek. Csak hevenyészve dobálták magukra a ruhadarabokat. Lámpát gyújtottak, és
kimentek a konyhába, mely olyan hideg volt és nyirkos,
mint egy pince.
Az asszony összeszedte a vacsora maradékait egy
ócska pléhtányérra, és kinyitották az ajtót. Akkor már
szél is fújt. A kemény, szürke éjszaka elébük jött, s fél
lépést tettek visszafelé. De aztán erőt vettek magukon,
mintha vezekelnének, vagy mintha egymást büntetnék,
kiléptek a mély hóba. A férfi csizmát rántott a lábára, de
az asszony cipőben volt, meleg bokáján egy pillanat alatt
vizenyős lett a hó, és megborzongott. A hangja reszkető
volt, ahogy kiáltott.
– Cica! Cicicicc,.. ne!
Dallamtalan, tompa hangon Gábor is kiáltott. –
Cicuska! Cici, Cica!
A félszer felé mentek, de ott is hiába kiáltottak. A
disznóólhoz gázoltak a mély hóban, de az is üres volt.
Jódarabig tipródtak még a ház körül, egyre lelkesebben
kiabáltak a macskának, de végre is fázni kezdtek kegyetlenül. Akkor visszatértek a házba, és dobogva siettek fel
a padláslépcsőn. Lámpával kutatták át a padlást, hogy
mégis nem szökött-e be valahol a macska? De hiába! És

a padláson tán még hidegebb volt, mint künn... Már átfagytak egészen. A türelmetlenebb mindig Gábor volt
kettőjük közül.
– Badarság – mondta –, menjünk vissza az ágyba, hiszen kék-zöld vagy a hidegtől!
Lementek, és lefeküdtek ismét. Az ágyuk még meleg
volt.
Ha a macskát megtalálták volna, ha sikerült volna
megetetniük, tán elalusznak mind a ketten, s alusznak
reggelig nyugodtan. De ébren maradtak. A konyhában a
kövön megfagyott a macska étele.
Másnap délelőtt a hófúvás elől bemenekült hozzájuk
az erdőőr. A lába mellett beosont a macska. Az erdőőr a
tűzhely mellé ült, a macska felugrott az ölébe; békésen,
és míg simogatta, lágyan dorombolni kezdett.
– Ronda idő van – borzongott a csősz – nem csoda,
hogy szegény Treszka...
Mindketten feléje fordultak.
– A Treszka?
– Holtan találták a falu végén... jobb neki így…
– Istenem! – mondta az asszony. De a hangjában már
nem volt rémület, csak szánakozás. Most nappal volt, és
hárman voltak a házban.
— Ha! ... Éppen harangoznak is rá ...
A harangszót alig lehetett hallani, csak a szél búgását
hullámozta valami halk, acélos csengés... Ha a harang
hozza hírül, a halál már nem olyan félelmes, és könnyebben megnyugszik benne a szív.

FORRAI ESZTER:

ŐSZI VERS
Hogy megismerjem, hogy milyen az őszi
rozsdabarna
Kisétálok az erdő palettájára
Festőállványok a meztelen fák
S a jószagú föld a színéhez vászon –
Ellesem az ősz gyors ecsetvonásait
Megtanulom a színkeverés alapját,
A lágy barna tónusok
A rozsdavörös és az okker színharmóniáját –
Mesterem vállonvereget
S mint aki jól végezte dolgát
Hazamegyek.
S a falra akasztom a képet,
Amelyet rólad álmodtam
Ezen az őszi délután.
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SORS ÉS SZÁZADOK

Babits Mihály írása

Szalay Gyula rajza

A SZÍV ELEVEN KÍNJ AI
– Madách Imre –
Madách a formai puritánság klasszikusa; ősei protestánsok voltak, s mintha benne is volna valami protestáns;
költeménye a puritán templomra emlékeztet, nemes formákkal, de minden dísz nélkül; szigorú kompozíciójában
a mondanivaló majdnem meztelenül jut érvényre; sehol
egy felesleges szó, sehol egy, a szükségesnél jobban és a
maga kedvéért egyénített jelenet; még a hasonlatok is
mintha csupán a megértést szolgálnák, akár valami tanulmányban; az érzelmeket felülről látszik nézni; beállítása mindenütt felségesen racionalisztikus.
Ennek dacára Madách műve mégsem száraz bölcselő
költemény, s hatása nem a hideg tanítás hatása, hanem a
meleg életé. Hogyan lehet ez? Ebben áll, ismételjük, a
speciális Madách probléma: az eszmei tartalom problémája. És mi a megoldás? Az, hogy itt az eszmei tartalom
maga csupán forma. Más filozofikus költeményben színeken és életeken át csillognak az eszmék. Madáchnál az
eszméken ég keresztül az élet, a líra; az eszme jégszekrény, melybe fájó, forró szívét rejti... A gondolat kristályán át tüzet érzünk; s olykor a kristály maga olvadni kezd...
Madách huszonhat éves korában nemzetének tragédiáját élte át; az életrajzokból tudjuk, hogy két testvért
vesztett és börtönt szenvedett maga is. A szabadságért
való küzdelem csak még nagyobb szolgaságba vetett, s
mintha „ész, erő és oly szent akarat” leküzdhetetlen átok
nyomását éreznénk... S az ideálokban való csalódás mellett ott van az életben való, a Köz csalódása mellett az
Egyesé: az Asszony, a „bestia”, ahogy ma szokták mondani, kicsinyes és morál nélküli lelkével, ki udvarlókat
tart, míg férje hazájáért szenved, eszmék helyett pénzt
éhez, s képes a boldogság hímes fátylát fölfejteni, hogy
darabjaiból új ruhát varrasson magának.
Madách nem menekült a kiábrándulás elől, hanem
elmélyedt benne és elmélyítette magában: filozófiát csinált belőle. Eszmékkel fejezni ki a szív eleven kínjait
még megrázóbb, mint képekkel és zenével tenni azt,
hasonlattal és rímmel: mert az eszmékben a csalódás
túlnő egyéni jellegén s a természeti törvény könyörtelen
általánosságába öltözik; egyetlen ember könnyei elborítják az egész világot. Ebben áll az Ember Tragédiája
hatásának titka.

*
Madách költeménye alapjában pesszimista, sőt nihilista mű: rettenetes ítélkezés az emberiség ábrándjai,
rajongásai és egyáltalában az emberi élet érdemessége
fölött; annyira, hogy a „Mondottam, ember: küzdj és
bízva bízzál” első pillanatra szinte engedmény és ellenmondás színében tűnik föl; mint bizonyos visszarettenés
a legsötétebb konklúzió levonása elől. Majdnem gúnynak
hat az, ahogy Ádám, nem kétkedve a jövő rettenetes
semmiségében, a csalódások reménytelen körforgásában,
a nyomtalan pusztulás bizonytalanságában, amelyet Lucifer elébe fest, mégis elfogadja ezt a sorsot, oly gyengeséggel, mely azt szinte igazolja s megérdemeltté teszi. Ha
ennyire nincs semmi érdemes a világon, akkor e semmihez való ragaszkodás s e minden meggyőződés elleni
bizakodás kacagni és megvetni való.
De Madách hangja nem a kacagás és megvetés hangja.
Ha az volna – ha csak annyi volna – műve egyszerűen
a XIX. század nagy pesszimista költeményeihez sorakozna, sóhajaihoz annak a folytonos kiábrándulásnak és
elégedetlenségnek, mely e nagyon is cselekvő, egeket
ostromló századokat gyötörte, mint a nagyon is sokra
vágyó embert. Byrontól Anatole France Pingvinek Szigetéig a kiábrándultság és a gúny kórusa zeng végig e századon; s lehetetlen nem éreznünk, hogy a mi költőnk
hangja valahogy mégis idegen ebben a kórusban. A vágyak kicsapongásának blazírtsága, az érzésbeli kimerültség frivolsága helyett Madáchnál komolyság és fájdalom
szól az eszmék nyelvén, s ez a puritán és racionális alkotás talán melegebb és érzőbb életet takar, mint a költészet
minden külső pompájával csillogó külföldi rokonai. Ez
az érzés igazolja a befejezés logikátlanságát, fenségessé
teszi a nevetségest, tragédiává emeli azt, ami nélküle
csak az Ember Komédiája volna.
*
A XIX. század többi nagy pesszimista költeménye kiábrándult filozófiát takar az élet és színek tarka köntösébe.
Madách a kiábrándult filozófia köntösébe vérző életét
takarja. Így lesz az eszme formává, a gondolat puritán
meztelensége gazdag költészetté. S éppen ebben rejlik e
mű klasszikus volta és maradandósága.
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MAGYAR MÚLT MESÉI
(Az „Eucharius” c. német kath. folyóirat 1869-iki évfolyamából fordította Czakó Tibor)

BOSSZÚÁLLÁS KERESZTÉNY MÓDRA
Szapáry Péter gróf, a törökverő
hős egy csatározás után a törökök
hadifogságába jutva, Budára került
Hamza bej színe elé, aki nem palástolta örömét a veszedelmes ellenfél
megalázásán. A legocsmányabb
szidalmakkal illette, száz botütést
veretett a talpára, kezét-lábát
vasraverve tömlöcbe vetette.
Egy földalatti odúban, rothadt
szalmán sínylődött a fogoly, csak
ehetetlen moslékot kapott, az éhhalál
várt rá, csont-bőr lett, csak álni járt
belé a lélek.
De a kegyetlen rabtartó még korainak vélte a kínhalált, úgy tervezte,
hogy az a félholt ellenfél még hatalmas összegű váltságdíjat is biztosíthat, azért orvost hozatott.
Amikor Szapáry gróf lábadozni
kezdett, a konyhába osztották be
edényt mosogatni, miközben megalázták, rútul bántak vele, sértegették, gyalázták.
Egy alkalommal Hamza bej maga elé vezettette és érdeklődött,
mennyire állhat talpra. De a fogoly
nem méltatta válaszra. Bezzeg haragra gerjedt a bej. Egy másik szerencsétlen társával eke elé fogatta.
Azok a csőcselék gúnyolódása közben szántottak, őreik korbácsütlegekkel nógatták őket az igavonásra.
Batthyány gróf, a hadifogoly
fegyvertársa és barátja hiába igyekezett a szenvedéseken enyhíteni. A
váltságdíj, amit a zsaroló Hamza bej
követelt, túl magas volt a kifosztott
és megrabolt ország birtokosainak.
Így telt el három szenvedésekkel
teli szörnyű esztendő.
Egy napon jelentik Batthyány
kémei, hogy a török császár követet
küld nyílt paranccsal Budára. A gróf
szabadságharcosai élén megtámadta
a magas rangú küldöttet és kíséretét,
szétszórta a karavánt, foglyul ejtette
a császár követét. Az előkelő hírnök

nagy veszteség volt a törököknek és
így érkezett el az alkalom az évek
óta rabságban sínylődő Szapáry gróf
kiszabadítására, akit cserébe kértek a
foglyul ejtett császári követért.
Szívettépő állapotban tért vissza
Szapáry gróf övéihez. Testét sebek
borították, szakálla övéig ért, szemének megtompult a fénye, élő-holtat
engedtek szabadon. Csak nagy lassan és hosszú idő után tért magához.
Időközben a forgandó hadiszerencse is megváltozott. Míg azelőtt a
keresztény csapatokat érte a sorozatos vereség, most meg a lófarkas
zászló alatt küzdő turbánosok menekültek fejvesztve a keresztes hadak
elől. 1686 szeptember másodikán
Budavárát bevették az ostromlók s
az elfogottak közt hiába bujkált
Hamza bej, a várat védő török sereg
parancsnoka: felismerték és börtönbe
vetették.
Lotharingia hercege, a keresztes
hadak vezére a díszlakomán Szapáry
Péter grófnak szolgáltatta ki a bejt.
Most viszonozhatja az elszenvedett viszontagságokat, szenvedéseket, amiket Hamza bej parancsára
okoztak neki. Nem is kell kigondolnia újat, csak viszonozza mindazt,
amit saját maga elszenvedett, bár
sokan azt ajánlották, kísérelje meg
válogatott kínzásokkal megtetézni.
A lakoma végeztével Szapáry
gróf minden kíséret nélkül felkereste
a foglyát cellájában.
– Megismersz-e még engem,
Hamza bej? – kérdezte – és tudod-e,
hogy tested-lelked birtokosa én vagyok...?
– Tudom, hogy személyes zsákmányod lettem, – felelte a bej – de
ez még nem jelenti azt, hogy másra
is felhasználhass, mint bosszúállásra.
Nem félek attól, ami rám vár, ám
tedd, amit elgondoltál velem, állj
bosszút szenvedéseidért.
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– Legkevésbé fogom azt tenni,
amit te tettél velem. Visszaadom,
váltságdíjat sem kérve, életedet és
szabadságodat – feltétel nélkül
azonnal szabad vagy.
Hamza bej csak sziszegett a fogai
közül, oly értelmetlennek tűnt előtte
ez a hihetetlen nagylelkűség, amit az
első hallásra nem is tartott lehetségesnek.
– Igen, igen, – ismételte gróf
Szapáry – az én hitem azt parancsolja, hogy bocsássam meg neked
mindazt, amit velem tettél, és hogy
minden rosszat jóval fizessek viszsza...
Erre a pogány összeomlott, jótevőjének a lábaihoz borult.
– Jóságod megható, de elkésve
jön, én megmérgeztem magam, hogy
a várható kínzásoktól mentesüljek.
De legyek is átkozott a szenvedésekért, melyeket neked okoztam és
kérlek most, könyörgöm hozzád,
segíts nekem abban, hogy a te hited
szerint haljak meg, mert a te hited a
bűnösök megtérésének hite.
A gyorsan előhívott orvos minden tudása sem volt elegendő ahhoz,
hogy a bej életét megmentsék. Csak
arra maradt idő, hogy a keresztvíz
szentelő permetét magán érezhette és
őszinte bűnbánattal adta ki lelkét.
A mélyen meghatódott Szapáry
gróf lett egykori kínzója keresztatyja
és a temetésen legőszintébb gyászolójaként kísérte sírjába megtérített
keresztfiát – Hamza bejt.

Magas hegyen lakom,
Keress fel galambom,
Csöndes folyóvíznek
Csak zúgását hallom.
A nyári folyóvíz
Télbe megaluszik,
Búsul az én szívem,
Soha meg nem nyugszik

KALENDÁRIUM

„Ez új esztendőben vigadjunk, vigadjunk, Istennek hálát adjunk!”

PÁRIZSI MAGYAR
BÉKEDELEGÁCIÓ
(1920. január 7.)
50 esztendeje érkezett Párizsba a
magyar békedelegáció, hogy átvegye
a nagyhatalmak által diktált feltételeket. A küldöttség élén Apponyi
Albert állt, tagjai között pedig olyan
világhírű szaktekintély is volt, mint
Teleki Pál. Apponyi január 16-án
mondta el híres beszédét a békekonferencián. Az érzelgősségtől mentes,
tárgyilagos hang meglepte a Tanácsot. Előkerült Teleki Pál híres nemzetiségi térképe is, és az egyes delegációk vezetői a térkép fölé hajolva
hallgatták Apponyi magyarázatát. A
megbeszélés végén Lloyd George
azt súgta Apponyinak: „Nagyon
ékesszólóan beszélt.” Apponyi csak
ennyit válaszolt: „Nem én, hanem a
tények ékesszólóak.” A tárgyalások
kimenetelét azonban már nem lehetett befolyásolni. Az ítélet előre meg
volt írva. Az eredményt mindnyájan
ismerjük: félévvel később alá kellett
írni a trianoni békét.

BÉCSI CENZÚRA
(1820. január 11.)
150 esztendeje adta ki a bécsi
kormány hírhedt rendeletét, amellyel
megtiltotta „a veszedelmes nyomtatványok behozatalá”-t. A tilalom
lényegében nem volt új. Már 1804től kezdve évről-évre jegyzékbe
foglalták, hogy milyen külföldi hírlapokat szabad a birodalom lakóinak
járatniok. Mindezzel együtt járt
persze a cenzúra és 1820-ban a külföldi tudományos folyóiratok is sorra
kerültek. De az ország nem fogadta
szó nélkül ezeket az intézkedéseket.
Bars-megye rendjei például így
tiltakoztak a szellemi korlátozás
ellen: „Vajon hasznos-e a felnőttet is
ama bölcsőbe szorítani, amelyben a
csecsemő ringattatott? ... Miért
záratnak be előttünk ismét a műve-

A szomorú veszedelem teljes
éltedben
Meg ne rontson, háborítson
békességedben.
Amelly öröm benned eredeti,
El ne hagyjon soha tégedet...
Csokonai
lődés forrásai? Országunk történelme kétségtelenül bizonyítja, mily
nagyra becsülték és sértetlenül fenntartani kívánták eleink mindenkor a
szó és gondolat szabadságát. A hírlapok a külföldre nézve, mindmegannyi barátságos levelek, melyek
által a nemzetek egymással közlekednek, az eseményeket, előhaladásokat, sóvárgásaikat egymással tudatják... A belállapotok tekintetében
pedig a hírlapok orgánumai a közvéleménynek, mely mint a tó, ha annak
szabad kifolyás engedtetik, ezernyi
erekben szétterjedve, termékenyít
lefolyásában, míg ha eléje gátak
vettetnek, felduzzadva ezeket szétrombolja s pusztítva ront mindent,
ami folyamát akadályozza.

KOMJ ÁTHY J ENŐ
(1895. január 26.)
75 éve halt meg Budapesten
mindössze 37 éves korában. Költő
volt. Rövid életét vidéki helyeken,
mint polgári iskolai tanár élte le.
Csak néhány barátja, köztük Reviczky Gyula tudta, hogy a fiatalember, a
vidéki élet szűk kereteiből jövőbe
mutató hatalmas gondolatok szárnyán próbált szabadulni. Egyetlen
költeményes kötete, „A homályból”,
halála előtt néhány nappal jelent
meg.

VÉGET ÉR BUDAPEST
OSTROMA
(1945. február 12.)
25 éve ért véget Budapest ostroma. A szerencsétlen fővárosban
elhallgatott a fegyverropogás, de a
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szovjet „felszabadítás” nem hozott
igazi békét. Egy nappal később,
1945. február 13-án adta hírül Sztálin a világnak, hogy a szovjet hadsereg Budapestet „felszabadította” és
110.000 foglyot ejtett. A hadijelentésben volt igazság. De a tiszta igazságot kereső történettudós, aki nem
volt sem orosz, sem magyar, hanem
angol, ezeket állapította meg:
„A jelentés szörnyen eltúlozta a
számot, legalábbis, ami az élve fogságba esetteket és életben hagyottakat illet. Az oroszok ugyanis sok
sebesültet lemészároltak; kórházakat
felgyújtottak és lakóikat elevenen
elégették. A hadijelentés és a valóság közti tátongó különbséget még a
szovjet parancsnok is annyira szembeszökőnek találta, hogy az utakon
válogatás nélkül összefogdostatott
vagy 30.000 embert és visszamenő
hatállyal besorozta őket Buda helyőrségébe.”
Ez a tény, valamint a tömeges
megbecstelenítések, fosztogatások és
erőszakoskodások, amelyekben az
orosz katonák kiélték magukat, gyökeresen megváltoztatták a lakosság véleményét a „felszabadulás” áldásairól.

BÁTHORI LÁSZLÓ
(Február 28.)
A magyar katolikusok ezen a napon emlékeznek a szentéletű pálos
szerzetesre. Valószínűleg a híres
erdélyi Báthori famíliából való. A
budaszentlőrinci kolostor szerzetese
lett a 15. század első felében. De a
pálosok szigorú önmegtagadása nem
volt neki elég. A maga és néhány
társa példájával meg akarta újítani,
meg szigorúbbá tenni a fehér barátaik életrendjét. Elvonult velük ezért
egy Buda környéki barlangba, ahol
állítólag húsz esztendőt töltött. A
rendi krónika szerint lefordította az
egész Szentírást. A fordítás, egyike a
legelső magyar bibliáknak, a hagyomány szerint Mátyás király
könyvtárába került.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Aucléres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána, Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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SALVADOR DE MADARIAGA:

G ENF ÉS H ELSINKI
– Az európai biztonsági konferencia problematikája –
Mi, a Nyugat, ismét arra készülődünk, hogy a Szovjetunióval elcsevegjünk a biztonságról. Ismét, mondom,
mert egyszer már megtettük, 1955 nyarán, Genfben. E
sorok írója annak idején a találkozó eredményét így jellemezte: nagy siker a Szovjetuniónak, súlyos vereség a
Nyugatnak.
Az akkori konferencián a résztvevők álláspontja és törekvése a következőképp foglalható össze. A Nyugat a
békét akarta, de mivel volt lelkiismerete is, nemcsak a
„leszerelést és biztonságot” követelte, hanem a keleteurópai népek önrendelkezési jogát is, továbbá a kommunista felforgató tevékenység megszüntetését szerte a világon. A Szovjetunió azonban másra törekedett. Első igyekezete az volt, hogy Sztalin durva hangja helyett a diplomáciai mosoly eszközét vesse be, de sem Kelet-Európa,
sem az egész világon folyó kommunista tevékenység
tekintetében nem volt hajlandó a legkisebb engedményre
sem. Hangoztatta ugyan a leszerelés, valamint a biztonság
szükségességét; minthogy azonban a leszerelés politikai
megegyezés nélkül jelentéktelen, azt igyekezett elérni,
hogy a nukleáris potenciál korlátozása révén biztosítsa a
Szovjetunió fölényét konvencionális háború esetére. Ami
pedig a biztonságot illeti, a Szovjetuniónak ez egyetlen
egy dolgot jelenthetett: azt, hogy kelet-európai gyarmatbirodalmát a Nyugat határozottan ismerje el.
A genfi konferencia egy semmitmondó nyilatkozaton
kívül alig eredményezett valamit. Ennek ellenére Moszkva számára egyfajta győzelem volt, mert azzal végződött,
hogy Eisenhower elnök kiállította a bizonyítványt: a
Szovjetunió komolyan veendő tárgyalópartner. A keleteurópai népeknek tudomására hozták, hogy ha a Szovjetunió csak valamelyest is hajlékonyabb lett volna a német
újraegyesítés kérdésében, úgy cserébe megkaphatta volna
a szovjet uralom alatt álló gyarmatbirodalom elismerését.
Itália és Franciaország kommunista pártjai a konferencia
eredményét odahaza a maguk portáján jól hasznosították.
Annakidején a „Manchester Guardian” közölte fentebb kifejtett véleményemet, ugyanakkor azonban vezércikkben szállt szembe fejtegetéseimmel, immár céltalan
volna valamennyi akkori érvet újra felsorolni. De legyen
szabad csupán egy fejezetet idéznem a fejtegetéseimmel

vitatkozó cikkből. A lap ezt írta: „A Szovjetunió az utolsó
hónapokban nagy utat tett meg és rajtunk áll, hogy ügyes
diplomáciával tovább vigyük ezen az úton. A genfi konferencia... hosszú folyamatot indított el, amely végülis az
oroszokat diplomáciai úton eltávolítja Kelet-Európából...
A Nyugatnak sértetlenül meg kell tartania pozícióit, de
nem szabad szem elől tévesztenie, hogy a Kremlben változások lehetségesek“. Ezt 1955 augusztus 4-én nyomtatták ki. 1956 novemberében a Kreml kiadta a parancsot
Budapest megtámadására.
Már az is ügyetlenség volt, hogy Budapest előtt Genfbe mentünk, de ezzel még összehasonlítani sem lehet azt
a tervet, hogy most a prágai események után Helsinkibe
zarándokoljunk ú.n. biztonsági konferenciára. Tisztáznunk kellene, hogy a budapesti és prágai tapasztalatokkal,
másokról nem is beszélve, mit kezdjünk, hogy ezeket
vajon végleg félreértettük-e?! Ezek a tapasztalatok
egyébként tán elkerülhetők lettek volna, ha kezdettől
fogva tisztán látjuk Kelet és Nyugat kapcsolatának a lényegét, különösen pedig a szovjet politikát. Két alapvető
tényre kell rámutatnom. Az egyik az, hogy a Szovjetunió
ellenséges magatartása a Nyugattal szemben permanens
és abszolút; a másik pedig, hogy a Szovjetunió mindig
hajlandó flexibilis taktikára, nem azért, hogy ellenséges
politikáját feladja, hanem azért, hogy a maga sikerét
méginkább biztosítsa.
Ha elolvassuk a nyugati sajtóban 1953-ban és 55-ben
megjelent cikkeket, amelyeknek mottója: „tárgyaljunk-e a
Szovjetunióval“, – világosan láthatjuk, miben áll a Nyugat tévedése. A hiba ugyanis, hogy azt hisszük: a szovjet
vezetőket ugyanaz a pragmatikus hajlékonyság irányítja,
ami Nyugaton általános szabály. Nyilvánvalóan képtelenek vagyunk elhinni, hogy a Szovjetunió a maga terveitől
egy jottányit sem hajlandó eltérni, nevezetesen attól, hogy
az általa kapitalizmusnak nevezett liberális rendszert
megsemmisítse.
Tagadhatatlan, persze, hogy a Kelet-Európában hatalmon lévő politikusok nagy része ma már nem hisz a
kommunizmusban, ezt a hitét már ugyancsak elvesztette.
Csakhogy a liberalizmusban ezek a vezetők még kevésbé
hisznek. A 17. és 18. század pápái minden bizonnyal nem

AZ OROSZ LELKIISMERET
„A Szovjetunió fasiszta ország, veszedelmesebb, mint a német nemzetiszocializmus volt. A Szovjetunióban
milliókat és milliókat gyilkoltak le, egész népeket deportáltak, számos nemzeti kultúrát megsemmisítettek,
dühödt zsidóüldözéseket folytattak és folytatnak. Ennek az országnak a lelkén szárad Magyarország, majd
később Csehszlovákia letiprása. De ti itt Nyugaton még mindig hisztek abban, hogy a Kreml vezetőivel lehetséges a békés dialógus?
Abszurdum azt hinni, hogy a moszkvai kommunizmus valaha is emberarcú szocializmus lehet. A nem konformista orosz írók és újságírók veszélyben vannak. A mai szovjet vezetők egyre erősebb honvágyat éreznek a
sztálinizmus után.”
(Anatoli Kuznecov, orosz író: Corriere della Sera, 1969 december.)
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voltak hívők a korakeresztény idők szellemében; de
ebből még nem következett, hogy Luther Márton hitsorsosai voltak. Az 1955-ös genfi konferenciával a Kremlnek
az volt a legfőbb célja, hogy a Szovjetunió kelet-európai
gyarmatbirodalmát konszolidálja, sőt, ha lehetséges, elérje annak szentesítését. Ez meg is történt, mégpedig azon
fellazulás előtt, amely végülis a budapesti forradalomhoz
vezetett. A most felvetett és Helsinkibe tervezett biztonsági konferenciának ugyanez a célja, csakhogy most nem
Prága előtt, hanem Prága után.
Lássuk azonban, miért igyekeznek a Kreml urai kézzel-lábbal kiharcolni cselekedeteik szentesítését? A kérdés jogos. A válasz: két okból is. Az irracionális elem
ebben éppúgy szerepet játszik, mint a hideg számítás. Az
egyik: Sztalin halála után a szovjet kommunista párt helyzete hasonló volt a börtönből elbocsájtott fegyencéhez,
aki ismét el akarta magát fogadtatni a tisztességes emberek társadalmában. A másik pedig: a szovjet vezetőkre
lidérces nyomásként nehezedik az a tudat, hogy egy háború esetén a kelet-európai országok hadseregei egy emberként szállnának szembe a „vörös cárokkal“. Sőt még az
Oroszország európai részében állomásozó hadseregekben
sem bízhatnak, ahogy ezt az ukrán hadsereg magatartása a
második világháborúban, továbbá a magyarországi felkelőkkel fraternizáló orosz katonák 1956-ban Magyarországon bizonyították.
Ez a félelem az, amely a Szovjetuniót mindig újra és
újra arra készteti, hogy a Nyugattól erkölcsi bizonyítványt
szerezzen, amely jó magaviseletét tanúsítja. Ugyanez áll
még Szvobodával és Huszákkal szemben is. Ez az oka
annak, hogy 1956-ban Magyarország, 1968-ban pedig
Csehszlovákia esetében erőnek erejével arra hivatkoztak:
a vörös hadsereget magyarok, illetve csehszlovákok hívták be, a Szovjetunió erre a kérésre mozdult meg. Nos,
ezekután ha a Szovjetunió elérné, hogy szolgasorba taszított csatlósainak egy papírt mutathat fel, melyben a Nyugat a Szovjetunió magatartását korrektnek ismeri el és
jóváhagyja, akkor Kelet-Európában a népek minden reménye elvesznék, hogy a szabadságot valaha is visszaszerezhetik, és ez esetben a Szovjetuniónak soha többé nem
kellene félnie újabb felkelés veszélyeitől.
Ezek láttán a megfigyelők számára valósággal hihetetlennek tűnik, hogy a Szovjetunió meg-nemtámadási szerződést merészel javasolni a Nyugatnak, méghozzá olyan
időpontban, amikor még valamennyien emlékezünk arra,
ahogyan a szovjethaderő egy nyugat-európai országot,
Csehszlovákiát megszállt, és lakosságát arra kényszerítette, hogy meghajoljon a Szovjetunió akarata előtt. És emlékezzünk csak a három balti állam sorsára is, amelyeket
a Szovjetunió szövetségi szerződésre kényszerített, hogy

azután elnyelje őket. Hogy teheti meg felelős nyugateurópai államférfi, látva a Szovjetunió által megkötött és
megszegett szerződések garmadáját, hogy a szovjet közeledést komolyan vegye? Nem volna itt az ideje, hogy
rádöbbenjünk a „timeo Danaos“ igazságára? Megengedheti-e a Nyugat, hogy efféle szerződéseket a leszerelés
komoly bázisának fogadjon el? Ami pedig a biztonságot
illeti, hallgassuk csak meg a Baltikum népeit, azok tudnak
erről egyet s mást mondani.
„A Manchester Guardian” említett cikke, mintegy
másfél évtizede, a genfi konferencia alkalmával, jólismert
optimizmusa ellenére is, a következőket írta: „A Szovjetunió a NATO egy későbbi időpontban bekövetkező feloszlatására törekszik, s nem hajlandó arra, hogy Németország újraegyesítését szabad választások révén engedélyezze”. De még ma is azt látjuk, hogy a Szovjetunió a
helsinki biztonsági konferencia megtartásával a NATO
feloszlását és Ulbricht rendszerének az elismerését szeretné elérni. Hihetetlen szívósság és kitartás, ezt el kell
ismernünk.
Mi legyen hát a teendő? A kérdésre meg kell adnunk a
választ. A Varsói Paktum államainak a felhívását, hogy
tartsunk biztonsági konferenciát, Európának vissza kell
utasítania. Az Amerikai Egyesült Államok esetében más a
helyzet. Európának azonban önmaga nevében kell szólania. A szovjet javaslatot a legkomolyabb formában el kell
vetni, mégpedig a következő indokolással: addig, amíg a
kelet-európai országokat idegen csapatok tartják megszállva, sem biztonságról, sem az érdekelt népek szabad
véleményéről nem lehet szó; másodszor hangsúlyozni
kell, hogy a szabad nyugat-európai nemzetek, jóllehet a
fennálló status quo erőszakos megváltoztatását elutasítják,
ezt a status quo-t mégsem ismerik el és ezért megtartását
sem hajlandók garantálni.
A továbbiakban Európának azt is ki kellene jelentenie,
hogy egyetlen kelet-európai ország szabadságát nem
hajlandó árúba bocsátani; ez figyelmeztetés lehetne azoknak, akik például Kelet-Németország felszabadítását
szívesen fizetnék meg azzal, hogy a többi kelet-európai
állam gyarmati státusát elismerik. Végezetül pedig rá
kívánok mutatni arra, hogy Európa nem fogadhatja el a
Szovjetunió által felállított párhuzamot, nevezetesen,
hogy az amerikai csapatok jelenléte Európában azonos
azzal, hogy a kontinens keleti felében pedig szovjet egységek állomásoznak. Mert az igazság az, hogy az amerikaiak az illetékes európai nemzetek kívánságára, azokkal
egyetértésben tartózkodnak Nyugat-Európában, ezzel
szemben az oroszok a kelet-európai népek akaratával
ellentétben tartják megszállva ezeket az országokat, amint
azt legújabban Csehszlovákia esete is bizonyította.
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HABSBURG OTTÓ:

ÁZSIAI BENYOMÁSOK
Nemrégiben dr. Habsburg Ottó végigutazta a világpolitika jelentős térségét, Délkelet-Ázsia több országát.
Ellátogatott Japán, Formóza, Indonézia, a Fülöp-szigetek, a Nagymaláj-Államszövetség és Thajföld fővárosába, valamint Hongkongba. Mindenütt hosszabban tárgyalt a politikai és gazdasági élet vezetőivel.
Visszatérése után megkértük, foglalja össze benyomásait és tapasztalatait, különös tekintettel a világpolitika alapvető kérdéseire, mint a kínai-szovjet konfliktus, az ázsiai helyzet várható alakulása Vietnám után,
végül Japán és Amerika szerepe az ázsiai térségben. Íme a cikk:
kezik, ahová bármelyik hatalom benyomulhat. Ha pedig
az amerikaiak is elhagyják Vietnámot, Ázsiában lényegében csak a két nagyhatalom, illetve két nagy nép marad vissza, a kínaiak és az oroszok. Moszkva számára
azonban elviselhetetlen és megengedhetetlen volna, ha a
Délkelet-Ázsiát Afrikával összekötő tenger a kínaiak
ellenőrzése alá kerülne.
Moszkva másik célja pedig a következő: hosszabb távon a Szovjetunió még mindig nem adta fel azt a reményét, illetve szándékát, hogy Kína hatalmát preventív
háborúval törje meg. Ha a háborút tömegpusztító fegyverekkel akarná megvívni, ezt csakis az amerikaiak előzetes engedélyével tehetné meg. Nagyon valószínűtlen
azonban, hogy Washington erre hajlandó volna. Viszont
jól tájékozott körökben mégis hangoztatják: az orosz
tábornokok azon törik a fejüket, hogy konvencionális
fegyverekkel hajtsanak végre támadást, mégpedig korlátozott céllal. E terv szerint egyetlen rohammal leszakítanák Kínáról Szinkiang és Kanzu tartományokat. Kínának
ugyanis egyedül Szinkiang-ban van gazdag uránlelőhelye
és ott folyik az atomgyártás is. Ezenkívül Szinkiang és
Kanzu határán olajforrásokra bukkantak. Oroszország
mindazonáltal csak akkor cselekedhet, akkor mehet neki
Kínának, ha előzőleg meggyőzheti a népeket arról, illetve
ha azt a látszatot keltheti, hogy nem ő a támadó, hanem ő
a megtámadott, aki csak védekezik. Ezt a célt szolgálja,
hogy hajlandó volt tárgyalásokba bocsátkozni.
Peking és Moszkva között tart tehát a konfliktus, ha
mindjárt más formában is. Az erők világméretű egyensúlyának alapvető adottságain azonban ez mit sem változtat. Váratlan katonai konfliktus lehetőségét a
Távolkeleten éppúgy nem szabad figyelmen kívül hagyni, mint ahogy arra is megvan a kilátás, hogy két-három
éven át tárgyalások folynak, időnként és helyenként
kisebb kompromisszumokkal.

1.
A KÍNAI -SZOVJ ET KONFLIKTUS
Amióta Koszigin néhány órára Pekingbe látogatott és
ennek nyomán tárgyalások kezdődtek a két ázsiai szuperhatalom között, Ázsiában sok szó esik, többnyire
reménykedve, a rövidesen bekövetkező enyhülésről. A
távolkeleti üzleti világ egy része, mint nálunk Európában
is, lélegzetelállító politikai tájékozatlanságot árul el, s így
szinte teljesen berendezkedett a politikailag megnyugtató
időjárásra. Hongkongban az üzletek prosperálnak, mint
eddig még soha; még a három évvel ezelőtt súlyos megrázkódtatáson átesett Makao is szemmel láthatólag újra
virulens. Az általános eufóriában aztán csak kevesen
veszik észre, hogy néhány régi és tekintélyes nagy vállalkozás, kihasználva a telek és az épület magas árát,
megválik ingatlanjaitól és pénzét szép csendben Amerikába és Európába viszi át.
A politikai helyzet ugyanis korántsem olyan megnyugtató, mint a Peking-Moszkva tárgyalások alapján
hihető volna. Az Ázsia-szakértők nem osztják az általános optimizmust. Bár örülnek az átmeneti enyhülésnek,
de meg vannak győződve arról, hogy a feszültség csökkenése nem lehet tartós.
Aki csak egy kicsit is ismeri Mao Ce-tung birodalmának a helyzetét, – az az állítás, hogy Kína életét a titok
áthatolhatatlan fala övezi, csak elterjedt legenda, de nem
igaz –, tudhatja, hogy az orosz-kínai tárgyalásokat mindkét fél hátsó gondolatokkal vezeti és váratlan változás
bármikor lehetséges.
A kínaiak legfőbb célja a tárgyalásokkal: időnyerés.
Peking ugyanis valószínűleg 1972-ben már rendelkezik
interkontinentális rakétákkal, ami azt jelenti, hogy elvben
megtámadhatatlan lesz. És ha eljut ide, akkor majd egészen más hangot használ. Az időt pedig, amire addig
szüksége van, szeretné a lehető legolcsóbban megvásárolni. Mao Ce-tung a tárgyalásokra ilyen értelmű utasítást adott megbízottainak. Ezeknek felhatalmazásuk van
arra, hogy néhány kérdésben engedjenek, ha ezzel a
háborús veszély időpontját kitolhatják. Az ilyen engedményeket azonban nem szabad véglegesnek tekinteni;
egy szép napon majd ezeket a koncessziókat is felírják
arra az óriási számlára, amelyet Peking Moszkvában
óhajt benyújtani, ha már elég erősnek érzi magát.
Oroszország viszont kettős célt követ a tárgyalásokkal. Mindenekelőtt meg akarja akadályozni, hogy Kína,
még interkontinentális rakétáinak az előállítása előtt,
benyomulhasson az Indiai-óceán partmenti térségébe.
1971-ben ugyanis Anglia a gazdag Hongkong kivételével
felszámolja távolkeleti bázisait s ezáltal légüres tér kelet-

2.
ÚJ LEHETŐSÉGEK DÉLKELET ÁZSIÁBAN
Európában, de Amerikában is, eléggé elterjedt az a
felfogás, hogy amennyiben az amerikai haderő kivonul
Dél-Vietnámból és ennek nyomán a Thieu-kormány
megbukik, a kommunizmus győzelmét Ázsiában semmi
sem tartóztathatja fel. Az amerikai vezérkar híres „dominó-elmélete” szerint ugyanis ebben az esetben egymásután elbuknék valamennyi ország, amely nem bízhat a
tenger védelmében.
Eltekintve azonban attól, hogy az óceán ma már egyáltalán nem nyújt akkora biztonságot, mint például még
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tíz évvel ezelőtt, az, aki a helyszínen figyelhette meg a
fejleményeket, mint magam is, meggyőződhetett arról,
hogy a dominó-elmélet igazságát jó és helyes politikával
meg lehet dönteni. Sőt, ésszerű politika esetén még az
ellenkezője is igaz lehet. Bangkokban járván megnyugvással tapasztaltam, hogy Thaiföldön nyoma sincs a
pánikhangulatnak. Az emberek régen voltak oly nyugodtak és magabiztosak, mint mostanában. Érdekes volt
tapasztalnom, hogy az amerikaiak leghívebb sziámi barátai is hangoztatják: nem félnek már attól, ha az amerikaiak elvonulnak; nem tartanak attól, hogy Vietnám után
rajtuk a sor.
Ez a felfogás, illetve a múlttal szembeni felfogásnak
ez a változása nem meglepő, ha meghallgatjuk az indokolást. Bangkoki barátaim kifejtették ugyanis, hogy véleményük szerint Vietnám halálosan kimerült. Mégpedig
mind a két Vietnám, a déli és az északi egyaránt. Bizonyosra vehető, hogy amikor a fegyverek majd végleg
elhallgatnak, az ország mintegy a belső összeomlás állapotába kerül és ez mind Észak-, mind Dél-Vietnámnak
hosszú évekre lehetetlenné teszi, hogy saját határain túl
hatásos politikai tevékenységet folytasson. Ehhez járul
még, hogy Ho Si Minh halálával Észak-Vietnám elvesztette legfőbb oszlopát; tagadhatatlan, hogy Ho Si Minh
rendkívül jelentős egyéniség volt. Helyette most aránylag
ismeretlen, de mindenképpen másodrangú funkcionáriusok irányítják az északvietnámi politikát.
Kína pedig, – hangzik a thaiföldi politikusok fejtegetése – az elkövetkező évek során, tekintettel a határaira
nehezedő szovjet nyomásra, nem kezdhet nagy erőt
igénylő vállalkozásokba.
Ezek a körülmények a délkelet-ázsiai államok egész
sorának lehetővé teszik, hogy önálló, aktív politikát folytassanak és maguk vállalkozzanak a kommunizmus elreteszelésére. Szükséges azonban, hogy meggyőzően bizonyíthassák; ez a kommunizmussal szembeni akció nem
európai vagy amerikai vállalkozás. Thaiföld hajlandó
vállalni ezt a szerepet és így logikus, ha az idegen haderő
elvonulását jószemmel nézné. Persze, ez nem jár kockázat nélkül, de a rizikó ma már korántsem olyan nagy,
hisz a thaiföldiek bebizonyították, hogy képesek felvenni
a harcot az észak-vietnámi gerillákkal.
A legújabb laoszi események igazolják ezt a gondolkodást, illetve politikát. Egy évvel ezelőtt még úgy tűnt,
hogy Laoszban, ebben a Thaifölddel szomszédos országban, a kommunisták elnyomulását nem lehet többé megállítani. A múlt év őszén azonban bekövetkezett a fordulat. A királyi haderő és a kommunista Patet Lao egységei
között számos összecsapás történt s ezek során a kommunisták egyre jobban tért veszítettek, sőt, számos orosz
fegyvert és járművet zsákmányoltak tőlük. A laoszi
kommunista előretörés megállásának, a Patet Lao e meggyengülésének oka az, hogy Észak-Vietnám kénytelen
volt saját használatra visszavonni tisztjeit és altisztjeit,
akik a laoszi kommunista hadsereg gerincét alkották.
Kambodzsa is, amely eddig állandóan kacérkodott a
kommunistákkal, érzi immár, hogy megfordult a szél.
Norodom Szihanuk államfő, ez a tipikus szélkakas, akinek a viselkedése legmegbízhatóbban jelzi a szelek járását, nagyhirtelen felfedezte Thaiföld iránti szerelmét.

Most már hajlandó a diplomáciai kapcsolatot is felvenni
Bangkokkal; s tudvalévő, hogy amikor megszakította a
diplomáciai viszonyt, akkor a Vietkong éppen egyik
diadalát a másik után aratta.
Hasonló fejlődés észlelhető Burmában is: Ne Vin tábornok szintén keresi a közeledést a thaiföldi kormányhoz.
Sok jel mutat tehát arra, hogy Délkelet-Ázsia nem veszett el, annak ellenére, hogy Dél-Vietnámban nem a
legbiztatóbb a helyzet. Vannak tehát lehetőségek, csakhogy ezekkel okosan kell élni. A thaiföldi politikusok
hosszú időn keresztül nem állhatják a sarat egyedül,
szükségük van ázsiai támogatásra. Ezt pedig alapjában
véve csak egyetlen hatalom adhatja, az, amelynek elegendő ereje, gazdagsága és tekintélye van. A legutóbbi
időkig sokan azt hitték, hogy Délkelet-Ázsia jövőjét
Pekingben és Washingtonban szabják meg. Ma azonban
már azt mondhatjuk, hogy a fejlődés meghatározója
Tokio és Bangkok lesz. Mindenesetre csak akkor, ha az
ázsiaiak szerencsésebb kézzel nyúlnak saját problémáikhoz, mint ahogy azt a távoli szuperhatalmak tették.

3.
J APÁN ÉS AMERIKA
Amikor előbb gazdag, erős és tekintélyes nagyhatalomra utaltam, világos, hogy Japánra gondoltam. Tokióban és Oszakában, japán vezetőpolitikusokkal és vezető
japán gazdasági szakemberekkel beszélgetvén, azt a
benyomást kaptam, hogy a Távolkeleten általános a vélemény: Japán és Amerika kapcsolatának eddigi formája
immár túlhaladott. A háborút követő első évtizedben
Japán még gyenge volt. A legutóbbi választáson ismét
uralomra jutott liberál-demokrata kormánypárt okos
politikája és a japán nép szorgalma azonban időközben a
földkerekség harmadik legnagyobb ipari hatalmává tette
az országot. Attól kezdve pedig, hogy Eiszaku Szato
kezébe került az ország sorsának irányítása, Japán politikai gondolkodásában is döntő változás ment végbe: a
japánok nem óhajtanak többé csupán egy másik állam
függvénye lenni, önbizalmuk rendkívül megnőtt s el
vannak szánva arra, hogy önálló szerepet játszanak. Ennek az új politikai-gazdasági ténynek kézzelfogható jele
az úgynevezett Maritim-Ázsia egybezárkózása japán
vezetése alatt.
Istennek hála, az Egyesült Államok és Japán között
megoldódott a legkényesebb probléma, a Ryukyuszigetek, mindenekelőtt Okinava kérdése. Ezt a szigetet
még McArthur tábornok vette át 1945-ben és az ázsiai
térség legnagyobb katonai támaszpontjává építette ki. Az
amerikaiak azonban felismerték, hogy az Egyesült Államok és Japán között csak akkor lehetséges a tartós barátság, ha ezt a kérdést a japán nép kívánságainak megfelelően rendezik. Szato miniszterelnök, mint tudjuk, az
elmúlt év végén megszerezte a Fehér Ház ígéretét, hogy
a szigetet 1972-ig visszaadják Japánnak. Mindenesetre
figyelembe kell venni azt a japán kívánságot is, hogy
Okinaván akkor se tároljanak nukleáris fegyvereket, ha
az amerikai fennhatóság megszűnik. Ez a kívánság teljesen érthető egy olyan ország népénél, amely Hirosima és
Nagasaki traumáját még mindig nem heverte ki.
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napi halászkikötőket ma már kitűnően kiépítették, és a
beltengeren majdnem éppolyan nagy az óceánjárók közlekedése, mint nálunk a dunai hajózás. Oszakától Kobén
keresztül Matszujamáig és egészen le Ojitáig csak úgy
füstölnek a gyárkémények.

Okinava kérdése azonban, mint láttuk, kölcsönös jóindulattal ésszerűen megoldható. A japánok is belátják,
hogy Amerikának mindaddig szüksége van Okinavára,
főleg a szállítások miatt, amíg Dél-Vietnámban tart a
háború. Megkönnyítette a Fehér Ház döntését az a körülmény is, hogy az interkontinentális rakéták megépítése
óta a tömegpusztító fegyverek támaszpontjai többé már
nem nélkülözhetetlenek. A rakéták stratégiai bevetése
tízezer kilométer távolságra éppúgy lehetséges, mint
ötszáz kilométerre. Különben is ezek a fegyverek ma már
nem is a szárazföldön, hanem a Polárisz tengeralattjárókon vannak elhelyezve. Bár még ma is az a helyzet, hogy
a taktikai atomfegyverek térséghez kötöttek, mégis ez a
probléma éppúgy megoldható az amerikaiak birtokát
képező Guam szigetén, mint Okinaván. Washington
döntése tehát, hogy Okinavát visszaadja, nemcsak jogos
volt, hanem okos is, ezzel megszilárdította szövetségét
Ázsia új potenciális óriásával.
A Fehér Ház bölcs döntése ezenkívül messzemenő
belpolitikai következményekkel is járhat Japánban. Eddig ugyanis a japán baloldal kritikája elsősorban mindig
az Egyesült Államok ellen irányult. Most azonban, hogy
Okinava visszaadása elhatározott dolog, méginkább
időszerűvé válik az oroszok által 1945 óta jogtalanul
elfoglalt szigetek, Habomai, Sikotán és Dél-Kurili sorsa.
Moszkva ezek visszaadásáról eddig még csak tárgyalni
sem volt hajlandó. Márpedig a japán baloldal a jövőben
jócskán hitelét veszti, ha eddig Okinava miatt folyton
ágált Amerika ellen, de most nem kardoskodik ugyanilyen intenzitással a Szovjetunió ellen.

Habsburg Ottó íróasztalánál
Ami tegnap még Japán legnagyobb baja volt, az iszonyú embertömeg, a terméketlen talaj és a nyersanyagok
hiánya, – a 19. századnak ez a hármas átka ma már az új
gazdasági csoda legfőbb meghatározója. Ez persze elképzelhetetlen lett volna a kormányzat okos politikája
nélkül. Szerencséje volt Japánnak, hogy a második világháború után, mégpedig a megszálló hatalom akarata
ellenére, olyan pártot és olyan kormányt választott,
amely nem hitt a bürokrácia mindenhatóságában, hanem
politikáját az emberek természetes intelligenciájára alapozta. Más szóval, a japán politika és gazdaság nem
rakott magára különböző elvi és ideológiai fékeket, hanem inkább levetette a meglévő kötelékeket. Csak így
volt lehetséges, hogy a japán gazdasági élet a vesztett
háború romjain csodákat művelt. Szinte azt mondhatjuk,
hogy egyetlen hatalmas lépéssel szinte már a 21. századba lendült át, amíg mi itt Európában még mindig csak
apáink problémáinak a megoldásán szorgoskodunk.
Japán felemelkedésének a titka tehát az egészséges
liberalizmus, párosulva a lelkiismeretes szociálpolitikával. Bár a gazdasági élet határozottan a magángazdálkodás elveihez igazodik, teljesen hiányzik az osztályharc,
amelyet itt nálunk Európában korunk reakciósai még
mindig oly szívesen melengetnek. Japánban az üzemi
atmoszféra sokkal nagyobb biztonságot ad, mint akár
Európában, akár Amerikában. A japán munkásoknak
csaknem a fele egész életre szóló állásban dolgozik. Így
azután a japán dolgozónak nincs mit félnie az időt megtakarító gépesítéstől. Az üzem vezetősége mint kiegyenlítő intézmény működik a munka és a tőke között.
Az életszínvonal tekintetében sem érezhető az a feszültség, ami általában az irigység felkeltésére vezet.
Megtartották a vállalkozók versenyképességét és kockázatvállaló szellemét, de ugyanakkor gondoskodtak a
harmonikus együttműködésről is. Ez az egyik legfőbb
oka a szocialista párt hanyatlásának, de ezenkívül az a
tény is, hogy mind a szocialisták, mind a kommunisták

4.
AZ ÚJ ÓRIÁS
Az európai és amerikai lapokban állandóan olvasunk
a japán szélsőbaloldal heves tüntetéseiről. Nos, a helyszínen azt tapasztaltam, és ebben a legtöbb megfigyelő
megegyezik, hogy a lakosság, különösen pedig a szervezett munkásság torkig van ezekkel a demonstrációkkal és
minél erőszakosabbak a szélsőbaloldali megmozdulások,
annál nagyobb megértéssel fogadja a lakosság, ha a kormány erélyesen lép fel velük szemben. A lakosság túlnyomó többsége követeli, hogy a rendőrség és a hadsereg
gondoskodjék a rendről és nyugalomról. Ha a kormány
ezt megteszi, akkor a tömegek és a szélsőséges elemek
közötti szakadás véglegessé válik. Erőszakos forradalom
veszélye ezzel végleg elmúlnék, legfeljebb itt-ott kerülhet még sor kisebb-nagyobb zavargásra.
Újra meglátogattam Nagaszaki városát és a környező
szigeteket is. Rendkívül tanulságos, ha Oszakából tengeri
úton megyünk Kyusuba. A japán beltengeren 600 kilométeren át hajózunk nagyobb és kisebb szigetek között,
láthatjuk a csodálatos part menti fákat, de a sziklás tájakról azt is megállapíthatjuk, hogy ezeken a szigeteken
kevés a férőhely. Egy-egy városban a házak tengere
összepréselődik és a lakosság rendkívül sűrű. Nem csoda,
ha a második világháború előtt az emberek még a legkeményebb munkával is alig tudták megszerezni legelemibb szükségleteiket.
Ma azonban sok minden teljesen megváltozott. Ahol
csak egy talpalatnyi szabad tér van, ott gyár épül. A teg9

többet törődtek a külpolitikával, mint a szociálpolitikával.
A jó elvekre épült gazdaságpolitika tehát az alapja
annak a haladásnak és fejlődésnek, amely az elkövetkező
években egyre jobban érezhető lesz. Ha semmi rendkívü-

li nem történik – se háború, se forradalom – akkor Japán
1983-ban túlszárnyalja a Szovjetunió, 1986-ban pedig az
Európai Közös Piac termelését. Krisztus után 2008-ban
pedig az egy főre eső jövedelem tekintetében Japán maga
mögött hagyja az Egyesült Államokat is.

VADÁSZ JÁNOS:

AZ EURÓPAI EGYESÍTÉS CEMENTJ E
Az utóbbi években egyre sűrűbben cikkeztek a Közös
Piac és általában az európai integráció válságáról. Valahányszor a tagállamok miniszterei eredmény nélkül
hagyták ott a brüsszeli tárgyalóasztalt – és ez valóban
gyakran megtörtént – elhangzottak a pesszimista vélemények: a Közös Piac nem képes tovább fejlődni, sőt
előbb-utóbb felbomlik. A borúlátóknak mégsem volt
igazuk.
A Közösség integrálódási folyamata ugyan nem abban az idillikus, közösségi szellemtől vezérelt légkörben
bontakozott ki, ahogy 13 évvel ezelőtt, a római szerződés
aláírásakor sokan elképzelték. Az úgynevezett európai,
közösségi szellemben történő együttműködést – a Közös
Piac mézesheteit – hamarosan felváltotta a nemzeti önzésre épülő szívós alkudozás, ennek során mindenki
maximális gazdasági előnyökre törekedett és cserébe
csak a nemzeti szuverenitás minimumát volt hajlandó
feladni. Az integrációs folyamat ezért lelassult, több
ízben válságok akasztották meg, – de ami a legfontosabb,
a Közös Piac szekere mégis előrehaladt. Csak néhány
példa: 1967 július 1-én egyesítették a Közösség integrációs szerveit – a Közös Piacot, a Szén és Acélközösséget, és az Euratomot. Ettől az időponttól indult meg a
tagállamok mezőgazdaságának közös alapból történő
finanszírozása és a közös mezőgazdasági árak alkalmazása. Egy évvel később, 1968 július 1-én megvalósult a
vámunió; a tagállamok egymás közti forgalmában végleg
felszámolták az ipari és mezőgazdasági vámtételeket.
Legutóbb pedig, miután lezajlott a kormányfők hágai
csúcskonferenciája és a december végén Brüsszelben
folytatott maratoni tárgyalássorozat is befejeződött, a
Közösség újabb hatalmas eredményeket könyvelhet el.
Először: a tagállamok megegyeztek a legfontosabb
kérdésben, a mezőgazdaság közös finanszírozásának új
rendjében. Szabályozták az egyes tagállamok ezzel kap-

csolatos terheit, a közös kasszához történő hozzájárulásuk, valamint részesedésük arányait. Ez az új rend elsősorban a francia mezőgazdaságot részesíti előnyökben,
de ez volt az ára annak, hogy a Közösség bővítésére
irányuló tárgyalások – elsősorban Nagybritanniával –
már ebben az évben meginduljanak. Másodszor: a tagállamok megegyeztek abban, hogy a Közösség, mint integrációs egység, nyolc éven belül teljesen önellátóvá válik,
vagyis a Közösség integrációs bevételeiből fedezik a
Közösség integrációs kiadásait. Ennek értelmében a
Közösség külső vámhatárain befolyt minden vámbevétel
– legyen az mezőgazdasági vagy ipari – nyolc év múlva
automatikusan a közös kasszába kerül. 1978-ban tehát a
Közösség költségeit már nem a tagállamok, hanem maga
a Közösség fogja finanszírozni.
Ezt az elvet világossá teszi a megegyezés harmadik
pontja. Eszerint a közöspiaci költségvetés szétosztását
kiveszik a tagállamok hatásköréből és nemzetek feletti
szervre, az Európa-Parlamentre ruházzák. Ezzel a döntéssel a Közösség valóban lezárta az úgynevezett átmeneti időszakot és megtette az első lépést a politikai integrálódás felé.
Mindez nemcsak lehetővé teszi a tárgyalások megkezdését az angolokkal, de egyúttal le is egyszerűsíti a
Közösség bővítésének nehézségeit, mert miután az új
program megszületett, a hatok tárgyalási pozíciója világos és minden jelentkező felmérheti, miféle rendszerbe
kíván beilleszkedni.
Az eddigi eredmények tartósságát éppen az garantálja, hogy azokat nem illúziók, hanem a nemzeti önzésből
fakadó józan alkudozások vívták ki. Végre be kell látnunk, hogy a gazdasági önzés erősebb cementje az európai egységnek, mint bármely szép deklaráció. A Közös
Piac éppen azért életképes, mert integrációs sikerei ezeken a tartós és reális alapokon nyugodnak.
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NAGY ALAJOS:

A MODERN ZENE KULCSA
– Bartók Béla életműve –
A magyarság és az egész zeneértő és zenekedvelő világ ebben az évben emlékezik Bartók Bélára, halálának 25. évfordulóján. A modern zene nagy magyar géniusza 1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson, s meghalt New Yorkban, 1945. szeptember 26-án. Lapunk Bartók-évnek tekinti az egész esztendőt s ezévi számainkban többízben is jelentkezünk Bartók életét és művét tárgyaló írásokkal.
Elsőnek az egyik legtekintélyesebb magyar Bartók-szakértő, a Kölnben élő Nagy Alajos mutatja be és értékeli a Mester alkotásait, a Bartók-kincs összességét.
A múlt század vége és korunk a technikai forradalmak korszaka. A modern technika, a természettudományok ugrásszerű fejlődése, a természet titkainak fokozottabb megismerése és e titkok felhasználása az emberiség jólétének érdekében, mindez merőben új embertípust
teremtett. Ideges, szétzilált, anyagias-racionális társadalmat. Ez az új társadalom természetesen nem elégedett
már meg a klasszikus hagyományokkal, újat, tárgyilagosabbat, reálisabbat kívánt. A valcer mézes-csepegő ringását felváltotta a jazz-zenekarok ideges ritmusa, a bájosan
lebegő szopránt a negroid énekesnők fátyolosan búgó altja.
Picasso ötlábú ménjei, a „Guernica” kimeredt szemű
halottjai és lángot fúvó bikái éppen úgy korunk forrongását és formakeresését fejezik ki, mint a Sztravinszkij
zenéjében fájdalmasan felüvöltő klarinétok, vagy Schönberg tizenkétfokú fül- és szívszaggató akkordjai, vagy
Bartók barbár-pogány ritmusai és lélekbe markoló melódiái. E három hatalmas géniuszra épül fel a mai modern
zene. A három közül azonban legeredetibb, legradikálisabb és legszisztematikusabb Bartók Béla volt.
Ugyanaz a szerep jutott neki, mint Mozartnak: életművében összefoglalja az előtte működő klasszikusok
világát – s ugyanakkor diadalra viszi a modern zenét,
amely pontosan a klasszikusokat kívánja megdönteni.
Bartók megadja a témát, amit a mai mesterek variálnak.
Első népdalgyűjtő útja az a fordulópont (1906), amely a
modern zenével egyszer s mindenkorra eljegyzi. Ugyan
már előtte is kereste az ,,Új” felé vezető utat, de minden
kísérlete zsákutcába vezetett. A magyar népzenében
ismerte fel a lehetőséget egy új zenei formanyelv megteremtésére. Abban az ősi muzsikában, amelyet eddig
senki nem vett figyelembe, mert csak pórok énekelték és
játszották. Bartók maga így jellemzi ezt a hihetetlenül
gazdag forrást „A parasztzene hatása korunk zenéjére”
(1922) c. korszakalkotó munkájában:
„Csodálatos, hogy behízelgő ereje ellenére is teljesen
mentes a szentimentalizmustól és a felesleges sallangoktól. Egyszerű, sokszor kemény, de sohasem buta, s ezért
ideális kiindulópont a zenei újjászületéshez, és az új
lehetőségek után kutató zeneszerző számára ez a legjobb
mester... A falvakban ismertük csak fel a zene forrását,
amely új lehetőségeket tárt elénk.” (Németből fordítva.)
Ebből a szülőföldből nőnek ki Bartók híres népdalfeldolgozásai és táncszvitje, de ezek a népi motívumok
maradnak továbbra is a bartóki zene legfontosabb építőkövei. Éppen úgy megtaláljuk őket a „Concerto” népdalszerű idézeteiben, mint a „Cantata Profana” vadul zakatoló ritmusában.

Népballadáink hangulatát és az Ady által csúcspontját
elérő szimbolizmus és profán misztika motívumait, Bartók zenéjének és problematikájának első összefoglalását
tárja elénk egyik legcsodálatosabb műve, „A kékszakállú
herceg vára”. Az izzó nyársak sercegése már Luigi Nono
„Auschwitz”-zenéjének gázömlését intonálja, a fény
özönlése Bartók pantheizmusának ragyogó példája, a
Kékszakállú mardosó magánya pedig a modern társadalomban elidegenedett és elszigetelt egyén sziszifuszi
kínja. Bartók már ekkor (1911-ben!) felvázolja a 20.
század emberének tragédiáját. A népdal nyelve, amely
újra meg újra felbukkan egyetlen operájában, itt már az
európai muzsika szerves részévé vált, összenőtt a modern
szellemi áramlatok haladó zenéjével.
Az „Allegro Barbaro” pogány ritmusai a zenében kb.
ugyanazt jelentik, amit Ady szent barbársága a magyar
költészetben. Az új utakat kereső Bartók körül már áll a
harc: a „széplelkek” nem értik ezt a kemény, minden
szentimentalizmust kizáró zenét, szívesebben bóbiskolnak a romantikusok andalító melódiáira. A haladóbb,
modern kortársak (mint pl. Kodály, Sztravinszkij, Hindemith) azonban az „új idők új dalait” látják ezekben az
alkotásokban.
Bartók életművét és fejlődését azonban – ahogy ezt
több zenetudós is hangsúlyozta – vonósnégyesein keresztül tudjuk legjobban nyomon követni. Az 1908-ban megírt 1. vonósnégyes és az 1939-ben befejezett 6. vonósnégyes között egy beteljesült művészi élet áll: a fiatal, utat
kereső művész lázongó lelkesedése és a csúcspontját
elért bölcs elgondolkodtató nyugodt mosolya. A forradalmian barbár Bartók a 6. vonósnégyesben már nyugodtan szembeállhat a klasszikus halhatatlanokkal, az általa
kezdeményezett „Új” elérte első diadalát. „A melódia itt
már sokkal folyamatosabb, a harmónia tágabb, az egész
kompozíció tisztább, a különböző témák sokkal egyszerűbbnek mutatkoznak, egyben kevésbé kísérletinek...
Bartók tán nem tudta, hogy ez az utolsó mű, amelyet
forrón szeretett hazájában befejezhetett (holott a háború
akkor már kitört). Ez a mű ma prófétaian idézi azt a válságos korszakot, tisztasága tökéletes.” (C. Mason.)
Az 1. és a 6. vonósnégyes között azonban egész életmű áll, minden szenvedésével és apró örömével.
Nem véletlen, hogy Bartók minden színpadi műve az
elszigetelt modern egyén tragédiáját tükrözi. Nem véletlen az sem, hogy e színpadi művek főtémája a kiolthatatlan vágy, az önfeláldozó, önmardosó, a meg nem értett
szerelem. Ez csillan ki a „Kékszakállú” palotájának (lelkének) minden szögletéből, a „Fából faragott királyfi”
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zsongó ütemeiből. Ez az olthatatlan vágy az, amely a
„csodálatos mandarint” a lány csókjában megöli. Ez a
lelki magány az, amely egész életén végigkíséri. Nemhiába írja már fiatal éveiben anyjának: „... tudom előre,
hogy ez a lelki magány lesz a sorsom.”
A bartóki zene újabb csúcspontját éri el a „Cantata
Profana”-ban. Sokan román népdalokból származó alkotásnak tartották. Bartók maga tiltakozott ez ellen a feltételezés ellen legjobban: „A ,Cantata Profanában’ csak a
szöveg román, a tematikai anyag saját kompozíció, még
csak messziről sem hasonlít a román népzenéhez, egyes
részekben egyetlen népdalszerű hangot sem lehet találni.” Hogy ez a mű mégis folklorisztikus jellegű, azt azzal
okolhatjuk meg, hogy Bartók maga támasztott hasonló
igényt a modern zeneszerzőkkel szemben: „Még egy ...
lehetőség van arra, hogy a parasztzenét egy szerzeményben kimutassuk: ha sem parasztdalok, sem azok imitációja nem mutatkozik bennük, ellenben az egész zenét sajátos atmoszférájukkal áthatják. Itt elmondhatjuk, hogy a
zeneszerző teljesen magába szívta a parasztzene lényegét, azt zenei anyanyelvévé tette és oly tökéletesen uralja, mint egy költő.” A „Cantata Profana” Bartók fejlődésének egyik legjelentősebb állomása.
Tizenkét hosszú esztendő szülötte a „Mikrokozmosz”
hat kötete. Bartók pedagógiai céllal írta. Sok darabja
folklorisztikus eredetű. Egyszerű alkotások ezek, de
éppen egyszerűségükben rejlik minden varázsuk. Teljesen új világot tárnak fel előttünk, mint a mikroszkóp
lencséi a sejtek életében. Ez a 153 művecske nemcsak a
bartóki formavilágot és zenei nyelvezetének szépségeit
tárja fel, de már utat mutat a későbbi korok zenéjéhez is.
Nem esünk túlzásba, ha kimondjuk: ezek a rövid zongoradarabok a modern zene értelmező szótárának tekinthetők. Bartók ezzel nemcsak mint az ifjúság nagy barátja és
tanítómestere, de mint szisztematikusan összegező és
előremutató zenetudós is beírta nevét a nagy lipcsei muzsikus-zseni, Johann Sebastian Bach mellé. Ki ne gondolna itt a nagy német mester híres ciklusára, a
„Wohltemperiertes Klavier”-ra? Ha Bartók mást nem is
írt volna, mint ezeket a miniatűröket, már ezek is megőrizték volna nevét az utókor számára.
Zenekari muzsikájának másik nagy csúcspontja a
„Zene húros és ütőhangszerekre és cselesztára”. Bartók
ebben a műben még egyszer összefoglalja elődeinek
haladó hagyományait és merészen előretör a jövőbe. Az
édes zsongást széttöri a bartóki éles disszonancia. Mint
Dante a ,,Paradiso”-ban, itt Bartókról is lehullt már a föld
salakja. A jövő muzsikája köszönt bennünket, mint a
szférák zenéje. Fel-felcsillan még ugyan a küzdés ritmusa, de ott van már a tenger nyugalma is. Nem hiába
mondta Bartók az egyik próba közben: „Nem hallja? Ez a
tenger”. A pantheista Bartók számára ez annyit jelentett,
ez az üldözött élet utáni nyugalom, a Paradiso.
Mintegy búcsúzóul élete utolsó korszakában még
egyszer összeméri erejét a modern zene másik nagy mesterével, a tizenkéthangú zene atyjával, Arnold Schönberggel. Menuhin vallomása szerint ennek a harcnak
égisze alatt írja második hegedűversenyét: „Meg akarta
mutatni Schönbergnek, hogy lehet tizenkét hangú zenét
írni, anélkül, hogy az atonális legyen.” Mert Bartók szá-

mára a tonalitás és a melos mindvégig a zene fontos
építőanyaga marad. Nem mond le róluk a disszonancia és
az atonalitás javára, mint mai zeneszerzőink és epigonjainak nagy része ezt teszi, sokszor minden ok nélkül.
A modern dallamvezetés és az új ritmika egyik legszebb példája Bartók egyik utolsó alkotása, a még Európában befejezett „Divertimento vonószenekarra”. Minden üteme a mozarti muzsika játékos könnyedségét és
gondolati mélységeit sugározza. Bartók itt még egyszer
visszatér a zene ősi ihletőjéhez és komponenséhez, a
tánchoz. Mozarti derű és vad rituális ritmika váltják
egymást. Az egész mű gondolatvilága Bartók hihetetlenül gazdag humorában gyökerezik. Mintha ez az örökké
komoly férfi itt engedne szabad teret a vidámságnak. De
abban is hasonlít Mozart divertimentióihoz, hogy Bartók
egy éppen olyan korban írta, mikor semmivel sem ment
neki jobban, mint a salzburgi mesternek, mikor hazájának elhagyása a gondolatból tetté érett. Hogy Bartók
számára az emigráció mit jelentett, csak akkor tudjuk
felmérni, ha belegondolunk abba, hogy az emigráció
teljesen megbénította népdalgyűjtő munkáját. A „Divertimento” szinte önmaga vigasztalása, mintha Bartók
ebben a darabban saját magát akarná bátorítani. Ősbemutatójára már új hazájában, Amerikában került csak sor.
A nagy mester utolsó nagy zenekari alkotása a
„Hangverseny zenekarra” (Concerto) is a mozarti zenére
és a mozarti sorsra emlékeztet. Amerikai emigrációja
alatt rengeteget nélkülözött. Sokszor annyi pénzük sem
volt, hogy zongorájuk bérét – amivel kenyerüket keresték
– kifizessék. Betegsége, a leukémia is egyre jobban elhatalmasodott rajta, olyannyira, hogy végül már hangversenyezni sem tudott. Kvótán felül érkezett Amerikába, nem
ismerték el politikai menekültnek, az államtól semmiféle
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támogatást nem kapott. Néha egy-egy zenei egylet akarta
anyagilag támogatni, de a büszke Bartók mindig elutasította az ingyenes segítséget.
Híres „Requiemjét” Mozart egy ismeretlen megrendelésére komponálta. Megírása után hamarosan meghalt
a nagy mester. Bartók „Concerto”-ját Kussewitzky, a
Boston Sinfonieorchestre híres karmestere rendelte meg
elhunyt felesége emlékére. Tulajdonképpen azért, hogy a
halálos beteg Bartókot segítse. Ez az utolsó zenekari mű,
amit Bartók teljesen befejezhetett. Egy keserves élet
szinfóniája ez, beethoveni mélységekkel. A mardosó
honvágy muzsikája, Bartók Requiemje. Tele van szomorúsággal és humorral. E két motívum szinte tételenként
váltja egymást. Bartók nemcsak Lehár egyik operettkupléja felett gúnyolódik ördögi jókedvvel, de felidézi az
erdélyi bércek komor fenségét, a magyar tájak emlékét, a

rapszodikusan csapongó magyar lelket. Bár egyáltalán
nem népi zene (egy-két idézettől eltekintve), minden
ütemében ott él a magyar szellem. Nem patétikusan,
kihívóan, melletverve, hanem lemondóan és fájón. Mint
Mozart a Requiem megírása után, a „Concerto” ősbemutatója után Bartók is hamarosan elköltözött az élők sorából.
Tulajdonképpen arról kellett volna írnom, hol van
Bartók helye a modern zenében. Ehelyett példákat hoztam fel műveiből és életéből. Ezzel azt hiszem igazabban
szolgáltam a Mester emlékét, mintha azt írtam volna róla,
hogy ő volt a 20. század legnagyobb muzsikusa. Ez ellen
ő tiltakozott volna legelőször. Helyét meghatározzák
művei, amelyek magyar talajból nőttek ki, de ma már az
egész emberiség szellemi kincsei közé tartoznak. Menuhin, a nagy hegedűművész mondta egyszer róla: „Azt
hiszem, Bartók a modern zene kulcsa.”

KATONA EMIL:

E GY HANG O ROSZORSZÁGBÓL
– A. D. Sakharov könyve: „Progress, Coexistence and Intellectual Freedom” –
fejlődtünk, hogy többszörösen el tudjuk pusztítani önmagunkat – bármelyik fél egyedül is. És sok nyugati gondolkodóhoz hasonlóan egy következő világháborút univerzális öngyilkosságnak nevez. Így természetesen elítéli
a második világháború pusztításait és az azóta folyó
háborúkat is.
Szélsőséges eszméknek nevezi a nemzetiszocializmust, a sztálinizmust, a maoizmust. Irata, talán első ízben
a (szovjet) történelemben, arról is szól, hogy mi történt a
Szovjetunióban a második világháború során. Véleménye
szerint az NKDV működése körülbelül 10-15 millió
halálos áldozatot követelt. Nemcsak Vorkutáról és
Norilszkról beszél, de a krimi tatárok, volganémetek,
kalmükök és más kaukázusi népcsoportok tömeges kitelepítéséről és pusztításáról is. Sakharov memoranduma
talán az első szovjet leírás arról, hogy a második világháború után a Németországból hazatérő szovjet hadifoglyokat Sztálin koncentrációs táborba küldte; mint forrásmunkára hivatkozik R. Medvedev ezeroldalas könyvére,
ami Nyugaton ismeretlen. Leírja, hogy 1936 és 39 között
1.2 millió párttagot (a teljes taglétszám fele) tartóztattak
le és ebből csak 50 ezer szabadult ki ismét. Körülbelül
600.000-re becsüli azok számát, akik a kihallgatások alatt
vagy halálos ítéletek következtében haltak meg. A többi
a táborokban maradt – örökre. Sakharov feltétlenül szükségesnek tartja az összes akkori okmányok nyilvánosságra hozatalát. A személyi kultuszt „őrültségnek” nevezi.
Elítéli a szovjet cenzúrát és azt írja, hogy a szovjet vezetők, miután 50 éven át az összlakosságnak még a gondolatait is tökéletesen uralták, ma már a szabadságjogokról
való egyszerű beszélgetéstől is félnek. Amikor művét
írta, még nem voltak szovjet tankok Prágában és
Sakharov erősen rokonszenvezett a csehszlovákiai reformmozgalommal.
Figyelemreméltó Sakharov tervezete, amely, mintegy
első fázisában, a többpárt-rendszer bevezetését javasolja
a Szovjetunióban és a többi kommunista országban. A
világ minden országában megszüntetendőnek mondja a

1968-ban a „New York Times” kiadásában jelent
meg ez a valószínűleg csak kevesek által ismert 158
oldalas könyv. Az eredeti tanulmány már 1968 első felében a Szovjetunióban látott napvilágot: szerzője eljuttatta
ugyanis az ottani közéleti személyeknek, politikusoknak
és tudósoknak azzal a szándékkal, ahogy maga írja: „Ezt
az iratot szerzője ajánlja országunk vezetőinek, valamennyi polgárának és minden jóakaratú embernek ezen a
földön. Célja: nyílt és őszinte vita a nyilvánosság előtt.”
A szerző, A. D. Sakharov 1921-ben született, egyetemi tanulmányait mindvégig kitűnően végezte, 26 éves
korában a fizika doktora lett és azóta is atomfizikai kutatásokkal foglalkozik. A Szovjetunióban „a hidrogénbomba atyjának” nevezik (mint nálunk Nyugaton Teller
Edét), ami azért is említésre méltó, mert – amerikai adat
szerint – a Szovjetunióban a hidrogénfúziós kísérletek
néhány hónappal az amerikai kísérletek előtt történtek.
Sakharov 32 éves korában a Szovjet Tudományos Akadémia legfiatalabb tagja lett, azóta is sokat vitázott a
szovjet oktatás reformja érdekében, élesen bírálta a Sztálin által nagyra becsült Micsurin-Liszenko iskolát és
Sztalin halála után többször nyilvánosan felszólalt a
neosztálinizmus ellen.
Ebben a legújabb vitairatában Sakharov olyan véleményeket közöl, amelyek hasonlítanak sok nyugati tudós
véleményéhez. Az emberiség jövőjére gondolva, arra a
következtetésre jut, hogy ha a nagyhatalmak (valamenynyien) nem cselekednek és nem elég gyorsan, úgy nem
lesz semmiféle jövő. Az előszóban kifejti, hogy meggyőződése szerint az emberiség két legfontosabb kérdése ma:
először a tökéletes pusztulás, amelyet az emberiség felosztása és a technikai fejlődés együttesen mozdít elő,
mint szörnyű lehetőséget; másodszor az intellektuálisszellemi szabadság szükségessége. Furcsa módon
nemcsak az ú. n. „normális” szabadságjogokat tartja
fontosnak (gyülekezési-, sajtó-, bírálat-), hanem az előítéletektől való szabadságot is. Számos amerikai adatra
támaszkodva kifejti, hogy ma már szerencsére annyira
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fajgyűlöletet és a militarizmust, mindenütt erőteljes szociális fejlődést szorgalmaz. Demokratikus kormányzást
követel mindenütt s a fejlődés alapjának a nyílt, őszinte
vitát tartja, mert félelemmel és előítéletekkel semmit sem
lehet megoldani.
Sűrítve ez a könyv mondanivalója. A mai körülményekre alapított, természettudományi pontossággal és
nagyon sok ember szerint szinte naivan előadott gondolatok kétségtelenül a jövőbe néznek. A könyv jelentősége
azonban nem utolsósorban az, hogy a Szovjetunióban
íródott, egy nemzetközileg elismert tudós által. A „Science” című amerikai tudományos hetilap szerint (1969
május 30-i szám, 1043 oldal). Sakharovot megfosztották
tudományos tisztségeitől és valószínűleg az Akadémiából
is kizárták e könyve miatt. Másik figyelemreméltó körülmény pedig az a már sokat hallott, de sohasem teljesen
átérzett (mert annyira rossz) tény, hogy technológiai
(haditechnikai) fejlődésünk messze megelőzte az úgynevezett „morális” vagy szellemi fejlődésünket. A múltban
minden szépnek látszik (ha az nekem jó volt), de csak
addig, amíg egyoldalúak vagyunk és általánosítunk. A

kérdés ma valóban az, hogy az emberiség elpusztuljon
vagy sem. Tény, hogy háborúk mindig voltak. Az is tény,
hogy alapvető problémákat a háborúk hosszabb időre
sohasem oldottak meg. Hogy lehetne háború nélkül élni?
Nem tudjuk, még nem próbáltuk. De mi lenne, ha mindkét fél, őszintén, nem akarna háborút? A sok erkölcsi
tanítás, az emberi felsőbbrendűség eszméi, mindenféle
etikai tanok ellenére is, ma is csak azok vagyunk, amik
voltunk, akiknek csak a saját barlangjuk (házuk, autójuk), bőrszínük, nyelvük, véleményük (ami nem szükségképpen igaz és logikus) a legfontosabb és akiknek a
„szeresd felebarátodat” csak a saját bőrszínre, véleménycsoportra vonatkozik és csak addig tart, amíg az olcsó,
kényelmes és mutatós, főleg pedig saját érdekeinkkel
nem ellenkezik. Az élők világának „legfelsőbbrendű”
tagjai vagyunk, az egyedüliek, akik saját fajtájukat is
szinte futószalagon gyilkoljuk. Lehet, hogy mindez nem
hangzik szépnek – de nem igaz? E rövid ismertetés írása
közben jutott eszembe H. G. Wells egyik gondolata: „A
civilizáció nem más, mint versenyfutás a művelődés és
katasztrófa között.”

TASSONYI GYULA:

NÉHÁNY SZÓ SVÁJ CRÓL
– A föderális gondolat a gyakorlatban –
lakta, amelynek legfőbb exportcikke saját fiainak a vére
volt. Alig van ebben az időben olyan csatatér, ahol svájci
zsoldosok vére ne folyt volna. Nem is mindegyik kanton
csatlakozott saját jószántából a Szövetséges-Államokhoz.
Többeket véres háborúkban győztek le és csatoltak a
Szövetséghez. Ezeket a kantonokat mint megvert ellenséget kezelték és alárendelt területként kormányozták.
Csak a napóleoni időkben, 1803-ban érték el ezek a területek is az egyenjogúságot.
A mai humanisztikus Svájc tehát történelmi fejlődés
eredményeként, az örökös vérveszteségek és háborúk
tanulságaként alakult ki. A svájci nép lelki átalakulása az
alkotmánytörvényekben jut kifejezésre. Az 1848. és
1874. évi alkotmánytörvények teremtették meg azt az
alapot, amelyre a mai Svájc felépül. Ennek az alkotmánynak főbb rendelkezései és ismérvei a következők.
A 25 svájci kanton egyenjogú. Minden kantonnak saját alkotmánya és saját kormánya van. Svájc négy nyelvcsoportja: a német, francia, olasz és räte-román mindegyike államnyelv. A svájci alkotmány minden hatalmi
koncentrációt eleve kizár. Nincs államfője abban az értelemben, mint más államoknál; és nincs miniszterelnöke.
Az Államszövetség elnöki tisztét felváltva a kormány
tagjai viselik. A soron levő államtanácsos (miniszter) az
államelnöki tisztet egy évig tölti be és csak reprezentatív
feladata van. A kormány egy héttagú testület. Tagjai
egyenjogúak, miniszterelnök nincs. Az egyes miniszterek
hatásköre megfelel más államok miniszteri hatáskörének,
két lényeges eltéréssel:
1. a felelősséget minden fontosabb határozatnál
közösen viselik;

Ha az emigrációban politikai beszélgetések során,
akadémikus jellegű tervezgetések és eszmecserék közben
szóba kerül a közép- és délkeleteurópai államok jövője,
szinte kivétel nélkül mindig felmerül Svájc neve is.
Mindazok, akik ennek a területnek a jövőjét
föderalisztikus alapon képzelik el, Svájcot, mint a föderáció mintaképét említik. Ezt a Svájcot azonban, amelyre
oly gyakran és oly szívesen hivatkoznak, valójában csak
kevesen ismerik. Nézzük meg, hogyan alakult ki Svájcban a föderalisztikus rendszer és melyek ennek a politikai berendezkedésnek a főbb jellemzői.
A Svájci Szövetséges Állam történelme a 13. századba nyúlik vissza. Három kanton, az úgynevezett ős kantonok, Uri, Schwyz és Unterwalden 1291-ben örök szövetséget esküdött egymásnak az idegenek ellen. A szövetséges kantonok győzelme 1315-ben Morgartennél
megvetette egy nagyhatalmi politika előfeltételeit. Ez a
nagyhatalmi politika, amely a szövetségesektől sok áldozatot követelt, 1515-ben a Marignanonál elszenvedett
vereséggel ért véget. Ez a vereség kijózanította az időközben 13 kantonra növekedett szövetségeseket a nagyhatalmi ábrándból. Ettől az időponttól kezdve a Szövetség elkerült minden háborús kockázatot és gyakorlatilag
már semlegességi politikát űzött. Az 1812. évi bécsi
kongresszus és az azt követő párizsi konvenció Svájc
semlegességét európai érdeknek nyilvánította és nemzetközi okmányokban szavatolta. Azóta Svájc megszakítás
nélkül semleges.
Aki a középkori Svájcot a mai Svájccal kívánja öszszehasonlítani, a szabadság szeretetén kívül alig talál más
közös vonást. A középkori Svájcot nyers, harcias nép
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gazdasággal nem rendelkező Svájcban ma olcsóbban
lehet élni, mint sok, fejlett mezőgazdaságáról híres államban. Az ötnapos munkahét bevezetése, az öregségi
biztosítás korszerűsítése, a kollektív bérszerződések
mind ennek az átalakulásnak az egyre szembeötlőbb
látható jelei. Ez a kis ország megmutatta, hogyan lehet
szociális alkotásokat az állam közreműködése nélkül is
megvalósítani.
(Nálunk Magyarországon többek között azzal járatták
le a szocializmust, hogy a polgár a mindennapi élet kellemetlenségeinél is mindig az állammal találta magát
szemben. Az állam volt az, amely nem adott csapot a
vízvezetékhez, amely selejtes, harmadrangú húst árult a
mészárszékekben és rosszul mérte az árut az élelmiszerüzletekben.)
A svájci föderalizmus történelmi fejlődés eredményeként alakult ki, és a maga teljességében csak a svájci
népre alkalmazható. Ami azonban mindnyájunk számára
példaképül szolgálhat, az az államot alkotó különböző
népek békés együttélésének alapgondolata. Svájc a gyakorlatban bizonyította be, hogy ez a békés együttélés
igenis lehetséges. Bizonyára vannak a svájci nyelvcsoportok között is ellentétek, de az együttműködés művészete éppen abban nyilvánul meg, hogy ezeket az ellentéteket kölcsönös megértéssel és kölcsönös engedményekkel mindenkor ki tudják küszöbölni.

2. a parlament nem kényszerítheti a minisztert lemondásra.
Ez a berendezkedés függetleníti a minisztereket a napi pártharcoktól és nagyfokú stabilitást biztosít.
Hadseregfőparancsnok a svájci hadseregben nincs.
Csak háborús veszély esetén választanak főparancsnokot
(generálist), és csak a veszély tartamára.
A törvényhozásban a Ständerat (felsőház) és a
Nationalrat (képviselőház) jogköre azonos.
Svájc az egyetlen állam Európában, amely a közvetlen demokrácia formáit alkotmányában megőrizte. Ezek:
a referendum és az iniciatíva. A referendum joga azt
jelenti, hogy a parlament által megszavazott törvények
csak akkor válnak érvényessé, ha a polgárok 90 napon
belül, 30.0000 aláírás gyűjtésével, nem élnek a referendum (népszavazás) jogával. A második közvetlen demokratikus intézmény az iniciatíva minden svájci polgár
számára biztosítja a jogot, hogy 50.000 aláírás gyűjtése
esetén alkotmánymódosítást kérhessen.
A demokrácia igazi hordozója azonban a kereken háromezernyi község. A községeknek saját jogszabályaik
vannak és a községi gyűléseken minden polgárnak joga
van a fontosabb határozatoknál közreműködnie. Ezek a
községek adják az első politikai iskolázást a svájci polgároknak. A községek messzemenő jogkörét jellemzi az a
tény, hogy a svájci polgárjogot a községek adják. Csak a
községi polgárjog elnyerése esetén kaphatja meg a kérvényező a kantontól és az államtól is a polgárjogot. Minden svájci állampolgár tehát 3 állampolgársággal rendelkezik: polgára egy községnek, polgára egy kantonnak és
polgára az államnak.
Szinte felesleges megemlíteni, hogy a szólás-, sajtóés vallásszabadság messzemenően biztosítva van. Svájc
egyik legnagyobb érdeme a vöröskeresztes mozgalom
megteremtése. A háború ütötte sebek gyógyításával
Svájc az egész világon megbecsült nevet vívott ki magának.
És az emberek? Hogyan élnek? Hogyan gondolkodnak? A lakosság többsége ma még nem tudja felfogni,
hogy annak a különleges helyzetnek, amelyet Svájc a két
világháború során élvezett, esetleg örökre vége. Annál
megbecsülendőbb, hogy az ország vezetői a közvélemény ólomsúlyával szemben is, lépésről-lépésre rávezetik az országot az elkerülhetetlen társadalmi átalakulás
útjára. Az önkéntes szövetkezeti mozgalom például másfél évtizede még csak palánta volt. Az emberek pl. szégyellték bevallani, hogy a „Migro” szövetkezetben vásároltak. Ma már ez nem szégyen. A kis palántából hatalmas fa lett. A „Migro” és a többi szövetkezet árszabályozó tevékenységének köszönhető, hogy a komoly mező-

FORRAI ESZTER:

ŐSZI VERS
Hogy megismerjem, hogy milyen az őszi
rozsdabarna
Kisétálok az erdő palettájára
Festőállványok a meztelen fák
S a jószagú föld a színéhes vászon –
Ellesem az ősz gyors ecsetvonásait
Megtanulom a színkeverés alapját,
A lágy barna tónusok
A rozsdavörös és az okker színharmóniáját –
Mesterem vállonvereget
S mint aki jól végezte dolgát
Hazamegyek.
S a falra akasztom a képet,
Amelyet rólad álmodtam
Ezen az őszi délután.
*
Forrai Eszter előző számunkban közölt versébe értelem zavaró sajtóhiba csúszott be, így kötelességünknek
tartottuk a verset újra, egészében közölni.

BALÁZS GYULA:

T UDÓSÍTÁS KERESETLEN SZAVAKKAL
– A magyar egyetemi ifjúság élete –
sőoktatási tanintézetekbe. Az egyetemekre, főiskolákra
való bejutás azonban közel sem olyan egyszerű, mint a
nyugati országokban.

Magyarországon az érettségi bizonyítvány megszerzése után a diákoknak mintegy 50 százaléka kíván tovább tanulni s pályázza meg a felvételt a különböző fel15

hivatott, sőt előfordult, hogy az ilyen „renitenskedőt” fél
évre kizárták az egyetemről. Szerencsére a professzorok
és a többi oktató túlnyomó része egyáltalán nem mondható a rendszer emberének. Így a vizsgák során valóban a
tudás, a szakmai felkészültség dominál, s nem a Rákosirezsim maradványaként még mindig virágzó átkos káderpolitika.
A nyári szünidőben az egyetemi hallgatókat többnyire
kötelező erővel, bár névleg önkéntes munkatáborokba
osztják be. A fiúk lápot csapolnak a Hanságban, a lányok
pedig különböző állami gazdaságokban gyümölcsöt
szednek. Mindezt persze ingyen, a mindennemű kizsákmányolást elítélő proletárdiktatúra szellemében. Ezzel
kapcsolatban szeretnék egy példát elmondani, egy esetet,
amely előző munkahelyemen történt, s világosan tükrözi
mind a munkaadók, mind az ifjúság hozzáállását e nemes
„társadalmi munkához”.
Köztudomású dolog, hogy a száraz 1968-as esztendő
igen jelentős terméskiesést eredményezett, különösen a
gyümölcs- és zöldségfélékben. Állami gazdaságunk
vezetői józanul látva, hogy a különben is csekély termésben a kivezényelt 18-20 éves lányok több kárt tesznek,
mint hasznot, tárgyalásokba bocsátkozott a Központi
KISZ-Bizottsággal és felajánlotta, hogy inkább fizetnek
üdülési hozzájárulást, de több csoportot már ne hozzanak. Négy napos tárgyalás után megszületett a döntés: a
lányokat (átl. 200-250 fő) augusztus 20-ig foglalkoztatni
kell, ha szükséges a gazdaság ideiglenes dolgozóinak egy
részét bocsássák el. Bár a gazdaságnak jelentős ráfizetést
jelentett, mégis mind a munkatábor, mind az összes szerződött dolgozó maradt.
Az egyetemi tanulmányok befejezése után a legnagyobb probléma az elhelyezkedés. Nem mintha nem
lenne elegendő állás, de azok holléte, illetve azok milyensége okozza a fő problémát. A „Társadalmi Szemle”
egyik legutóbbi számában a cikkíró leszögezi: „az a cél,
hogy olyan emberek kerüljenek vezető beosztásba, akik
megfelelnek a párt káderpolitikája szerinti hármas követelménynek”; ez pedig nem más, mint elmélyült ideológiai, marxista-leninista ismeretek, beosztástól függő
felső vagy középfokú iskolai végzettség, valamint a
munkás-paraszt származás.
Meg kell jegyezni azonban, hogy a fenti kritériumoknak teljes egészében megfelelő szakemberekből sohasem
lesz annyi, hogy számuk a termelőüzemekben figyelemreméltó lenne.
Május végén megjelennek az egyetemeken a különböző üzemek és vállalatok címei, ahol egy-egy állást meg
lehet pályázni. A gyakorlatban ez úgy fest, hogy a pályázati lapon három üzemet kell megnevezni, ahol a jelölt
dolgozni szeretne, s utána ettől függetlenül ott kezd el
dolgozni, ahová az egyetem elhelyezi. Aktív párttagnak
kell lenni, ill. igen erős protekcióval kell rendelkezni
ahhoz, hogy valaki a pályázott állást megkapja. Budapesten vagy nagyobb városban elhelyezkedni alig lehetséges.
De mi vár azokra, akik vidéki termelőüzemekbe kerülnek? Sajnos a fiatal szakembereket általában még igen
mostoha munka- és lakáskörülmények várják, s gyakran
nem azt a feladatkört töltik be, amelyhez egyetemi vagy
főiskolai végzettség szükséges. Manapság még mindig

Bár a kormány úton-útfélen hangoztatja, hogy megszűnt a káderpolitika, az egyetemi jelentkezési űrlapokon
még mindig egész sor kényelmetlen kérdés szerepel.
Milyen kommunista tömegszervezetnek volt tagja, illetve
tagja jelenleg? Szülei párttagok-e? Mióta? Volt-e KISZ
munkatáborban? (Ahol t.i. társadalmi munkában, vagyis
ingyen kell építeni a szocializmust.)
Bizony, akiknél ezek a rovatok üresen maradnak, már
eleve hátránnyal indul, akinél azonban megtelnek, mondhatni többet ér, mint egy kitűnő érettségi bizonyítvány.
A jelenleg érvényes felvételi rendszer szerint az elérhető maximális pontszám 20, amelyből 10 az érettségi
bizonyítvány, 10 pedig a felvételin elért eredmény alapján szedhető össze.
A felvételi vizsga írásbeli részében valóban elméleti
felkészültségről tesznek tanúbizonyságot a jelöltek. A
szóbeli vizsgán azonban a fő, döntő szerep a politikáé. Itt
már nem a szakmai tudást vizsgálják, hanem a világnézeti beállítottságot. A felvételiztetés ezen része inkább egy
pártszemináriumhoz, mint egyetemi felvételi vizsgához
hasonlít.
A felvételiztető bizottságok feladata minden erővel a
munkás- és parasztszármazásúak előtérbe juttatása, ami
önmagában nem lenne baj, ha nem volna diszkriminációs
jellege. De szinte általánosnak mondható az az eset, ami
egyetemünkön is megtörtént. Nem javasolták például egy
budapesti fiatalember felvételét, aki ugyan kitűnően
érettségizett és a felvételi vizsgán is maximális pontszámot ért el, de elkövette azt a könnyelműséget, hogy értelmiségi családból származott. Szülei ugyanis mindketten orvosok voltak.
Ugyanakkor felvettek olyan jelentkezőt, aki bár
gyenge-közepes eredménnyel érettségizett és a felvételi
vizsgán mindössze 3 pontot ért el a 10-ből, de apja egy
vidéki termelőszövetkezet párttitkára volt. Más lapra
tartozik, hogy gyenge képességei, illetve felkészültsége
miatt az első szemeszter után el kellett hagynia az egyetemet, mivel egyetlen vizsgát sem tudott eredményesen
letenni s a professzorok nem vették figyelembe kiváló
származását.
A kormány minden erőfeszítése ellenére, az egyetemi
ifjúságnak mintegy 60 százaléka jelenleg is értelmiségi
családból származik.
Az egyetemekre való bekerülésnél még mindig nagy
szerepet játszik a protekció. Igen sokat számít, hogy
kinek milyen „keresztapja” van, illetve melyik magas
rangú minisztériumi tisztviselőt sikerül aranyórával vagy
néhány nyugati árucikkel korrumpálni és így biztosítani
az egyetemi felvételt.
Az egyetemi hallgatók túlnyomó többsége kollégiumokban nyer elhelyezést. Ezek a kollégiumok mondhatni
minden igényt kielégítő kényelmet biztosítanak. Igaz,
hogy az épületek rohammunkában, úgynevezett „szocialista munkaversenyben” készültek, s előfordul, hogy az
ajtó becsukása után a fél fal is utána dől. De hát ez elég
gyakori jelenség Magyarországon.
Sajnálatos azonban, hogy minden diákotthonban van
néhány „beépített” ember, aki társai besúgására hivatott.
Többször előfordult, hogy egy-egy Kádár-beszéd televízió-közvetítése után néhány közbeszólót másnap a dékán
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nem ritka eset, hogy egy mérnök kénytelen valójában
technikusi, művezetői, brigádvezetői, sőt szakmunkás
feladatkörbe tartozó teendőket ellátni, csekély munkabérért.
Sok helyen ugyanis még nincsenek pontosan meghatározva és elhatárolva a különféle munkakörök, s a vezető beosztásokat többnyire még mindig a szakképzetlen
pártkáderek töltik be. Amíg az említett hiányosságokat,
illetve hibákat nem szüntetik meg, addig senki sem várhatja el, hogy a fiatal mérnökök tevékenysége olyan
gyümölcsöző legyen, mint amilyen rendezett viszonyok
között lehetne.
Az egyetemeken és főiskolákon valóban jó körülmények között tanulnak a diákok. Amikor azonban kikerülnek az iskolapadból és vidéken vállalnak állást, nem
találják meg ugyanazt a kényelmet, így igényességük,
ami egyetemi éveikben sajátjukká vált, feltétlenül csalódás forrása lesz. A „szocializmus” szakadatlan építésének
mintegy sajátosságaként a vidéki üzemek élet- és munkakörülményei rendkívül lassú ütemben javulnak, s bizony nagyon kevés fiatal szakembernek van türelme ezt a
bizonytalan fejlődést kivárni, hisz nem áll módjában,
hogy a javulás érdekében bármit is tegyen.
A szakmai teendőkön kívül maga a falu, az új környezet is súlyos megpróbáltatások elé állítja az egyetemről kikerülő fiatal értelmiségieket. A „Népszabadság”
múlt év márc. 9-i számában közzétette Dr. Kiss Albert –
a gödöllői Agrártudományi Egyetem rektorának – nyilatkozatát, mely szerint, idézem: „Kiválóan képzett szakemberek vannak a tőkés mezőgazdasági nagyüzemben is.
Mi nem elégedhetünk meg azzal, hogy ugyanolyan vagy
még jobb szakmai felkészültségű fiatalokat indítsunk
útnak. A mi mércénk csak az lehet, hogy a tsz-ekbe,
állami gazdaságokba kerülő szakember az egészséges
társadalmi fejlődésnek erjesztője, egyik vezetője legyen
falun.” Eddig a cikk.
A fiatal értelmiségieknek tehát elsősorban nem jó
szakembernek, hanem a Kádár-rezsim propagandistájának kell lennie. De a hallgatók beállítottságát világosan
tükrözi, hogy az elmúlt államvizsgák idején politikai
gazdaságtanból a jelöltek 36 százaléka sikertelenül sze-

repelt, bár többségük szaktárgyakból jó, ill. jeles eredménnyel vizsgázott. E kényszerítő eszközök ellenére a
fiatal értelmiségiek nem lettek a szocializmus zászlóvivői.
Tény, hogy a vidéki értelmiség fejlődésének kritikus
szakaszában van, most igényelné a legtöbb törődést, s
most lehetne leginkább befolyásolni végleges kialakulását. Fontos ez több okból is. Először, mert funkcióinál
fogva a mai falusi értelmiség többnyire gazdasági kulcsszerepet visz a falu termelőtevékenységében, s mert
politikai-társadalmi hatása a környezetére igen nagy.
Továbbá azért is, mert ha a mai magyar falu nem is teljesen szellemi ugar, de hasonló ahhoz, és nem könnyű
terep az értelmiségi lét számára. Nemcsak felszabadíthatja, de elmaradott, konzervatív viszonyainál fogva le is
húzhatja, tönkre is teheti a fiatalok, a még pályájuk kezdetén tartó szakemberek friss ambícióit, és kikezdheti
intellektuális igényeit. Való igaz, hogy nemcsak a falusi
sár húzza le a csizmát, de a provincializmusnak, a kisszerűségnek is megvan a visszahúzó ereje, ami nem is kevés.
Az új vidéki értelmiséginek erős intellektuális tartása
kellene hogy legyen. Ő gyakoroljon hatást a környezetére, az ő szellemi igényei formálják azt, s nem megfordítva, önmagát elvesztve dekultúrálódjék, amire sajnos igen
sok példa van manapság.
Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése óta már
kerek két esztendő telt el. Az üzemek sokat hangoztatott
nagyobb önállósága csak írás maradt és a gyakorlatban
nem terjedt el eléggé. Hiába igyekeznek a fiatal szakemberek a tudomány vívmányait, új, jól bevált kísérleteket,
új módszereket a gyakorlatban bevezetni, fáradozásuk a
lassú bürokratikus ügyintézés, a többi vezető aggályoskodása vagy éppen más üzemek vállalkozókészségének
hiánya miatt kárba vész.
A fiatal értelmiségieknek odahaza a magas szakmai
felkészültségen kívül igen erős akaratra és nagy adag
optimizmusra volna szükségük ahhoz, hogy néhány kudarc s a meg nem szűnő nehézségek miatt ambíciójukat,
alkotókedvüket el ne veszítsék. De „rebus sic stantibus”,
egyre többen feladják a harcot és reményt, s aki teheti,
szép csendesen elhagyja a Kádár-rezsim „földi paradicsomát”.
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„Ö NGYILKOS OFFENZÍVA”

MONDÁSOK

Mostanában, február és május között várják Vietnámban a kommunisták
új, nagy offenzíváját. Várják, de nem biztos, hogy sor kerül rá. Sir Robert
Thompson angol szakértő, aki az ötvenes években leverte a maláji kommunista gerillák mozgalmát, már az elmúlt év végén rámutatott arra: a
Vietkong új, nagy támadása öngyilkos offenzíva lenne.
Aki a vietnámi háborút csak távolról, csak időnként és felületesen, vagy
csak az amerikai baloldal manipulált híradásain keresztül figyeli, több
ízben azt a benyomást kaphatja, hogy Amerika és Dél-Vietnám ügye
rosszul áll, s nem is veszi a fáradságot, hogy megvizsgálja: és milyen
helyzetben vannak a kommunisták? Nos, a szakértői jelentések, melyek
között az említett Sir Roberté az egyik legkompetensebb, úgy vélik, hogy
a kommunisták az elmúlt két évben pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek. Az emlékezetes 1968-as TET-offenzíva idején a kommunista haderő
majdnem elvérzett, nemcsak a csapatok, hanem a tisztikar is oly nagy
mértékben elpusztult és megrokkant, hogy ezt a vérveszteséget azóta sem
lehetett pótolni. A kommunisták 500.000 usque 750.000 embert vesztettek. Az új katonaanyag minőségben meg sem közelíti a régit, a Vietkong
már 17 éves gyerekeket küld a harcterekre, sőt, 16 éveseket is soroz.
Lényeges körülmény, hogy a kommunisták uralma megcsappant a falvakban. A délvietnámi falvakból toborozták ugyanis, terrorral, az új emberanyagot, de miután uralmuk itt visszaszorult, most a délvietnámi hadsereg
tud ugyaninnen sorozni. Ez elősegíti a háború ú.n. „vietnamizálását“. Sir
Robert szakvéleménye szerint, amelyet az elmúlt év végén Nixon elnöknek is kifejtett, 1972-73-ra elérhető, hogy Vietnám népe viszonylagos
nyugalomban és biztonságban éljen. Amerika következetesen folytathatja
csapatai kivonását, ha ugyanakkor a tárgyalóasztal mellett nem enged a
kommunisták zsarolásának és blöffjeinek, – hangzik a szakértők véleménye. (– bj –)

A nyugatnémet köztársaságban legtöbbször semmi sem marad titokban, kivéve
azt, amit a parlamentben mondanak.
Erhard Eppler
német miniszter

G ROTESZK J ELENSÉG
Az elmúlt év decemberében Milánóban és Rómában elkövetett súlyos
bombamerényletek folyományaként több anarchista-nihilista gyanúsított
lakat alá került.
Az erőteljes rendőri akció viszont, melyet Olaszország közvéleménye
egyöntetű helyesléssel kísért, porondra szólította a szélsőbaloldali
intellektüelek egy csoportját, mely attól tart, hogy az anarchistákra mért
rendőri csapás megbénítja a szélsőbaloldali forradalmi csoportok akcióképességét. A szélsőbaloldal három híres egyénisége, Alberto Moravia, az
író, Pier Paolo Pasolini, a filmrendező és Dacia Maraini író és újságírónő
(Moravia nem hivatalos élettársa), akciót kezdeményezett, hogy „visszaverje a polgárság támadását, mely a milánói és római bombamerényletek
ürügyén el akarja nyomni az avangardista politikai szervezeteket és meg
akarja akadályozni, hogy azok a tömegek mozgalmához (azaz kommunista párt) csatlakozzanak”.
Bár a törvények mindenkire kötelező megtartása szempontjából Moravia
és társai akciója súlyos, mégis inkább groteszknek tűnik, hogy azok
állanak a polgári társadalmat lerombolni kívánó bombamerénylők mellé,
akik ennek a polgári társadalomnak tipikus termékei. Moravia, Pasolini és
Maraini a polgárság életérzéséből, ízléséből, pénzéből szerezte milliókra
tehető vagyonát. S most annak a társadalomnak tönkretételén fáradoznak,
amelynek jóvoltából abba a helyzetbe kerültek, hogy még ezt a destruktív
politikai magatartást is megengedhetik maguknak.
Csodálkozni azonban főleg azon kellene (de szabad-e még ma egyáltalában valamin csodálkozni?), hogy a forradalmi fiatalok polgárságellenes
forradalmuk zászlaját épp három olyan bajnokra bízzák, akik egész életükben a polgári társadalom haszonélvezői voltak.
(Dietomi Gábor)
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Egy politikus ne legyen sovány. Vezető
helyen a sovány ember nem bizalomgerjesztő. Ezenkívül, a sovány ember fölényben érezheti magát a kövérekkel
szemben, s ez veszedelmes.
Norman Mailer
amerikai író
„Tedd, hogy síkfejű ember vegyen körül
s kövér.”
Julius Caesar Antoniushoz

NEVETSÉGES
Nevetséges mindenki, aki jellemével
ellentétesen viselkedik s erejét meghaladó feladatokra vállalkozik.
Vauvenargues
*
Az embert nem tényleges tulajdonságai
teszik nevetségessé, hanem azok, amelyeket erőnek-erejével magára ölt.
La Rochefoucauld
*
A fenségestől a nevetségesig csak egy
lépés.
I. Napoleon
*
A megértő ember csaknem mindenen
nevet, a józan ember csaknem semmin.
Goethe
*
Minden nevetségesség a hiúságból fakad.
Vauvenargues
*
Viselkedésünk gyakran nevetségesnek
tűnik, jóllehet e viselkedésnek többnyire
józan alapja és okos rugója van.
La Rochefoucauld
*
Egy ember jelleméről semmi sem árul el
annyit, mint az, hogy mit tart nevetségesnek.
Goethe

M ENDEMONDÁK

K ÍNA FEGYVERBEN

Az „Aviation Week and Space
Technology” című amerikai szaklap és
számos angol újság közlése szerint a
szovjet űrprogramot jelentősen visszavetette egy rakéta felrobbanása. Az
angol televízió úgy tudja, a robbanás
tavaly októberben történt, amikor hét
orosz asztronauta tartózkodott a világűrben. A rakéta az orosz holdra szállás
céljaira készült, megsemmisülésével a
szovjet holdsikerek is köddé váltak. A
felrobbant rakéta vivőereje 4.5 millió
kilopond volt.
*
A bajor igazságügyminiszter elrendelte, hogy börtönben lévő személyeket házastársuk rendszeresen meglátogathasson és a férj vagy feleség az
őrszemélyzet
felügyelete
nélkül
tartózkodhassék élete párjánál. Az
igazságügyminiszter
mindenesetre
cáfolta, hogy az engedély „szerelmi
cellák“ berendezését jelentené.
*
Jugoszlávia művelhető területének
92.3 százaléka, 9.4 millió hektár a
parasztok tulajdonában van, csak a
maradék 7.7 százalékon gazdálkodnak
kollektíve. 1956-ban a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok területe még 2.5 millió hektár volt, de az
1965-ös gazdasági reform lehetővé
tette az egyéni gazdálkodás kiterjesztését, aminek következtében a szocialista
szektor lecsökkent 777.000 hektárra. A
reform jó hatását bizonyítja, hogy
mindjárt az első évben, 1966-ban a
jugoszláv mezőgazdaság 180 millió
dollárral termelt többet az előző évinél,
1967-ben és 1968-ban minimálisra
szorítkozott a gabona behozatal,
ugyanakkor kukoricát és húst exportálnak, amivel lényegesen megjavították
külkereskedelmi mérlegüket. Magyarországon fordított a helyzet, a szántóföldi terület 97.5 százaléka a szocialista szektorhoz tartozik.
*
1968-ban Nyugatnémetország lakossága 21 milliárd márkát költött italra,
alkoholos italról van szó. Az állam
ebből 3.3 milliárdot vágott zsebre, adó
címén. A bonni köztársaság területén
600.000 idült alkoholista él, ebből
100.000 háziasszony.

Amióta tavaly október 20-án megindultak a tárgyalások Moszkva és
Peking között, hogy az Usszuri-menti és egyéb határvitákat rendezzék,
Mao rendszere odahaza fokozza a háborús pszichózist és a háborús készülődést. A nagyvárosokban légvédelmi gyakorlatokat tartanak és óvóhelyeket építenek. Sőt, atombiztos roppant alagutakat is. A lakosságot lélektanilag és gyakorlatilag egyaránt mozgósítják: légvédelmi tanfolyamokat rendeznek, s nagy tömegeket vezényelnek ki, hogy a lakótömbök körül s az
utcák mentén ú. n. légvédelmi árkokat ássanak. Akiket erre a munkára
igénybe vesznek, azokat még Mao tanainak kötelező bemagolása alól is
felmentik. Az iskolákban, gyárakban és hivatalokban kiürítési terveket
dolgoznak ki, gyakorlatok során ki is próbálják ezeket. Vasúti és más közlekedési csomópontokat, állomásokat, vonatokat és autóbuszokat álcáznak.
A hadsereget védelmi készültségbe helyezték. Sebbel-lobbal tájékoztatóhálózatot építettek ki az egyes katonai körzetek között is, holott eddig az
egyes kerületek csak a központon keresztül érintkezhettek egymással.
Ezek természetesen olyan intézkedések, amelyekre nem lehet egyszerűen azt mondani: propaganda és diplomáciai célokat szolgálnak csupán.
Azokat is, kétségtelen. Az effajta ostromállapot mindig alkalmas arra, hogy
a tömegeket kordában tartsák. Ahogy Cavour mondotta: ostromállapot
idején egy szamár is tud kormányozni, ahhoz nem kell művészet. De azon
túl, hogy e propagandával a pekingi kormány megsüti a belpolitikai pecsenyéjét is, tagadhatatlan, hogy Kína külügyi propagandája szerte a világon
azt a benyomást akarja kelteni: az egész nemzet fegyverben áll.
Kína-szakértők szerint a pekingi vezetőség nem egységes a Szovjetunióval szembeni politika tekintetében. Egyik rész úgy véli: a Moszkvával
folyó tárgyalások értelmetlenek; egy másik csoport viszont, Mao Cze-tung
1945-ös kijelentésére hivatkozva azt vallja, hogy az ellenséggel folyton
tárgyalni kell. Abban azonban valamennyi kínai vezető megegyezik, hogy
számolni kell egy esetleges szovjet támadással, megelőző háborúval, a
kínai atompotenciál megsemmisítésének kísérletével; az, hogy Moszkva
jelenleg tárgyal, egyáltalán nem garancia a békére; valószínű, hogy a határtárgyalással egyidőben folytatja katonai készülődéseit. A belső kínai propaganda mindenesetre nap mint nap fokozza a lakosság bizalmatlanságát az
oroszokkal szemben. A sajtó gyakran hoz fel európai példákat is. Ismételten megírják például, hogy a szovjet vezetők 1968 augusztusában
Ágcsernyőn is, Pozsonyban is tárgyaltak a prágai politikusokkal, hogy
nyomban utána lerohanják az országot... Mi pedig hozzátehetjük, hogy
Maléter Pált is tárgyalni hívták azon az éjszakán! (– kk –)

L ABILIS KOALÍCIÓ
Nyugatnémetország jelentős, talán sorsdöntő tárgyalásokba kezdett a
kommunista Kelettel, ugyanakkor azonban ezt a kurzust hordozó kormánykoalíció veszélyben forog. A veszély forrása a szociáldemokraták miniatűrpartnere, a kis liberális párt. Ennek elnökét, Walter Scheel külügyminisztert annyira igénybe veszi miniszteri munkája, hogy pártja a
„Führungslosigkeit” állapotában van. A szilárd vezetés hiányát megtetézi,
hogy a párt a tavalyi választáson erősen összezsugorodott s ha történetesen
csak 0.8 százalékkal kevesebb szavazatot kap, még a parlamentbe se juthatott volna be. Ez a 0.8 százalék szabta meg a kormányalakítás módját, ezt a
pártot választotta partnerül Willy Brandt, most azonban attól kell tartania,
hogy a liberális párt egy része az év végéig kiválik, esetleg új pártot alakít s
ezzel a koalíció többségét megsemmisíti. Ez ugyan még nem bekövetkezett
tény, elhárításán lázasan fáradoznak, de ennek ellenére valószínű lehetőség.
Hogy úgy mondjuk: perspektíva. (– bo –)
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VENDÉG -ELHÁRÍTÁS

Azt mondja nekem egyik magyar
barátom, hogy ő bele fog őrülni ebbe
az óriáskígyóba, ebbe a lavinába,
ebbe a sok vendégeskedésbe! Az
embert meghívják feketére és az
ember gyenge és igent mond és akkor néhány hét múlva vissza kell
hívnia azt, aki meghívta és akkor az
ember felesége azt mondja, hogy az
X-éknél nemcsak fekete volt, hanem
ital és gyümölcsrizs is, tehát ő majd
süt egy kis aprósüteményt és egy
csokoládétortát. A meghívottak ezután eljönnek, mondta barátom
hörögve, és feleszik mindazt, amit
elébük raknak. Az első látogatásnál
még igyekeznek finoman viselkedni,
társalognak az emberrel, meghallgatják, amit az ember mond nekik és
a hamut a hamutartóba szórják, a
csokoládétortát a szájukba.Azt feleltem erre, hogy ez valóban így van,
hála annak a jó ősi ösztönnek, az
önfenntartásnak, amely azt diktálja
tudatunk alól, hogy ne a hamut szórjuk a szánkba, hanem a tortát.
Azt mondja erre barátom, hogy ő
nem úgy értette ezt, hanem úgy, hogy
az első együttlét mindig nagyon
kellemes és akkor követi a visszahívás és ez már nem olyan jó és a
harmadiknál bizonyos, hogy a hamu
nem a hamutartóba kerül, hanem az
asztalra és a csokoládétorta egy
része nem a szánkba, hanem a szőnyegre.
Azt mondtam erre, hogy az
ilyesmit nem kell komolyan venni.

Barátom azt felelte: ez nem így van,
mert senki sem szereti, ha a csokoládétortát cipőtalppal belepaszirozzák
a drága perzsaszőnyegbe. Magyarázni kezdtem, hogy bár van némi
igazság abban, amit ő mond, de
mindezért kárpótolja az embert az,
hogy itt, idegenben, kellemes társaságban, kibeszélgetheti magát, magyarul. Barátom döbbenten nézett
rám és azt mondta: teljesen meghibbantam, vagy talán egy másik világban tartózkodom, ha azt mondom,
hogy mi, idegenben élő magyarok
„beszélgetünk”! Mindenki beszél, az
igaz, mindenki mondja a magáét,
lehetőleg minél hangosabban, hogy
túlkiabálja a többit. „Mikor fejeztél
be egyetlen mondatot az úgynevezett
társalgás közben?” – kérdezte barátom. „Ne is felelj! Erre még nem volt
példa, mert ha valamibe belekezdel,
nyomban heten is közbevágnak”.
A keserű kitörés után kifejtette
barátom egy régi ötletét, a távmeghívást: „Szerintem minden baráti
családnak kellene vennie egy ételhordót. Amikor az egyik család meghívja a másikat, akkor ebbe az ételhordóba beletesznek mindent, amire
meghívták őket és átküldik az illetők
lakására. Ezáltal az ételek előállításának
költségei
megmaradnak
ugyan, de elmarad az ember lakásának összepiszkítása, az étkezés utáni
mosogatás és az éjszakába nyúló
érthetetlen hangzavar, amit társalgásnak neveznek”.

20

Ellenvéleményen voltam. Kifejtettem: a mai kor egyik legnagyobb
veszedelme az elidegenedés, a viszszahúzódás és a másokkal való
nemtörődés. Ezért helytelenítem
távmeghívásos módszerét. Azonban
helyette lenne egy javaslatom: az
ételhordót is hagyjuk el! Az ennivaló
megvásárlása és az előállítás költségei sok terhet jelentenek.
Fogadjuk el inkább az én vendéglátási módszeremet, ami abból
áll, hogy ha, mondjuk, X-ék meghívják estére Y-ékat, akkor este fél kilenc és fél tizenkettő között… egymásra gondolnak! Mindegyik megmarad saját lakásában, megeszi
saját vacsoráját és amikor az óra fél
kilencet üt, leülnek, kortyolgatnak
saját viszkijükből és közben X-ék Yékra gondolnak és fordítva. A lakás
tiszta marad, nincs az a sok mosatlan edény és nem kell éjszaka hazakocsizni.
Barátomnak tetszett ez a megoldás. Csak azt nem értette, miért kell
a háziaknak és a meghívottaknak
egymásra gondolniok?
Megmagyaráztam: ez helyettesíti
a társalgást. Abból áll, hogy mindenki saját magára gondol, éppen
úgy, mint a régi módszernél, amikor
a társaságban mindig csak saját
magáról beszélt... És ennek a gondolati-módszernek megvan még az a
nagy előnye is, hogy a tudomány
jelenlegi állása szerint, senki sem
vághat bele a másik gondolatába.

A LÉTMINIMUM ALATT

K IS MAGYAR HÍREK

– A nyugdíjasok helyzete Magyarországon –
Írta: Kőmíves Imre
Seholsem könnyű, de Magyarországon talán még keserűbb az öregkor és még nehezebb a nyugdíjasok helyzete, mint Európa nyugati felében. Bár sokat dicsekednek odahaza azzal, hogy milyen fejlett szociális
államberendezést alkotott a szocialista társadalmi rend, és hogy gyakorlatilag minden idős embernek joga van az állami nyugdíjra, nem csak az
állami tisztviselőnek, vállalati alkalmazottnak és munkásnak, hanem a
tsz- parasztnak csakúgy, mint a kisipari dolgozónak. Ez, hogy t.i. joga
van, általában igaz is. De... Nem kívánom most részleteiben ismertetni
az amúgy is nagyon bonyolult hazai nyugdíjrendeleteket. Úgy gondolom, jobban érdekli az olvasót, hogy milyen a valóságban, a statisztikák
tanúsága szerint a magyarországi nyugdíjasok helyzete.
Mindenekelőtt érdekes az az adat, mely szerint jelenleg 1.270.000
nyugdíjas él Magyarországon. Az ország lakosságának 16.1 százaléka
60 éven felüli (férfiaknál 60, nőknél 55 év a nyugdíjas korhatár). Demográfiai számítások szerint a lakosság a következő évek során tovább
„öregszik”, 1975-ben már a népesség 18.5 százaléka lesz 60 éven felüli.
A magas öregségi arányszám s a viszonylag alacsony nyugdíjas korhatár
miatt az államnak kétségkívül komoly megterhelést jelent a nyugdíjasok
eltartása. Évente kereken 10 milliárd forintot kell a költségvetésből a
nyugdíjak folyósítására kifizetni.
Ez azt jelenti, hogy az átlag nyugdíj 800-850 forint körül van havonta. Valójában azonban számos nyugdíjas ennél sokkal kevesebbet kap.
Egy nem régiben tartott vizsgálat megállapította, hogy kereken 570.000
nyugdíjas havi járadéka 500 forintnál kevesebb, s ez a hivatalos megállapítás szerint is – „meg sem közelíti a létminimumot”.
Különösen kétségbeejtő az ú. n. „régi” nyugdíjasok és hadigondozottak helyzete; egy 100 százalékos hadirokkant havonta mindössze 450
forintot kap, tehát felét sem annak, amit létminimumnak nevezhetnénk.
Nem sokat javít a nyugdíjasok helyzetén az sem, hogy a létminimum
alatt „élő” nyugdíjasoknak az állam időnként külön szociális segélyt ad,
hogy az éhenhalástól valahogy megmentse őket.
De talán nem is kizárólag az anyagi nehézségek teszik olyannyira
szomorúvá az otthoni nyugdíjasok helyzetét, hanem ezenkívül igen
gyakran az elhagyatottság, a magány. A nyugdíjasok egyharmadának
egyáltalán nincsen senki hozzátartozója, legalább is nincs senkije, aki
segítené, törődne vele, betegségében ápolná.
Még szomorúbb az, hogy még ha van is hozzátartozója, a fiatalok
sok esetben megtagadják az öregek gondozását. A családi gondoskodás
megtagadása jellemzi ma – a hivatalos jelentés megállapítása szerint is –
a nyugdíjas öregek és fiatalok viszonyát. A legszembetűnőbb ez a falun.
A falvak elöregednek, a fiatalok elszakadnak a falutól, és ezzel a családtól is. Megszűnt a falusi családok hagyományos együttélése. Korábban
az általános, a mainál sokkal egészségesebb szellem, továbbá a családi
ház, a föld, a gazdaság továbbvitele, vagy az örökség visszatartott legalább egy fiatalt, aki azután ott maradt az öregek mellett. Ez ma már
megszűnt, a fiatalt nem tartja, nem köti többé semmi a faluhoz.
Szomorú tények ezek és most még nehezebbé válik az öregek helyzete, mert a gazdasági reform következményeként az árak emelkedőben
vannak, – a nyugdíjak viszont egyelőre változatlanok.
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Mohácson szobrot állítanak Radnóti
Miklós költőnek. A mű Varga Imre szobrászművész alkotása lesz.
*
A budapesti rádió szerint Magyarországon a fogszuvasodás szinte már népbetegségnek számít. „Évszázadokkal, de
még évtizedekkel ezelőtt is jobb volt a
nemzet fogállománya, mint ma” – mondotta az előadó. A közlés szerint, az ország lakosságára átszámítva „átlagosan
félévenként vásárolunk egy tubus fogkrémet és három évenként egy új fogkefét”.
*
A Belvárosi Kávéház bezárt, évi egymillió forintos ráfizetéssel működött, az
olcsóbb bisztrók kiütötték: helyébe is
bisztrót nyitnak.
*
Az Országos Széchenyi Könyvtár hírlaptára 47 ezer kötet magyar és 7 ezer
kötet idegen nyelvű hírlapot, 110 ezer
kötet folyóiratot kezel. A gyűjtemény
hetven százaléka olyan magyar kiadvány,
amelyből csak egyetlen példány létezik
már. A nagy értékű hírlapgyűjtemény
nagy részét pusztulás fenyegeti, mert az
1860-70-es évektől kezdve használt fareszeléket tartalmazó rotációs papír oxidálódik, elsárgul, töredezik, érintésre elporlad. A könyvtár vezetői néhány éve már
felvették a pusztulás ellen a küzdelmet,
nagyobb átfogó intézkedésekre azonban
most kerül sor, közölte dr. Jóboru Magda,
főigazgató és dr. Pajkosi György főosztályvezető a sajtó képviselőivel. Tízéves
kísérletezés után elindították a magyar
hírlapállomány „átfogó mentési programját, amelynek lényege a filmezés, másrészt az anyag legértékesebb részének, kb.
egyharmadának a maga eredeti, valójában
egy példányban különleges vegyszanálási
eljárásokkal való végleges megmentése”.
1971-ig 50 munkatársat állítanak be a
munkába, 15 már dolgozik. Olyan fotóeljárást is alkalmaznak, melyet eddig csak a
szakirodalomból ismertek Magyarországon.

FEJES ENDRE:

T ÁMASZPONT
A galcsi áll a sarkon, jobbnál jobb szerkóban, kopott
farmer, térdig érő zakó, hosszú haj. Mindenki megnézi
őket, de őket nem érdekli, hogy mindenki megbámulja,
aki még nem látott ilyent.
– Miért állnak a sarkon? – kérdi a lány.
– Azért állnak a sarkon, mert most pillanatnyilag
nincs kéglijük, na meg pénzük.
– Ó – mondta szomorúan a lány.
– Ez nem szomorú. Amíg ott állnak, jobbnál jobb
dumát engednek el. Jön szembe egy csaj. Egy gyerek
kilép közülük, elengedi a hármas számú dumát: „Te,
barátnőm, ne haragudj, tudod, én egy rossz kis tüdőbajos
lelencházi árva gyerek vagyok, akinek nincs se apja, se
anyja, nincs egy betevő falatom, egy szál cigim sem, nem
tudnál megkínálni?” A csaj kiveszi táskájából a cigarettát, és a krapek felé tartja. A srác kivesz belőle hat darabot, és megszólal: „Ne haragudj, a barátaim is dohányoznak.” Erre a csaj megsértődik, és elküldi a fenébe. A
krapek erre: „Mire tartod magad, te kis rossz dög, akkora
csápod van.” S hátat fordít neki. A többiek röhögnek.
„Mi az, becsajoztad? Jó kis anyag, mondhatom!” A krapek erre: „Maradjál most már, mert szétvágom a pofádat,
mire teszed magad, arra a gizda füledre?” A többiek: „Ha
neked ilyen füled volna, nem győznéd dicsérgetni.” –
Ezzel a vita abbamarad.
– Te is szoktál bolondozni?
– Ha állnak, beszélgetnek, röhögnek, előbb-utóbb
mindegyik krapek megszólal.
– Te ilyenkor mit mondasz?
– „Megyek, lelejmolom azt a csajt.” Erre a többiek:
„Mi van, nem látsz a hajadtól, nem látod, hogy az krapek?” – Átszaladok a túlsó oldalra, és leszólítom a krapekot: „Te, barátom, látod ott azt a sok bikát? – s mutatok a galcsira. „Látom” – mondja ő. – „Képzeld, ha nem
adok nekik két ruppót, akkor menten agyonvágnak, de
viszont ha te nem adsz nekem hármat, akkor én váglak
szét.” – A krapek benyúl a zsebébe, kivesz egy tízest.
„Csak mallérom van.” – „Nem baj, szevasz barátom, és
máskor is csak pénzzel gyere erre” – és kikapom a pénzt
a kezéből.
– Rendetlen vagy, tudod? Gyalázatos a ruhád, a füled,
a nyakad is piszkos.
– Kevés víz ér hozzám, az iskolában is mindig koszos
voltam. Egyszer elveszett pénz meg valami töltőtoll,
rögtön engem gyanúsítottak. A gyerekeket rettegésben
tartottam, elvettem tőlük a kaját, a pénzt, de csak amit
adtak, lopni sose loptam. Szerencsére az osztályfőnök
letett valahová két forintot, figyelte, ki viszi el. Én is
láttam, de az ilyenfajta csórás engem sohasem érdekelt.
Így lett meg a tolvaj. Mert az a fiú erre is ráment.
– Tudom, rosszul tanultál. Mulasztottál, késtél.
– Kaposváron jobban csináltam, olyan négyes ötös
voltam, de sokat verekedtem. Itthon a Bezerédi utcában
kettes-hármas tanuló voltam, nyírtam, aprítottam a srácokat, tetszett is, hogy én vagyok az, akitől az iskola fél.
De reggel hétkor mindig ott voltam, akkor is, amikor már
csöveztem.

– Már lejártál a galeriba?
– Igen. Volt úgy télen, hidegben, hogy az öregfater
nem engedett be a lakásba, mert későn mentem haza. Ott
aludtam a lépcsőházban. Jéghokizok, későn van az edzés,
sokszor a Jégrevű műsora után. Egyszer az öreg kérdi:
„Már megint csavarogni mész?” – „Nem. Nem jövök
többé vissza” – mondottam. Otthagytam a cuccot, és ettől
kezdve két évig csöveztem.
– Hol aludtál?
– Haveroknál, ha a szülők nem voltak otthon. Nyáron
a Ligetben. Télen a Csúcshegyen találtunk egy elhagyott,
rossz kalibát. Se fűtési lehetőség, se víz, csak tíz-tizenkét
kilométerre, a Roszka-forrásnál. Szereztünk egy ócska
vödröt, azt sikáltuk meg smirglivel, minden nyavalyával,
abban hoztuk a vizet, de csak inni, mosakodni nem tudtunk. Egy hónapig laktunk itt, három nyíregyházi csajjal
és egy aszódi javítóintézeti fiúval. Tízkilométeres körzetben senki és semmi nem volt, jégcsapok lógtak a házban, volt egy fa oszlop, abba véstük a napokat. Néha a
haverok ennivalót hoztak. Itt ért minket a karácsony is.
De akkor nem volt ennivalónk.
– Ember nem élhet így.
– Hehe azt mondja, okos ember a pince mélyén kezdi,
akkor emelkedik az életszínvonala. Hehe operabuzi, ha a
rádióban szólni kezd a fajsúlyos, ő is énekli. Azt hiszem
ilyenkor, elvágom magam, olyan röhejes. De az igazi
buzikat utáljuk. Kikezdünk velük, és megverjük őket.
– Sokan vagytok?
– Ma estig tizenöten. Van köztünk iskolás, nyomják a
technikumot, a gimnáziumot. A többi segédmunkás vagy
munkanélküli, aszódi szökevény vagy szabadult. Ha
unalmában ránk szirénázik a rendőrség, mindig akad
közveszélyes munkakerülés, egy kis garázdálkodás. A
Műjégen egyszer részegek voltunk. Felborítottuk a lócát,
ahol fűzték a cipőjüket a srácok. Nem tudtuk, hogy azok
is galcsiban vannak. Kint várt vagy negyven srác, bokszerrel megvertek, rugdostak. Pimpi csak úgy szedte ki a
fogait elölről. Na, mondom, becsülöm, nem is haragszom
rájuk!
Kijött az URH, pucolt, aki tudott. Hehe azt mondta,
imádkozzunk, néhány repülőgép nem tért vissza, elvesztette a támaszpontot. Ilyenkor változik a létszám. De a
galcsiba úgy nem jöhet senki, hogy odaáll, és azt mondja:
galcsitag szeretnék lenni. Ha valaki lehozza őt, és látjuk,
jó fej, és nem smucig, jöhet. Smucig fej, aki azt mondja:
ez az utolsó cigije. Az ilyen krapek nem jó. És tudjon
lejmolni. Szólítson meg valakit: „Bátyám, nincs egy
mallérod?” – Ha odaadja: – „Csak ennyi? Na, nézz csak
körül jobban! Tedd, csak ide, bátyám!” – Az muris, amikor egy hosszú krapek mondja egy kicsinek. Meg ilyen
balhé: Nyáron, a Velencei-tónál este szól a zene, két csaj
ül az asztalnál. Odamegy a krapek, kérdi: „Szabad?” A
csaj veszi a kardigánt. „Nem maga, a szék!” – Ez is mindig röhögés.
– Hol tanyáztok?
– Miénk a Rákóczi tér, a csarnok meg a környéke. Este leülünk a padra, és valamelyik elkezdi, ki látta ezt meg
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ezt a filmet? Elmeséli: piás, idős krapek fia hegedül,
gazdag ember taníttatja, nagy művész lesz belőle. Tíz év
eltelik, az apa részeges csavargó, hull a hó, rongyokban
az öreg, plakáton a fiú neve. Sír és megy a hóesésben.
Ilyenkor csönd van, és sírni volna kedvünk. Komálom
Psotát, Bodrogit, Törőcsiket, Darvast, Belmondót, díjazom Jean Gabint, mert megszökött a gályáról, és a bátor
Jean Marais-t. Utálom Roger Moore-t. Ha az Angyal
egyszer kimászna a vajszínű Volvóból a Rákóczi téren,
nálunk kezdene szaglászni a tolvajok után, letörölném
arcáról azt a mindentudó, aranyos mosolyát.
– Lopni is jártok?
– A csövezés idején hárman megpróbáltuk. Kaját,
csokit, cigit, gyufát. Felvettem a tolvajszerkót. Ez a mackófelsőrész, mert alul gumi van, és nem potyog ki semmi. Fent bedugja az ember, amíg a másik a kiszolgálóval
bajmolódik. Egyszer egy almát dugtam el, amikor rám
szóltak: „Hagyja abba!” – „Mit? Ja, az almát?” – Azért
ilyenkor ég az ember. Egyszer két hétig beszéltük, hogyan csinálunk meg egy bankrablást. Milyen szerkóban,
útcsinálás ürügyén, a riasztócsengő elvágása hogy és hol.
Néha még éjfélkor is ezen rágódtunk, csináltuk a terveket.
– És a lányok?
– Amíg egyvalakihez tartoznak, tiszteletben tartjuk,
más nem száll rá. Kivétel a házibuli. Az más. A
bugyibulinál kalapban a bugyik, mindenki csak tapogat a
finom selyem után. Vagy sörösüveget pörgetünk a kör
közepén, aki felé megáll, azt viszi el a pörgető. A kis
kégliben sok ember szorong egymás mellett, ilyenkor
nem fázik senki. Amerre néz – de hát ez megszokott
dolog. Nyáron lemegyünk Agárdra vagy Velencére.
Néha stoppal, ki hogy tud. Felváltva alszunk a csajokkal
a sátorban, a csónakok alatt is. Amikor elfogy a stolla,
feldobjuk a csajokat. – „Bátyám, akarsz egy jó nőt?” –
Két kiló. Öt kiló. Ezer is volt már. Egy galcsitag, volt
mindenkié, akinek kellett a galcsiban, de jó haver volt.
Tizenkilenc éves, jó test, nagy mellek, jó láb. Mini, kék
szoknya, fehér blúz, magas sarkú cipő, frufru elől és
lógó, hosszú haj, igazi tinézser frizura. Ülünk, Bambit
szopogatunk a Cápa nevű mulatónál. A krapek úgy ötven
év körüli Nyúl Béla.
– Nyúl Béla?
– Minden külföldi Nyúl Béla. Előtte az asztalon piásüvegek. Int, hogy menjünk oda. Kézzel-lábbal mutogattunk. Én sört ittam, a csaj bonbonmeggyet. Kétszáz
forint körül fizetett. Int, üljünk be a kocsiba, az is volt
neki. Rátérünk egy mellékútra, erdőfélébe. Én mondom:
„Ha nem fizetsz tisztességesen, szétverem a pofádat!” –
Kezembe nyomott a kocsiból egy orkánt, mutogattam,
hogy pénz is legyen még. Bólogatott, a csaj is mondta,
legyek nyugodt, csak menjek már. Kint leültem az országúton egy kilométerkőre. Vártam. Sokáig vártam,
gondoltam, megviszem a hírt a többieknek. Három óra
múlva jött a csaj, és már messziről lobogtatta a pénzt,
ezer forint volt. Olyan is volt, hogy ülök a Katival a kerthelyiségben, egy asztalnál külföldiek. Egyiken állati báró
ing, szívemből megkívántam. Félóra múlva jött Kati és
hozta. Már tizenhét éves ez a csaj, az apja főorvos.
– Szerelmes voltál?

– Az a köpcös, mély növésű krapek bámul. A pofámba bámul. Odamegyek és megkérdem, mit óhajt.
– Semmit – mondta a lány. – Csak üldögél. – Titi tizenhat éves, második gimnazista. Az apja diplomata.
Csinos csaj, jó alakú, nagy, szőke hajjal. Technikumban
buliztunk a zenekarral, ott láttam meg. Írtam egy cédulát:
„Gyere ki!” Odajött. – „Te hívtál? Te? Te? – „Na, mi a
mák? Tetszel nekem!” – Másnap randi. „Van pénzed?” –
kérdeztem. „Van” – mondta. – „Gyere, jó film megy a
Napban: Lobó, a farkas.” – Ő volt életemben az első,
három nap múlva, a jégkorongozók öltözőjében. Kínos
volt, mindig vett cigit. Három hónapig tartott. Egyszer
elvittem őt egy házibulira, rémülten nézte a párokat, haza
akart menni. Kikísértem, felraktam a villamosra. – „Na,
kislány, jön a villamosod, tűnj haza.” – Ez volt a búcsú.
Iszol valamit? Vagy még egy fagylaltot?
– Nem – mondta a lány. – Köszönöm.
– Az ember sokat nevet. Egyszer a Várhegyen játszott
a zenekar, egy kollégiumban, nem kíméltük a gitárt. Az
ott lakó csajokkal megbeszéltük, hogy a műsor végén
felmegyünk a hálóterembe. Fel is mentünk. Mindenki
megtalálta a párját, elbújt egy ágyba. Később bejött az
ügyeletes tanár, és felkapcsolta a villanyt. Szeme forgott,
mint a bűvésztányér. – „Gyermektartást nem vállalok!” –
ordította, mi meg a fenekünket mutattuk, húztunk kifelé.
– Milyen zenekarotok van?
– Sok jó együttest hallottam. Kitűnő a Hoks, a Livet
Sing, a Colour, az Orkán, a Monde. A mienket Vad Fiúknak hívják. Nem vagyunk rosszabbak akárkinél, ha
kedvünkre megkeverjük, van ám rázás, őrjöngés, sikítás,
Londonban sem jobban. Most a Vegyesipari Club van
szerződésben velünk. Beugró tizenöt forint, lekérés van,
verekedés óránként. A bevétel bizonyos százaléka a
zenészeké. Hehe a menedzserünk, ő köti le a helyeket,
ezért tőlünk százalékot kap. Valami intézetben dolgozik,
ez olyan másodállás neki. Nem komálom őt, elég link
alak, mértéktelenül zabál, a verekedéseknél a kalapokat
gyűjti, olyan, mint a Dömötör, aki, ha ígérnek neki egy
pofont, másnap azt meséli, leütötték.
– Te mit játszol a zenekarban?
– Csörgőzök. És segítek cipelni a hangfalakat, dobot,
szerelést. Az a mély növésű, köpcös krapek meg bámul,
bámul, bele a pofámba. Amíg rá nem ülök a szájára,
amíg meg nem taposom.
– Nem bámul – mondta a lány. – Százan is ülnek a
kertben, hallgatják a zenét, nem törődik veled senki. A
családod egyetlen tagjával sem találkozol?
– Az öregfater, hogy is mondjam csak, afféle Dzsudó
Jack, cingár, semmire sem jó, pipogya, nyugdíjas kőműves. Ha a nagymuter rászól, berántja a nyakát, hallgat,
mint a hal a szatyorban. A nagymuterék nem szúrtak
minket, a fater miatt. De hová lett a fater? Mikor kopott
le? Hiába töröm az agyam, nem tudok rájönni, hogy a
faterom és a muterom Kaposváron milyen viszonyban
volt. Nagy a család. Emlékszem, talán négy éve, egy
születésnapon összejött a nyáj, engem meg az öcsémet
kiküldtek a konyhába, ne legyünk közöttük. Ami mócsing, csont, lótúró kimaradt az unokatestvérek tányérjából, azt hozták ki. – „Na, nesztek, egyétek meg!” –
Anyám krapekol. Szúrja az egyenruhásokat, rendőröket,
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katonákat, ez különösen bánt, hogy mit tud náluk keresni,
rejtély. Ül az Ibolya presszóban. Csinos, szőke, talán már
harmincöt éves.
– Te erős fiú vagy. Miért nem dolgozol?
– Mért ne melóznék? Fölemelek hetven kilót, csak
örökké álmos vagyok. Ha egy kis időm van, elbújok és
alszom. Ettől és a hajamtól mindenkinek az idegeire
megyek. Egyébként rendes, gavallér, belevaló krapeknak
tartanak, ha kölcsönkérek, a fizetés napján mindig megadom. A górém azt mondja, a munkában számítani lehet
rám, bizonyos értelemben becsületes vagyok. Azt feleltem, szép szóval mindent el lehet érni nálam, csak a
hajlevágást nem. Ezer forint a fizetésem, nem kell puttony hozzá, mert az előző munkahelyemről önkényesen
távoztam. A rendelet szerint ilyen esetben a fizetést egy
évig nem lehet javítani. Nem egész egy hónap volt hátra
az egy évből, amikor a hajam miatt kiléptem.
– Nem volt nagy butaság?
– Lehet, hogy az volt. Itt az egyik góré megígérte, ha
levágatom, fölszámolják a segédmunkási munkakört,
elhelyez a Boy Vállalathoz. Levágattam, és nem tartotta
meg az adott szavát. Nem érdekes, sűrű hajam van, nő,
mint a fű, két hónap múlva majdnem a vállamig ért,
mikor a főgóré kidobott miatta. Próbáltam elhelyezkedni
máshol, a MAHART-nál is. Azt mondták, még nem
vagyok tizennyolc éves, nem alkalmazhatnak. Ezután
próbáltam disszidálni.
– Disszidáltál?
– Nagyon természetes. Bűntársam Császár Sándor,
huszonegy éves nyomdász, jogosítványa is van, James a
beceneve. Stoppal mentünk Szegedig. Innen gyalog
Röszke felé. Kaja nem volt. Egy falu határában jött két
csaj. Mondom: – „Adjatok két ruppót!” – Elmondtuk,
hogy pesti krapekok vagyunk. Úgy néztek ránk, mint a
nagyokra. Hoztak zsíros kenyeret, kajoltunk, ott is aludtak velünk a szénakazalban. Reggel mondtam: – „Gyertek vissza két óra múlva.” – Addig fogtunk egy stoppot
és elmentünk. Amikor este lett, messziről fények látszottak, örültünk, nemsokára elérjük Röszkét, és Ringo Star
számát, a Yellow Sunburry-t, a Sárga Tengeralattjárót
énekeltük. De akkor már rég a határon jártunk. Így fogtak
el.
– Hová készültetek?
– Jugóból Olaszba. Nem nagy ügy, nem kell mélyen
mellre szívni, a sitten legalább fűtenek, meg kaját is
adnak, de a szabadság persze mindent megér. Ott tetováltattam ezt a Roling-fejet a karomra, a mellemen meg van
egy megfeszített Jézus, az ágyékkötője, a töviskoszorúja
piros. Akad még más is, de azt itt nem lehet most megmutatni.
– Anyád?
– Azt mondják, nincsen új a nap alatt. Megidézték a
tárgyalásra. Elmondott stricinek, gazembernek, aztán
elment. És mégis, nem tudom, miért, ott még én is bepörögtem, ha valaki az anyámat szidta. Sitten, frankón,
annyira érzékeny az ember.
– Felnőttekkel voltál?
– Egyet helyeztek csak be hozzánk, a szobafőnököt.
Azt mondta, gépkocsivezető, és karambolozott, azért ül.
Hatvan év körüli, rothadt alak, mert kiderült, hogy a

F EJ ES E NDRE
1923-ban született Budapesten. (Az író és életműve részletes bemutatását lásd „Új Európa”, 1967
áprilisi szám.) A „Rozsdatemető” c. regénye világhírűvé tette, a hazai irodalomban „A hazudós” c.
elbeszéléskötetével vívta ki irodalmi rangját. Itt
közölt új elbeszélése a mai magyar jassz-nyelv és a
társadalom egy szektorának érdekes és figyelemreméltó ábrázolása.
lányát erőszakolta meg, ezért került a sittre. Utáltuk őt,
meg is mondtuk neki. Karácsonykor söprűből csináltunk
karácsonyfát, és énekeltük a mennyből az angyalt. Az
egész börtön. Esküszöm, volt szipogás.
– És most? Hogyan tovább?
– Ha a mély növésű krapek nem szól közbe, elárulom.
– Hagyd már őt!
– A galcsi áll a sarkon, jobbnál jobb szerkóban, kopott farmer, térdig érő zakó, hosszú haj. Mindenki megnézi őket, de őket nem érdekli, hogy mindenki megbámulja őket.
– Azért állnak a sarkon – mondta a lány –, mert most
pillanatnyilag nincs kéglijük, na meg pénzük.
– Ez nem szomorú. Amíg állnak a sarkon, jobbnál
jobb dumát engednek el. Te is szoktál bolondozni?
– Nem – mondta a lány. – Mi szeretnél lenni
– Férfifodrász. Ez minden vágyam. Ha behívnak a katonasághoz, megtanulom a sofőr szakmát. Szeretnék
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havonta ezernyolcszáz forintot, egy szoba-konyhás kéglit. A falakat teleraknám kivágott, jó képekkel. Kell két
ágy. Az öcsémet kihozom az intézetből, magamhoz veszem. Kell két alacsony szék, egy kisasztal, az öcsémnek
tanulópad, szekrény, magnó, hangfallal, gyertyák, szőnyegek. Más nem kell. Huszonkét-huszonhárom éves
koromban megnősülök, természetesen szerelemből. Aztán négy évre rá jöhet a krapek. Annak mindent megadok. Az biztos, ütni nem fogom!
*
A mély növésű krapek fizetett. Gyalog ment át a Margitszigeten, az Árpád-hídon a lakótelepre, és lehozta a kutyáját. A mély növésű, köpcös krapek már túl volt élete
felén, régen nem akart ő már semmit, összeférhetetlen
természete miatt elhúzódtak tőle az emberek. Igaz, ő is
egyedül csak a mandulaszemű farkaskutyához ragaszkodott. Nehezen barátkoztak össze, hiszen nem értették
egymás nyelvét, most is akad még félreértés közöttük.
De sunyiságot nem tapasztalt nála, elölről támadt, ezért
egyenes jellemnek tartotta, és nagyon becsülte is érte. Ha

zaklatott állapotban volt, ha megalázták, egyre ritkábban
rázta az öklét, leült a fűre, a kutyája mellé, átkarolta
izmos nyakát, és bámulta a tolató mozdonyt, a gyárakból
kiáramló embereket. Ma este egy betonoszlopon ül, nézi
a farkasát, amint büszkén tartott fejével úszik a holdfényes Dunán. Cigarettázik, tűnődik. Amikor a kutyára
kapcsolja a pórázt, hazafelé baktatnak a párás melegben,
arra gondol, hol is lehet az a hivatal, ahol férfifodrásztanulókat keresnek, ki tudhatja ezt?

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:

FEBRUÁR
Halvány ezüstfüst futja be a fákat,
A téli reggel éles, zuzmarás.
Olykor, mikor lehúzzuk téli kesztyünk
belénk harap a fagy s mi sírni kezdünk
mert fáj a seb, mint a farkasmarás.

M INDSZENTY EGÉSZSÉGES
– A „New York Times” cikkei a bíborosról –
A „New York Times” az elmúlt év végén két cikkben
is tájékoztatott Mindszenty bíboros helyzetéről és körülményeiről. A cikkeket Paul Hoffmann, a lap bécsi tudósítója írta.
Mindenekelőtt beszámolt arról, hogy a magyar bíboros december 24-én éjféli misét mondott a követség tagjainak és több diplomatának. Ezen a misén első ízben
láthatta a bíborost az az öt amerikai tengerész-gyalogos
katona, aki újabb rendelkezések szerint tartózkodik Budapesten. A tudósító megjegyzi, hogy a tengerészgyalogos egységet nem a bíboros biztonságának fokozása
érdekében vezényelték Budapestre, hanem azon megállapodás értelmében, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kölcsönösen növelik követségeik létszámát.
Paul Hoffmann kiemeli, hogy Mindszenty bíboros jó
egészségnek örvend.
A tudósításból megtudjuk, hogy jelenleg csak három
bíboros él a vasfüggöny mögött: Visinszky varsói,
Vojtila krakkói és Mindszenty esztergomi bíboros érsek.
A „New York Times” másik cikke a középkeleteurópai egyházak és kormányok viszonyát ismerteti
és ennek keretében arról ír, hogy König bécsi bíboros
rendszeresen meglátogatja a 77 éves magyar prímást, aki
1956 óta él a budapesti amerikai követségen. Jól informált körök szerint, – írja –, Mindszenty nem óhajt távozni Budapestről, mert magyar földön kíván maradni; így

nem fogadja el a többszöri hívást, hogy költözködjék
Rómába s nem él a magyarországi kormány ajánlatával,
amely szabad elvonulást kínál. Mindszenty római útját a
magyar kormány feltétele teszi lehetetlenné, amely azt
kívánja, hogy a bíboros örök időkre hagyja el Magyarországot, – olvassuk az amerikai lapban.
*
Mindszenty neve egyébként gyakran felbukkan a
nyugati sajtóban, néha valótlan és fantasztikus hírek
formájában is. Angol lapok nyomán a múlt év végén
elterjedt az a hír, hogy a magyar bíboros a karácsonyi
ünnepeket már Washingtonban tölti. Ez a hír természetesen nemcsak a valósággal ellenkezett, hanem beleütközött Mindszenty azon állhatatos felfogásába, hogy magyar földön marad, amíg olyan kiutazási lehetőséget nem
kap, amely a visszatérést is garantálja.
Figyelemreméltó epizód még ebben a problémakörben Vance Hartke Indiana-állambeli szenátor bejelentése.
A szenátor közölte: felszólítja az amerikai kormányt,
kérje fel Mindszenty bíborost, hogy élete hátra lévő részét töltse Amerikában, mint szeretett vendég. Elképzelését Vance Hartke is a helytelen londoni hírre alapozta.
Közölte egyébként, hogy bár ő maga nem katolikus,
Mindszentynek nagy tisztelője és régóta foglalkozik a
magyar bíboros sorsával.
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József írása

A SZÉPHALMI MESTER
– Kazinczy Ferenc –
Kazinczy Ferenc életének és
munkálkodásának irodalomtörténeti
jelentőségét érezték már kortársai, a
legkülönbek pedig tisztán látták. A
magyar irodalmi élet három évtizeden át a széphalmi mestert tekintette
igazi vezérének, miután nyelvújító
mozgalma teljes diadalt aratott.
Azok, akik kezdetben oly hevesen s
tegyük hozzá, elég parlagi modorban
támadták, a maradiságot védelmezték, a provinciális ízlést s jórészt a
tunya tespedést, a szellemi lomhaságot képviselték, ha nem a tudatlanságot és dühös tehetetlenséget.
A nyelvújító Kazinczy vérbeli
forradalmár volt, független szellem,
a nyelvnek korlátlan hatalmú törvényszabója. „A szépíró nem ismer
főbb törvényt – vallotta –, mint azt,
hogy írása szép legyen. Valami ezen
igyekezetet segélheti, az neki minden szabad, akár engedi a grammatika és a szokás, akár nem. Az író
parancsolja, hogy úgy legyen és úgy
lesz!” Elemi csapás lett volna, ha a
nyelvújítási harcból nem Kazinczy
kerül ki győztesen. De neki kellett
győznie, mert nála és követőinél volt
a szellemi fölény: a műveltség, az
ízlés, a magasabb igény, az előre
törekvés vágya. Az új nyelv sokat
gúnyolt hibái, erőszakolt szóalkotásai, félszegségei és ficamai régen
kihullottak az emlékezetből is, viszont sikeres nyelvi újításai nemcsak
a szókincset és szólás formákat gyarapították, hanem könnyedebbé,
hajlékonyabbá, színesebbé tették a
magyar stílust. Egyszóval a nyelvújításból született meg az a magas

igényű irodalmi nyelv, amely a magyar szépliteratúrát, azontúl a kritikát, esszéírást és műfordítást, vagyis
a magyar irodalmat eladdig soha
nem látott fejlődésre indította.
„Mindig másokkal, másokban és
másokért él. Mindig kellenek neki
szívek, hogy osztozzon velük terveiben, reményeiben, örömében, csalódásaiban és lelkesedésében. Hozzátartozóiért, barátaiért, a nélkülözőkért mindig kész az áldozatra. Szeretetreméltó, finom és önfeláldozó... A
legnemesebb humanizmus lelkesíti,
mely az emberiség szabad kifejlődését és az emberi méltóságot írta
zászlajára... “ – olvassuk Négyesy
László „Kazinczy pályája” c. könyvében.
Kortársai közül hosszú és meleg
barátság fűzte Virág Benedekhez,
aki „Lámia” név alatt két ódában is a
fogságban lévő Kazinczyt énekli
meg, „kinek neve akkor átok alatt”
volt, s az ő vigasztalására írta „A
kényes szenvedőhöz” c. költeményét
is.
A fogságból szabaduló Kazinczyt
íróbarátai és tisztelői nagy lelkendezéssel fogadták: az ifjú Csokonai
versben köszönti „a poklok félelmes
torkából“ visszatérő magyar Orpheus-t, egyik leghívebb barátja,
Vitkovics Mihály ünnepi ódában
üdvözli a „hatszor tíz őszt érdem s
üldöztetés között bús gonddal s
fáradtan átélt“ Kazinczyt. Berzsenyi
vagy öt verset is írt „nagyfényű
barátjához”, Kölcsey – a nagy küzdelemben harcostársa – disztichonokban magasztalja és az Akadémi26

án majdan ő tartja felette az emlékbeszédet.
Kazinczy 1806 nyarán költözik
feleségével, a nála 20 évvel fiatalabb
gróf Török Sophieval bányácskai
birtokára. Kúriája kis dombon áll
Abaúj és Zemplén megyék határán,
közel Sárospatakhoz. A Bányácskának nevezett helységet Kazinczy
keresztelte el Széphalomnak.
Ez az eldugott kis hely, negyedszázadon át a magyar irodalmi élet
tűzhelye, központja, „az új Árkádia”,
„a poétai szent liget“. Itt született
Kazinczy hét gyermeke: a legidősebb Eugénia, aki hetvenkét évvel
élte túl atyja halálát: kilencvenhat
éves korában halt meg 1903-ban; a
legfiatalabb, Lajos, az a Kazinczy
Lajos honvédtábornok, akit Haynau
„kegyelemből” agyonlövetett.
Amikor Kazinczy meghalt, 50
ezer pengőforint adósság maradt
utána: ennyit költött másokra és a
magyar irodalom felvirágoztatására.
Milyen igaz, ha képletesen is, Kriza
János két-soros epigrammája:
„Kő nem jegyzi Kazinczy porát:
egy morzsa fövénykét Tégyen rá,
kinek élt: szirtmagos oszlopa lesz.”
Ezt a szimbolikus „szirtmagos
oszlopot” megadta néki a nemzet.
1859-ben, születésének 100. évfordulóját az egész ország óriási lelkesedéssel ünnepelte, a centenárium az
önkényuralom elleni nemzeti tiltakozássá vált, a széphalmi sírhoz négyezer ember zarándokolt. Hogyan is
írta egyik epigrammájában Kazinczy:
„...hamvamat a maradék áldani
fogja, tudom.”

MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

H ABAKUK
Volt egyszer egy király s annak
egy igen kedves udvarmestere: Habakuk a neve. Valahányszor a királynak tanácsra volt szüksége, Habakukhoz fordult, s Habakuk adott is
tanácsot, de nem az ő fejében termett
az. A hamis Habakuk mindig egy
kevés haladékot kért, hogy el ne
siesse a tanácsadást, aztán hirtelen
összehívta a soktudó embereket, akik
a király udvarában laktak, azok aztán
meghányták-vetették a dolgot, Habakuk meg szaladt a királyhoz a jó
tanáccsal, s úgy adta elő, mintha az ő
fejéből pattant volna ki. Hanem a
tudósok megsokallották Habakuk
csalafintaságát, s panaszra mentek a
királyhoz.
– Felséges királyom – mondta a
szónokuk –, panaszunk van Habakukra. Mi fundáljuk ki a jó tanácsokat felséged részére, s mégis Habakuké a tisztesség. Már pedig higgye
meg felséged, hogy ez a Habakuk
hatökör. Soha még egy jó tanács
nem született az agyában. Tessék
csak próbára tenni.
– Jól van – mondotta a király –,
majd próbára teszem. – S kegyelemben elbocsátotta a tudósokat.
Mindjárt hívatta Habakukot.
– No, Habakuk, tudom, hogy te
vagy a legbölcsebb ember az országban, s bizonyosan megfelelsz arra a
három kérdésre is, amit én neked
most feladok. Felelj meg hát nekem
először is erre: hol kél fel a nap?
Másodszor: milyen messze van a
föld az égtől? Harmadszor pedig: mit
gondolok én?
– Felséges királyom – izgettmozgott Habakuk –, nehéz kérdések
ezek bizony, nem tudok megfelelni
mindjárt. Hanem ha három napot
kérnék a három kérdésre, talán kisütnék valamit.

– Jól van, hű szolgám, Habakuk,
megadom a három napot – mondotta
a király, s Habakuk mély hajlongások közt eltávozott.
Hej, szegény Habakuk! Most már
mit csináljon? A tudósokhoz nem
fordulhatott, mert hiszen jól tudta,
hogy azok mártották be a királynál.
Nem volt maradása a palotában, de
még a városban sem, búsan bolyongott a város határán, a végtelen pusztaságon.
Amint ment, mendegélt, megszólítja egy juhász, aki éppen Habakuk
juhait őrizte:
– Adjon Isten, nagy jó uram, miért ilyen szomorú?
– Hej, ne is kérdezd, nagy a gondom!
De a juhász addig faggatta, hogy
Habakuk elmondta, mi nyomja a
lelkét.
– No, ez ugyan nem nagy dolog –
mondotta a juhász. – Kár ezért búsulni, hopmester uram.
Cseréljünk ruhát, hadd menjek én
a királyhoz, majd megfelelek én a
kérdésekre.
Habakuk nem sokáig gondolkozott, levetette csillogó-villogó ruháját, aztán a juhász subáját hátára
vetette, a botját kezébe vette s úgy
billegett-ballagott a nyáj után, a
juhász meg felvette a fényes hopmesteri ruhát, s ment a király színe
elé.
Bezzeg hogy a király nem ismerte meg, mert jóformán rá se nézett,
csak odavetette:
– No, Habakuk, kész vagy-e a feleletekkel?
– Kész, felséges uram.
– Hát hol kel fel a nap? – Felségednek a palotában, nekem meg a
pusztán.
– Hogyhogy neked a pusztán?
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– Úgy, hogy ma ott virradtam
meg, mert éjjel-nappal a pusztán
jártam-keltem.
– No, jól van, Habakuk, akkor
hát helyesen feleltél meg az első
kérdésre. Nos milyen messze van a
föld az égtől?
– Az bizony éppen olyan messze,
mint az ég a földtől.
– Nagyon helyes, Habakuk. Mégiscsak te vagy a legokosabb ember
az országban. No, most felelj a harmadik kérdésre: mit gondolok én
mostan?
– Felséged bizony azt gondolja,
hogy Habakuk áll felséged színe
előtt, pedig csak a hopmester juhásza
áll, ő meg őrzi helyettem a nyájat.
– Bizony, ha úgy van – mondotta
a király –, ez órától fogvást te vagy
az én hopmesterem, Habakuk meg
csak maradjon juhásznak.
Így lett a juhászból hopmester, a
hopmesterből pedig juhász.
Aj, de én is tartottam
Titkon egy szeretőt,
Virágos kertemben,
Rózsabokor alatt.
Aj, de én azt nem mondom,
Csak magamnak tartom,
Mert ha kijelentem,
Magamat elvesztem,
Mózses uram haragja
Vörös tenger habja, –
Lennék annak rabja,
Ki szépen tartana.
Aj, de engem ne úgy tarts,
Mint saját rabodat,
Hanem engem úgy tarts,
Mint gyöngy-alakodat.
Gyöngy vagy szívem,
gyöngy vagy,
Gyöngynél is gyöngyebb vagy,
Ezüstnél, aranynál
Nálam kedvesebb vagy!

KALENDÁRIUM
Gondolj valósággal, és helyesen ítélsz. (Bessenyey)

M AGYAR POKOLJ ÁRÓK

UJ HÁZY L ÁSZLÓ

– SZENT PATRIK –
(Március 17.)
Írország apostola volt. Működésének jelentősége szinte világtörténelmi. Tiszteletének távoli visszfénye elsugárzott Magyarországra is.
Az írországi Lough Derg, magyarul Vöröstő szigetének csodálatos
barlangja híres középkori búcsújáró
és vezeklő hely volt. Az ír legenda
szerint Isten ezt a barlangot szent
Patrik kérésére teremtette, hogy a
nyakas pogány íreknek láthatóvá
tegye a poklot, a tisztítótüzet és a
mennyországot.
A 11. század óta vannak adatok
arról, hogy súlyos bűnösök ide jöttek
vezekelni.
A leghíresebb köztük Nagy Lajos
király György nevű lovagja volt,
akinek ott jártáról és személyes
vallomásáról részletes jegyzőkönyvet vettek fel. Ebből tudjuk meg
legpontosabban, hogy mi történt
Szent Patrik barlangjában, ahová a
vezeklő bűnöst kétheti szigorú böjtölés után 24 órára bezárták.
A hosszú úttól és önsanyargatástól elcsigázott ember idegei rendszerint felmondták a szolgálatot és
sokszor valóban túlvilági víziókban
volt része.
De tudjuk György lovag vétkét
is: a Nagy Lajos által Itáliában hátrahagyott várkapitányok egyike volt
és egy lázadáskor ártatlanul kivégeztetett 250 embert. Lelkiismeret furdalásai hatása alatt szánta el magát
arra, hogy leszáll Szent Patrik barlangjába.
Egy jó emberöltővel utóbb,
1411-ben még egy magyar, Tar –
igazi nevén Pásztói Rápolthy Lőrinc
– járt ott. Zsigmond király asztalnoka volt. Viszontagságait és látomásait ugyancsak feljegyezték Írországban. „Pokoljárásá”-nak emlékét
pedig Tinódi Sebestyén énekében a
magyar hagyomány is megőrizte.

(1870 március 7.)
Száz esztendeje halt meg, Sírmezőnek nevezett telepén, Texasban. A
sárosmegyei Budméron született
1795-ben. Politikus volt. 1837-ben
mondott egyik heves beszéde miatt
felségárulási perbe került. 1848-ban
Sáros megye főispánja lett. A főrendiház 1848 július 6-án az ő indítványára nevezte el magát „Felsőház”nak. Ujházy 1848-ban szabadcsapatot toborzott, melynek élén részt vett
Görgey téli hadjáratában is. De kormánybiztosi tevékenysége előbb
Rozsnyón, majd Komáromban ennél
sokkal fontosabb volt. Komárom
kapitulációjánál a kormány részéről
a feladó levelet is ő írta alá. A feladás után családjával ÉszakAmerikába vándorolt ki. Iowa államban Új-Buda (New Buda) néven
valóságos magyar gyarmatot alapított. Feleségét 1851-ben veszítette el,
mire kiköltözött Texasba, ahol San
Antonio közelében új telepet alapított. Az új telepnek a Sírmező nevet
adta, mivel itt temette el újból kedves halottját. Az amerikai polgárháború kitörésekor Washingtonba
menekült és az Egyesült Államok
anconai konzula lett. Az olasz„Figyelmeztessük hevesb vérű
honfitársainkat, hogy a nagyobbszerű haladás és nemzeti
bukás közt – mely dilemma
közé, kivált mai nap, nem egy
hazánkfia nem egy politikai
kérdést szorítni szeret – még
egy harmadik vágás is van,
melyen lépten lépve, mákszemet mákszemre hordva, cseppet csepphez adva a bölcs tovább ér, s nagyobb teremtésnek
szerzője, mint az elbizakodott,
kinek zászlóján ,bár törik, bár
szakad’ áll.”
(Széchenyi: 1846 dec. 20.)
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osztrák háború befejezésével újból
visszatért Amerikába. 1867 május
16-án nyílt levélben tiltakozott a
kiegyezés ellen. Ettől kezdve egészen tragikus haláláig, öngyilkosságáig, csendes visszavonultságban élt.
1878-ban a budaméri családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Emlékiratai, valamint útirajzai, vármegyei és országgyűlési beszédei
rendkívül érdekes és értékes történeti
anyagot tartalmaznak.

VÁSÁRHELYI P ÁL
(1795 március 25.)
175 esztendeje született Szepesolasziban. 1846 április 8-án halt
meg. Az egyik legkiválóbb magyar
mérnök volt.
Mint mérnökgyakornok Borsod
megyében dolgozott, majd a pesti
egyetem mérnöki intézetét végezte.
1826-ban a dunai térképezés mérnökévé nevezték ki. Később a dunai
fölmérések vezetésével és az aldunai
hajózás műszaki teendőinek ellátásával bízták meg. Munkáját kiválóan
végezte, úgyhogy felfigyelt rá Széchenyi István is. Ettől kezdve Vásárhelyi működése szorosan összekapcsolódik Széchenyi nagy alkotásaival. Széchenyi megbízásából pl. ő
készítette a terveket az aldunai hajóút
megteremtésére.
1833-ban,
ugyancsak Széchenyi társaságában,
hosszabb tanulmányútra indult Angliába, hogy megismerkedjék a víz
alatti sziklák eltávolításának lehetőségeivel és a szükséges gépeket is
beszerezze.
Az aldunai munkálatok nagy nevet szereztek neki és csakhamar a
Nemzeti Tudós Társaság is tagjának
választotta. Részt vett a Lánchíd
előkészítő munkálataiban, továbbá a
Száva szabályozásának előkészítésében. Egész lelkesedését és munkáját
azonban a Tisza-szabályozás terveinek szentelte. Nagy jelentőségű volt
szakirodalmi munkássága. 1905-ben
Szegeden emeltek neki szép szobrot.
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THEO M. LOCH:

T ÁNC BOROTVAÉLEN
– A Washington–Moszkva–Peking háromszög –
Peking és Moszkva vitázik, Washington pedig mind
a kettővel flörtöl. Első pillanatra talán meglepő, hogy
Washington helyzete mennyire megerősödött a hatalmak
háromszögében. Közelebbről megvizsgálva azonban
látszik, hogy ez a fejlődés szükségszerű következménye
a Kreml félelmének. Nevezetesen azon rettegésének,
hogy az Egyesült Államok és Vörös Kína esetleg megegyezik egymással. De erősíti Washington helyzetét a
kínai politikusok azon lidérces álma is, hogy esetleg az
amerikaiak és az oroszok kötnek egymással titkos vagy
nyílt szerződést.
Vajon az amerikaiak kihasználják ezt a kedvező alkalmat? Élnek ezzel a történelmi pillanattal? Nixon
egyelőre csak óvatosan puhatolódzik és lassan közeledik
Vörös-Kínához. Lassan, de tagadhatatlanul. Az amerikai-kínai kereskedelmet megkönnyítették. Agnew alelnök Formoza szigetén kijelentette, hogy Washington
együttműködésre törekszik Vörös-Kínával. Harmadszor
és végül: január végén a varsói amerikai nagykövet,
Walter Stössel, és Lei Yang kínai diplomata találkozott
egymással. Elmélyítették a kapcsolatokat és két esztendős szünetelés után újra felvették a kínai-amerikai követi megbeszélések fonalát.
A megelőző 134 hasonló megbeszélés, amely kereken 15 évvel ezelőtt kezdődött és később Varsóban
állandósult, nagyban hasonlított a kínai színházak kultusz-darabjaihoz: néma meghajlások, köröző mozdulatok és mindenekfelett áttekinthetetlen forgatókönyv.
Mindazonáltal lehetséges, hogy Peking ezúttal hajlandó
lényeges kérdésekről is tárgyalni. Mert minden olyan
mozdulat, amely Moszkvát nyugtalaníthatja, hasznára
van a kínaiaknak, különösen a Szovjetunióval folytatott
tárgyalásokon, amelyeknek célja a határproblémák rendezése.
A Varsóban folyó amerikai-kínai közeledést VörösKína tehát gondosan időzítette az úgynevezett „Usszuritárgyalások” idejére. A határproblémák megvitatásánál a
két tárgyalófél, orosz és kínai, között a szakadék meglehetősen mély. Moszkva eddig csak kisebb határkiigazításról volt hajlandó beszélni, a kínaiak azonban szélesebb alapokon és nagyobb kérdésekről óhajtanak tár-

gyalni. A kínaiak szóbahozták a határvidékeken állomásozó csapatok kölcsönös visszavonását, valamint tárgyalni óhajtanak olyan szovjet nyilatkozatról, amely
elismerné, hogy a jelenlegi határok a cári időkben kötött
„jogtalan szerződések” termékei.
A szovjet-kínai tárgyalások egy-egy szünetében
mind a két fél propaganda-pergőtüzet bocsát a másikra.
Az „Új idők” című szovjet lap például legutóbb azt írta,
hogy a Kínában megindított háborús hisztéria bonyolulttá teszi a nemzetközi helyzetet. Ez a kínai magatartás –
írja a szovjet hetilap – tragikus következményekkel
járhat, mindenekelőtt a sokat szenvedett kínai népre.
Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben a hatalmak e
háromszögében Washington azon fáradozik, hogy se
Pekinggel, se Moszkvával ne kerüljön nyílt összeütközésbe s mindenféle összecsapás lehetőségét csökkentse.
A Szovjetunió irányában folytatja a stratégiai atomfegyverek korlátozására vonatkozó tárgyalásokat, az úgynevezett SALT-megbeszéléseket. Ezenkívül különösen a
Vietnám és a Közelkelet azok a nagy térségek, ahol az
amerikaiak Moszkva minden élesebb reakcióját szeretnék megakadályozni. Ugyanezen meggondolás alapján
az amerikai kormány fáradhatatlanul utal arra, hogy a
legújabb honvédelmi költségvetés 1950 óta a legalacsonyabb.
Persze, az erre vonatkozóan közölt százalékszámok
más megvilágítást nyernek, ha az amerikai össztermelés
nagyságát vesszük értékmérőnek. Az 1970/71-es költségvetési év adatai szerint 7,6 százalékot tesznek ki a
honvédelmi kiadások.
Mivel azonban az össztermelés aránya tetemesen nő,
ez a százalék, ha konkrét számokban fejezzük ki, azt
jelenti, hogy az Egyesült Államok több mint 70 milliárd
dollárt költ felszerelésre. Ez a rekordszám világosan
mutatja tehát, hogy egy nagyhatalom politikája mindig
kettős szinten folyik. Más a tárgyalás és más a fegyverkezés.
A három világhatalom tehát borotvaélen táncol,
részben egymással, részben egymás ellen készülődik, s
ez a helyzet, minden jel erre mutat, továbbra is megmarad.

A MAGYAR MÁRCIUS EURÓPAISÁGA
„A Fiatal Magyarország, a márciusi nemzedék jellege színmagyar. Tagjai serdülő gyermekifjúkorukban Vörösmartyn, Kölcseyn, Bajzán tanulták a magyar nyelv költői formáit, Széchenyi művei nyitották meg szemüket
a magyar problémák számára. Származásuknál fogva ezer meg ezer gyökérszál fűzi őket a magyar népiséghez.
Mégis csakhamar elfogja őket az európaiság láza. Félredobva megunt tankönyveiket, buzgalommal tanulják
már az iskola padjaiban a nyugati nyelveket, hogy a német, francia, angol költőket eredetiben olvashassák.
Ilyen előkészület után kerülnek bele Pest európai légkörébe. Lelkesednek Heinéért, Börneért és főleg a franciákért. ’Valamennyien franciák voltunk – írja Jókai – nem olvastunk mást, mint Lamartine-t, Michelet-t, Louis
Blanc-t, Sue-t, Victor Hugót, Bérangert.’ ”
(Farkas Gyula: „A magyar irodalom története”)
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MARTON LAJOS:

A BAGDADI HÓHÉR
A közelkeleti helyzetnek nem egyedüli mérgezőanyaga az izraeli-arab ellentét, hanem ezzel párhuzamosan az arab-arab ellentét is. Az „egység” jelszava mögött az arab világ államai egymás ellen törnek, sőt
egyes rezsimek még saját népük ellen is elkeseredettebb küzdelmet folytatnak, mint a „közös” ellenség,
Izrael elpusztítására. Az egyik legnyugtalanabb és legvéresebb arab országot, illetve rendszert mutatja be
munkatársunk, Marton Lajos, aki egyben a nagy osztrák napilap, a bécsi „Die Presse” külpolitikai rovatvezetője.
Irakban, mint láttuk, az igazság malmai gyorsan őrölnek. Helyesebben annak az eljárásnak a malmai, amelyet
ott igazságnak neveznek. Január végén az állítólagos
államellenes összeesküvés résztvevőit alighogy felfedezték, máris elítélték őket és a kivégzettek száma pillanatok
alatt negyvenre emelkedett. Ilyen körülmények között
mennyi idő juthatott a bírósági eljárásra, a per lefolytatására, a vád és a védelem munkájára?
Dehát ki beszélhet még jogszolgáltatásról ott, ahol a
kivégző osztagok vérgőzös munkája jóformán sohasem
szünetel? Ki tudja még megkülönböztetni, ha a kivégzettekről azt mondják, hogy harminchármat a hazaárulásért
és rendszer elleni összeesküvésért, hetet pedig kémkedésért küldtek a másvilágra? A mészárlásra jellemző
egyébként, hogy a kivégzések indokolása állandóan változott. Az egyik nap a hivatalos indokolás még azt mondotta, hogy az összeesküvők az imperializmus és a cionizmus szolgálatában állottak, mozgatójuk az Egyesült
Államok, Nagybritannia és – miért ne? –
Nyugatnémetország volt. De már a következő napon azt
kellett hallani, hogy a legfőbb felbujtó Irán, úgy hogy
Perzsia követét azonnal ki is utasították és a perzsa konzulátust bezárták.
Amióta 1958-ban kiirtották Feizál királyt és egész
családját, Irak élete a szakadatlan államcsínyek és likvidálások sorozata. Mert öt évvel a királygyilkosság után
véres véget ért a diktátor Kasszem is, miután előtte még
meggyilkoltatta egyik legfőbb ellenfelét, Shawaf tábornokot. És mind a mai napig tisztázatlan, hogy milyen
körülmények között halt meg Aref elnök, akiről a hivatalos indokolás azt mondja, hogy titokzatos repülőgépbaleset következtében vesztette életét. Utódja fivére
volt, ugyancsak Aref néven, s ő az egyetlen államfő, aki
ép bőrrel úszta meg az ellene irányuló államcsínyt, mivel
külföldre menekült.
Disraelinek tulajdonítják azt a megállapítást, hogy
mindössze három ember volt, aki a Közelkelet diplomáciai bonyodalmaiban kiismerte magát. Ki volt ez a három
ember? – Disraeli erről ezeket mondotta: „Az egyik egy
dán diplomata, aki azonban a bolondok házába került; a
másik Lord Palmerston, de ő már meghalt; a harmadik
pedig én vagyok, én azonban mindent elfelejtettem.”
Igen, csakhogy az akkori viszonyok és bonyodalmak
tulajdonképpen milyen egyszerűek voltak a mai helyzethez képest. A Közelkelet tele van jelszavakkal, csak úgy
cikáznak a különböző frázisok, mint az „arab szolidari-
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tás”, vagy „összefogás a közös ellenséggel” szemben.
Csakhogy, ha ezeket a frázisokat közelebbről megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a kulisszák mögött ideológiailag
szerteágazó kíméletlen hatalmi harc folyik. És ha valamelyik klikk hatalomra jutott, akkor minden eszköz
szent, hogy ezt a hatalmat meg is tartsa.
Két arab országban, Szíriában és Irakban, az úgynevezett Baath-pártok vannak uralmon. Programjuk, mint a
párt neve is mondja, az arab újjászületés. De a közös név
mit sem jelent, ha meggondoljuk, hogy ennek leple alatt
mindegyik ország a másik feletti uralomra tör és kölcsönös aknamunkát folytat a másik ellen. Amikor Irak mai
erős embere, a legutóbbi kivégzések elrendelője, a Baathpárti Bakr tábornok Bagdadban megszerezte a hatalmat,
egyik legelső feladatának tekintette, hogy nyugtalanságot
keltsen a szíriai Baath-párt „szélsőséges” táborában.
Damaszkusz természetesen azonnal heves támadásokkal
válaszolt és kígyót-békát kiáltott „a Bagdadban uralkodó
klikkre”. Testvérpártok? Testvérnépek? A „közös ellenség” mind a két párt szemében a „cionizmus”, de amíg
nyilvánosan ez ellen hadakoznak, addig legfőként belső
ellentéteiket vívják, s ez egyre jobban szétválasztja,
semmint egyesíti őket.
Irán, vagyis Perzsia és Irak ellentétében jelentős szerepet játszik a határ menti folyó, a Satt-el-Arab körül
mindig megújuló vita, továbbá az iráni fajhoz közelálló
kurd népcsoport elleni politika Irakban. A bagdadi rezsim ezeket a kérdéseket most azért tolja előtérbe és azért
túlozza el, hogy népszerűtlen uralmát megszilárdítsa.
Bakr rendszerének ugyanis nem sikerült a még mindig
erős belső ellenzéket megszelídíteni vagy maga mellé
állítani. És Bakr tábornok nagyon jól ismeri elődjei sorsát, tisztában van országa véresen brutális szokásaival.
A bagdadi rádió egyik kommentátora például ezeket
mondotta: „A nép ellenségének hulljon a feje!” A brutalitás azonban, ahogy ezt az arab világban is jól tudják,
sohasem az erő jele. A világ közvéleménye szinte már
megszokta az iraki borzalmakat. Éppen ezért a muzulmán kultúra emelkedettebb országaiban a bagdadi módszerek miatt bizonyára lehangoltak, mert a bagdadi hóhér
munkája az egész arab ügynek árt. Gyakran mondják,
hogy az arab-izraeli konfliktusban az idő nem a zsidóknak dolgozik. Az iraki események, az iraki-iráni ellentétek, vagy a jordániai belső bonyodalmak láttán azonban
egyre nyilvánvalóbb, hogy Idő Tábornok az araboknak
sem szövetségese.

KERTÉSZ ISTVÁN:

I LLÚZIÓK ÉS REALITÁSOK
– Európa és az Egyesült Államok a napi politika tükrében –
Kertész István dr., volt római magyar követ, évtizedek óta amerikai egyetemek professzora (Law School
of Yale, University of Notre Dame). Számos könyve jelent meg az Egyesült Államokban, többek között:
Diplomacy in a Whirl Pool; The United Nation: a hope and its prospects; East Central Europe and the
World. – Lapunknak adott alábbi tanulmányában az Egyesült Államok és Európa új viszonyát vizsgálja a
világpolitika változó konstellációi között, mindenekelőtt figyelembe véve a Szovjetunió szerepét. Jelen
cikkét következő számunkban követi a tanulmány második része.
Felmerülhet a kérdés, hogy – tekintettel az Egyesült
Államok megváltozott nemzetközi kapcsolataira és belső
problémáira – vajon indokolt-e a NATO államokkal és
Spanyolországgal két évtizeddel ezelőtt kiépített szerződéses kapcsolatot változatlanul fenntartani? Vajon ez a
szerződéses viszony még mindig szolgálja-e az amerikai
nemzeti érdekeket, európai szövetségeseink érdekét és a
világbéke ügyét? Ha reális feleletet keresünk, az USA
nemzetközi kapcsolatainak utolsó két évtizedét alapos
vizsgálat tárgyává kell tennünk.
Ma mind az Egyesült Államoknak, mind a Szovjetuniónak közös, jól felfogott érdeke, hogy nyílt konfliktusnak még a lehetőségét is elkerülje. Ha a stratégiai
fegyverek ellenőrzése területén további megegyezés jön
létre, könnyen elképzelhető, hogy kölcsönös együttműködés, sőt jobb megértésen alapuló viszony alakul ki a
két szuperhatalom között. Nem kétséges, hogy Kína
fenyegetően növekvő ereje bizonyos mérséklő hatást
gyakorolhat a Szovjetunió európai politikájára. A kínaiszovjet viszony sok meglepetéssel szolgálhat, és a fegyverkezési ellenőrzés körül folytatott tárgyalások szintén
igen hosszúra nyúlhatnak. E hosszú periódus alatt váratlan fejlemények tarkíthatják a Szovjetunió és Kína viszonyát. Két olyan nagyhatalomról van szó, ahol egyfelől a
hatalmi utódlásnak nincsenek írásba foglalt szabályai,
másfelől a legfelsőbb politikai irányításra a szélesebb
köröknek nincs befolyása: annak irányvonalát mindössze
néhány személy szabja meg. Nem vitatjuk, hogy a két
kommunista óriásállam viszonyát alapvető és hosszú
életű ellentétek terhelik, mégis elképzelhető, hogy egy
Mao utáni rezsim barátságosabb kapcsolatot teremthet a
Szovjetunióval. Orosz-kínai háború esetén – melynek
lehetősége egyébként majdnem kizárt – a háború azzal is
végződhet, hogy Pekingben egy szovjetbarát kínai kormány kerül hatalomra.
A Szovjetunió sem mentes váratlan fordulatok lehetőségétől. A szovjet párthierarchián belül több ellentétes
irány küzd egymással. Zsákutcában végződő politikai
manőverek Moszkvában sem ismeretlenek. Ezért egy
erőteljes, de mégis békés irányzatot sejtető nyugati politika a Kreml mérsékeltebb erőit segíti, míg a hagyományos egyoldalú engedmények politikája a moszkvai
„vércsék” malmára hajtja a vizet.
A NATO történetében fordulópont akkor következett
be, mikor az Egyesült Államok nukleáris monopóliumát
a jelenlegi kvázi-paritásos rendszer váltotta fel. Noha az
Egyesült Államok monopóliuma idején Sztálin politikája
a védtelen Európát elözönléssel fenyegette, az Egyesült
Államok atomfegyvereinek kétségtelen szuperioritása

miatt az Európának nyújtott amerikai garanciát senki
kétségbe nem vonta. A Szovjetunió termonukleáris- és
röppentyűkapacitásának gyors fejlődése azonban erősen
megkérdőjelezte az Egyesült Államok garanciájának
szavahihetőségét. Francia és más európai szakértők nehezen hiszik el, hogy az Egyesült Államok Európa lerohanásának megakadályozása céljából hajlandó lenne saját
területét nukleáris támadásnak, illetve részbeni megsemmisülésnek kitenni. Ennek a nem egészen logikátlan
kétségnek eloszlatására az amerikaiak több intézkedést
tettek. Ilyen például az atomtámadás azonnali viszonzásának felcserélése a „flexibilis visszaverés” politikájával;
ilyen továbbá az európai erők képletes bevonása a nukleáris katonai hatalomba a Multinational Nuclear Force
vagy az Atlanti Nukleáris Haderő keretein belül. Mindez
azonban aligha oszlatta el a kételyeket, sőt ezek miatt a
szövetségi rendszeren belül újabb félreértések és sértődések nehezítették meg a kibontakozást.
A vietnámi konfliktus szintén befolyásolta mind az
európai szövetségesek, mind a Szovjetunió politikáját.
Félelemre adott okot az a lehetőség, hogy Európa hadszíntérré válhat, ha az Egyesült Államok Vietnám vagy
egyéb távoli fegyveres konfliktus miatt új világháborúba
keveredik. Ez vezetett arra, hogy Franciaország visszavonult az egyesített NATO védelmi rendszertől, áthelyezték a SHAPE-et és más katonai parancsnokságokat,
míg maga az ÉSZAK-ATLANTI TANÁCS Párisból
Belgiumba költözött. Noha kétségtelen, hogy az amerikai
politika egyes sakkhúzásai sértették Franciaország érdekeit (mint például Nagy-Britannia különleges kezelése a
nukleáris katonai felszerelés terén, vagy az úgynevezett
nassaui szerződés egyes pontjai), de semmi nem mutatja
azt, hogy egy másfajta és szerencsésebb amerikai külpolitika de Gaulle elnököt más politika követésére ösztönözte volna. Akármi is a francia lépés formális igazolása
vagy oka, tény az, hogy a visszavonulás puszta ténye,
valamint a de Gaulle-féle bizonytalan politikai vonalvezetés nagymértékben meggyengítette az ÉSZAKATLANTI SZÖVETSÉG rendszerét.
Újabb rendkívül lényeges változás a NATO területén
Európa gazdasági erejének tüneményes újjászületése
volt. Az európai segélyprogram mesébe illő sikere soha
nem látott jólétet teremtett Európában. Mindezt azonban
egyáltalán nem követte a politikai és katonai erő arányos
fejlődése. A két óriáshatalom közé szorított, egyre tehetősebb európai hatalmaknak a világügyek vitelénél vajmi
kevés szavuk van. A gaullista elképzeléseknek a világpolitikát befolyásolni kívánó kísérletei igazán patetikus
látványt nyújtottak. Újra bebizonyosodott, hogy a tech7

nológiai forradalom korában csak iparilag igen fejlett,
nagy országok képesek világviszonylatban is számottevő
katonai erőt fenntartani, beleértve a konvencionális és
nukleáris fegyverzetet, és a tengeri haderő különböző
válfajait is. Éleslátású európai államférfiak ezért akarták
az európai politikai egységet mielőbb összekovácsolni, –
mindezideig sikertelenül. Az elmúlt évtized során és a
döntő időszakban mindig elavult nacionalista szempontok kerekedtek felül. Az ötvenes években az angolok
negatív magatartása, a hatvanasokban pedig a francia
politika akadályozta meg olyan kiterjedt politikai egység
megszületését, mely a világpolitika területén újra tényezővé emelhette volna Nyugat-Európát.
A változást előidéző tényezők sorozatához járult az
is, hogy a NATO-t annakidején a Szovjetunió elleni
védekezés eszközéül hozták létre. A szovjet magatartás
és a kommunista világ változása azonban erősen befolyásolta az egyes NATO tagállamok politikai szemléletét is.
A NATO rendszer kohéziója és hatóképessége ugyanis
attól függött, hogy a NATO-ba tömörült tagállamok
miként értékelik ki a szovjet veszélyt. Sztálin utódai alatt
kétségtelenül voltak olyan periódusok, mikor a szovjet
veszély kisebbnek látszott és így a legtöbb NATO tagállam azonnal hajlamosnak mutatkozott rózsásabb színben
látni a világot. A Nyugatnak ez az önámítása megteremtette a „détente” politikai elméletét és a legtöbb nyugati
állam ezt készpénznek is vette. Európában közhellyé vált
az a feltételezés, hogy a szovjet vezetők örömmel kiegyeznének az amerikaiakkal, de a vietnámi amerikai
intervenció ezt nehézzé, sőt talán lehetetlenné teszi a
számukra. Ez az álláspont széleskörű publicitást kapott
az európai sajtóban. Mindennek az lett a következménye,
hogy a Szovjetunió, mint valami alapjaiban megváltozott, enyhülést kereső vezetőréteggel megáldott nagyhatalom jelentkezett az európai köztudatban. Úgynevezett
revíziós publikációk hosszú sora terjesztette azt a hiedelmet, hogy a békeszerető Szovjetuniót csupán az Egyesült Államok világháború utáni agresszív és imperialista
politikája hajtotta bele önvédelmi intézkedések kényszerű sorozatába. A NATO vezető tagjai valósággal versenyeztek egymással a Moszkva, illetve Kelet-Európa
irányában kiépítendő hidak verésében. Anglia, és más
nyugateurópai államok fennálló kereskedelmi szerződéseiket hosszúlejáratú kölcsönnyújtási szerződésekkel
helyettesítették. Moszkva erre hajlandónak mutatkozott
arra, hogy szerény keretek között kultúrcsereszerződéseket kössön a nyugatiakkal. A Szovjet kooperálásnak egyéb jelei is voltak, mint például a Délisarkkal
kapcsolatos megállapodás, vagy a külső világűr nemzetközi jogviszonyát rendező szerződés, végül pedig a
Moszkva-Washington állandó repülőjárat megindítása.
Azt azonban Nyugaton rendszerint figyelmen kívül hagyták, hogy ezek a megállapodások nagyon specifikus
területeket öleltek csak fel, s amellett rendszerint előnyösebbek voltak Keletnek, mint Nyugatnak. A komoly
politikai problémák azonban továbbra is megoldatlanok
maradtak.
A hídépítési politika egyik legfontosabb fejezete a
nyugatnémet kormány többszöri erőfeszítése volt a Vasfüggöny mögötti kapcsolatok kiépítésére. Ezzel a nyu-

gatnémet kormány feladta azt a már hagyományos politikáját, mely a leszerelés és általános enyhülést előmozdító
intézkedések létrehozását a két Németország egyesítésének ügyével kapcsolta össze. Noha a nyugatnémet kormány változatlanul igényelte az újraegyesítést, az újabb
politika már nem hangsúlyozta ki, hogy az európai
egyetértés előfeltétele a két német állam azonnali egyesítése. Hídépítési kísérletei során Nyugatnémetország a
legbátrabb lépést Keletnémetország felé tette meg. Még
Kurt Georg Kiesinger kancellár – a diplomáciai elismerés
kilátásba helyezése nélkül – legalább tucatnyi olyan
területet sorolt fel, ahol közvetlen közeledés vált lehetségessé a két Németország között. Így Bonn hídépítési
politikája, – amelyet a Brandt kormány fokozott erővel
folytat, – párhuzamosan haladt a Keletnémetország felé
kezdeményezett, jobb viszony kiépítését célzó politikával.
Ezek a barátságos nyugati gesztusok látszólag teljes
harmóniában álltak az általános enyhülést kereső irányzattal s látszólag nem hívták ki a Szovjetunió haragját.
Ebben a kellemes légkörben Nyugaton egyre inkább arról
beszéltek, hogy a NATO katonai erejére nincs többé
szükség, s felmerült az a gondolat is, hogy az Atlanti
Tanácsot a jövőben csak mint a Szovjetunióval és a keleteurópai államokkal indítandó tárgyalások szervét kell
felhasználni.
Az Atlanti Tanács 1968 júniusában tartott ülésén már
arról tárgyalt, hogy a keleteurópai államoknak felajánlja
a katonai erők kölcsönös csökkentésének lehetőségét is.
A szovjetamerikai viszony különösen szívélyes lett,
miután mindkét nagyhatalom támogatta az atomfegyverek elterjedésének megakadályozására kötött szerződéstervezetet és közös terveket szőttek a nukleáris fegyverek
használatának szabályozása, valamint nemzetközi csúcstalálkozó összehívása tárgyában is.
Annakidején bizony kevesen vették figyelembe a
Szovjetunió létének alapvető tényeit. Nikita Kruscsov
„sztalintalanító” terveit követte a visszasztalinizálás
politikája, mely mind bel-, mind külpolitikai vonalon
megmutatkozott. Alexej Koszigin és Leonid Brezsnyev
hamarosan fokozták a Szovjetunió hozzájárulását a vietnámi konfliktushoz, új hadseregfejlesztési programot
kezdeményeztek, mind nukleáris, mind konvencionális
hadviselés vonalán s feltöltötték a keleteurópai katonai
erőket is. A szíriai, egyiptomi és algériai flottatámaszpontok szabad használatának lehetősége nagymértékben
fokozta a földközitengeri szovjet flotta erejét. A szovjet
blokk által régebben Izraelnek nyújtott segítséget
Kruscsov az arabok támogatásával váltotta fel, s Brezsnyev és Koszigin ezt csak fokozta. Mindez súlyosan
fenyegette a NATO nagyon is sebezhető déli oldalát.
1965 után az új sztálinista politika egyre nyilvánvalóbbá lett a szovjet belügyek terén. Moszkvai televíziók
újra Sztálin arcképét vetítették. 1966 februárjában megindult Sztálin halála óta az első kirakatper, melynek során két szovjet írót (Andrej Szinyavszki és Daniel Juli)
súlyos börtönbüntetésre ítéltek. Jellemző módon, a liberális gondolkozású szovjet intellektuellek ellen elindított
üldözési hullám jelentőségét a Nyugat egyáltalán nem
értékelte, sőt legtöbb esetben tudomásul sem vette.
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A hídépítési politikának ebben a kellemes légkörében, 1968 augusztus 21-én a Szovjetunió csapatai megtámadták Csehszlovákiát. Ez a meglepetésszerű akció
nem volt elhajlás az addig is követett szovjet politikai
irányvonaltól. Sőt: kétségtelenül demonstrálta, hogy a
Szovjet politikai céljai és módszerei Sztálin napjai óta
semmit sem változtak. Csehszlovákia lerohanását megelőzően Ágcsernyőn és Pozsonyban ünnepélyes szovjetcsehszlovák megállapodás jött létre a két kommunista
kormány között. Miután a Csehszlovákiába bevonuló
szovjet csapatok képtelenek voltak megtalálni azokat a
cseh és szlovák vezetőket, akik állítólag beinvitálták
őket, a „Pravda” 1968 szeptember 28-án, jól elkésett
cikkben új „doktrinával” lepte meg a világot. Eszerint
minden kommunista párt nemcsak saját népének, de
minden szocialista országnak, sőt az egész szocialista
birodalomnak felelős, ha egy szocialista ország kormánya „megsértené a szocializmus érdekeit saját országában, vagy más szocialista országok alapvető érdekeit
veszélyeztetné, beleértve a nemzetközi munkásmozgalom érdekeit is”.
Ez a doktrina, melyet Gromikó szovjet külügyminiszter az ENSZ 1968 október 3-án tartott közgyűlésén élőszóval is megismételt, azt jelenti, hogy a Szovjetunió
fenntartja magának az intervenció jogát a szocialista
„világbirodalom” földrajzilag körül nem határolt területén. Románia, Albánia és Kína kétségtelenül ehhez a
„birodalom”-hoz tartozik.
Elképzelhető azonban, hogy egy Franciaországban,
vagy Olaszországban hatalomra került szocialistakommunista kormány léte szintén igazolhatná a szovjet
intervenciót, ha Moszkva úgy érezné, hogy ennek a szocialista országnak politikája sérti „a többi szocialista
ország alapvető érdekeit”.
A szovjet kormány a csehszlovák válság alatt odáig
elment, hogy még egy Nyugat-Németország ellen irányuló szovjet katonai támadást is jogosnak deklarált az
ENSZ-alapszabályok 53. paragrafusának 1. bekezdése és
a 107. paragrafus alapján.
Mindez mutatja, hogy a Szovjetunió könnyen talál
magának nemzetközi jogi formulát, még Nyugat-Európa
vonatkozásában is, ha az öreg kontinensen egy szép napon hatalmi űr keletkeznék s a Szovjetunió intervencióra
gondolna. Márpedig ha a Szovjetunió hatalma
Vladivosztoktól a Pyreneusokig vagy Gibraltárig és a
Bahrens-tengertől az Arabtengerig terjedne, a világpolitikai egyensúly alapjában változnék meg s ez nagy veszélyt jelentene az Egyesült Államok biztonsága szempontjából is.
Ne feledjük el, hogy 1500 óta minden orosz politikai
manőver célja területi gyarapodás volt, valahányszor
határai közelében hatalmi űr keletkezett. Nyugat-Európa
a világ legfontosabb ipari területe és könnyen meglehet,

NIXON ÉS A BREZSNYEV-DOKTRINA
Abban a negyvenezer szavas üzenetben, amelyet
nemrég a kongresszushoz intézett, Nixon elnök elutasítja a Brezsnyev-doktrinát. Hangsúlyozza: az
Egyesült Államok nem fogadhat el olyan tant, amely
korlátozza a keleteurópai államok jogát arra, hogy
kedvük szerint kölcsönösen javítsák kapcsolataikat
Amerikával vagy más államokkal; az Egyesült Államok szuverén államoknak tekinti őket, nem monolitikus egység részeinek.
Ez természetesen a diplomácia nyelve, egy elv leszögezése, a közép-keleteurópai államok szovjet
behódoltatásának elvi tagadása. Azt jelenti, hogy a
nyugati világ vezető hatalma nem ismeri el a status
quo-t.
Amicus Nixon, sed magis amica veritas, az üzenet kijelentése, hogy a közép-keleteurópai országokat
Washington szuverén államoknak tekinti, a jelen
helyzetben természetesen inkább ösztönzés, szuggesztió és óhaj, mert Romániától eltekintve a szuverén magatartás semmi nyomát sem látni ezen államok
kormányainál A budapesti rezsim nem akart és nem
akar minimális szuverénitást sem; Csehszlovákia
népei megkísérelték, az eredményt tudjuk; Walter
Ulbricht a Kreml legbelsőbb körének prominens
tagja; az Ulbricht és Moszkva közé beágyazott
Gomulka pedig legfeljebb abban szuverén, hogy
erélyesen utánozza a Kreml értelmiség-ellenes kampányait.
A nixoni koncepció, illetve elv mégsem irreális,
mert háború híján, amiről a terror egyensúlya miatt
szó sem lehet, a szuverénitás elvének állandó hangoztatásával lehet csak hatást gyakorolni ezekre az
országokra. A Brezsnyev-doktrina nixoni tagadása
lényegében hit a változásban, és biztatás a fiatalabb
generációknak és vezetőgarnitúráknak, hogy lélekben
és elvben ők se adják fel országaik szuverénitásának
vágyát. A Brezsnyev-doktrinával szemben egy Nixon-doktrina?
(– catullus –)
hogy a Szovjetunió szívesen birtokba venné, mielőtt
leszámol Kínával. Lenin minden elmélete ellenére is ez a
zsákmány túlságosan kívánatos ahhoz, hogy ne gyakorolna ellenállhatatlan vonzóerőt a Szovjetunióra. Az
Egyesült Államok támogatása nélkül sem a gyermekcipőben járó francia nukleáris erő, sem a többi állam
aránylag kis létszámú konvencionális hadserege nem
lenne képes arra, hogy ennek a szovjet imperialista politikának sikeresen ellenálljon.
(Második rész következő számunkban)
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BOLZA ANTAL:

E GY OSZTRÁK KÍSÉRLET
– Az ,,Ausztria-Európa-Akció” céljai –
A hajdani hadvezér mondását – „mit ér a legjobb tisztikar hadsereg nélkül?” – átvitt értelemben az Európában
látható integrációs törekvésekre is alkalmazhatjuk. Mert
bármennyire fontos és örvendetes is, hogy minél több
európai vezető politikus felismerte az európai egyesülés
létfontosságú szükségességét, sokkal hosszadalmasabb és
nehezebb lesz keresztülvinni, ha az európai nemzetek
széles néprétegei e tekintetben nincsenek kellőképen
felvilágosítva, s ha ezért közömbösen vagy szkeptikusan
szemlélik kontinensünk sorsdöntő történelmi fejlődését.
Másrészt viszont még mindig szép számmal vannak
olyan mérvadó politikusok, akik bármily néven nevezendő megokolással vagy „szuverén nemzeti érdekből”,
továbbra is a boldog „outsider” szerepében ringatóznak,
mert hiszen saját népük, illetve „választónépük” nem
készteti őket ez irányú tevékenységre. Valóban, ha megvizsgáljuk az oktatás és hírszolgálat ezerféle ágát az
iskolától a sajtón keresztül a televízióig, vagy a politikai
és egyéb programbeszédeket és előadásokat, arra a sajnálatos megállapításra jutunk, hogy az európai egyesülés
szükségességéről és elhúzódásának máris észlelhető
kártevéseiről vajmi kevés szó esik, és ha mégis, úgy a
széles néprétegek számára alig érthető nyelven.
A közvélemény viszont csak akkor fog saját szűk
nemzeti határain túl betekinteni s a kérdéssel foglalkozni,
ha jelentőségével tisztában van és az egyesülésben felfedezi saját személyes érdekeltségét is. Elengedhetetlenül
szükséges tehát „az utca emberét” minden lehető módon
felvilágosítani, hogy mit jelent számára kontinensünk
fokozatos integrációja, neki személyesen mit hoz gazdasági haladása, biztonsága, s gyermekei jövője szempontjából is mily előnyök fakadnak a köz számára e fejlődésből.
Nem „véleménycsinálásról” van itt szó, mert mi nem
azt mondjuk, hogy „megteremtjük az Európai Egyesült
Államokat”, hanem, mint Edmond Giscard d’Estaing
éppen e folyóirat hasábjain is már mondotta: „Az európai
egyesülés megváltozhatatlan folyamat, melyet nekünk

csak támogatnunk és problémáit a helyes megoldások
medrébe terelnünk kell”.
Sokan nem tudják, hogy Ausztriában alig három-négy
évvel ezelőtt európai idealisták egy csoportja a fentebb
vázolt célkitűzésekkel megalapította, jobban mondva
„elindította” az „Ausztria-Európa-Akció” nevű párton
felüli mozgalmat. Ez a mozgalom ma már Ausztria öszszes szövetségi tartományában (Bundesland) meglehetősen erős szervezettel rendelkezik és napról-napra jobban
növekvő befolyást gyakorol. Jelentős eredményeket ért el
a közvélemény felvilágosításában, sőt a felelős körök és
személyek „európai látókörének” kifejlesztésében is.
Ezzel nemcsak a párton felüli, hanem a „nemzetiségen
felüli” gondolkodásmód alapjait veti meg. Mindez bizonyítja, hogy az európai egyesülés gondolata olyan mag,
amely nem hull terméketlen földre, ha akad, aki a talajt
erre gondosan és meggyőződéssel előkészíti.
Lényegében ezek az „Aktion Österreich-Europa” –
AÖE – céljai, továbbá az, hogy más európai országokban
is előmozdítsa hasonló mozgalmak létrejöttét, vagy a
meglévőkkel minél szorosabb kapcsolatot teremtsen a
közös cél érdekében.
Bizonyára nem véletlen, hanem a történelem mindig
új formákban jelentkező megismétlődésének bizonyítéka,
hogy ez a mozgalom éppen a kis Ausztriában keletkezett
és már rövid néhány év elteltével komoly jelentőségre
tett szert. Ausztria évszázadokon át a német-római birodalom, majd az osztrák-magyar monarchia keretében,
akkori viszonylatban, népeket összekötő szerepet játszott.
Ha Ausztria ma, a világűr meghódítása korszakában az
öreg Európa népeinek valódi egységbe történő összefogásában kezdeményezőleg igyekszik közreműködni, ez
nem más, mint földrajzi fekvése folytán erre predesztinált évszázados funkciójának új felvétele. A népek kölcsönös megértésének és összefogásának feltételei lényegében nem változtak. Csak a dimenzió, a stílus és a forma változott, s ezekkel új, nagy tető épül kontinensünk
múltja és elsősorban pedig jövője érdekében.
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KISS SÁNDOR:

K ÉT ÉVTIZED KÁLVÁRIÁJ A
– A magyar parasztság sorsa –
A végzetes „fordulat éve” óta eltelt húsz esztendő a magyar társadalom egészét felforgatta, a legmélyebben azonban a parasztság életébe szántott bele. S mivel e fordulat előtt hazánk agrárország volt, a parasztság sorsának és helyzetének gyökeres megváltozása egyben Magyarország szociológiai struktúrájának is
jelentős átalakulását eredményezte.
Ennek a társadalomtörténetileg korszakos változásnak menetét és napjainkra kialakult végeredményét
dolgozza fel Kiss Sándor, aki az 56-os forradalom idején a „Parasztszövetség” elnöke volt, s aki az elmúlt
években többször is szerepelt lapunk hasábjain. Tanulmánya a háború utáni magyar szociálpolitikai irodalom egyik legalaposabb és legértékesebb munkája, amely a parasztság sorsán túl hű képet ad az egész ország életének mai jellegéről.
gyermeke maradt a rezsimnek. Sőt, ez a társadalmi osztály szenvedett a legtöbbet a kommunizmusban.
Az 1945-ös földreform során 642,000 család jutott
földhöz. A földreform minden gazdasági hiányossága
ellenére, lehetővé tette volna egy egészséges agrárpolitika kifejlesztését: életképes parasztgazdaságok és szabad
szövetkezeti rendszer kiépítését. 1948-ban azonban a
moszkoviták megkezdték a mezőgazdaság kollektivizálását, megint csak szolgai módon másolva a szovjet példát.
A Sztálin-éra alatti terror eredményeképpen 1953-ban a
művelt földterület 41 százaléka kolhozosítva volt. Ez az
arány Nagy Imre „új szakasza” idején visszament 33
százalékra, majd a forradalom után 23-ra. 1958 decemberében, amikor a Kádár-kormány egy moszkvai út után, –
nyilvánvalóan Moszkva parancsára – sutba dobta addigi
türelmesebb politikáját, a földterület 23 százalékán gazdálkodtak a kolhozok. Eredetileg öt évre tervezték a
teljes kolhozosítást, de a tervet csakhamar túlteljesítették.
Gondosan figyelembe vették a vérbefojtott forradalom
utáni nyomott lelkiállapotot és a Szovjetunió politikai
presztizsének növekedését a világban (űrrepülési sikerek,
befolyás növekedése a volt gyarmati államokban, stb.).
Nagyon kiszámítottan alkalmazták a „meggyőzést”, a
vesztegetést, a politikai nyomást és a kíméletlen, vad
terrort. 1959 végén a földterület 36, 1960 végén 60, majd
1961 végén már 79.5 százaléka a kolhozok kezén volt.
Az egyéni tulajdonban és művelésben maradt földek
százalékaránya 1958 végén még 70 százalék. 1959 végén
47 százalék, 1960 végén 23 százalék és 1961 végén már
csak 4.4 százalék. 1961 óta ez az arány leapadt 2.8 százalékra és így Magyarországon ma a mezőgazdasági művelés alatt álló terület 97.2 százaléka kollektivizált, termelőszövetkezeti és állami gazdasághoz tartozik.
A magyar parasztság nagyon nehezen adta meg magát ennek a brutális terrornak. A kollektivizálás különböző fázisai alatt a megművelt földterület minden egyes
hektárja átlagosan két és félszer cserélt gazdát. 1948 és
1955 között mintegy 400,000 parasztot börtönöztek be
hosszabb-rövidebb időre, – a hivatalos adatok szerint is.
A Kádárrezsim erőszakos kollektivizálása 1959-1961
között, elkeserítette a parasztságot, elvette a kedvét a
munkától. Régi életformájából kiforgatva nem találta a
helyét. Szabad, független parasztból agrárproletárrá lett, s
érzelmileg még ott is ellenségesen állott szembe a kolhozzal, ahol éghajlati, természeti adottságok, piaci viszo-

A kommunizmus mélyreható változásokat hozott a
magyar társadalom szerkezetében és az egyes társadalmi
osztályok életében. Jövőbe néző politikus számára már
1945-ben is nyilvánvaló volt, hogy a magyar népsűrűség
mellett az életszínvonal ütemes és állandó fejlesztése
lehetetlen iparosítás nélkül. A demokratikus, progresszív
erők ehhez az iparosításhoz, a magyar nép szorgalmán,
tehetségén és ügyességén kívül igénybe akarták venni a
tőkés világ segítségét is, elkerülendő, hogy a háború által
úgyis annyira tönkrement országban még rövidebbre
kelljen húzni a „nadrágszíjat“. Magyarország azonban a
háború végével szovjet megszállás alá került és a kommunista párt, a szovjet Vörös Hadsereg segítségével
megakadályozta az ország demokratikus gazdasági fejlődését. Helyette, már 1945-47 között is egy későbbi
kommunizálást előkészítő gazdaságpolitikát erőszakolt
az országra.
A Rákosi Mátyás által „fordulat évének” elnevezett
1947-ben lényegében megtörtént a demokrácia erőinek
felszámolása és 1948-ban, a kizárólagos hatalmat bitorló
kommunista párt megkezdhette az ország gazdasági
életének kommunista átszervezését, aminek lényege a
sztálinista gazdaságpolitika szolgai lemásolása volt.
Magyarországot mezőgazdasági országból ipari állammá
akarták átalakítani. A mezőgazdaságot alárendelték a
gyors iparosítás érdekeinek. A kommunista párt gazdaságpolitikája azonban sokkal inkább politikai sarlatánok
brutálisan végrehajtott akcióprogramja volt, mint egészséges gazdasági tervezés. A gazdasági fejlesztést tisztán
politikai megfontolások szabályozták, amelyek Moszkva
érdekeit szolgálták. Az iparosítást a hidegháború, a Jugoszlávia ellen irányuló akciók és a sztálini „nagy terv”
érdekében végezték, amelynek célja a kapitalista világ
termelésének elérése volt.
Nagy Imre, Magyarország mártír miniszterelnöke,
1953-ban igyekezett ésszerű vágányra állítani a magyar
gazdaságpolitikát. Törekvését Rákosi megtorpedózta.
Amikor 1955-ben a pártból is kizárták, a Központi Bizottsághoz intézett memorandumaiban elsőként mutatta
ki (legalább is papírra vetve) a Rákosi-Gerő-féle gazdaságpolitika szörnyűségeit és rombolásait. Az 1956-os
forradalom után, jóllehet a párt gazdaságpolitikája továbbra is a szovjet érdekek vonalán maradt, az iparosítási
politika sokkal átgondoltabb, tervszerűbb lett. A magyar
parasztság azonban egészen a legutóbbi időkig mostoha
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nyok és az átlagosnál jobb vezetés miatt anyagi helyzete
nem rosszabbodott, munkája pedig könnyebbé vált. A
kolhozok óriási többsége azonban a gyenge, ráfizetéses
kategóriába tartozott, ahol a munkaegység után járó jövedelem a tagokat az éhezési kategóriába sodorta volna,
ha a háztáji földek termékei és a családtagoknak iparból,
építkezésből és más nem mezőgazdasági forrásokból
származó jövedelme nem segít.
A termelési kedv nagyméretű visszaesését a rezsim
statisztikai kozmetikusai sem tudták eltitkolni, jóllehet
statisztikai szépítkezésre éppen a mezőgazdaságban nyílik a legtöbb lehetőség. Még a mai magyar sajtóban is
jelennek meg őszinte vallomások erre vonatkozólag.
1959 és 1964 között a mezőgazdaságba 44.9 milliárd
forintot ruháztak be, hogy kiépítsék a kolhozok nagyüzemi gazdaságait. Ennek ellenére a bruttó jövedelem
1964-ben csak 2.4 milliárd forinttal volt több, mint 1959ben. A nettó jövedelem pedig egyenesen visszaesett 34,3
milliárd forintról 32 milliárdra, azaz 2,3 milliárd forinttal
csökkent. A kollektivizálás éveiben ez a csökkenés meg
éppen 4-5 milliárd forint volt évente.
A kollektivizálás különböző fázisainak hatását a termelésre jól tükrözi a hivatalos termelési index is. Ha az
1938-as mezőgazdasági termelést 100-nak vesszük, ez az
index 1949-ben 85 (a mezőgazdaság ekkor még nem
heverte ki a háborús pusztításokat), a Rákosi-féle kolhozosítás eredményeképpen pedig 1952 végén már csak 70.
Nagy Imre első miniszterelnöksége idején felugrik 97-re,
majd a forradalom után visszaesik 88-ra. A rezsim hivatalos adatai szerint 1962-ben 115 és 1965-ben 121 a
mezőgazdasági termelés indexe 1938-hoz viszonyítva.
Viszont: 1938 és 1964 között a népesség száma 10 százalékkal növekedett.
A rezsim azzal mozgósította az ipari munkásokat a
kolhozosítási hadjáratban való részvételre, hogy a szocializált mezőgazdaság bőséges és olcsó élelmiszeralapot
teremt a nemzetgazdaságnak. Az ellenkezője történt: az
élelmiszerhiány nőtt, a szabadpiacon erős drágulás jelentkezett. Aki csak tehette, menekült a mezőgazdaságból. 1961 és 1964 között több mint 400,000-en hagyták
ott a mezőgazdasági foglalkozást és a falut. Beáramlottak
a városokba és csak növelték a szinte megoldhatatlannak
látszó szociális problémákat: a lakáshiányt, a születések
katasztrofális csökkenését, az erkölcsi lazulást. A termelőszövetkezetek tagsága vészesen elöregedett: az átlagos
életkor 1954 végén 54 év volt és a tagságnak csak 21
százaléka volt fiatalabb 40 évesnél. A nők aránya a kolhozokban 38 százalékra nőtt.
A második ötéves terv alatt (1961-1965 között) a
bruttó termelést 22 százalékkal akarták növelni, de csak
alig 10 százalékkal sikerült. Politikai okokból a rezsim
nem vallja be a szovjet-mintájú erőszakos kollektivizálás
csődjét. Nagyon jellemző azonban, hogy a termelőszövetkezetek háztáji területével együtt csak a művelt föld
14 százalékán folyik egyéni gazdálkodás, mégis ez adja a
mezőgazdasági termelésnek majdnem a felét. Ugyanakkor 1965-ben az állami gazdaságok 40, a kolhozok 20
százaléka veszteséggel zárta az évet.
A kommunista pártnak csakhamar rá kellett jönnie arra, hogy a mezőgazdasági termelés teljes csődjének a

veszélye nélkül nem tarthatja fenn a szovjet-mintájú
kolhoz-termelést, hanem reformra van szükség. A gyenge termelőszövetkezeteket évről-évre szanálni kellett,
ami óriási összegeket vett igénybe és a helyzet mégsem
javult. 1961-től kezdve mind a termelésben, mind pedig a
jövedelemelosztásban egyre nagyobb mértékben tettek
olyan engedményeket, amelyeket korábban üldöztek,
burzsoá-csökevénynek tartottak, a kispolgári gondolkodás fennmaradásának bélyegezték. Így pl. a kapás növényeknél bevezették a részes művelést, prémiumokat
tűztek ki, készpénz előleget fizettek és feloldották a merev munkaegység-szisztémát. A háztáji gazdaságok területi megszűkítését sem alkalmazták olyan szigorúan,
majd látva annak nagy jelentőségét, rendeletet hoztak a
háztáji gazdálkodás támogatására. 1965-ben megváltoztatták a termelési szerződések rendszerét. A bevetendő
területet csak a kenyérgabona esetében írták elő, a többi
tervezést feloldották minden kényszer alól. A rezsim
korábbi agrárpolitikáját egyre erősebb kritikával illették
és új reformtervet dolgoztak ki a kolhozok gazdálkodásának javítására.
Az új gazdasági reformmal kapcsolatosan az új agrárpolitika célja a kolhozok fokozatos átalakítása termelőszövetkezetekké, önállóságuk növelése, a vállalatszerű
gazdálkodás kiépítése. Új hitel és adópolitika, mely
előmozdítja a tervszerűbb, jobb gazdálkodást. A garantált
havi fizetéssel megakadályozni a fiatalok tömeges elvándorlását. A háztáji gazdálkodás támogatásával növelni a
tagok termelőkedvét és részvételét a közös gazdaság
munkájában. A vezetés bürokratikus módszerei helyett
demokratikusabb irányítás bevezetése. A reform teljes
bevezetésére 1968 január 1-jével került sor. Az első esztendőben a rezsim látszólag nem érte el azt, amit szeretett
volna, de el van tökélve arra, hogy a reformot következetesen végrehajtsa, mert tisztában van azzal, hogy enélkül
javulás már nem képzelhető el.
Az utolsó két évtized alapvetően megváltoztatta a
magyar társadalom szerkezetét. 1949 és 1966 között az
iparban és építőiparban dolgozók száma megkétszereződött, az arányuk pedig az összes dolgozók 21 százalékáról 38 százalékára emelkedett. Ugyanezen idő alatt a
mezőgazdaságban dolgozók száma 55 százalékról 31
százalékra esett vissza. Előrevetített számítás szerint
1971 végén a dolgozók és alkalmazottak márcsak 28
százalékát foglalkoztatja a mezőgazdaság, azaz alig többet, mint a népesség egynegyedét. Ebben az átalakulásban természetesen szerepet játszik az iparosítás, de hogy
a parasztság arányának csökkenése ilyen gyors méretű,
annak legfőbb oka, hogy a kommunista gazdaságpolitika
nem tett lehetővé szervesebb, észszerűbb, talán lassúbb
ütemű, de egészségesebb átalakulást.
A városiasodás is sokkal erősebb ütemű, mint ahogy
azt a nemzet kívánatos szaporodása, fejlődése megengedné. 1930-ban az ország lakosságának 32.2 százaléka,
1949-ben 33.1 százaléka élt a városokban. Ekkor jött a
nagy ugrás és az 1960-as népszámlálás idején már a
lakosság 37 százaléka élt 10 ezren felüli városokban.
1964 és 1968 között a falvak átlagban évente 39,320
személyt veszítettek, a „Statisztikai Időszaki Közlemények” egyik tanulmánya szerint. Ez a folyamat az utolsó
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két esztendőben némileg csökkent, elsősorban a lakáshiány miatt. 1949 és 1966 között a 40 ezren felüli városok
lakóinak száma 30 százalékkal emelkedett.
Sokan nem költöznek be a városokba, hanem bejárnak dolgozni. A dolgozók 18.2 százaléka, azaz 900,000
ember naponta utazik munkahelyére, egyik helységből a
másikba. Ezeknek 44 százaléka nemcsak más helységben, hanem más megyében is lakik és a vonat vagy autóbuszút távolsága 30 és 200 kilométer között váltakozik.
Budapesten 1964-ben 60,000-en laktak 752 munkásszálláson és ezek az úgynevezett „ingázók” hetente egyszer
utaztak haza családjukhoz. Semmiféleképpen sem egészséges állapot az ilyen élet. Elég nagy a „kétlakiak” száma
is, akik iparban, építkezésben, közlekedésben dolgoznak,
családtagjuk pedig a termelőszövetkezetben, hogy háztáji
földhöz jussanak.
A mezőgazdasági dolgozók átlagkeresete ma is alatta
van az iparban, kereskedelemben vagy közlekedésben
dolgozók keresetének. Az állami gazdaságban dolgozók
1967-ben havonta átlagosan 1670 forintot kerestek, míg
az állami iparban 1897 forintot, az építőiparban 2,055, a
közlekedésben 1,872 és a kereskedelemben 1,752 forintot, az adminisztráció, egészségügy és nevelésben dolgozók 1,856 forintot. A termelőszövetkezeti tagok fizetését
forintban nagyon nehéz kimutatni, mivel jövedelmük egy
jelentős része természetbeni juttatás vagy a háztájiból
származó jövedelem. Mindenesetre igen nagy különbségek vannak a jó és a gyenge termelőszövetkezetekben
dolgozók jövedelme között. A népesség mintegy 10-15
százalékának havi jövedelme 400-500 forint. Ennek a
mintegy egy, egy és fél millió koldusszegénynek legnagyobb része ma is az agrárnépességből adódik.
A parasztság osztályöntudata mélyreható változáson
ment át. Mivel az ipari munkásság gyorsan feltöltődött a
parasztságból, a két osztály közötti korábbi válaszfal
jóformán eltűnt. Alig van olyan család, amelynek egy
vagy több tagja ne dolgoznék az iparban, kereskedelemben, közlekedésben vagy értelmiségi, hivatali pályán.
Ennek ellenére a mezőgazdaságban dolgozó jelenti a
társadalmi ranglétra alsó fokát. Mivel pedig az egyéni
parasztság megszűnt, eltűnt a független kisgazdának az a
méltósága, öntudata, mely rangban régen osztálya fölé
emelte és alapot adott az olyan véleménynek, hogy
„minden magyar paraszt született arisztokrata”, – amiben
a vagyonilag jól szituált parasztság esetében volt is igazság. A parasztságon belüli osztályrétegződések eltűntek,
ma mindenki agrárproletár. A sajtóban, irodalomban,
szociográfiákban, új riportokban, az újratámadt „Ma-

gyarország felfedezése” mozgalomban erős hangot kap
ennek a lenézett paraszti rétegnek életérzése, szociális
helyzete, elnyomottsága, kiszolgáltatottsága a még mindig meglevő kiskirályok és az embertelen bürokratizmus
kénye-kedvére. Nagyrészt fiatalok és paraszti származásúak, akik a szegénység és sokszor éhezés határán élő
réteg fájdalmának hangot adnak.
Mindez oka a nagy menekülésnek is, amely a fiatalokat elviszi a faluból. Ma jóformán nincs olyan paraszt,
aki azt akarja, hogy a gyereke az ő foglalkozását folytassa. Gyermekeik taníttatásáért hajlandók minden áldozatra, csakhogy feljebb kerüljenek és legalább valamilyen
szakmát tanulva ipari munkások legyenek.
Nem találjuk a régi paraszti öntudatot, gondolkodást.
Hiányzik a föld szeretete, a természettel való olyan mértékű kapcsolat, mint az egyéni parasztság korában. A
fiatalok, mégha meg is maradnak a mezőgazdaságban,
már inkább bérmunkási öntudattal rendelkeznek. A munka nehezét, főképpen az állattartással járó nagy bajlódást
nem vállalják többé. Ez az oka a háztáji gazdaságok
utolsó években bekövetkezett hanyatlásának. A termelőszövetkezetet vállalatnak tartják, amelytől a lehető legtöbb bért akarják megkapni munkájukért. Megjelenésükben, „kinézésükben” és viseletükben is egyre jobban
városiasodnak. A népviselet megmaradt, mint színjátszás
vagy vasárnapi szórakozás, kiöltözés, esetleg mint háziipari jövedelemforrás.
A parasztság évről-évre alkalmazkodik egy olyan világhoz, amelyet nem ő maga épített, amelynek megvalósulása ellen harcolt, de amelyben élnie kell – úgy, ahogy
lehet.
Alapvető javulást a parasztság helyzetében persze
csak az hozhatna, ha az ország visszanyerné önrendelkezési jogát és választhatná azt a politikai rendet, amelyet a
többség akar. Ez esetben a parasztság alakíthatná, formálhatná az életét. Egy része bizonyára még mindig
vállalná az egyéni gazdálkodást, más része viszont a
termelőszövetkezeteket alakítaná át igazi szabad szövetkezetekké, amelyek valóban a tagok társulásaként működnének.
Addig azonban nem marad más hátra, mint élni a
megadott lehetőségekkel. A parasztság eddig is arra
kényszerítette a rendszert, hogy engedményeket tegyen a
nagyobb önállóság irányában. A kormány reformterveiben rejlő lehetőségeket ki kell használni és mindig újakat
kell kiharcolni, hogy a magyar parasztság élete – az ország szovjet megszállása ellenére is – viszonylagosan
szabadabb és emberibb legyen.
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SZÉCSI LAJOS:

K RITIKUS VIZSGÁLÓDÁS
– A hazai helyzet megítélésének néhány problémája –
Szécsi Lajos egyik előkelő svéd napilap kötelékében dolgozik, s a magyar emigráns, de egyben nyugati
újságíró szemével vizsgálja az otthoni élet és az emigráció viszonyulását. Alábbi cikkében a tájékozódás
nehézségeire mutat rá, nem a kizárólagosság igényével, de éles szemmel, elemző módon s főleg még jó
adag friss hazai élményanyag birtokában. Tételeit egyéni látásmóddal és vitázó szándékkal állítja fel.
Tulajdonképpen hogyan élnek otthon? – ez a kérdés
mostanában valahogy benne vibrál az emigráció légkörében. Én legalábbis, mint viszonylag új menekült, szinte
óráról-órára tapasztalom. S nemcsak abból, ahogyan a
„régiek” kifaggatnak, – bár ez is elég sokat mond. Többek között nyilvánvalóvá teszi, hogy érdeklődésük
ugyancsak megcsappant az apró-cseprő dolgok, színházi
pletykák, lebukások, áremelkedések, vagy vámrendeletek
iránt (régebbi turistaútjainkon ez erősebb volt). Ennek
helyét elfoglalta valamiféle nyugtalan szükségletérzet:
nagyobb stílű, szélesebb érvényű, átfogóbb igazságokra
bukkanni az én és hasonszőrű „élménytárházak” kivallatásával. De amikor jómagam abszolút passzívan a porondon kívül vagyok és új barátaim csak úgy rutincsevegésből előhozakodnak valami hazai témával, olyankor is
megérzek a felháborodások, ajkbiggyesztések és helyeslések szavai, mimikái mögött egy töményen jelenlevő
második rétegű gondolatsort, amit szintúgy ennek a kérdésnek a fejekbe fészkelődése táplál. Ilyesfélét: Jó, jó, ez
amiről épp most szó van, lehet, hogy az én ízlésem szerint szép, vagy szörnyű, vagy nevetséges. S akiről szó
van, lehet, hogy innen nézve bolond, hős vagy gazember.
De hogy valójában hová kellene sorolnom ezt az eseményt amúgy méltányosan, s hogyan kellene megítélnem
ezt a személyt igazságosan, ahhoz elengedhetetlen lenne
belelátni a „nagy magyar egészbe”.
Vagyis: nem az én ízlésemből, vagy hangulatomból
kiindulni, s nem is az itteni nyugati cselekvési lehetőségekből, hanem az otthoni életalapból. A saját organizmusában lehet csak kategorizálni a sejteket, ez természetes,
szinte közhely. De csináljuk-e így, még ha meg is van
hozzá a jószándékunk? Ismerjük ma már egyáltalában ezt
a nélkülünk lett életalapot? Ismerjük ma még ennek az
organizmusnak önfenntartó törvényeit? Magyarán, köznapian: tudjuk azt, hogy tulajdonképpen hogyan élnek
„otthon”?
Persze korántsem csupán lappangva növekedik ez a
belső kérdőjel. Mind többen meg is fogalmazzák, kereken, nyíltan. Legfeljebb egy kicsit elviccelve. Vagy idézve egy másik illetőt, akitől nemrég ezt így hallották.
Vagy szembeszegezve másvalakinek, olyan pózzal,
mintha a kérdezőnek természetesen megvolna erről a
határozott véleménye. Így vagy úgy, de – kivált fiatalabb
korosztályok, akik még éretlen korban hagyták el az
országot – valahogyan, valahol, valaminek a kapcsán
szembesítődnek a kérdésfeltevésben rejlő önkontrolligénnyel.
Tulajdonképpen hogyan élnek otthon? – maga a megfogalmazás karaktere magáért beszél. A „tulajdonképpen” szóban különösen sok minden rejtőzik (illetve behelyettesíthető variánsaiban). Elbizonytalanodás az eddigi

értékítélettel szemben. Célzás arra, hogy az otthoni viszonyokról az utóbbi időben annyi mindenféle eltérőt
hall – sőt néha önmaga tapasztal –, hogy néha már maga
se tudja, hogy kinek, minek higyjen? De legfőképpen egy
kívánságot fed: olyan biztos gyökerű információkat szerezni, amely vagy megerősíti abban, amit eddig hitt, vagy
elvezeti minden átállási fájdalom nélkül egy módosított
felfogáshoz. Szó, ami szó, olyan megnyugtató válasz
kerestetik, amely jónéhány évre előre biztonságérzetet ad
az ítélkezést illetően.
No természetesen, hogy kinek mi lenne a szimpatikusabb megnyugtató válasz, az nem olyan egyszerű probléma. Van, aki arról szeretne meggyőződni, hogy eddig
túl sötéten látott. Egyszerűen azért, mert népének a szeretete (bármennyire öles frázissá kompromittálták ezt a
kifejezést) többet nyom nála az érzelmi latba, mint csalhatatlan prognózisai a jövőre nézve. Egyszerűen szeretne
a tízmilliónak jobbat, függetlenül, milyen zászló alatt jön
is az létre. Az is lehet persze, hogy csak néhány otthonmaradt hozzátartozójára gondol, amikor ezt kívánja.
Aztán akad olyan is – gyarló emberek vagyunk –, akinek
az volna a megnyugtató, ha újra megbizonyosodna abban, hogy lényegében minden olyan most is, mint amikor
búcsút mondott mindennek. Ugyanis a fel-fel törő honvágy ellen enyhítő gyógyszer az önigazoló szuggesztió.
Megint másoknak politikai meggyőződése az, hogy a
kommunizmus keretein belül minden esetleges javulás
olyan, mint az ördög ajándéka, csak a poklot teszi lakályossá – méghosszabb tartózkodásra.
Aztán persze jócskán akadnak olyanok is, akik előre
nem „drukkolnak” egyik lehetőségért sem. Érzelmileg
már nem kötöttek az országhoz semmilyen relációban.
Inkább csak műveltségi okokból óhajtanak szerezni
„felülemelkedett” összképet az országról. Ha rosszmájú
volnék, hozzátenném: s azért, hogy a svéd, holland vagy
hottentotta kibernetikuslelkűek társaságában ragyogó
példáját szolgáltassák „magasszintű pártatlanságuknak”.
Mindenesetre egy dolog faktum. Bármi sokféle pszichológiai mellékkörülmény tarkítja is ezt a széles rétegeket átitató mélyebbrelátási, felülvizsgálási szándékot,
pozitív jelenség, mivel idegenben is erősíti a gondolataidat az otthon élő magyar nép felé és ezzel végső soron a
magyarnak maradást. Álljunk meg egy pillanatra. Valaki
az olvasók közül, aki mindez ideig teszem fel semmit se
érzett át ebből az áramlatból – gyanúba vehet engem a
következők miatt. Először is, nem kreáltam-e az egész
komplexumot? Hiszen manapság gyakori, hogy írkálni
vágyók csak azért gyártanak valami problémát, hogy
azután bölcselkedhessenek rajta. Másodszor, vajon nem
akarok-e olyan mérget becsempészni az emigráció tudatába, miszerint a többség megzavarodott a hazai propa14

hoz, ezek cikkei viszont egytől-egyig lelepleznek valamilyen, már hivatalos vezetés számára is tarthatatlan szociális igazságtalanságot. S ha még ehhez hozzáveszem a
fantasztikusan felerősített Petőfi-adót, amelynek azonban
kommentárjaiban újra eluralkodott a fölényes
kategórikusság... akkor nem kétséges, hogy a hazai propaganda önmagában nem valami mágikus szirén.
Sokkal bonyolultabb hatás-összjátékról van itt szó.
Nem az egyik, vagy másik irányú hivatásszerűen űzött
propagandatevékenység befolyásoló hatása a perdöntő,
hanem az egyre növekvő mennyiségű ellentétes hatások
gubanca! Kivált az érdeklődő típusú sorstársainkra egy
tömbben rázúduló különböző propagandasugárzásoknak
„az Isten se ismeri ki már magát” felkiáltást ingerő egyvelege. S ezek nagy része egyáltalán nem hivatásosan
foglalkozó propagandistáktól ered, – akikkel szemen
valljuk be, bármit képviselnek, eleve fenntartásokkal
élünk ebben a minden dumából kiábrándult világban –
hanem az otthoniaktól, hozzátartozóktól, friss menekültektől, sőt nem egyszer saját szemünk optikai csalódásaitól.
Nézzük meg ezt kissé közelebbről. Régi trükk szerint
alkossunk egy képzeletbeli figurát, mondjuk X. urat, aki
teszem fel 56-os menekült, és vizsgáljuk meg: a legnagyobb valószínűség szerint honnan, milyen formában
jutnak el hozzá értesülések s milyen élményforrásokból
táplálkozik Magyarország mai életviszonyaival kapcsolatosan?
Amikor két lábon járó példánk a levert forradalom
napjaiban átbotorkált a határon, visszanézve „nem lelé
honját a hazában”. Egy tragikusan reménytelen búcsúkép
vésődött belé, mint minden rossznak a csúcsa, amit a
Rákosi-éra nyers terrorizmusa alatt átélt. S mégha sajátmagát történetesen nem is kínozták fizikailag, vagy nem
foszthatták ki, mert nem volt semmije, testközelében élt
az embertelen állapotoknak. S később személyes benne
élésnek élményét Nyugaton kiegészíthette egy sor kiváló
könyvvel, filmmel, dokumentációval, amelyek az 194557 periódusának átfogó, elemző freskóképét adták, szinte feltérképezték minden hajszálerét! Ezek a publikációk
azonban nemcsak azt eredményezték, hogy utólagosan
jobban megértse saját akkori sorsát, de éppen szuggesztív
erejüknél és logikájuknál fogva úgy konzerválták, megkövesítették a személyes emlékeket, hogy még hat-nyolc
év múlva is csak ezen a szemüvegen át látta az országot.
Habár sokfelől jöttek a híradások arról, hogy „kezd enyhébb lenni”, hogy „ha még nem is, de már...” stb., – X. úr
mindezt gyanakodva vette tudomásul és a szívébe égett
képet ez nem igen változtatta meg. Sőt, amikor jöttek az
olvadásokat kísérő visszafagyások, a „már azt hitte az
ember és lám” felkiáltások, egyenesen büszkén gondolt
„kutyából nem lesz szalonna” meggyőződésére. De aztán
még néhány év telt el, a kínzó emlékek eltompultak és a
körülötte kavargó demokratikus élet gyors alakulása
fokról-fokra rávezette arra a felismerésre, hogy ő sem
gondolkozhat örökké állóképben, hogy nem lehet csupán
az emlékekből élni, és erősebben oda kell figyelni az új
jelenségekre, ha korszerű ember akar lenni. S ezek az új
jelenségek jöttek, akkor éppen csőstül. Százezres magyar
turistaáradat nyugatra egyfelől, a „nyitás kelet felé” jel-

gandától, hatása alá került néhány szemfényvesztésnek és
jelenleg tétován tántorog a kommunizmus és a szabad
világ szellemi partjai között?
Elsősorban szögezzük le azt, hogy ha egy politikai
rendszer időbeli fennállását illetően már egy történelmi
korszakra hivatkozik, sőt ezzel öntelten provokálja ellenfelét, akkor az ellenfélnek is fel kell vennie ezt a „történelmi kesztyűt”, különben nem tud vívni, csak fújni és
dühösködni. Még konkrétabban: az emigrációnak egyre
inkább hasonló „korszaklátással” kell közelednie a 25
éves kommunista rendszerhez (az 1945-48-as időszakot
is – tendenciájában – ide kell számolni). Éppúgy, ahogy a
25 éves Horthy-rendszert is immár negyedszázados történelmi korszakként kell szemlélni. Legyen az emigráns
royalista vagy romantikus szocialista, akkor sem tekintheti sem az egyiket, sem a másikat a nemzeti história
kisiklásának, hosszan tartó ideiglenes szükségállapotnak
és csupán hangulatilag átélhető „régi szép idők”-nek,
avagy „azoknak a szörnyű időknek”. Tudomásul kell
vennie mind a két korszakot, mint a nemzeti létbe és
fejlődésbe egyetemesen beleépült szakaszokat. Ebben
egyet kell értenie annak is, aki foggal-körömmel védi a
Horthy-rendszert és csakis támadja az utána jövőt, s
annak is, aki mindkettőt támadja. (A másik két variánslehetőséggel itt nyugaton még nem találkoztam.)
Ráadásul a kommunista korszak egy ötvözetben egy
emberöltőnyi múlt, egy mindennapos jelen, és előrelátóan egy hosszabb kifutású – bár semmiképpen nem felfelé
futó – jövő. S abban némi támpontot kapni, hogy mit
hozhat ez a jövő, nincs más mód, mint az eddig elmúltat
kimunkáltabban elemezni.
A fentebb vázolt tömegingert tehát a hazai kulisszákba való átfogó belátásra, – objektív történelmi feltételek
termelték ki. Azaz az idő szülte meg elodázhatatlanul a
problémát, mint ahogy az újkori história minden emigrációjában fellelhető egy ilyen „realizációs folyamat”
(gondoljunk például a spanyol köztársaságiakra).
Ami pedig sokak jelenlegi zavarodottságát illeti – bár
helyesebb kifejezés a kutató nyugtalanság – abban a
hazai hivatalos propagandának a szerepe elenyésző. Az
ember minél hosszabb ideig él demokratikus országban,
annál szánalmasabbnak talál pl. egy hazai magyar napilapot. Szegényessége, vékony kopottsága, a cikkek szerkezetének iskolássága, érveléseinek sztereotip volta miatt. Jómagam otthon minden nap tüzetesen végigböngésztem a megjelenő mindhárom pesti napilapot, keresgélve, ha máshol nem, a sorok között bizonyos tájékozódási pontokat, a hosszú szószok egy-egy félreeső mondatában valami kis suttyomban elejtett helyzetigazságot,
esetleg utalást a holnapi vonalváltozásra, amit hasznos
volt egy nappal előbb tudni, hogy az ember maga is taktikát változtathasson stb. ... Egyszóval, ha birkózva, vergődve is, de kontaktusban voltam rendszeresen ezzel a
propagandával. S ma már, alig másfél év után, szinte
megmagyarázni sem tudom magamnak, hogy volt türelmem erre időt vesztegetni?! Abban a sajtóerdőben, ami
itt Svédországban körülvesz, noha egy alig nyolcmilliós
nép igényeit szolgálja, – hazai orgánumaink egyszerűen
falusi amatőrprodukcióknak hatnak. Igaz, jut el néhány
vonzóbb, tartalmasabb hetilap is jónéhány ezer család15

szavú nyugati politika beindulása másfelől. Egyes emigrációs szervezetek halványodó élettevékenysége, és nem
utolsó sorban a második hazától kapott állampolgárság,
amely többek között azt is lehetővé tette, hogy X. úr
hazalátogasson, mint egy védett szabad ember. Csodálni
lehet mindezek után, hogy „az új idők szelétől” nemcsak
a kommunizmus, hanem ő is kicsit fellazult? Hát könnyű
neki most már állhatatosnak maradni és egyben modernül
hajlékonynak lenni, amikor minduntalan szembetalálkozik a fentebb említett új dolgok hétköznapi következményeivel...? De ragadjunk ki e következményekből néhány
igencsak jellemzőt.
1. – A demokratikus sajtóban – gondolom külpolitikai
meggondolásból – ismét kedvenc téma tudósítani a
kommunista államokról, így Magyarországról, jobban
mondva a Váci-utcáról. E riportok és elmélkedések zöme
tárgyi és filozófiai anyagát általában a Belvárosból meríti. Ragyogó csemegeüzletek leírása, külföldi italok a
kirakatokban, párizsi szintű divatszalonok, nyugati pénzkurzus szerint bombaolcsó könyvek, a Kossuth Lajos
utcai üveg-acél külkereskedelmi palotában óriásvolumenű nyugatnémet kereskedelmi tárgyalások, egy kiló kenyér 40 pfennig, egy buszjegy 15 (vagy átszámítva az
illető újságíró nemzeti valutájára). S persze – ahogy a
nyugati újságíró véli – mindennek szülőanyja a gazdasági
mechanizmus, függetlenül attól, hogy a Belváros már
pontosan így nézett ki 65-66-ban, amikor e fogalmat még
ki sem találták. Szóval ez a csodafenomén a polgári felfogású riporterek szemében prosperitás, egészséges polgárosodás. A széplelkű szocialista szerint viszont a felesleges luxus újraszülöttje és sajnálatos visszatérés a kapitalizmus útjára. Persze olvashat az ember „élesen kritikus” írásokat is. Ugyancsak a Belvárosról. Hogy pl. az
Asztória szálló halljából ismét eltűntek a nyugatiak részére rezervált nemkommunista újságok; a Mátyás pince
prímása nem akart nyilatkozni a csehszlovák eseményekről; egy magát óvatosságból meg nem nevező pesti egyén
elárulta, hogy mit húztak ki a pártközpont emberei a
szilveszteri kabaréból. Egyszóval efféle „nagyhorderejű”
kérdések. Minthogy egy nyugati szerkesztőségben dolgozom, alkalmam volt végigböngészni jópár tucat, a
közelmúltban megjelent tudósítást. Tisztelet néhány
kivételnek (és miért éppen ezek jussanak el X. úrhoz?), a
meghökkentő felszínesség, a dolgok fontosságának vagy
lényegtelenségének totális összekeverése mind a bírálatban, mind az igenlésben – ez jellemzi őket. Csak arra jók,
hogy a szabad világ átlagembere végképp megkeveredjen
az úgynevezett liberálkommunizmus megítélésében. S
mellékesen arra is, hogy X. úr kissé megzavarodjon.
2. – S itt vannak a hazulról jött látogatók, a rokonok,
a „régi, testi-lelki jóbarátok”, akiket gyenge pillanatában
vendégül lát, vagy akik meghivatják magukat. Ezektől
jön azután egy újabb ellenszél! Legtöbbjük ugyanis a
legutolsó villamosjegyig és utcai vécé-pénzig rászorul a
házigazdára. Ez a helyzet pedig egy-két nap múlva kínos
koldusérzetet kelt. Az illető csak úgy tudja lelkileg feloldani önmagában ezt a görcsszituációt, hogy hevesen
dicsekedni kezd otthoni jólszituáltságával. Akasztófahumorral élcelődve azon a groteszk helyzeten, hogy ő,
aki otthon jól keres, akinek komoly pénze van a takarék-

ban, stb., úgy kell rászorulnia a vendéglátóra, mint kisgyereknek az anyjára. Állítom, hogy ez a
restelkedésszülte önfelértékelés évente százezernyi hamis
családi képet ad az országról. (Magam is hozzájárultam
turistakoromban egy-kettővel.) Súlyosbítva azzal, hogy
ez bizonyos mértékben be is bizonyosodik X. úr előtt. A
vendég ugyanis természetesen visszahívja őt.
3. – S ezzel már el is érkeztünk az első hazalátogatáshoz. Erről hosszan kellene írni, de most csak táviratilag a
lényegről. A város külső képe és ritmusa nemcsak az
elhagyott utolsó kép ellentéte, de a Rákosi korszak napjaival sem hasonlítható össze. Aztán a revans-vendéglátó
persze messze erején túl kitesz magáért, és szinte álomvilágot varázsol két hétre, X. úr köré. A társaságokban,
ahova elcipelik, újra csak trakta, ünnepi kicsinosítottság,
és egy mindig visszatérő jelszó: „Érezzük jól magunkat
és ne rontsuk el a viszontlátás örömét holmi politizálással.” S bár X. úr kíváncsi lenne egyre-másra, ezek után
nem kezdeményez, márcsak azért sem, mert a körülötte
lévők valahogy más nyelven beszélnek. Amit ő fontosnak érez, azt ők elütik egy tréfával. Lehet, hogy ő maga
gondolkozik egészen másképp már? Annyit mindenesetre
lát, hogy környezete nem az igazi arcát mutatja. És nemcsak őmiatta játszanak! Talán nem is azért, mert valamitől félnek, hanem inkább jólesik maguknak ez a kéthetes
„ünnepi játék”. Persze X. úr sem adja ki magát. Ő sem
beszél az emigránsélet sok buktatójáról. Kölcsönösen
kímélik egymást a valóságtól! S azután, mikor visszatér
Londonba vagy Párizsba, rájön, hogy nem lett okosabb
abban a kérdésben: tulajdonképpen hogyan élnek otthon?
Legfeljebb annyit sejt meg, hogy jobban is, rosszabbul is,
mint ahogy eddig elképzelte és máshogyan jobban, és
máshogyan rosszabbul, mint ahogy el akarták vele hitetni
innen is, onnan is.
4. – Végül, hogy el ne felejtsem, kaphat még X. úr információkat – ha összeakad velük – a friss menekültektől, akik végigélték a 60-as éveket Magyarországon.
Csakhogy milyeneket? Bizony az első pár hónapban a
magamfajta új lelépő valóságos tévhit-forrás. Mindent
lehet várni tőle, szegénytől, csak kiegyensúlyozottságot
nem. Hiszen ha elhatározásában valóban a politikai,
morális elem volt a domináns, és ezért, teszem azt, otthagyott kedvelt munkát, gazdasági exisztenciát, s a szabadságért vállalta a ki tudja meddig tartó létbizonytalanságot, – akkor az ilyen emberben az indulati feszültség, ami
elűzte, még egy ideig olyan hőfokon forrong, hogy logikusan táplálója lesz a radikális ítéleteknek és erőltetett
összefüggéseknek. Aki pedig azért jött ki, mert anyagilag
jobban akar boldogulni, az a „biztonság kedvéért” körülveszi magát egy adag politikai üldöztetéssel is. S ezért
még neheztelni sem lehet rá, mivel a legtöbb befogadó
állam nem mutat túlzott lelkesedést azok iránt, akik bevallottan csupán ilyen „prózai” okok miatt vetődtek a
jóléti államokba. Persze, mind az egyik, mind másik
típus, amikor már belerázódik az új életbe s szenvedélyei
lecsitulnak, fölös félelmei lenyugszanak, értékes krónikásává válhat múltjának. Viszont akkor már nem igen figyelnek rájuk. Csak a friss, meleg és ropogós leleplezésekre hegyezi a fülét a közvélemény. Pedig ezek legtöbbször kétes értékűek.
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Tévedés ne essék, kedves Olvasó, nem vagyok az agnoszticizmus magyar prófétája. Nem állítom, hogy a
világ eleve megismerhetetlen. Azt még úgysem, hogy a
Kádár János nevével összekapcsolt társadalmi formátum
valamiféle misztikus dzsungel, amiben végzetszerű a
tévelygés. Vitathatatlan azonban, hogy az államalakzat,
életmódkonstrukció, ami kiformálódott Magyarországon
1957-58-tól kezdődően, összehasonlíthatatlanul komplikáltabb, mint az előtte lévő „fekete-fehér” primitív korszak. S maga a nyugati világ is jóval összetettebb kombinációkban él együtt és áll szemben vele. Egyre sürgetőbb
tehát e korszak eddigi 12-13 évének széles távú felmérése, lelki anatómiájának feltérképezése. Legalább olyan
gazdagon, ahogyan rendelkezésünkre állnak ilyen munkák a Rákosi-korszakról és a forradalomról! S minthogy
e munkák oroszlánrészét a magyar emigráció szellemi
ereje teremtette meg, ezt sem tudja, ezt sem fogja megcsinálni helyette senki.

Az biztos, hogy a Rákosi korszak és a forradalom hálásabb, hogy úgy mondjam, dramatikusabb nyersanyag
regények, nagy, sodró tanulmányok megalkotására. A
Kádár-korszaknak nincs „irodalmi romantikája”, kevés a
látványos tragikuma, az eseményeknek nincs külsőleges
száguldása. De ugyanakkor szociológusoknak, szociográfusoknak és pszichológusoknak valóságos feltáratlan
aranybánya. Nem kevésbé izgalmas terep azoknak, akik
bár nem szakemberek e tárgyakban, de bő élményanyaguk, némi társadalomfilozófiai érzékük és íráskészségük
jogosítja fel őket a reményre, hogy segíteni tudnának
ebben a felfedező munkában. Ide sorolnám magamat is.
*
Ebben az évben nemcsak a jubileumi ünnepségek orgiáját fogják rendezni az országban, de a 25 év „dicsőségét”
egybefoglaló aranykönyvekből is várható egy egész kirakodóvásár. Ezért az emigrációnak egyenesen etikai kötelessége, hogy előálljon néhány önálló korszakértékeléssel.

É RDEKES MAGYAR KARRIER AUSZTRÁLIÁBAN
– A bécsi „Magyar Híradó” cikke Mensáros Andorról –
„Néhány napja a bécsi „Bristol”-ban lakik Andrew
Mensáros ausztráliai vállalkozó és politikus. Húsz évvel
ezelőtt dr. Mensáros Andor néven budapesti ügyvéd,
majd „dipi”, mint annyi sok ezer a magyarok közül. Két
évtized alatt nagy karriert futott be. Az angolnál is angolabb Ausztrália nyugatausztrália parlamentjének a tagja.
Ő az első és egyetlen nem angol származású képviselő az
ötödik földrészen.
Mensáros Andor 1949-ben, a Mindszenty-ügy idején
szökött nyugatra. Nem volt még harminc éves. Odahaza
a legnagyobb maszek-vállalatok (Dreher-Haggenmacher,
Weiss Manfréd, Goldberger-textilgyár) jogi és pénzügyi
tanácsadójaként működött. Bécsben elhatározta, hogy
kivándorol Ausztráliába. 1950-ben érkezett Perth-be és
adóügyi szakértőként kezdett működni. Később letette az
építőmesteri vizsgát és egyik barátjával közösen építkezési vállalatot alapított. Ma egyedüli tulajdonosa a meszszi vidéken ismert cégnek. 1954-ben csatlakozott a Liberális Párthoz. Az 1968-as januári választások után mint
az első, nem ausztráliai származású képviselő vonulhatott
be az alsóházba ...
Állandó lakhelye Perth. Itt tette le annakidején a kivándorló-hajó és azóta is hűséges a városhoz.

Bécsben egy kicsit „hivatalosan” van: ismerkedik az
ausztráliai kivándorlás jelenlegi helyzetével, tanácsokat
ad az irodának, meghallgatja a panaszokat és igyekszik
segíteni azoknak, akik a segítségre rászorulnak. Ki ismerné jobban a kivándorlók bajait, kétségeit, reményeit,
mint az, aki maga is „dipi” volt? Perth mintegy 1200
főnyi magyar kolóniájának oly sok értelmiségi tagja
játszik ma szerepet a város életében, ennek egyik okát
éppen Mensáros Andor tevékenységében kereshetjük.
– Hogyan élnek Ausztráliában a magyarok? – kérdezzük.
– Általában jól. Különösen azok, akiknek mesterségük van, bádogosok, szerelők, asztalosok, szabók, stb.
Perthben sok magyar helyezkedett el értelmiségi vonalon, hogy egyebet ne mondjak: mintegy huszonöt magyar
működik az egyetem tanári-oktatói karában.
– Sok 56-os magyar van Perth-ben?
– Érdekes módon – Adelaidhez, Sydneyhez,
Melbournehez viszonyítva – aránylag kevés. Főleg az
1950-ben, illetve előtte érkezettek telepedtek meg nálunk, és igen okosan: minthogy az egyetem abban az
időben még teljesen ingyenes volt, beiratkoztak. Innen
megnyílt előttük az út Cambridgebe, Oxfordba, ahová
még angolnak is nehéz bejutni.”
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J ÉGVIRÁG ÉS MÁKVIRÁG

Mondások

A prágai tavasz virágai lassan és biztosan elhervadnak. Dubček Ankarában, távol, ahogy csak lehet, Cernik mór gyanánt él, mint aki megtette
kötelességét. Prágában mostanában jégvirágok nyílnak, a legújabb hajtás
Lubomir Strougal, az új miniszterelnök. Negyvenöt éves, szemüveges
fiatal férfi, elegáns, jólöltözött és könyörtelen. Veseli nad Lugnici
délcsehországi helységben született 1924-ben, a prágai Károly-egyetemen
végzett jogot, Budveisz városában lett párttitkár. 1958-ban már a Központi Bizottság tagja, később földmívelési miniszter és 1961-ben politikai
„nagymenő“, az új belügyminiszter. Mikor Novotny trónja ingadozik,
Strougal felajánlja magát utódnak, de esélyeit elsöpri a prágai tavasz. A
68-as invázió után jött el ismét az ideje, a cseh párt főnöke lett és következetesen tisztogatott. Két alap- és életelve van: abszolút hűség a párthoz
és a párttal együtt abszolút hűség a Szovjetunióhoz. Elég eredeti és fantáziadús program.
Az ambiciózus fiatalember, aki Novotny után nem lett főtitkár,
Dubček után sem lehetett, s 68 óta ezért szívósan küzdött Huszák ellen.
Igyekezett túllicitálni, eddig sikertelenül. A miniszterelnöki poszt most
átmenetileg megnyugtatja, de miniszterelnöki székfoglalója nem megnyugtató. „Nyugalom, rend, fegyelem” – mondja az új kormányfő s Csehszlovákia népei a temetői csendre gondolnak. „A párt mindenek felett” –
ebben a mondatban sűríthető Strougal programja. „Az egész országban
csak egy vélemény uralkodhatik és akinek más a véleménye, az váljék
meg állásától” – mondja ez a legújabb mákvirág. Elvtárs a javából, afféle
Kucsera, s jól emlékezünk rá, miért nem szerettük Kucsera elvtársat.
(– kk –)

C SENDES FOJ TOGATÁS
Jugoszlávia viszonya a moszkvai blokkhoz változatlan. Változatlanul
quasi szauna-viszonyról van szó, a barátság és ellenséges érzület hideg és
forró vize váltogatja egymást. A hidegzuhanyt újabban Bulgáriából kapják a jugoszláv kommunisták. A bolgár sajtó a legkülönbözőbb ürügyekkel köt bele a jugoszlávok önérzetébe, mindenekelőtt a macedón kérdést
feszegetve s Bulgária igényét hangoztatva a macedónok földjére. E támadások, mint tudjuk, az elmúlt év decemberében még Titót is arra kényszerítették, hogy felemelje hangját. Szembeszállt azokkal a bolgár állításokkal, mintha a második világháború során Jugoszláviát nem jugoszláv
katonaság „szabadította volna fel”. A bolgár kommunisták ugyanis azt
pengetik, hogy a Tito-partizánok nem háborút viseltek, harcuk tulajdonképpen „bosszúra éhes lakosság spontán mozgalma” volt csupán. Tito, a
laibachi egyetemen mondott beszédében visszautasította „a hősi harc
ilyen lekicsinylését”. Az eset pikantériája, hogy a bolgár sajtó állításai
szovjet forrásokra alapulnak. A moszkvai pártiskola egyik tankönyve azt
tanítja ugyanis, hogy Jugoszlávia csak 1943-tól volt hadviselő fél; vagyis
az ú.n. kommunista „Felszabadító Front” addigi harcát, – nyilván, mivel
Moszkva arra nem adott pénzt, – nem ismeri el érvényesnek.
Nemrégiben a „Literaturnaja Gazetta” c. szovjet lap támadást intézett
a belgrádi „Politika” moszkvai tudósítója ellen. Azzal vádolta, hogy jelentéseivel aláaknázza a szovjet-jugoszláv együttműködést. A tudósító
ugyanis a bebörtönzött orosz írókról és általában az értelmiségiekről írt
cikket. A belgrádi viszontválasz rámutatott: a tudósító tulajdonképpen a
„Literaturnaja Gazetta” adataiból szerezte értesüléseit. Moszkva tehát
szeretné béklyóba verni a jugoszláv sajtót, de Belgrád a sajtó területén
sem óhajtja elfogadni a Brezsnyev-doktrinát.
A Tito-Moszkva viszony tehát marad örökös kötélhúzás, kölcsönös
bizalmatlanság és időnkénti baráti ölelés, meleg barátság, majd hirtelen
kiábrándulás. A „láncos kutya” szerepét helyenként felváltja a „kutyulimutyuli” variációja, de a kulisszák mögött azért lényegében állandóan
folyik a klasszikus „csendes fojtogatás”. (– bb –)
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Minden nép a másik ország készítményeit vásárolja. Úgy látszik könnyebb
egymás dolgait viselni, mint elviselni.
Vajda Albert
magyar humorista
*
Amit történelemnek nevezünk, nem más
mint a történészek „science-fiction”irodalma.
Pierre Gaxotte
francia író
*
A tradíció ugródeszka legyen, ne pedig
pihenő párna. Angliában néha sajnos
fordítva van.
Harold Macmillan
volt angol miniszterelnök
*

I MA
Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és
találtok. Kopogjatok és megnyittatik
nektek.
Máté
Istenhez fűződő egészen személyes
kapcsolat nélkül az imának semmi értelme nincs.
Hilty
Minden bánatban legjobb menedék az
imádkozás.
Chrysostomus
Az ima hatalma az a nyugalom, amely
utána eltölt bennünket.
Gutzkov
Emeld magasba imárakulcsolt kezedet.
Isten megfogja azt, s érintése szent erővel tölt el.
Geibel
Ahogy a tömjén életre kelti a parazsat,
úgy kelti életre az ima a szív reménykedéseit.
Goethe
A legszebb imádás a hálás öröm.
Lessing
Aki imádkozás után jobb emberré válik,
annak imáját meghallgatja Isten.
George Meredith
Kevés ember merné nyíltan elmondani,
amit ima közben titokban Istentől kér.
Montaigne
Aki Istentől ajándékot kér, az a teremtett
lényt imádja s nem a Teremtőt.
Angelius Silesius

M ENDEMONDÁK

ALFRINK BÍBOROS

Lengyelországban különös per zajlik.
A bíró megkérdezte a vádlottat, mi a
foglalkozása? A vádlott válasza: „Tanú”.
Ezért került bíróság elé. Azzal foglalkozott ugyanis, hogy kívánatra tanúként
jelent meg s tanúságát busásan megfizettették. Fix árai voltak: gyilkosság ügyében 5000 zloty, betörés és tolvajlás esetén 3000, becsületsértés alkalmával 1000.
Végülis azon bukott le, hogy egy ízben,
tanúskodása ellenére, a vádlottat elítélték
és ez visszakövetelte a pénzt.

A római katolikus egyház barátai, de talán méginkább ellenségei hónapok óta különös várakozással tekintenek Hollandia felé: itt az új
skizma, itt a 20. század egyházszakadása? A szemek Bernard Alfrink
kardinálisra szegeződnek és a „botránykő” a papi nőtlenség kérdése. A
hollandiai ú.n. „lelkészi zsinat”, amelyet Alfrink a nagy római zsinat
idején indított el, hogy hazájában mozgósítsa és új oxigénnel töltse meg a
hitéletet, újabban modern, egyesek szerint haladó álláspontot foglalt el e
kérdésben, s rávette a püspöki kart is ennek támogatására. A cölibátus
feladását, helyesebben a döntés szabaddá tételét kívánják a tekintetben,
hogy a pap nősülhessen, vagy se. A bíboros, aki – nem világos, hogy
tudva és akarva, vagy sodortatva – az ügy, a mozgalom csúcsára került,
született stratéga, általában nem nyilatkozik egyértelműen. „Úgy tűnik, –
mondotta egyszer – fiatal kollégáink küszködnek, mert a tömegtájékoztató szervek az erotika és sexualitás kérdését úgy kezelik, hogy e nélkül az
ember életének nincs értelme”. Máskor rámutatott: „A papnak már régen
megvan a választási lehetősége, mert amikor ezt a hivatalt választja,
egyszerre dönt munkája és a cölibátus mellett”.
Bernard Alfrink olyan idős, mint az évszázad, – 1900-ban született,
Nijkerk helységben, ősi protestáns vidéken. Rómában tanult, doktori
disszertációját az izraeli és babiloni népek túlvilágról alkotott elképzeléseiről írta. A bibliai tudományok professzora kívánt lenni. 1951-ben
tituláris püspök lett, majd a nagybeteg de Jong bíboros munkáját látta el.
1955 óta Utrecht érseke, 1960-ban kapta a bíborosi kalapot. XXIII. János
pápa benső barátja volt. A nagy egyházfejedelem annyira szerette
Alfrinkot, hogy mikor hosszú haláltusája idején rövid időre visszanyerte
nyugalmát, őt, a tulipánok országának bíborosát kérte halotti ágyához,
hogy elbúcsúzzon tőle. Alfrink, az építési vállalkozó fia egyébként így
jellemezte az előző és a mostani pápa munkáját és érdemét: „XXIII.
János meglátta a jövő fejlődést és nagy vonalakban felvázolta, mint valami festő. VI. Pál azonban az építész, ő már mintegy műszaki rajzoló,
aki pontos vázlatokat készít”.
A „műszaki rajzoló” legújabb állásfoglalása a cölibátus kérdésében:
,,a papi nőtlenség feladása nem haladás, hanem visszafejlődés volna.”
Roma locuta – causa finita? Bernard Alfrink bíborosnak mindenesetre
bizonyára eszébe jut, mi volt nagy barátja, János pápa jeligéje: „Engedelmesség és béke – oboedientia et pax”. (– catullus –)

*
Európa bevételi forrásai között előkelő helyen áll Amerika. A tavalyi statisztika még nem készült el, de az 1968-as
kimutatás szerint 5.8 millió amerikai
turista látogatott el Európába. De 1968ban mégis kevesebb pénzt adtak ki, mint
pl. 1967-ben. Akkor ugyanis 969 millió
dollárt hagytak az európai szállodások,
vendéglősök, stb. zsebében, 68-ban viszont 953 milliót. Az amerikai takarékoskodást Franciaország érezte meg a
legjobban: 1968-ban 23.5 százalékkal
kevesebbet keresett az amerikai turistákon, mint egy évvel azelőtt.
*
Az egyiptomi lakosság gabonaszükségletét sem az arab szocializmus gazdasági rendszere, sem a Szovjetunió támogatása nem tudja kielégíteni. Nasszer
ezért most Itáliától és Kanadától kér
segítséget. Kairó 700.000 tonna búzát
akar vásárolni Itáliától s ehhez a római
kormánytól kér kölcsönt, 20 millió dollárt.
*
A keletnémet kommunista zónában
rekordot állított fel az „Edelweiss” nevű
mosoda, amely Magdeburgban működik.
Az „Edelweiss”, afféle keletnémetországi
„Patyolat”, ugyanis már 8, de legkésőbb
14 nap alatt visszaadja a kimosott szenynyest. Másutt a keleti zónában a várakozási idő általában két-három hónap.
*
Az amerikai Szabadságharcos Szövetség ezidén a philadelphiai Sheraton
Hotelben rendezte meg a forradalom
évfordulójának ünnepségét, számos
amerikai közéleti vezető részvételével.

R UDOLF H ESS, K OSZIGIN ÉS A PÜSPÖK
A „Führer” egykori helyettese 75 éves. 75 éves, súlyos beteg, megtört
ember és fogoly. Már Angliában fogoly volt, amikor a háború kellős
közepén átrepült, Hitler tudta és akarata nélkül, hogy békét szerezzen.
Akkor, amikor Hitler fegyverei még diadalmasak voltak. 1946-ban elítélték, már minden fogolytársa szabadult, drága költségen már csak őt tartják fogva. Az elmúlt évek során egyházi és közéleti tekintélyek interveniáltak a nagybeteg szabadon bocsátásáért, a három nyugati hatalom
hajlandó lett volna, a Szovjetunió kérlelhetetlenül vétózott. Most Dr.
Hanns Lilje hannoveri evangélikus püspök írt levelet ebben az ügyben
Kosziginnek. Rámutatott: a nürnbergi bíróság is felmentette Hesst a
háborús vagy népellenes bűncselekmény vádja alól. De ő most nem a
jogi, hanem az emberi aspektust nézi, az eset humánus oldalát. Meggyőződése, hogy Hess már rég betöltötte a szenvedés reá kiszabott mértékét.
„Rendkívül hálás volnék Önnek, miniszterelnök úr, ha jóindulatúan
megvizsgálná, nincs-e itt az ideje, hogy békésen véget érjen az ügy és
Rudolf Hess szabadon bocsáttassék”. Vajon Sztálin örököse szabadon
engedi-e a Führer helyettesét, s jóindulatúan enged-e olyan érvnek, mint
– humánus aspektus...? (– bo –)
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A VILÁG
LEGVENDÉGSZERETŐBB
HÖLGYE

Olyan világot élünk, amelyben az
a szenzáció, ha valaki valakiről
rosszat mond. Ritka pillanat az, ha
véletlenül jót hallunk egyik-másik
embertársunkról. Be kell vallanom,
eddig még sohasem futott oda hozzám egyetlen ismerősöm, vagy barátom sem azzal a hírrel: „Hallottad ...
az X-ék példás családi életet élnek!”
De milyen sokan mesélték izgatottan: „Hallottad? Az X-ék válnak!” A
példás családi élet nem szenzáció, a
válás az. Ugyanígy, ha valakire
például azt mondják: „áldott jó
ember”, ez a mondat egyszerűen
elszáll a fülünk mellett. De ha azt
halljuk, hogy az illető „aljas, jellemtelen, minden szava hazugság”,
akkor erre nyomban felfigyelünk és
minél többet akarunk megtudni erről
a jellemtelen jellemről.
Mint életemben oly sokszor most
is szembe szeretnék úszni az árral.
Nem rosszat, de sok jót akarok szólni
a világ legvendégszeretőbb hölgyéről Kedves kolléganőm maga a testet
öltött jóindulat. Ha belépünk szobájába, mindig van hozzánk néhány
kedves, harsány szava és utána mindig megkínál, hol konyakos meggyel,
hol püspökkenyérrel, hol almapürével kevert zabpehellyel, amelytől
Isten óvja a jóakaratú embereket.
Kolléganőm életének jelentős részét
a másokkal való törődésnek szenteli,
mindig segítőkész és mindenkinek
csak jót akar.

Az Olvasó most arra gondol,
hogy eddig csupa jót mondtam erről
a hölgyről, jöjjön már végre a „de”
... Megszoktuk ugyanis, hogy minden
dicséret után jön egy „de”. „X. Y.
igazán angyali, kedves, derék fiú,
de...” És ekkor következik a hosszú
szóáradat, amiből kiderül, hogy
mennyire nem angyali, nem kedves,
nem derék...
Sajnálom, „de” a világ legvendégszeretőbb hölgyének esetében
nincsen „de”. Csak dicsérni tudom.
És hogy miért neveztem el a földkerekség legvendégszeretőbb tagjának,
azt is elmondom.
A napokban együtt voltunk társaságban és arról beszélgettünk, hogy
bármilyen óriási eredményeket ért is
el az emberiség, azért minden ágálás
rohanás, lótás-futás vége még ma is
a halál. Tettem néhány szatirikus
megjegyzést az elkerülhetetlennel
kapcsolatban mondván, hogy a magamfajta világcsavargó számára
csak egyetlen remény lehet: az hogy
a Halál irodájában is bizonyára van
bürokrácia. Engem úgy könyveltek
el, mint budapesti humoristát, ott
keresnek majd, nem találnak, azután
amíg átnézik a világ minden tájára
szétszóródott magyarok listáját,
addig valahogyan csak betöltőm
majd 60-100-ik életévemet. Jól is
van ez így, tettem hozzá némi akasztófahumorral, hiszen manapság egy
sírhely borzasztó sokba kerül. Mire a
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világ legvendégszeretőbb hölgye
gondolkodás nélkül rávágta: „Erre
ne legyen gondja! Nálunk van hely...
a szüleimnek van egy négyszemélyes
sírhelye, ott igazán szívesen látjuk
magát is...”
Átérzik ennek az ajánlatnak nemes nagyvonalúságát? Hányatott
életem során számos kedves meghívást kaptam, hétvégére, ebédre,
vacsorára, hívtak nyaralni, hajóútra,
felkínálták barátaim házukat, lakásukat, ágyukat... de arra még nem
volt példa, hogy egy rokonszenves
hölgy felajánlja nekem: feküdjek
majd vele egy sírgödörben, méghozzá szülői asszisztencia mellett.
Ha valaki azt mondja, hogy azért
létezik ennél nagyobb vendégszeretet
is, annak csak azt felelhetem, nincsen igaza!
Mert vendéget hívni lakásba,
házba, jachtra, nyaralóba, nagyon
kedves gesztus, de véges. A vendég
jön, ott van egy hétig, két hétig, két
hónapig, egy évig, de azután elmegy.
De akit a sírba invitálunk magunk
mellé, az ott marad az idők végezetéig.
És örökre együtt lenni egy időközben alaposan megcsontosodott
humoristával, valljuk be, a vendégszeretet legmagasabb csúcsát jelenti.
Ezért mondtam, hogy szeretném
bemutatni a világ legvendégszeretőbb hölgyét, aki nemcsak tárt karral, hanem tárt sírral várja barátait.

E GY HAZAI EPIZÓD

K IS MAGYAR HÍREK

Írta: Vasváry Gergely
Az eset, amelyről szólok, nemrégiben történt, egy kis dunántúli faluban.
De történhetett volna, és történik is, nap mint nap, az ország bármely vidékén, a Tiszántúl vagy Északon, mindenütt. Mindenütt, ahol még áll a templom s ahol az élettől megtaposott emberek vigasztalást, az életnek indulók
reményt és biztatást keresnek.
A kis dunántúli faluba kiszállt a rezsim egyik újságírója, hogy nyomozzon a plébános ellen, aki egy esketésen istenfélelemre intette a fiatalokat,
erkölcsre, tisztaságra, nem állati, hanem emberi életre, emberi méltóságra
figyelmeztette az ifjakat. Nagy esküvő lehetett, s szerethetik a papot is, mert
a templom zsúfolásig megtelt.
Ez a „zsúfolásig megtelt”, nem volt ínyére a kormányzatnak, s bonyolította még a helyzetet, hogy a sok templomba járó között volt egy Júdás, aki
szaladt a pártházba és bevádolta a papot, hogy lázít a rendszer ellen. A szóban forgó újságíró ezek után nekilátott a nyomozásnak, de a júdási jelentést
egyetlen emberfia sem erősítette meg, kivéve magát a cikkíró által meg nem
nevezett Júdást. Az egyik megkérdezett azt mondotta, hogy ő nem volt ott a
prédikáción, a másik, hogy ő hátul állt, a harmadik, hogy ő nem figyelt, a
negyedik, hogy ő figyelt, de nem jegyzett meg mindent, végül az ötödik nem
sokat kertelt, hanem a kérdésre kérdéssel válaszolt: miért nem kérdezi meg
az újságíró, úgymond, a hivatalos vezetőket, mert azok is mind ott voltak...
Ez tehát a helyzet, vagy ahogy manapság a pesti szólás-mondás járja: ez
van. Az van, hogy az illető újságíró jobb híján olyasmit vet a plébános szemére, olyasmivel vádolja, amit egyáltalán nem tehetne meg, ha ismerné és
tisztelné az ország alkotmányát. Bűnül rója fel a plébánosnak, hogy buzgólkodik a hittanbeíratás idején, holott az alkotmány biztosítja a hitoktatás jogát; szemére veti, hogy magánlakásokon is mond misét, jóllehet nincs írott
törvény, amely a misemondást bárhol megtiltaná. Aztán, mintha maga is
sejtené, hogy törvénytelenül jár el, amikor a plébánost vádolja, magyarázni
kezdi, hogy amit a pap tesz, az rosszul értelmezett vallásszabadság. És a pap
esküvői prédikációjának nemes erkölcsi buzdításait is magyarázza, illetve
félremagyarázza, írván és mondván, hogy azok „szemforgatóan nemes elvek”.
Cikke végén, azon bánkódván, hogy senki sem nyilatkozik a plébános ellen, így kiált fel: „Mi az az erő, amely hallgatást kényszerít az ajkakra?” És
másodszor is felkiált: „Mi táplálja a papság mindenek fölöttiségének a hitét
egyes községekben...?” Ez a kétségbeesett kiáltás egyébként egy egész rendszer kiáltása, amely a Szovjetunióban ötven év alatt, nálunk és a többi kommunista vezetésű államban huszonöt év alatt sem tudta kiirtani a vallásos
érzést. És persze ezer év alatt sem tudná kiirtani, mert az emberi lelket nem
lehet manipulálni. Ahogy a meggyőződéses ateistát kötéllel sem lehet elvinni
a templomba, – s nem is akarja senki, – úgy a hívő, vigaszra, reményre,
gyámolításra, erkölcsi tisztaságra áhítozó embert sem lehet leszoktatni arról,
hogy higyjen a lelkéből fakadó igazságokban. Mert nem mindenki van ám
úgy, mint a cikkíró, hogy „szemforgató” elvnek tartja azt, hogy atyádat és
anyádat tiszteljed, azt, hogy ne ölj, ne paráználkodj, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Mi az az erő? – kérdi a cikkíró. A tudósok azt mondják: „transzcendentális erő”. Az egyszerű ember azt mondja: tiszta hit.
Én azt hiszem, lelke mélyén érzi ezt a plébános ellen vádaskodó cikkíró
is, akinek tudom a nevét, de nem mondom ki – tapintatból.
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1968-ban meghaladta a 200.000et az egészségre rendkívül káros művi
vetélések száma. Sőt két dunántúli
megyében, Tolnában és Baranyában
egy esztendő alatt ezerrel emelkedett.
*
Budapest
lakossága
évente
18.000-rel növekszik – és jelentősen
öregszik. Előre számítással megállapították, hogy 1971-re a 14 éven
aluliak szám a jelenlegi 800 ezerről
250 ezerre csökken, a 60 éven felülieké pedig a jelenlegi 350 ezerről 400
ezerre emelkedik. Ugyanakkor 42
ezer betöltetlen munkahely van Budapesten és növekedett a törzsgárda
tagok kilépése, mert a vállalatok a
létszámhiány miatt magasabb bért
adnak az újonnan munkára jelentkezőknek.
*
Ös István magyar festőművész
nagysikerű kiállítást rendezett Luganóban, a Galleria Caffé Elite termeiben.
*
Dózsa Györgyről, az 1514-es parasztfelkelés vezéréről film készül,
melynek külső felvételeit Magyarországon, Erdélyben és Szlovákiában
készítik; Dózsát Bessenyei Ferenc
alakítja, Nagybotu Mészáros Lőrincet
(a felkelés papi vezetőjét) Koltai
János, a harmadik nagyobb szerepet,
a „diákot” pedig Georghe Motoj
román színész. A statisztákat a helyszínen verbuválják, Dózsa édesanyját
is egy kicsi székely parasztasszony
alakítja. Az első jeleneteket a Torockó melletti Székelykőn forgatták, a
helyi felvételek közül Vajdahunyadvára, Pozsony- és Árva-vára, a Gyergyói havasok a jelentősebbek.
*
Budapesten 30 ezer társbérletet,
50 ezer albérletet és 26 ezer ágybérletet tartanak nyilván, közli a „Népszava”. A tanácsok által besorolt lakásigénylők száma 130 ezer.

BOGYAY TAMÁS:

K ÉT ŐSI MAGYAR EGYETEM
sorvadt, annál inkább megnövekedett a magyarországi
diákok száma Bécsben.
Gábriel Asztrik szerencsésen egyesíti az olvasmányos
elbeszélést a lelkiismeretes forráselemzéssel. A bőséges,
pontos forrásadatokkal és idézetekkel teli jegyzetek,
kiadós bibliográfia, a képek magyarázatai, tárgymutató
és végül maguk a képes táblák, – nem kevesebb, mint 17
– duplájára növelik a Nyugatnémetországban nyomott,
de finom angol ízlésű kötetet.
Az illusztrációk többsége forrásokat mutat be, pápai
regisztrumokat, okleveleket. A nem-szakember olvasó
sem nézheti elfogódottság nélkül a régi, szálkás, számára
olvashatatlan írásokat, amelyeknek száraz, apró adatait a
középkori egyetemi és diákélet kiváló nemzetközi szakértőjének sikerült élettel megtölteni.
(Gabriel Asztrik könyve megrendelhető: Európában:
Verlag Josef Knect, Frankfurt am Main; Amerikában: A.
L. Gabriel- P. О. Box 578, Notre Dame, Indiana 46556,
USA.)

Astrik L. Gabriel: The Medieval Universities of
Pécs and Pozsony. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am
Main – Notre Dame, Indiana, 1969. 124 1. 17 képpel.
– 4.95 dollár, vagy 19.80 DM.
Egy régi metszet Pozsony városa és vára képével díszíti a külső borítólapot. Két város neve áll a címben:
Pécs és Pozsony. Három városban, Pécsett, Óbudán és
Pozsonyban játszódik le a mintegy félszáz oldalon elbeszélt történet.
Mint már a belső címlapból is kiderül, a könyv kettős
jubileumra emlékeztet: 1967-ben volt 600 esztendeje a
pécsi és 500 éve a pozsonyi egyetem alapításának. A
kettő története azonban csonka maradt volna, ha hiányzik
az intermezzo, a Zsigmond alapította óbudai egyetem.
Így nyújtja a könyv végülis a középkori magyar főiskolai
oktatás teljes történetét.
Mik is voltak ennek a történetnek főbb és érdekesebb
állomásai?
A 14. század középeurópai egyetemeit Prágában,
Krakkóban, Bécsben, majd Pécsett a világi hatalom hívta
életre, elsősorban gyakorlati szükségletek kielégítésére,
szakemberek képzésére. A pápa csak Prágában engedélyezett teológiai fakultást; a többinél nem. – Gábriel
professzor ezért tarthatatlannak minősíti a nézetet, hogy
Nagy Lajos a bogumil eretnekség ellen küzdő domonkosok képzésére alapította volna épp Pécsett az első magyar
egyetemet. Szerinte Itália közelsége, a pécsi püspökség
gazdagsága és a város kulturális hagyományai voltak a
döntők. Mindez lényeges volt, de ha meggondoljuk, hogy
mennyire foglalkoztatták Lajos királyt Bosznia ügyei –
hisz odavaló volt a királyné is –, és hogy a bosnyák eretnekek ellen nem teológiai doktorokra volt elsősorban
szükség, aligha lehet puszta frázis, ami az egyetemi alapítólevélben a hit terjesztéséről áll.
A könyv aztán ismerteti az egyetem kancellárjaként
működő pécsi püspökökre, a tanárokra, a diákokra vonatkozó adatokat, foglalkozik a Münchenben fennmaradt
pécsi egyetemi szentbeszédekkel és végül áttekinti az
adatokat, amelyekből egyesek az intézmény 1543-ig tartó
életére következtettek. Mindehhez felhasználta már a
Magyarországon megjelent jubileumi kiadványt is, amelyet helyenként kiegészít vagy helyesbít.
A kötet második részét a rövidéletű óbudai egyetemre
vonatkozó adatok összefoglalása vezeti be. Ezután következik a pozsonyi egyetem alapításának színes története, amelyet kancellárja, Vitéz János esztergomi érsek
végül is Párizst és Bécset követve szervezett meg, nem
pedig a bolognai mintára, mint ahogy Mátyás királynak a
pápához intézett kérvényében állt.
Pécs itáliai igazodásával szemben itt feltűnő a német
befolyás, főként a szomszédos Bécs vonzása. Vitéz János
bukása után az Universitas Istropolitana hamarosan el is

AZ ÚJ C SERKÉSZKÖNYV
Négy világrész magyar gyermekeinek örömére, megjelent a régen várt „Cserkészkönyv” I. kötete. Nagy
gonddal, lelkiismeretes előkészülettel íródott, a húsz
évvel ezelőtt szerkesztett „Mi Könyvünk” korszerű utóda. Sok rajz, magyarázó kép teszi változatossá és érdekessé a tanulságos szöveget.
Hatvan év óta cserkészkiképzésünk két alappillére: a
Szentírás és a magyarságismeret. Az új cserkészkönyv
szerkezete is erre van felépítve.
Minden magyar fiú megtalálja kedvenc témáját a
Cserkészkönyvben. Hunor és Magor, Attila, a hét vezér
vagy Bornemissza Gergely története ugyanolyan könnyű
nyelven élvezhető, mint a sok-sok játék és testgyakorlás
leírása. Hegymászás, fáramászás, kődobás avagy tűzgyújtás és szalonnasütés titkai kötik le a figyelmet. Az
ősi rovásírás és a nemzeti imádságok mellett a könyv
szebbnél-szebb népdalokat is tartalmaz. Az se marad
kielégítetlenül, aki az erdei nyomokon vagy a csillagos
égen kíván eligazodni. Az egyszerű csomóktól az elsősegélynyújtásig, a cserkésztörvényektől a nyílkészítésig,
minden fellelhető, ami egy fiú képzeletét meg tudja ragadni. Ezenkívül, több mint száz oldalon keresztül a
magyar népművészet legszebb díszítő elemei teszik élvezetessé az öt cserkészpróbát.
Az ízléses, szép kiállítású „Cserkészkönyv” szerkesztője Bodnár Gábor, a M.Cs.Sz. ügyvezető elnöke. A
fejezetek írói: Dr. Ádám János S.J., Веkе Imre, Dr. Némethy György és Mauksch Péter.
A kötet ára: 1.50 dollár. Megrendelhető: P.O.Box 85,
Garfield, N. J. 07026.
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BIHARI KLÁRA:

H A NEM BARABBÁST VÁLASZTOTTÁK VOLNA
ért is. S bármily magasztosan szól a szentéletű rabbi,
mégis a gazdagok akarata teljesedik. A gazdagoké, akik
nem óhajtják a mennyek országának eljövetelét, a földi
javak igazságos elosztását, s nem kívánnak elsőkből
utolsókká lenni.
A szegényekben kialudt a belső tűz, a tiszta láng, a
szent hit és harag lobogása. Már nem futottak Jézus elébe, ha átlépte falujuk határát. Elment a kedvük attól,
hogy köpenyüket megosszák a náluk szegényebbel.
Nemegyszer tapasztalták, hogy a megajándékozott koldusokban esztelen gyűjtési vágy ébred. Sokan megszedik
magukat közülük, azután hátat fordítanak a hívők seregének.
Jézus jól látta, hogy a nyáj megfogyatkozott. Egyre
kevesebben ajánlották fel vagyonukat a gyülekezetnek, s
egyre kevesebben osztották szét javaikat a szűkölködők
között.
Egy napon az egyik faluban megszólította azt az aszszonyt, aki nemrégen még kíséretében járt, s most ismét
illatos olajjal telt korsókat és drága kenőcsöket kínálgatott gyorsan pergő nyelvvel a piacon.
– Mit művelsz te itt?
Az asszony zavartan sunyta le a fejét, de azután elszántan válaszolt:
– A mennyek országa máig sem érkezett el, rabbi. Én
pedig már öregszem. Nem várhatok tovább. Nem adhatom javaimat ezután is a dologtalanok és henye koldusok
kezébe. Gyűjtenem kell, hogy vénségem napjaiban éhen
ne vesszek.
– A mennyek országát nekünk kell megteremtenünk –
válaszolt szelíden Jézus. De az asszony nem értette meg.
Vállat vont és magában ezt gondolta: „Túlságosan is
sokszor hallottam már.”
Némelyek pedig restellték, hogy szüntelenül vámszedőkkel és parázna személyekkel járnak együtt. A falvak
lakói sok helyütt csúfolódva mutogattak ezekre, és kiköptek a koldusok előtt, akik ott nyüzsögtek Jézus körül,
mankóikat rázva, vak szemüket forgatva, fekélyeiket,
rongyaikat mutogatva.
Sok volt már a tolakodó nyomor látványa, a panaszok
meg nem szűnő áradata. Némelyek, akiknek a gazdagok
néhány morzsát juttattak mérhetetlen kincseikből, s házat
raktak és a maguk nyáját legeltették, féltek, hogy mindezt oda kell adniok.
Egészen másként beszéltek hát, mint akkor, amikor
kapni akartak a mások adományaiból. Azok pedig, akik
hajdan fiatalos, szent buzgalommal hevültek, most lecsillapodva, törődötten a forró országutak mérföldjeitől,
lassan-lassan elmaradoztak.
Sokan haltak meg az elöregedett hívők közül, s mert
ingatag lelkük nem fogta fel Jézus igéinek igaz értelmét,
végső órájukban úgy érezték, hogy megcsalattak. Hiszen
Ő úgy hirdette: „Nem múlik el ez a nemzetség, mígnem
mindezek meglesznek.”
– Bizony, a gazdagoké a mennyország – mondogatták
egyesek keserűen. – Nézzétek csak, hogy dúslakodnak,
hogy gonoszkodnak, és semmi bántódásuk nincsen.

Pilátus a nép elé állott és megkérdezte:
– Kit bocsássak szabadon, Jézust, akit Krisztusnak
hívnak, vagy Barabbást?
A nép pedig mint egy ember kiáltott:
– Krisztust bocsásd szabadon!
Pilátus még egyszer szólott:
– Kit bocsássak el, Krisztust vagy Barabbást? A nép
még nagyobb erővel zúgta reá:
– Krisztust! Krisztust!
Így aztán Pilátus katonái szabadon engedték a foglyot. Az emberek hangos rivalgással tódultak hozzá.
Sírva, kacagva szorongtak körülötte, a sánták, bélpoklosok, vakok, csonkák pedig egymást tiporva tolakodtak,
hogy megérinthessék köntöse szegélyét. Ujjongva kísérték végig a városon, ruháikat a földre terítették, hogy
sarui ne érintsék a poros földet, asszonyok borultak eléje,
hogy illatos olajat öntsenek lábaira. Mások letarolták
kertjüket, hogy virággal szórják be útját. Rongyos, elcsigázott testű, megvetett koldusok átszellemült örömmel
kiáltoztak:
– Itt megy a mi urunk!
Kidülledt szemű nyavalyatörősök préselték a tömeg
közé rángatózó testüket, hogy láthassák Őt, aki egy szavával megszünteti gyötrelmeiket. Nagy szakállú vének
követték igyekvő léptekkel, és sírva emelték gyenge,
homályos szemüket az égre, hogy az Ő szabadulásáért
hálát adjanak Istennek.
Jézus pedig maga köré gyűjtötte tanítványait, akik
megilletődött boldogsággal tekintettek reá. Szelíden
szólott hozzájuk, s megerősítette őket igéivel. Azután
elindult vélük az országutakon, hogy a szeretet és az
ígéret magvát hullajtsa a szűkölködők a kitaszítottak
lelkébe.
Hosszú ideig áhítattal hallgatták. Amerre járt, tisztelettel fogadták Őt és tanítványait. Megmosták porlepte,
kérges lábukat, s versengtek, hogy kinek a kunyhójában
fogyasszák el a szerény étkeket.
De évek múltával a nép békétlenkedni kezdett: – íme
– mondogatták –, telik-múlik az idő, s a mennyek országa még most sem érkezett el. Főpapjaink nehéz adókkal s
a törvény vasszigorával sanyargatnak bennünket. A gazdagok pompás palotákban, dús örömök között töltik
napjaikat, míg a mi derekunk nehéz munkában görnyed.
Mikor jön hát el a mennyek országa, amelyről Jézus oly
szép szavakkal prédikál, ahol a szegények megelégítettnek, mikor lesznek az utolsókból az elsők?
A bátrabbak Jézus előtt is elismételték a keserű kérdést. A többiek, a néma gyávák mögöttük nyújtották
nyakukat, bólintgattak egyetértésük jeléül, és várták a
feleletet, amely nem késett:
– Legyetek oly tiszták és együgyűek, miként a gyermekek, akkor kívánságotok megadatik néktek.
De a nép most már egyebet várt, és elégedetlenül
morgott. Mikor lesznek ők olyan tiszták, mint a gyermekek? Hiszen az élet keserű és nehéz, s fekete foltokkal
mocskolja be a lelket. Ha nem akarják, akkor is marakodni kell, még egy mérce búzáért, egy csomó hagymá23

– Éheztük és szomjaztuk az igazságot, mégsem elégíttettünk meg. Meddig várjunk még? – zajongtak sokan
a türelmetlenek közül.
– Szégyenítsd meg a gazdagokat, félemlítsd meg
őket, hogy osszák szét kincseiket!
– Tégy csodát! Törd meg a hatalmasok erejét! – követelték mások.
Jézus szíve végtelen fájdalomtól nehezedett el. Látta,
hogy szavait kiforgatták, értelmüket eltorzították, s a
mágusok szemfényvesztő tetteit kívánják tőle. Látta,
hogy az emberek kicsiny szíve kiégett. Nincsen türelmük
várni, s nem értik meg, hogy nékik kell szívük és lelkük
erejével a mennyek országát a földre hozniuk. És hogy
szenvedésük égő sebeit csak az egyetértés és testvéri
szeretet drága kenetével gyógyíthatják meg.
S látván az ijesztő zűrzavart, amely az emberek agyában uralkodik, marakodásukat a koncért, hitetlenségüket,
amelyet csak a buzgóság rövid ideig tartó fellobbanása és
a kézzel tapintható csoda igézete szakít meg egy-egy
pillanatra – Jézus maga is elcsüggedt. Kis nyája – a megrokkant tanítványok, a tehetetlen nyomorékok és elgyengült öreg nők csoportja – egyre apadt. Hol itt, hol ott
maradt el valamelyik fáradt vándor.
Jézus prédikációi egyre rövidebbek lettek. A drága
magvak, amelyek oly ritkán fogantak meg, egyre gyérebben hullottak ajkairól. Teste már nem bírta úgy a fáradalmakat, mint régen. Lábai nehézkesebben lépkedtek, s
lelkét csüggedt reménytelenség ülte meg. Nem bízott már
abban, hogy az emberek követni fogják a megváltás
kijelölt útját, hogy a mindent átfogó és beteljesítő eszmében tisztára égnek, s hogy ebben a tűzben megteremtik a
maguk mennyországát.
És egy napon, amikor az utolsó hívő is elmaradt, aki
lépteit kísérte, ő maga sem ment tovább.
Kicsiny halászfaluban telepedett meg. Haja megőszült, teste elnehezedett, szeme alatt mindjobban megszaporodtak a fáradt, árnyékos redők. A helybeliek eleinte kíváncsian nézegették az idegent, azután megszokták,
és nem törődtek vele többet. Ő sem közeledett hozzájuk.
Fájó keserűséget érzett, ha rájuk tekintett, és nem szólott
egyikükhöz sem.
Egy napon, roppant magányának tizedik esztendejében, amint kunyhója előtt ült a kéken leereszkedő alkonyat páráiba burkolózva, fekete fürtös, okos arcú fiú
közeledett feléje.
Kezében vándorbotot tartott, derekán vizes tömlő és
fügés zsákocska himbálózott. Tisztességtudóan köszönt,
aztán megkérdezte, melyik úton ér hamarább Jeruzsálembe.
– Názáréthből jövök, atyám a templom városába küld,
hogy a bölcs mesterek iskolájában képezzem magamat –
mondta magyarázatképpen. – A mi városunkban is élt
egyszer egy nagy és híres rabbi – tette hozzá gyermekes
dicsekvéssel. – Olykor-olykor, ha mesélő kedvük támad, a
vének még beszélnek róla. A szűkölködők és kitaszítottak
seregestől tódultak köréje, és szomjas lélekkel hallgatták
prédikációit, amelyekben kikelt a gazdagok ellen, és a
szegények mennyországának eljövetelét hirdette.
Az akkori főpap és a római helytartó néplázításért lefogatta, de húsvét ünnepe előtt, minthogy a nép őt válasz-

BIHARI K LÁRA
1917-ben született Nagyszalontán. Első verseskötete is ott jelent meg, 1938-ban. A hajdani Pesti Színházban több polgári témájú darabját játszották, e
műveket külföldön, svájci olasz és német színpadokon is bemutatták („Férfi nélkül”, „Én vagyok Te”,
„Két anya”, „Orkán”, „Hat sápadt katona”). A háború
utáni időkben átütően 1956-ban sikerült először jelentkeznie „Brigitta nővér” című regényével. Hőse
egy munkásnővé kényszerített apáca, aki új környezetében is betölti Istentől rendelt hivatását. „Magányosok” és „Mene tekel” című művei jelzik további írói
útját. Egy jóhiszemű kritikus szerint a mai „munkásparasztállamban Bihari Klára az egyetlen, aki úgy ír
munkásokról, hogy a munkások is elolvassák”. Művei a szó legjobb értelmében tömegirodalommá váltak. Bihari Klára írói egyéniségét és munkásságát az
„Új Európa” 1969 júniusi számában ismertette részletesen és átfogóan.
totta a foglyok közül, szabadon bocsátották. Ez időtől
kezdve mind kevesebb hír érkezett róla, nevét egyre
ritkábban emlegették, és senki sem tudja, mi lett belőle.
A fiú egy pillanatra lehajtotta a fejét, de azután dacosan hátravetette, és szeméből forró láng csapott ki:
– Tudom, sok hiábavaló reménység támad a népben
addig, amíg ő, a Messiás, aki után sóvárogva vágyakozunk, megérkezik.
De érzem, hogy egy napon mégis eljön közénk. Szavának és lelkének villámaival megsemmisíti a hatalmasokat, s mint ahogyan a próféták megjövendölték, vérével váltja meg Izraelt.
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A fiú tovább haladt útján, Jézus pedig, aki ezen az éjszakán nem tért nyugovóra, ott maradt kunyhója előtt, és
mozdulatlan tekintettel nézett az éjszakába.
Szeme előtt egy régen megtörtént jelenet játszódott le
újra. Fehér márványterasz bontakozott ki a sötétségből, s
az ív alakban sorakozó oszlopokat sűrű néptömeg vette
körül.
Pontius Pilátus felemelte gyűrűs kezét, úgyhogy kövérkés, fehér karjáról visszahullott köntösének bő ujja.
Parancsoló mozdulattal csendre intette a zajongókat,
azután megszólalt:
— Kit bocsássak szabadon, Jézust, akit Krisztusnak
hívnak, vagy Barabbást?
A nép pedig, mint egy ember kiáltott:
— Barabbást bocsásd szabadon!
Pilátus még egyszer szólott:
— Kit bocsássak el, Krisztust vagy Barabbást? A nép
még nagyobb erővel zúgta reá:
— Barabbást! Barabbást!
Jézus messzenéző szeme előtt most megjelent a kereszt. A szörnyű fán ő függött, az ő fiatal, meggyötört
teste. Bordája besüppedt, térde előrebukott, feje erőtlenül
oldalt billent, s homlokáról véres verejték csurgott beesett orcáira. A kereszt előtt megrendült némaságban
emberek térdeltek, akik eltörölhetetlenül magukba fogadták az ő szenvedéseinek képét. S akik szent fogadalmat
tettek, hogy hirdetni fogják mesterük igéit, míg csak
valamennyi szegény fel nem emelkedik a porból, és
munkálkodni nem kezd azért, hogy egyszer elérkezzék a
mennyek országa.

JUHÁSZ GYULA:

A MÁRCIUSI LÁZ
Virágos hant és véres rög felett
Már bontja zászlaját a kikelet,
Végig cikáz
A termő, zengő márciusi láz.
Folyó megárad, megborzong a rét,
Ezer követ száll, ujjong szerteszét,
Vígan cikáz
A nyíló, bízó márciusi láz.
Ó templomok tornyán a csókja ég,
Vén börtönök odvára tűz a fény,
Büszkén cikáz
A boldog, bátor márciusi láz.
A vér és könny termékeny földje már
Új csókra és új ölelésre vár:
Végig cikáz
A lelkeken a márciusi láz!
A megöregedett Jézus nehéz szíve még súlyosabbá
vált. Úgy érezte, hogy akaratlanul is megcsalta a benne
bízókat és megcsalta önmagát.
Szemét még egyszer a látomásra függesztette, a vérző, elkínzott, fiatal alakra, és csüggedten felsóhajtott:
— Igen, ennek így kellett volna történnie.

AZ ÖRÖK FIATALSÁG TITKA
– Beszélgetés Vajda Alberttel –
(Albert Vajda: „Jung bleiben – aber wie?” Bertelsmann
Verlag kiadása, 1970, 240 oldal, ára DM 12.80)
Hogyan jut a humorista arra a gondolatra, hogy
könyvet írjon az „örök fiatalságról”? Ezt a kérdést tettük
fel először Vajda Albertnek, akit az „Új Európa” olvasói
lapunk hasábjairól jól ismernek.
– A fiatalon maradás problémája előbb-utóbb mindenkit érdekelni kezd. Húszéves korában csak legyint
erre az ember, 40 éves korában azonban már felfigyel rá,
akkor is, ha különben még mindig éppen olyan jól tud
legyinteni, mint húszévesen.
– Ez azt jelenti, hogy a humorista megtalálta az örök
fiatalság titkát?
– Nem akarok szerénytelen lenni, de megtaláltam.
– Elárulná nekünk is?
– Szívesen, örök fiatalság – nincsen! Ez a nagy titok!
Ezzel szemben vannak módszerek, melyek segítségével
kitolhatjuk az öregedés korhatárát, akár évtizedekkel,
vagyis sokkal hosszabb ideig őrizhetjük meg fiatalságunkat, mint gondolnánk. Ezekről a módszerekről szól
könyvem. Gyakorlati tanácsokat adok nemcsak a helyes
táplálkozással, testmozgással, légzéssel, stb. kapcsolatban, hanem, ami legalább ennyire fontos, a szellemi
fiatalság megőrzéséhez szükséges tudnivalókat is elárulom. Hogyan alakítsunk ki „fiatal életfilozófiát”, hogyan
erősítsük meg magunkat a gondokkal, bajokkal, tragédi-

ákkal szemben, miként tehetjük magunkévá az úgynevezett „laza lelki tartást”, amely a fiatalon maradás egyik
nélkülözhetetlen kelléke... Sok más mellett erről szól
most megjelent könyvem.
– Csak német nyelven jelent meg a könyv?
– Igen, de előkészületben az angol, francia és az olasz
kiadása.
– Elmondana néhány gyakorlati tanácsot az öregedés
legyőzésére.
– Soha, semmi körülmények között ne mondjuk ki ezt
a mondatot: „Én ehhez öreg vagyok!” Aki ezt mondja,
érezni kezdi és saját magát öregíti, idő előtt. Lényeg az
is, hogy minden érdekeljen bennünket, még akkor is, ha
nem értünk egyet azzal, amit látunk vagy olvasunk. Rohanó korban élünk, aki nem akar elmaradni, annak érdeklődést kell tanúsítania a környező világ iránt, különben
idő előtt megöregszik.
– Búcsúzásul szeretnénk néhány gyakorlati tanácsot
is kapni. Mit együnk és mit ne együnk, hogyan foglalkoztassuk izmainkat és így tovább...
– Egy 240 oldalas könyvet rövid interjú keretében
nem lehet ismertetni. Különben sem szeretném elárulni
mindazt, amit könyvemben leírtam, mert akkor már senkit sem érdekel maga a mű. Már pedig az én hosszantartó
fiatalságom egyik alapfeltétele az, hogy minél többen
olvassák könyvemet...
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

A SAJ TÓSZABADSÁG MÁRTÍRJ A
– Táncsics Mihály –
Táncsics Mihályról két szélsőséges vélemény van a
köztudatban. Az egyik történelmünk nagy politikai és
társadalmi reformerei közé számolja, a másik szerint
jóindulatú, de izgága politikai fantaszta volt, akit a történelem egy nagyszerű pillanata emelt magasra. Mindkét
vélemény felelőtlenül játszik az igazsággal. Bizonyos,
hogy Táncsics érdekes, színes egyéniség, naiv és tiszta
lélek, de botorság lenne képességeit túlértékelni, vagy
érdemeit kisebbíteni. Amint tudjuk: Táncsics mindenekelőtt a sajtószabadság agitátora és mártírja. A szabad sajtóért és a cenzúra eltörléséért harcolt legtöbbet és legforróbb
szenvedéllyel, ezért került börtönbe, ahonnan a pesti nép
szabadította ki azon az emlékezetes március 15-én.
Táncsics egész könyvtárra valót összeírt, pedig nem
volt igazi írói talentum. Írói sikerben nem is volt része,
mégis bámulatos kitartással, sőt makacssággal írt. Mindenről volt határozott véleménye és elképzelése. A német
cilinder ellen éppoly meggyőződéssel ágált, mint a pápai
csalhatatlanság ellen, egy jövendő Duna-konföderációra
– ha kezdetleges formában is – éppúgy készített tervet,
mint egy új magyar forradalom kirobbantására, amelynek
az időpontját is kijelölte. A börtönben könyvet írt,
amelyben azt bizonygatta, hogy a magyar nyelv a legrégebbi. Könyvének címe is: „Legrégibb nyelv a magyar.”
Emiatt Szarvas Gáborral is perbeszállt, mert a kiváló
nyelvtudós nem akceptálta nyelvészeti csodabogarait.
Táncsics szegény hiába házalt a kalocsai érseknél, meg
Tisza Kálmánnál, a „Legrégibb nyelv a magyar” nem
kellett senkinek. Ingyen osztogatta később a Budakörnyéki sváb községekben a tanítóknak, plébánosoknak,
arra kérve őket, buzdítsák az ifjúságot a magyar nyelv
tanulására.
Második fogságában csaknem teljesen megvakult, kiszabadulása után azonban egy operáció teljesen meggyógyította.
1872 őszén Táncsics háziúr lett Pesten. Régi telkén,
azon a helyen, ahol 8 évig rejtőzött, bankkölcsönből
egyemeletes házat építtetett. Nagy tervei voltak persze, a
házban „Művésznöveldét” akart létesíteni (Állítólag
Gyulai Pál és Greguss Ágost vállaltak volna ott tanársá-

got.) De ez a terv is, mint annyi más, álom maradt, s a
háziuraság csak keserves tapasztalatait sokasította. „Mi –
olvassuk életrajzában – boldog, boldogtalannak adtunk
lakást, jó reménység fejében. Nem zaklattunk senkit,
hogy a lakbért előre fizesse le, gondolván, majd kifizetik,
amikor lesz nekik... Lassanként észre kezdtük venni,
hogy nekik mindenre kerül, csak házbérre nem. Mi legszerényebben éltünk, lakóink némelyikének pedig hegyen-völgyön lakodalma volt. Jóságunkkal rútul visszaéltek.”
Az építésre felvett kölcsönt Táncsics nem tudta viszszafizetni. Tömő-utcai házát elárverezték, sőt oda lett a
telek is, amelyet 40 éven át tartott, hogy legyen egy biztos hely vénségére. Most nem maradt semmije. Ceglédre
került, kegyelem-kenyéren tengődött. Elhatározta hát,
hogy árusítani fogja saját könyveit. A legközelebbi hetivásáron már árulta is portékáját. Folyt a vásár, „vitték a
sok csibét, kappant, ludat, pulykát, zöldséget”, de az ő
áruja nem kellett a ceglédi atyafiaknak.
80 éves, amikor ismét Pestre kerül. Eötvös Károly
egyik találkozásukra így emlékezik vissza: „Eljött hozzám az ő hajlott termetével s rokonszenves, de komor
tekintetével. Barátom, – úgy mond – öreg vagyok, beteg
vagyok, szegény vagyok. Feleségem is öreg már, nem
tudunk megélni. Amit az írói segélyegylet adhat: az csak
lakásra futja ki. Kenyerünk, fánk nincs a télre, ruhából,
bútorból kiszakadtunk, senki gondunkat nem viseli. Te
ismerős vagy a városi urakkal, segíts be engem és jó
feleségemet a városi szegények házába...”
Erre azonban nem került sor. Íróbarátai, névtelen tisztelői, ismeretlen vidéki iparosok összeadogatott forintjai
megmentették a szegények házától.
Táncsics írásai 12 vaskos kötetben láttak napvilágot.
Megjelenésüket Táncsics már nem érte meg. De a síron
túlról is elégtétellel olvashatta az „Összegyűjtött Művei”
kiadásakor megjelent felhívásban ezeket a fennkölt sorokat: „Táncsics Mihály, a nép fia, s a nép jogainak apostola, réme az erőszaknak és önkénynek, az anyaföld alatt
porlik, de lelkét, magasztos eszméit, örökül hagyta reánk
műveiben.”
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

A MEGFELEZETT AJ ÁNDÉK
Volt egyszer egy királyfi. Ez a
királyfi vadászni ment az erdőbe, s
úgy belemelegedett a vadászatba,
hogy egyszerre ráesteledett, s ment
volna haza, de nem találta meg az
utat a nagy sötétségben. No, most
mit csináljon? Bolyongott jobbrabalra, s nagy későre megpillantott
valami gyenge világosságot. Nosza
odament egyenesen s hát egy kis
házikó ablakában pislogott az a
világosság. Bekopogott az ablakon, s
mindjárt ki is szólt a gazda:
– Ki kopog?
– A királyfi. Adsz-e szállást, jó
ember?
– Adok hát – felelt a gazda, s
nyomban ajtót nyitott, betessékelte a
királyfit, aztán felköltötte a feleségét
meg a leányát, hogy készítsenek
vacsorát a királyfinak.
Csupán egy kakasuk volt, azt
hamarosan leölték, megkopasztották,
megsütötték, s erősen kérték a bocsánatot a királyfitól, hogy szegény
léttükre jobb vacsorával nem szolgálhatnak. De a királyfi éhes volt
mint a farkas, pompásan ízlett a
vacsora. Aztán jó puha ágyat vetettek neki, s úgy aludt reggelig, mint a
bunda.
Jókedvvel kelt fel a királyfi,
megköszönte a szíves vendéglátást,
elbúcsúzott a szegény emberektől, s
hazáig meg sem állott. Ahogy hazaért, megparancsolta az inasának,
hogy vigyen ide meg ide, ennek s
ennek a szegény embernek egy sült
kakast, egy kalácsot, egy hordócska
bort s tizenkét tallért. Mindjárt indult
is az inas, de merthogy messze volt
az erdő, megéhezett útközben, s

kapta-fogta magát, megette a kakasnak a felét. Aztán továbbment, de
most meg erősen megszomjazott, s
kapta-fogta magát, megitta a hordócska bornak is a felét. De ez nem
volt elég az ebadtának, a kalácsnak
is a felét megette. Aztán mit gondolt,
mit nem, a tizenkét tallérból hatot a
lajbija zsebébe csúsztatott. Gondolta,
elég lesz annak a szegény embernek
hat tallér is.
Na, megérkezett az inas, átadta a
királyfi ajándékát, volt öröm a háznál, de a leány, aki ritka okos volt,
gyanút fogott, belelátott a hamis inas
veséjébe. Nem hihette, hogy a királyfi éppen fél kakast, fél hordó
bort, fél kalácsot s hat tallért küldjön.
– Hallod-e, – szólt az inasnak –,
ha megmondanád, üzennék valamit a
királyfinak, de úgy, ha szórul-szóra
átadod az üzenetet.
– Hogyne – fogadkozott az inas.
– Hadd hallom!
– Hát először ezt mondjad:
Annak, aki éjjel dalol,
Fele elveszett valahol.
Az inas utánamondta az üzenetet.
— Másodszor ezt mondd neki:
Miért csak fél a hold második
negyedben?
Sehogy sem tudok eligazodni ebben.
A harmadik üzenet ez volt:
Fenn is tele, lenn is tele,
Mégis hiányzik a fele.
A negyedik üzenet ez volt:
Tizenkét hónap egy évben.
Hogy lett hat belőle éppen?
Az inas hazament, s szórul-szóra
elmondta az okos leánynak mind a
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négy üzenetét. A királyfi végighallgatta, aztán nem tudta, mit csináljon,
haragudjon-e vagy nevessen, de
annyira megtetszett az elmés üzenet,
hogy elkacagta magát.
– No, te huncut, tudod-e, hogy
mi van abban a négy üzenetben? Az
van benne, hogy a kakasnak meg a
kalácsnak a felét megetted, a bornak
felét megittad, a tizenkét tallérnak a
felét zsebre vágtad. Igaz-e?
– Igaz, felséges királyfi. Kegyelem árva fejemnek!
– Jól van, megkegyelmezek, mert
szerencsére a te hamisságodból tudtam meg annak a leánynak a nagy
okosságát. Ilyen feleség való énnekem!
Még aznap aranyos hintót küldött
az okos leányért meg a szüleiért, s
mindjárt meg is tartották a lakodalmat.
Ma is élnek, ha meg nem haltak.

M ICSODA ERDŐ EZ ?
De nagy zaj van benne!
Talán a kedvesem
Lovakat hajt benne?
Hagy hajtsa, hagy hajtsa,
Megszenvedett érte,
Mert a piros hajnal
Tilalomba érte.
Elejbe, elejbe!
Sárga ló elejbe:
Hogy be ne ugorjon
Virágos kertembe.
Betalál ugrani,
Kárt talál csinálni,
A rózsa bimbókat
Le találja rúgni!

K

A L E N D Á R I U M

Felébred a világ halálos álmából? (Batsányi)

M EGÁLDOTTA GYILKOSAIT
APOR VILMOS
– 1945 április 2 –
25 esztendővel ezelőtt, húsvét hétfőre virradó éjszakán elhunyt a győri
püspök. Négy nappal előbb, Nagypénteken, szovjet katonák törtek be a
püspöki palotába, ahol sokan kerestek menedéket. Egy szemtanú így
mondja el a történteket:
„Láttam amint 5-6 katona nyomult le a püspök után a pincébe és követelte, adja ki a férfiakat munkára és engedje rendelkezésükre az ott rejtőző
nőket. Báró Apor Vilmos hajthatatlan maradt. Az oroszok követelését
megtagadta, hiába hadonásztak előtte a katonák géppisztolyaikkal. Ekkor
hirtelen éles női sikolyok hasítottak a levegőbe. A palotát fosztogató horda megtalálta a nők búvóhelyét. A püspök félrelökte a vele tárgyaló katonákat. Felszaladt az előcsarnokba, ahol egész falka orosz katona volt.
Teljes erejéből kiabált a katonákra németül: Hinaus! – takarodjatok kifelé.
Ekkor felcsattant egy géppisztoly és a püspök végig zuhant a padlózaton.
Mély csend támadt. A katonák hirtelen kijózanodva eleresztették a nőket
és eloldalogtak. Odaugrottam a püspökhöz, aki még élt és a váltamra
támaszkodva levonszolta magát a pincébe. Fejéből csurgott a vér, de nem
csak fej-, hanem kar- és haslövés is érte, amint a jelenlevő orvos megállapította. A hordágyról, amelyen elvitték, még megáldotta körülötte lévő
híveit és a bámészkodó orosz katonákat is. A város elektromos áram nélkül volt. A kórházban, ahol a püspököt megoperálták, a halállal való küzdelem gyertyafény mellett folyt. Napokig vívódott. Kimondhatatlanul
sokat szenvedett. Halála előtt ezek voltak utolsó szavai: „Szent István
király, könyörögj szegény magyarokért...”

PROHÁSZKA OTTOKÁR
(1945 április 2.)
25 esztendővel ezelőtt, halálának
18. évfordulóján döntötték le a
kommunisták Székesfehérvár nagy
püspökének budapesti szobrát. Talán
azt hitték, hogy a szobor ledöntésével végleg megölhetik a nagy halott
szellemét. Mert ő volt a legnagyobb
apostola annak a modern, szociális
kereszténységnek, amely tettekkel és
nem frázisokkal dolgozik az elnyomottak felemeléséért, mindenki
számára jobb és igazabb életért.

BARÁTHOSI BALOGH
BENEDEK
(1870 április 4.)
100 esztendeje született a
háromszékmegyei Léczfalván. Iskoláit Kolozsvárott és Budapesten
végezte. Egy ideig titkára volt az

Erdélyi Kárpát Egyesületnek, majd
egyik folyóiratát is szerkesztette.
1903-ban indult első ázsiai útjára,
melyet az oroszjapán háború miatt
félbe kellett szakítania. Bár háromszor járt Ázsiában, és egyik útját sem
tudta befejezni, értékes anyaggal tért
vissza. Főbb művei: Séta a világ
körül; Kelet csodái; Kína és a japán
nevelésoktatás története, stb. 1945ben halt meg.

KLAPKA GYÖRGY
(1820 április 7.)
150
esztendeje
született
Temesvárott a szabadságharc egyik
legkiválóbb tábornoka. Először Erdélyben a székely felkelés szervezését bízták rá, majd 1849 január elejétől a felsőmagyarországi hadsereget
vezette. Az ő eszméje alapján dolgozták ki a diadalmas tavaszi hadjárat tervét. Része volt az isaszegi,
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váci, nagysarlói és komáromi győzelmes csatákban. Rövid ideig hadügyminiszter is volt, azután a komáromi vár védelmét bízták rá. A várat
a világosi fegyverletétel után is tartotta és csak azzal a feltétellel adta
fel, hogy a védők szabad elvonulást
kapnak és ellenük semmiféle megtorlást sem szabad alkalmazni.
Klapka külföldre ment. Londonból erélyesen – és nem is eredménytelenül – tiltakozott, amikor megtudta, hogy az osztrákok Komárom
védőit elkezdték besorolni a császári
hadseregbe. Londonból Génuába,
majd Svájcba került. Genfben kapott
polgárjogot, de az emigráció életében továbbra is vezető szerepet játszott.
A Kiegyezés után hazajött, sőt
egyideig képviselő is volt. 1876-ban
és 77-ben, az orosz-török háború
idején nagy lelkesedéssel agitált,
hogy Magyarország indítson háborút
az oroszok ellen, Törökország támogatására. 1892 május 17-én halt meg
Budapesten.

LEHÁR FERENC
(1870 április 30.)
100 esztendeje született Komáromban. A prágai konzervatóriumban hegedülni tanult, majd Dvorák
tanácsára zeneszerzést. Egy ideig,
atyjához hasonlóan, katonakarmester
volt. Eleinte operákkal kísérletezett,
majd áttért az operettekre. Legnagyobb sikert a „Víg özvegy” aratott.
A „Theater an der Wien”-ben mutatták be 1905 dec. 30-án. Már a következő évadban játszották Amerikában, ahol több mint 5000 előadást ért
meg. Ezernél többször került színre
Londonban, Bécsben, Berlinben és
Párizsban, míg Buenos Aires-ben
egyszerre öt színházban adták – öt
különböző nyelven.
1933-ban a francia becsületrenddel tüntették ki, 1934-ben a Bp.
Philharm. Társaság tb. tagja lett.
Életét német, angol és francia írók is
feldolgozták. 1948 okt. 24-én halt
meg Bad lschlben.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években – mindenekelőtt
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Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
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írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
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Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
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Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
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CSONKA EMIL:

AZ ISTENI MÉRTÉK
től így egy egész dolgos élet megtakarított pénzét vették
el.
Tendenciájában ez az első szakasz is a diktatúra előkészítése volt, amely a második periódusban a legvadabb
terror formájában jelentkezett. Erről kell a legkevesebbet
szólnunk, mert ez a legvilágosabban brutális időszak,
amely kitörölhetetlenül él mindenki emlékezetében. Erre
a periódusra nemcsak a brutalitás jellemző, hanem az
elmebetegség is, az a beteges szadizmus, amely a nyomorgatott és halálos félelemben tartott társadalomtól
összességében és egyedeiben is megkövetelte, hogy amíg
kínlódik, mosolyogjon, amíg szenved, fennhangon örvendezzen. Ennek az időszaknak jellemzésére tán az eredeti
Shakespeare-idézet – őrültség, de van benne rendszer –
módosított formája a legalkalmasabb: rendszer, de őrültség van benne.
Végül a harmadik időszakot nemcsak a magyar, hanem az európai világtörténelem egyik legjelentősebb
eseménye hozta létre: az 1956-os forradalom. Ez lényegében az egész addigi embertelen és természetellenes
rendszer teljes elvetését kívánta, visszatérést a 45 után
elsikkasztott szociális és demokratikus kísérlet felújításához és megszabadulást a felszabadítóktól. Semleges becslések szerint legkevesebb 25.000 ember vesztette életét.
Ez olyan nagy véráldozat, amely merőben lehetetlenné
tette bármely rezsimnek, hogy a forradalom után a forradalom előtti politikát folytassa.
Semmi értelme csökönyösen tagadni, hogy a Kádárkorszaknak nevezett periódus könnyítéseket hozott. De
ugyanakkor történelemhamisítás volna azt állítani, hogy
ez a viszonylagos javulás a kommunizmus, nem pedig az
56-os forradalom hőseinek érdeme. A kommunista diktatúra teljesen a maga szellemében cselekedett 56 után is,
amikor a megtorlás véres és cinikus munkáját könyörtelenül elvégezte. De Moszkva rettegése, hogy Közép-KeletEurópában ne törjön ki még egy hasonló forradalom,
továbbá a világpolitikai konstelláció, nem utolsósorban
pedig a rezsim saját érdeke kikényszerítette, hogy a Kádár-kormányzat áttérjen a konszolidálás politikájára. Ha a
középkeleteurópai kommunista diktatúrák klímája megváltozott, ez sok más tényező mellett elsősorban a magyar
forradalom történelmileg ható erejének köszönhető. Másutt is, és nálunk Magyarországon is.
Ez a harmadik időszak, jóllehet ideológiai bázisa és
hatalmi struktúrája azonos az előzőével, mégis abban
különbözik tőle, a Kádár-korszak abban tér el a Rákosikorszaktól, hogy a fizikai terror vad eszközeit felcserélte
az emberidomítás rafináltabb módszereivel, s nem az

„Ünnepeljünk” – hangzik a hivatalos hazai hírverés.
Negyedszázados a felszabadulás, huszonöt éves a szocializmus, – folytatódik az ujjongás.
Ám, 1945 éppúgy nem volt felszabadulás, ahogy 1956
sem volt ellenforradalom. És a szisztéma, amely uralmon
van, nem szocializmus. Magyarországon 1945-ben szovjet megszállás történt, 1956-ban forradalom volt. A jelenleg érvényes gazdasági rendszer államkapitalizmus, a
politikai képlet pedig diktatúra.
A negyedszázaddal ezelőtt megnyitott korszak kezdő
dátuma, 1945 április 4-e a magyar történelemben és a nép
ösztönös megítélésében nem felszabadulás, hanem: az
oroszok bevonulása. Ez a dátum az orosz megszállás
kezdete, és a megszállás ma is tart. Talán elkoptatott
igazság, hogy ebben a negyedszázadban Magyarországon
minden az orosz szuronyok alatt történt, vagy az orosz
szuronyok ellen. A döntő szerepet azonban ezek a szuronyok, a megszálló hatalom tankjai, politikai rendőrsége,
hadserege és diplomáciája játszotta. Megszállott ország
vagyunk, nem szuverén állam. Az elmúlt huszonöt esztendőnek ez a legalapvetőbb történelmi ténye.
Ünnepeljünk?
Ez a korszak, jóllehet éppen az orosz csapatok szakadatlan jelenléte miatt egységes egész, mégis három megkülönböztethető fázisra osztható. Az elején áll az őszinte
szándékú demokratikus kísérlet, amelyre a 45-ös választás eredménye megbízást adott: Magyarország nyugati
mintájú szociális és demokratikus átalakításának a vágya.
A politikai erők azonban a nép által adott megbízatással
nem tudtak élni. A parlament kezdettől fogva a népakaratot meghamisító manipulációk (baloldali blokk) színterévé vált, rendőri terror és politikai megfélemlítés áldozata
lett. Kovács Béla szégyenteljesen kikényszerített kiadatása, a jobboldali szociáldemokraták elnémítása, a csellel
létrehozott fúzió és a képviselők sorait tizedelő letartóztatási fenyegetések, nyomásra végrehajtott önkéntes tisztogatások, mindez csakhamar véget vetett idealista politikusok demokratikus álmainak. A nép körében az első pillanattól kezdve folyt a megfélemlítés. Először háborús- és
népellenes perek ürügyén, majd klerikális izgatás mesterséges vádjával, később hamis összeesküvési vádakkal
kiváló közéleti személyeket és egész néprétegeket iktattak
ki a politikai életből és az életből egyaránt. Már ekkor
megkezdődött a földreform kolhozosítással történő viszszavétele, a parasztság, majd az önálló kisiparosság, két
öntudatos és erős réteg felszámolása, a mesterségesen
felidézett inflációval pedig azok legyengítése, akiknek
volt valamijük s ezek nagyrészt kisemberek voltak, akik-

A LEGKEGYETLENEBB URALOM
„Az államnak nem lehet végső célja az uralkodás, az embereket rettegésben tartani és másnak rendelkezése
alá juttatni... Az állam célja tulajdonképpen a szabadság. Azon uralom lesz tehát a legkegyetlenebb, amely az
embereket a tanítás és szólás szabadságától megfosztja.”
(Spinoza: „Tractatus”)
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elmebeteg víziók, hanem a rendszer önfenntartásának
ésszerűbb eszközeivel él.
Ezt a rendszert azonban a magyar nép mégsem vallja
magáénak s polgárok és állam viszonyában a nép gondolkodására még mindig a „mink és ők” fogalma érvényes,
vagy egyszerűbben és plasztikusabban kifejezve, a magyarság felfogásában a rezsim így szerepel: „ezek”.
Vagyis, a politikai tudományok terminológiája szerint: a
Kádár-rendszer a kormányzottak beleegyezése nélkül
kormányoz. Az, hogy ez a politikai rendszer negyedszázados uralom után sem mer a nép elé állani és teljesen
szabad választáson tisztázni, kell-e a tízmillió magyarnak
ez az uralmi forma, semmiesetre sem szól a rendszer
mellett és a huszonötéves jubileumon a Kádár-fémjelezte
kommunizmus is csak olyan, mint a diák, aki nem megy
el a vizsgára, mert biztosan tudja, hogy megbukik.
Mert a nagy alapvető kérdésekben a Kádár-periódus
sem hozott változást. Maradt az idegen megszállás ténye,
s maradt: az államkapitalizmus gazdasági és a diktatúra
politikai formája. A magyar népnek egyik sem kell, ezt a
helyzetet csupán eltűri, mert nincs módjában változtatni
rajta.
*
A negyedszázados évfordulón fel kell vetni a kérdést,
hol tartana az ország a kommunista politikai és gazdasági
rendszer nélkül, más szóval: hozott-e a kommunizmus
fejlődést. A vizsgálat eredménye: a huszonöt év hozott
haladást, a kommunizmus azonban mind gazdasági, mind
politikai tekintetben visszavetette Magyarországot. Mert a
háború befejezése óta az egész világ haladt, a győztes és
legyőzött államokat egyaránt érintette a kor technikai
forradalma és fejlődése. De ha összehasonlítjuk csak a
szintén háborúvesztes Németország, Ausztria és Itália
haladását a miénkkel, láthatjuk, hogy mind a termelés
szintje, mind az életszínvonal, mind pedig a technológiai
fejlettség tekintetében a fejlődés mértéke nálunk alacsonyabb. Nálunk a magánkezdeményezés hajtóerejének
kikapcsolása, az, hogy átkos kapitalizmusnak minősítve
elvetették a normális gazdasági élet elemi szabályait,
végül, hogy az iparosítást a korai kapitalizmusra emlékeztető embertelen viszonyok között igyekeztek megvalósítani, nagymértékben lefékezte azt a normális fejlődést,
amelynek előnyeiben hazánk is részesülhetett volna, ha
mi is a szociális piacgazdálkodás és a parlamenti demokrácia elvei szerint építhettük volna a háború utáni negyedszázadot.
*
Amikor az emigráció mindezt felméri, vigyáznia kell
arra, hogy az otthon élő tízmillió magyart sem összessé-

gében, sem egyedeiben ne azonosítsa a rendszerrel. Nem
szabad elfelednünk, és naponta realizálnunk kell, hogy
akik az új Erzsébet-hidat építették, magyar mérnökök és
munkások; akik e negyedszázad alatt jelentős alkotásokkal gazdagították irodalmunkat, magyar írók; aki a kultuszkormányzat béklyói között is igyekszik szívvel- lélekkel és tudással oktatni és felnevelni az új generációkat,
az hivatásához hű jó magyar pedagógus. Az, aki odahaza
az élet legkülönbözőbb területein alkot, magának és népének dolgozik, mert egy negyedszázadon át nem lehet
örök tagadásban élni, az emberi természet ezt egyszerűen
nem bírja. Az otthoni magyar nehezebb feltételek között
él, mint az emigráns, és ha kiegyezett, úgy nem a rendszerrel, hanem a viszonyokkal, nem jókedvéből vagy
elvileg, hanem kényszerűségből és elve ellenére. Ezzel a
hivatás éthosza szerint cselekvő Magyarországgal, a magyar néppel az emigrációnak a legszorosabb emberi és
lelki kapcsolatot kell fenntartania; életét ismernünk, megértenünk és könnyítenünk kell.
De ugyanakkor az emigrációnak kötelessége kimondani, amit az otthoni magyarság nem mondhat ki. Ha az
egyéni boldoguláson túl az emigránsnak van közösségi
rendeltetése, akkor az éppen ez, a szólásszabadság lehetőségeinek felhasználása egy elnémított ország helyett.
Többet, valljuk meg őszintén, nem is nagyon tehetünk.
Az emigráció, a világ és a történelem minden emigrációja
csak korlátozott mértékben politikai tényező atekintetben,
hogy az otthon életébe beleszóljon. De kötelessége szólani idekinn s megvallani azokat az elveket, amelyektől ez a
negyedszázados rezsim a magyarságot megfosztotta.
Vannak az emigrációban, akik a maguk kényelmes szabadságában és biztonságában szívesen lemondanak – az
otthonmaradottak szabadságáról. S ha egy emigráns lap
vagy előadó a közszabadságok helyreállítását követeli,
rásütik, hogy irreális, „maximalista” követelésekkel lép
fel.
Ám, van otthon sajtószabadság? Szakszervezeti és
egyéb szervezkedési szabadság? Vallásszabadság? Megteheti egy hazai magyar, hogy ma elhatározza, hogy holnap felül a vonatra és odautazik, ahová akar? Megteheti,
amit bármely normális államban élő polgár, hogy következmények nélkül bírálhatja kormányát (és megbuktathatja) a közjó érdekében?
Mert itt kezdődik az emberi élet, a szabadsággal, a félelem nélküli élettel. A normális emberi létnek ez a legelemibb, minimális velejárója. „Szabadság, ez az isteni
mérték” – mondja Walt Whitman, s ha az elmúlt negyedszázadban hazánkban kialakult rendszer ezzel a mértékkel
méretik, – könnyűnek találtatik.
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KERTÉSZ LÁSZLÓ:

A KATONAI EGYENSÚLY KÉRDÉSE
Előző számunkban Kertész László, volt magyar diplomata, amerikai egyetemi tanár „Illúziók és realitások” című tanulmányában Európa és az Egyesült Államok viszonyát vizsgálta, különös tekintettel a Szovjetunió törekvéseire. Az előzővel szervesen összefüggő mostani fejtegetése a nyugati és keleti tábor katonai adottságait és erőviszonyait veszi szemügyre s a hídépítési elképzelések ésszerű vagy ésszerűtlen voltát világítja meg.

valóságos katonai ütőképesség lemérésére, mégis bizonyos támpont az egymással szemben álló erők összehasonlítására. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a fenti
számok olyan megbízhatatlan értékű egységeket is magukban foglalnak, mint a francia kormány csapatai a
NATO oldalán és a Szovjetunió megbízhatatlan keleteurópai szövetségeseinek erői a Varsói Szerződés
haderejében.
Ezt a katonai egyensúlyt Csehszlovákia szovjet lerohanása teljes egészében felborította. A szovjet csapatok
létszámát 22 hadosztályról 32-re emelték, ebből 25 vett
részt Csehszlovákia lerohanásában. A szovjet katonai
akció gyorsasága impozáns volt és nagy benyomást tett a
NATO katonai szakértőire. Még ma is 70.000 szovjet
katona állomásozik Csehszlovákiában és számottevő
szovjet erőket tartanak a bajor határon, a Német Szövetségi Köztársaság oldalában. Az egyensúlyi helyzet felbomlása annál is kézzelfoghatóbb, miután bebizonyosodott, hogy a Szovjetuniónak aligha vannak utánpótlási
problémái, ha előretolt hadseregtestek ellátásáról kell
gondoskodnia.
Mind ennek az volt a legelső következménye, hogy a
NATO új életre serkent. Az elmúlt két évtized során – az
Egyesült Államok kivételével – a tagállamok messze
elmaradtak vállalt kötelezettségeik teljesítésében. Az
elmúlt években még az is kétségessé vált, hogy vajon
megvan-e a szándék a tagállamok körében arra, hogy egy
közös védelmi szervezetet fenntartsanak? Csehszlovákia
szovjet megszállása – legalábbis ideiglenesen – megváltoztatta ezt a bizonytalan magatartást. Néhány NATOtagállam még kötelezettségein felül is hajlandó volt áldozatokat vállalni. 32 tagállam közölte a NATO-val, hogy
1968-1972 között kb. 90 milliárd dollárt hajlandó a honvédelemre költeni.
Ez annyit jelent, hogy nemzeti jövedelmük 5 százalékát kívánják honvédelmükre fordítani. A legtöbben vállalták, hogy a NATO kötelékében tartott egységeiket
teljes létszámra töltik fel, ezeknek a csapattesteknek
hadianyag tartalékát növelik, javítani fogják a katonai
kiképzést, s háború esetén újabb egységeket bocsátanak
majd a NATO rendelkezésére. Megállapodtak abban is,
hogy bizonyos hadgyakorlatok időpontját előbbre hozzák
és olyan állandó készenlétben álló hadiflotta megszervezését is tervezik, mely rendkívüli helyzetben és adott
jelre képes lesz a földközitengeri NATO- erőket hathatósan megsegíteni.
Noha a NATO a múltban nem váltotta be a hozzáfűzött remények mindegyikét, sőt újabban Kanada készül
arra, hogy fegyveres erőit fokozatosan kivonja a NATO-

Kelet-Középeurópa második világháború utáni szovjet bekebelezése nemcsak az ott élő nemzetek életét változtatta meg, hanem egész Európáét is. A történelem
folyamán Délről és Keletről többször rohanták le KözépEurópa egyes területeit. A Balkán félsziget több évszázadig az Ozmán Birodalom szerves része volt. Ma azonban
az a helyzet, hogy Kelet-Középeurópa minden lényeges
része Szovjet uralom alatt áll.
A Vasfüggöny és az elfalazott Nyugat-Berlin riasztó
mementója a megosztott Európának. Nyugat-Európa
stratégiailag fontos kapui tárva nyitva állanak a Vörös
Hadsereg előtt. Miután a német és lengyel síkság orosz
katonai ellenőrzés alatt áll, nincs komoly természeti
akadály az Atlanti Óceán és a szovjet hadsereg között. Ez
a történelmileg precedens nélkül álló helyzet azért nagyjelentőségű az Egyesült Államok számára is, mert a modern közlekedési és haditechnikai vívmányok az Atlanti
Óceánt kisebb természeti akadállyá varázsolták, mint a
La Manche csatorna volt Anglia számára az európai
történelem folyamán.
További szovjet terjeszkedés megakadályozása Nyugat-Európa területén, – ez közös érdeke Európának és az
Egyesült Államoknak. A NATO mindezideig teljesítette
feladatát és viszonylagos biztonságot nyújtott a
nyugateurópai nemzeteknek. Ezt kiegyensúlyozandó, a
Szovjetunió viszont katonai szerződést kötött a legtöbb
keleteurópai állammal. Ezt nevezzük Varsói Szerződésnek. A Varsói Szerződést ennek ellenére sem hasonlíthatjuk össze a NATO-szerződéssel. Az előbbi ugyanis nem
más, mint a keleteurópai szovjet domináció egyik új
kifejezési formája, mely de facto már 1955 előtt is fennállott. A Szovjetunió 1955 előtt is teljes felügyeletet
gyakorolt a csatlósállamok hadseregei felett. A Varsói
Szerződés esetleges felbontása így lényegében nem
okozna semmiféle változást a keleteurópai terület hatalmi
struktúrájában. Attól eltekintve, hogy a csatlósállamok
hadseregei a szovjet fegyver- és municiószállítások kiszolgáltatottjai, a Varsói Szerződés felbontása csak anynyit jelentene, hogy ehelyett újra a kétoldalú szerződések
lépnének érvénybe, melyeket az egyes csatlósállamok a
második világháború után a Szovjetunióval „kötöttek”.
1968 elején a NATO és a Varsói Szerződés nemzeteinek csapatlétszáma kb. egyforma volt Európa szívében.
46 Varsói (22 szovjet és 24 csatlós) hadosztály állt szemben a NATO 28,2 hadosztályával. Miután a NATO hadosztályok magasabb létszámúak, mint a keletiek, valójában 900.000 NATO katona nézett farkasszemet 960.000
szovjet ellenőrzés alatt álló katonával, egyszerű fejszámolás alapján. Ez természetesen alkalmatlan módszer a
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ból, egyetlen tagállam sem lépett ki a NATO kötelékéből. 1969 április 9-én Debré akkori francia külügyminiszter Washingtonban Franciaország loyalitásáról biztosította a NATO-tagállamokat s kijelentette, hogy Franciaország továbbra is részt vesz a nyugati szövetségesek
politikai tevékenységében.

mok nyugateurópai elkötelezettsége stratégiai és politikai
szükségszerűség, – a keletnyugati viszony egyensúlyának biztosítása érdekében. A Szovjetunió még kommunista kormányokban sem bízik (lásd a csehszlovák példa), s így aligha remélhető, hogy csapatait kivonja Közép-Keleteurópa csatlós államaiból. Kölcsönös katonai
helyzetfeladás így nem remélhető. Még ha később erre
sor kerülne is, a Szovjetunió katonai és egyéb tevékenysége feltétlenül megmarad a Közelkeleten. Ez a terület
ugyanis a Szovjetunió részére egyrészt rendkívül értékes,
másrészt nyitott kaput jelent Közép- és Nyugat-Európa
igen sebezhető déli szárnya felé.
Ameddig a kölcsönös „disengagement” meg nem valósítható, a Nyugat kénytelen lesz a „hídépítés” lejáratott
és hitelét vesztett politikai koncepciójával kísérletezni.
Megkísérelheti azt is, hogy a Szovjetuniót egyes specifikus problémák rendezésére vegye rá, mint pl. a Berlinbe
vezető út zavartalanságának kérdése.
A Nyugat annyi ablakot és ajtót nyithat ki Kelet felé,
amennyit csak akar. Kölcsönös kulturális kapcsolatok,
hosszú távon hozhatnak jót és a keleteurópai államok
transzmissziós állomások lehetnek a Szovjetunió felé.
Ugyanilyen tényező lehet a kelet-nyugati kereskedelem
is. Nagy naivitás lenne azonban feltételezni azt, hogy
akármilyen felfokozott kereskedelmi összeköttetés a
legkisebb mértékben is befolyásolhatja a Kreml politikáját. A Szovjet gyanakvó és ellenséges. Barátságosabb
viszony csak hosszú idő alatt és csak akkor alakulhat ki,
ha Kína vagy Közelkelet problémái miatt a Szovjetunió
ezt saját maga számára is előnyös változásnak ítélné
meg.
Egy igazi európai „enyhülés” legbiztosabb jele a fizikai és intellektuális Vasfüggöny eltüntetése volna. A
gondolatközlés és utazás szabadsága, könyvek szabad
forgalma, újságok és folyóiratok szabad áramlása, –
egyedül csak ez teremthetne egészséges dialógust Kelet
és Nyugat között. Csehszlovákia megszállása azonban
bebizonyította azt is, hogy a szovjet „liberalizációnak”
nagyon is vannak határai. Sajnos, de való, hogy szovjet
liberalizáció nélkül a középkeleteurópai liberalizálás nem
lehetséges. Ha egy napon az eszmék szabadon szállhatnak a La Manche csatornától Vladivosztokig, sokkal
egészségesebb és biztonságosabb világban élünk majd és
az Egyesült Államok európai szerepe vége felé közeledhetik. Mindaddig azonban a „détente” csak NyugatEurópa egyesítésével és a keleteurópai államokkal folytatott óvatos dialógusa kiépítésével – a Szovjetunió kirekesztésével – remélhető.
De a politikailag megosztott és magukra hagyott európai államok még arra sem képesek, hogy valami kiegyezésszerű tárgyalás tárgyalópartnerei lehessenek.
Ezért életképes atlanti együttműködés, a NATO védelmi
rendszerének fenntartása, és Nyugat-Európa politikai
egysége alapvető fontosságú feladat.
Az Észak Atlanti Tanácsnak a jövőben arra kell felkészülnie, hogy egy általános európai rendezésre törekvő
konferenciát készítsen elő, amely lehetővé tenné, hogy
Európa területéről minden idegen katonát visszavonjanak. Politikailag egységes, katonailag felkészült, gazdaságilag erős Nyugat-Európa, – az Atlanti Szövetség tá-

Kelet-nyugati tárgyalások
1969 márciusában a varsói hatalmak összeurópai biztonsági konferenciát javasoltak az európai együttműködés előmozdítása céljából. Ez az egyhangú határozat arra
szólított fel minden európai nemzetet, hogy tegyenek
lépéseket Európa békéje és biztonsága, annak növelése
érdekében. A NATO előbb említett washingtoni ülése
ennek folytán terveket dolgozott ki, mely lépésről-lépésre
megrajzolja a Varsói Szerződés hatalmaival esetleg létrehozható kiegyezés fázisait.
Nincs kizárva, sőt lehetséges, hogy az európai biztonsági konferenciát igénylő keleti javaslat csupán kommunista propaganda, mely Kanada és az Egyesült Államok
kirekesztését célozza Európából. Ez azért is elfogadhatatlan lenne, mert (az Egyesült Államok nélkül) a Szovjetunió egyedül erősebb, mint a többi hatalom együttvéve s
így semmiféle egyensúlyi helyzet nem lenne biztosítható.
Tény, hogy az Egyesült Államok nem készakarva vállalt felelősséget Európa biztonságáért. Ennek a felelősségvállalásnak feladása azonban ma már súlyosan veszélyeztetné nemcsak az Egyesült Államok biztonságát, de a
világbéke ügyét is. Európában a NATO nélkül hatalmi űr
keletkezne, legalábbis addig, míg az európai államok
nem egyesülnek és nem rendelkeznek olyan európai
katonai hatalommal, amely a szovjet kísérletezéseket már
eleve elriasztaná. Sajnos, ennek az alternatívának megvalósulására jelenleg sok remény nincsen.
Rendkívül veszélyes körülmény az is, hogy a Szovjetunió legmagasabb szintű politikai döntései felől csak
néhány ember határoz s politikai problémákat is ezen a
szinten ugyancsak néhány ember vitat meg. A Kreml
falai között folyó hatalmi harc eredményeképpen a szovjet politika akármilyen irányba elindulhat. Még emlékezünk Kruscsov módszereire, ahogy politikai ellenfeleit
eliminálta. Hirtelen változások lehetősége azért is fennáll, mert a jelenlegi neo-sztalinista szovjet rendszerben a
szovjet hadsereg befolyása egyre nő.
Néhány komoly nyugati teoretikus, sőt újabban Andrej D. Sakharov szovjet nukleáris fizikus is arra a megállapításra jutott, hogy a szovjet és amerikai rendszerek
közötti különbségek fokozatosan el fognak tűnni, a történelmi fejlődés ellenállhatatlan nyomása következtében.
Ámbár ez igaz lehet az idők folyamán, ugyancsak ostoba
dolog lenne a jelenlegi nyugati politikát erre az elméletre
alapítani. A jelenlegi szovjet rendszer kiengesztelhetetlen
merevségét semmi nem mutatja jobban, mint az, hogy a
nyugati ifjúsággal ellentétben a szovjet még mindig néma
maradt.
Katonai elkötelezettség és hídépítés
Európa megoldatlan problémáira és a szovjet politika
kiszámíthatatlanságára való tekintettel az Egyesült Álla8

felé vezető úton. Reméljük, hogy az atlanti államok
mindegyike a felvetett problémákhoz méltó, érett politikai magatartást fog tanúsítani a jövő ma még és egyelőre
ismeretlen történései során.

mogatásának tudatában, – már egyenrangú tárgyalási
pozícióban lenne a Szovjetunióval szemben s lépcsőzetesen átvehetné Európa védelmének minden terhét is. Ilyen
irányú fejlődés határkő lehetne egy az őszinte „détente”

POGÁNY ANDRÁS:

A MESTERRÉ LETT TANÍTVÁNY
és irodalomtörténeti tudása is. De a pontos tudás mellett
a keresztény ember fölényes értékítéletével mutat rá nem
egy helyen a bölcsesség és tudás közötti óriás különbségre, „haec sapientia, illa scientia” – ami a keresztény bölcselet egyik alaptétele is.
Balla naplótöredéke világosan mutatja, hogy tökéletesen magába szívta Latin-Európa kulturális hagyatékát, s
ez magyar kulturális előképzettségére való tekintettel
érthető. Ami ezen túlmenően meglepő, az ennek a műveltségnek mélysége és fajsúlya: nem a felszínen ragyog,
hanem azonos Balla személyiségével és egyéniségével is.
Talán Európa szellemi elitjével fennálló meglepően széleskörű személyes ismeretsége segítette elő ezt az azonosulási folyamatot. Ha van valami, amit irigyelhetünk mi,
akik a második sorban álltunk Balla nemzedéke között,
annak a lehetősége, hogy volt ideje ilyen kikristályosodási és átalakulási folyamatra. Nekünk, akik a háború kitörésének évében lettünk 20 évesek, ez mindörökre csak
vágy és álom maradt.
A naplótöredék oldalain megelevenedik egy letűnt
Európa és egy olyan Magyarország is, mely ma már csak
sokunk szívében él. Mégis lebilincselő olvasmány, egyéni alkotása a visszaemlékezések irodalmának. Ha valami
bírálatot is kívánnék mondani, talán azt kifogásolnám,
hogy a szerző túlságosan kívülről és felülről és „sub
specie aeternitatis” nézi a világot, eseményeit és a magyar tragédiát is. Különösen furcsa azok számára, akik
otthon végigélték a háborús évek borzalmait, a német és
orosz inváziót, Budapest ostromát és kommunista proletárdiktatúra őrjöngését, az, hogy a naplótöredékben véget
nem érő partik és „diner en petit comité”-k valószínűtlen
világában találkozzanak – közvetett módon – a vérrel,
izzadsággal, gyötrelemmel és emberi pokollal, ami mind
a miénk volt odahaza.
Balla Borisz nagy szolgálatot tenne azzal, ha naplótöredékét kikerekítené és emlékezéseivel megajándékozná
a magyar memoire-irodalmat azzal, amit egy nagytudású
magyar látott és tapasztalt kényszerű vándorlásának
napjaiban.

Balla Borisz: „Pages from a diplomatic diary,
1939-1946.” Különlenyomat, Studie in Modern
History. – New York, St. John’s University Press, –
1969. 89 p.
Balla Borisz nevével diákkoromban, a Korunk Szava,
a Széchenyi György szerkesztette modern katolikus folyóirat hasábjain találkoztam először. Ő is tagja volt az
első nemzedéknek, melyet Prohászka Ottokárok, Bangha
Bélák, Kanter Károlyok és Tomcsányi páterek neveltek
katolikus magyarrá. Mi, akik néhány évvel utánuk következtünk, különös figyelemmel kísértük ezt a csoportot,
mely már a mi nyelvünkön szólott a harmincas évek
nehéz, indulatokkal terhelt világához.
Sok minden megváltozott azóta, de Balla Borisz tehetsége, mély keresztény műveltsége, mely a nyugati
kultúrvilág alapos ismeretén keresztül mutatkozik be az
olvasóknak, csak tónusában lett mélyebb és terjedelmében szélesebb, de lényegében nem változott az elmúlt
harmincegynéhány esztendő során. Ezért mondhatjuk el,
hogy naplótöredéke, mely nemrégiben látott napvilágot,
aránylag szerény terjedelme mellett is vonzó és figyelemreméltó olvasmány. Elsősorban is, erősen perszonifikált
előadásban írt élő történelem: Balla átéli a német megszállás napjait Brüsszelben, a háborús idők függöny
mögötti diplomáciájának időszakát Bernben, és De
Gaulle bevonulását Párizsba. Megfigyelései egyéniek,
szakavatottak, és mindig találóak. 1939 szeptember 3-án
„földrengésről” beszél, mely nemcsak, hogy kegyelemdöfést ad a beteg nyugati civilizációnak, de meg fogja
változtatni személyes életünket és életpályánkat is. Talán
ez a szemlélet okozza, hogy világszemléleti és filozófiai
kiértékelés folyamatán megy keresztül minden esemény,
jelenség és emberi magatartás, amelyet ez a nagyműveltségű és mélységesen keresztény ember látni kényszerül.
Mindez azt mutatja, hogy a történelemfilozófia nemcsak
a „St. John University” neves történelemprofesszorának
kenyere csupán, hanem naplótöredékéből ítélve az volt
már a fiatal magyar királyi követségi titkárnak is. Mélységében és távlataiban felette impresszív kultúrtörténeti
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JEAN DANIÉLOU SJ:

A PAPI NŐTLENSÉG
Az egész szellemi világot foglalkoztatja a cölibátus kérdése, s nem csak a probléma önmagában, hanem
ezzel összefüggően a katolikus egyház és az általa képviselt és fenntartott szellemi és erkölcsi rend is.
Ezért lapunk, illetékes közvetítéssel, megszerezte közlésre Jean Daniélou bíboros cikkét, amely nemcsak
a Vatikán álláspontját körvonalazza világosan, hanem értékes kontribució a probléma vitájához is.
Kétségtelenül van egy figyelemreméltó lelkipásztori
probléma, amelyet mérlegelnünk kell és ez a következő:
vajon bizonyos körülmények között, és feleletként világosan felállított követelményekre, az egyház megengedheti-e, hogy nős férfiak is gyakorolják a papi hivatást?
Az egyház történetében ilyesmire több példa is volt, bár
nem szabad elfelejtenünk, hogy a középkorban a nyugati,
latin egyházban, ha nős férfiakat pappá szenteltek, ezektől előzőleg megkövetelték, hogy a pappá szentelés után
a házasélettől tartózkodjanak. De ez sem volt abszolút
törvény. A mai egyházban is előfordul, hogy evangélikus
papok, akik katolikus pappá lettek, folytathatják a házaséletet. Vannak tehát egészen világos esetek, amikor a
szóban forgó kérdés, a papi nőtlenség, teljesen indokolt
és jogos.
De a holland lelkipásztori zsinat által felvetett kérdés
egészen más természetű. Látnunk kell, hogy ez esetben
annak az átfogó válságnak egyik aspektusáról van szó,
amely az egyház egy részére kiterjed. Nem véletlen,
hogy azokban a körökben, ahol a papi nőtlenség helyességét vitatják, nem állnak meg ennél, hanem a papi hivatás sajátos értékét is kétségbe vonják. Közös áldozások-

kal és istentiszteletek rendezésével félreismerik az Oltáriszentség igazi lényegét. Kétségbe vonják a pápai tekintélyt, az egyházi hierarchia isteni eredetét, és hajlamosak
arra, hogy az egyházi életet fokozatosan elvilágiasítsák.
Senki sem tagadja, hogy a papi nőtlenség gyakran vet
fel problémákat. De ezeket nem szabad válsággá mélyíteni és felnagyítani. Szerte a világon mérhetetlen azoknak a papoknak a száma, akik vállalt kötelezettségükhöz
válságok közepette és a gyengeség óráiban is hívek maradnak.
A papi élet válságára a helyes választ VI. Pál pápa
adta meg, amikor rámutatott, hogy a papság megújulása a
cölibátus értékének újra való felfedezése. A papi nőtlenség szorosan összefügg a hitbuzgósággal és a lelkiszellemi élet lendületével. A papok szomorú példát nyújtanának, ha éppen akkor mutatkoznának gyengének,
amikor a keresztényeknek bátran harcolniok kell az igazságért s azért, hogy a keresztény élethez hívek maradjunk.
A cölibátussal szemben felhozott érvek nem helytállók. Azt állítják, hogy az ősegyházban a papok nősültek.
De a nősülés az ősegyházban sem volt általános szabály
és kezdettől fogva nagy jelentőséget tulajdonítottak a
papok nőtlenségének. A cölibátus a IV. századtól kezdve
nemcsak Nyugaton lett általános törvény; a karthágói
zsinat 390-ben már apostoli hagyománynak tekintette. A
keleti egyházban felszentelnek ugyan nős embereket,
viszont nőtlen papoknak sohasem engedték meg a nősülést. Mindebből világosan kitűnik, hogy a papi nőtlenség,
ha nem is volt abszolút szabály, régi hagyományokon
nyugszik és a nyugati egyházban normaként szerepel.
Gyakran érvelnek azzal, hogy ma már a hívek is ellenzik a cölibátust. Ennek bizonyítására különböző körkérdésekre hivatkoznak. De ki ne látná, hogy ez a fajta
közvéleménykutatás többnyire bizonyos meghatározott
csoportok véleményét tükrözi csak és nem fedi a keresztény közösség összességének a gondolkodását. A franciaországi Sofres-Intézet egyik közvéleménykutatása
viszont azt mutatja, hogy a katolikusok többsége elutasítja a papok házasodását. A cölibátust ellenző csoportok
közvéleménykutatása többnyire az Atlanti-óceán határolta területeken történik, vagyis ott, ahol a hitélet és a szellemi élet válságban van. Ezek az országok azonban nem
alkotják az egész egyházat, akkor sem, ha azt állítják
magukról, hogy ott él az egyház „harcos szárnya”. A
püspöki szinódus különben is megmutatta, hogy például
a kelet-európai, ázsiai és afrikai püspökök egészen más
véleményen vannak, mint a cölibátus ellenzői. Nem véletlen, hogy az első hang a holland egyház javaslata ellen
a kelet-németországi Bengsch bíboros hangja volt.

„T U ES SACERDOS IN AETERNUM ”
(Az osztrák katolikus hetilap, a bécsi „Die
Furche” hasábjain Anton Krenn volt pap, aki azért
lépett ki az egyházból, hogy megnősüljön, nemrég
cikket írt a cölibátus védelmében. Ebből vesszük az
alábbi sorokat:)
„Mily felemelő érzés volt, mikor a pappá szentelés alkalmával a püspök a jelölt fejére tette kezét s a
bevonuláskor felhangzott az ünnepélyes kórus: ,tu es
sacerdos in aeternum’ ... Ne feledjük, hogy nemcsak
papok élnek cölibátusban. Hány tudós és kutató
elkerülte a házasságot, mert teljesen tudományos
munkájának akarja szentelni életét és ebben a család
megterhelést jelentene? Számos nagy államférfi
ugyanezen okból nem nősült meg. Bécs egykori
nagy polgármestere a kérdésre, miért nem házasodik,
így felelt: Menyasszonyom Vindobona.’ Sokan vannak, akik életcéljaik megvalósításában kárpótlást
találnak a családi élet hiányáért. Miért ne találna
tehát örömet és kárpótlást a pap, akit ifjúkori vágya
és munkája oly nagy és szép feladat élé állított...
Vannak megházasodott papok, akik olyan válságokba kerülnek, hogy boldogak lennének, ha visszafordulhatnának. Ezért nem szabad a cölibátus kérdését
idomtalanul felnagyítani, hanem igyekezni kell azt
az egyházon belül sub specie aeternitatis tekinteni.”
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HABSBURG OTTÓ:

VITA ÉS FELELŐSSÉG
A holland püspöki kar magatartása veszélyes helyzetet teremtett a katolikus Egyházban. Sokan már
egyházszakadásról beszélnek, annak ellenére, hogy Róma szemmel láthatóan mindent megtesz, hogy a
legrosszabbat elkerülhessük.
A válság külső és látható jele a papi nőtlenség, a cölibátus kérdése. Ez a probléma alapjában véve másodrangúnak mondható, csakhogy 1968 tavasza óta mesterségesen és szisztematikusan igyekeznek felnagyítani. A valóságban azonban nem erről van szó, és akik a cölibátus kérdését nagy horderejű és sorsdöntő problémaként állítják be, azok lényegében egészen más célt követnek: céljuk nem ennek a kérdésnek a
megoldása, hanem sokkal nagyobb és jelentősebb törekvés. Mert a bírálók valójában nem az egyház
valamely belső tanának, egyébként elvileg megváltoztatható, intézkedését kérdőjelezik meg, hanem magát a legfőbb autoritást.
A történelem arra tanít, hogy az a társadalom, amely egyedül és kizárólag a vitára épül, tartósan nem
maradhat fenn. A demokrácia diszkusszió – jól tudjuk és valljuk is. De minden, amit túlzásba visznek,
pozitív hatás helyett végülis negatív eredménnyel jár. Az örökös és gátlástalan vita és kétkedés csak arra
jó, hogy az esedékes döntéseket mindig újra és újra elhalasszuk, a józanság teljes figyelmen kívül hagyásával. Kell, hogy legyen egy pont, egy határ, amelyen túl a döntést már nem szabad halogatni, amikor a
végső döntést meg kell hozni. És akkor mindenki köteles ezt a döntést elfogadni. Mert ha ezt nem teszszük, anarchiába zuhanunk. Ez éppúgy áll az Egyházra, mint az államra, vagy a családra.
Az európai szellemtörténet legnagyobb tragédiája a hitszakadás volt. Luther számos panasza és kifogása tagadhatatlanul jogos volt. Tévedése azonban abban állt, hogy nem ismerte fel a tekintély tagadásának megengedhető határait, illetve nem ismerte fel időben, s így nem tudott megegyezést kötni a különben reformokra hajlamos V. Károly császárral.
Napjaink legörvendetesebb fejlődése és eredménye az ökumenizmus. Ez tulajdonképpen valamennyi
keresztény ösztönös felismeréséből fakad, annak felismeréséből ugyanis, hogy a keresztény ideálok megvalósítása a mai világban csak akkor lehetséges, ha megteremtjük a keresztények teljes egységét. Azt is
világosan látjuk, hogy a 19. század materialista áradatának és rohamának a győzelmére nem került volna
sor, ha a hívő keresztények mellőzik a hitvitákat és nem kapnak hajba.
Historia est magistra vitae – a múlt tapasztalataiból tehát tanulnunk kell. A legfőbb tanulság pedig az,
hogy az egységet mindenek felett meg kell őriznünk. Csakhogy ez nem lehetséges, ha a legfőbb tekintélyt
mi magunk szétzúzzuk.
A vita jogos és helyes, de aki él a szabadság jogával, az köteles felismerni, hogy mikor jutunk el arra
a pontra, amelyen túl már nem mehetünk, mert ha azt áthágjuk, a vita már nem egyéb, mint destrukció.
És úgy vélem, most épp ennél a pontnál vagyunk. Ha csak egy lépést is teszünk tovább, – ez már felelőtlenség.

Franciaország, s nyomában más országok püspöki kara a maga részéről szintén döntött. A múlt év novemberében Lourdes-ban megtartott püspökkari értekezleten a
francia püspökök ünnepélyesen kijelentették: csak olyan
fiatalokat szentelnek pappá, akik vállalják a cölibátust is.
Ennek a nyilatkozatnak azonban a sajtó természetesen
nem adott olyan nyilvánosságot, mint a holland lelkipásztori zsinat javaslatának.
Ügyeskedő s mesterkedő személyek és körök porfelhőket kavarnak és az efféle próbálkozások a jövőben
bizonyára még gyakoribbá válnak. De vajon eltűri-e a
kereszténység, a keresztény hívek nagy tábora, hogy az
egyház törvényeit kicsiny csoportok hozzák, méghozzá
erőszakkal és nyomással.

A cölibátus ellen agitáló vezérek között vannak,
akiknek a papi nőtlenség elleni hajsza tulajdonképpen
csak ürügy. Mert emögé bújva, a pápai tekintélyt akarják
aláásni.
Az egymást követő kampányok tényleges mozgatója
tehát mindig ugyanaz: Róma tekintélyének a felszámolása. És kiket akarnak leginkább megzavarni és kiket botránkoztatnak meg a legjobban?
Ortodox és evangélikus testvéreinket, akik nagyon is
tisztában voltak azzal, mily nagy értéke az egész kereszténységnek Róma tekintélye.
De Rómát nem lehet kiforgatni sarkaiból. Elengedhetetlen azonban, hogy a keresztény hívek felsorakozzanak
a pápa köré s biztosítsák hűségükről és bizalmukról.
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R EMÉNYTELEN LEPRATÁBOR
Habent sua fata libelli. De nemcsak a könyveknek van sorsuk, hanem a verseknek is. Szabó Lőrinc, aki
most március 31-én lett volna hetven éves, több mint három és fél évtizeddel ezelőtt írta „Különbéke” című
költeményét, a kiábrándulás és remény művészi kiáradását. A forma könnyedségének és a tartalom felzaklató
keserűségnek kontrasztja csak növeli a vers drámaiságát. És, különös fátum, ami több évtizeddel ennek előtte
egy mélyen érző költő egyéni fájdalma volt, az ma egy egész írónemzedék hitvallása és filozófiája. Hazai
írók, művészek, tudósok titkos játéka, titkos kódexe, szótlan szövetkezése az utóbbi években, hogy mind
gyakrabban mondják el s vallják magukénak Szabó Lőrinc e költeményét. A diktatúra magacsinálta 25 éves
jubileumán a cenzúra ravaszul kifinomodott hálójába keveredett írók egy régi írótárs revíziójához menekülnek
s a körülöttük zajló világra tekintve úgy érzik, lelkiállapotukat ez a vers, a „reménytelen lepratábor” hangulata
fejezi ki legtökéletesebben. Mert ez a verssor ma olyan, és úgy érvényes, mint 56 táján volt az, hogy – „ahol
zsarnokság van, ott zsarnokság van”.

SZABÓ LŐRINC:

K ÜLÖNBÉKE
Ha tudtam volna régen, amit
ma már tudok,
ha tudtam volna, hogy az élet
milyen mocsok,

Mert fátylát sorra dobta minden,
egymásután,
s harminchárom évem ma átlát
minden szitán:

úgy nézem elszánt nyugalommal,
az életet,
mint reménytelen lepratábort
vagy harcteret.

nem fütyörésznék most az utcán
ilyen vígan:
valószínűleg felkötöttem
volna magam.

látom, sokkal több a mocsok, mint
az ifjúkor
sejteni bírta volna bennem
valamikor,

Ha egyszerre tudok meg mindent,
hogy itt mi van,
egész biztosan felkötöttem
volna magam.

Régen, mint az álmok tékozló
más fiai,
azt hittem, lehet a világon
segíteni,

látom, milyen rútul becsapják
a baleket,
s hogy a balek azért balek, mert
más nem tehet,

De valamit a sors, úgy látszik,
akart velem:
megmutatott mindent, de lassan,
türelmesen:

azt hittem, szép szó vagy erőszak
ér valamit
s az élet, ha sokan akarjuk,
megváltozik.

s hogy az ész az érdek rimája,
és hogy magát
sugaras hőssé a bitang is
hogy költi át,

különbékét ezért kötöttem
a semmivel,
ezért van, hogy csinálom, amit
csinálni kell,

Minden szörnyűbb, mint hittem
fiatalon, [akkor,
de hálistennek, egyre csökken
az undorom,

s ha van is, kézen-közön elvész
az ideál,
és hogy nem hozhat egyetértést,
csak a halál, –

ezért becsülök úgy egy-egy jó
pillanatot,
ezért van, hogy a háborúban
verset írok

egyre jobban bírom az évek
förtelmeit,
és az idő és a közöny már
fertőtlenít.

s mert mindez még csak nem is aljas,
nem szomorú,
s minden dolog apja valóban
a háború:

s a leprások közt fütyörészek
és nevetek
s egyre jobban kezdem szeretni
a gyerekeket.
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GÁCSER IMRE:

AZ OROSZ CSAPDA
Veszélyes játszma indult el Európáért, tele útvesztőkkel és rizikókkal, mely eldöntheti Európa jövőjét; erős,
önálló, a maga problémáit megoldani képes Európa alakul-e ki, mely képes a szovjet hatalom markából kiemelni az ősi európai népeket, köztük a mi népünket is, vagy
ügyes diplomáciai játék áldozata lesz a még szabad Európa is.
Moszkva Európa-politikájának a második világháború befejezése óta három sarkalatos pontja van: a status
quo megtartása Közép-Európában, a német fegyverkezés
megakadályozása vagy korlátozása; és a nyugateurópai
egyesülés meghiúsítása. Moszkva már 1954-ben, amikor
az európai hadsereg terve majdnem megvalósult – de
Gaulle akadályozta meg –, egy európai biztonsági értekezlettel akarta meggátolni azt. A terv megdőlése után a
Közös Piac sikerei keltették fel ellenszenvét, különösen
Anglia belépési kérelme után, Hruscsov 1962-ben kikelt
ez ellen a zárt gazdasági csoportosulás ellen. Most, a
hágai értekezlet sikere után az orosz diplomácia érthetően minden erővel szorgalmazza egy biztonsági értekezlet
minél előbbi összehívását.
Az európai biztonsági értekezlet terve diplomáciai kelepce. Az orosz diplomácia mindenekelőtt a mai európai
status quo-t akarja szentesíteni. Az értekezlet első tárgysorozati pontjául Moszkva és csatlósai az erőszak vagy
az erőszakos fenyegetésnek alkalmazásáról való lemondást jelölik meg az európai államok viszonylatában.
Ilyenformán akármit is határoznának a tervezett biztonsági értekezleten, eredménye nem igen lenne más, mint a
mai európai helyzet megerősítése. Hisz a résztvevők
másfajta javaslattal nem állhatnak elő. Az erőszak alkalmazásáról azonban – mint tudjuk – az orosz diplomáciának más a felfogása, mint a nyugatinak. Az orosz szemében 1956 Magyarországon, 1968 Csehszlovákiában –
nem minősíthető erőszaknak.
A biztonsági értekezlet szentesítené tehát nemzetközileg mind a magyar nép, mind a csehszlovák nép eltiprását. Más oldalról pedig szalonképessé tenné KeletNémetországot a nemzetközi politikában, hisz egyenrangú félként szerepelne a biztonsági értekezleten NyugatNémetországgal.
Az értekezlet második témája lenne a kereskedelmi,
gazdasági és technikai-tudományos kapcsolatok kiszélesítése az európai államok közt. Figyelemreméltóan a
kommunisták javaslata nem beszél kulturális kapcsolatokról. Hisz semmitől sem félnek annyira, mint a szellemi termékek szabad forgalmától.
De az európai biztonsági értekezlet örvén szeretnék
kitágítani gazdasági imperializmusukat a vasfüggönytől
nyugatra.
A gazdasági, kereskedelmi és technikai-tudományos
kapcsolatok kiszélesítése szerintük olaj- és gázvezeték
kiépítését, az energiahálózat egységesítését, egységes
hajózási szisztémát, stb. jelentene. Világos, hogy nem

csak kereskedelmi érdekekről van itt szó, hanem Európa
szabad részének gazdasági függőségéről, hasonlóan ahhoz a függéshez, amelyben most a leigázott államok,
köztük Magyarország is leledzik, melyek akkor sem
tudnának szabadulni az orosz gazdasági imperializmus
kötelékeitől, ha politikailag valami csoda módján visszanyernék önállóságukat.
Mint általában ilyen értekezleteknél történni szokott,
a Szovjetunió és csatlósai egységesen és jól meghatározott politikai célokkal érkeznének az európai biztonsági
értekezletre is. Nyugat-Európa ellenben – mint az eddigi
nyilatkozatok mutatják – nehezen alakíthatna ki egységes
állásfoglalást, hisz érthetően, minden ország a saját felfogása és érdekei szerint mérlegeli egy európai biztonsági egyezség esélyeit. Az orosz diplomácia ugyan álcázni
akarja „blokk”-politikáját, valójában azonban az európai
biztonság értekezletén egy tömb lenne. Mert elképzelhetetlen, Csehszlovákia lerohanása és a Brezsnyev-doktrina
után, hogy akár Románia is önálló javaslatokkal álljon
elő az európai biztonságot illetően.
Aziránt kétség nem igen áll fenn, hogy az értekezletre
előbb-utóbb sor kerül. Az orosz diplomáciának máris
sikerült elérnie, hogy egyetlen európai ország sem zárkózik el eleve ilyen értekezlet elől, mert attól tart, hogy a
békés európai kibontakozás kerékkötőjeként bélyegzik
meg.
A Szovjetunió nem is olyan régen még a haderők
arányos csökkentését javasolta Európa két részében (emlékeztetünk itt a Rapacki-tervre). Most hallgat erről, mert
ilyen tervnek napirendre tűzése elkerülhetetlenül Magyarország és Csehszlovákia eltiprását idézné a résztvevők emlékezetébe. Márpedig az európai biztonsági értekezletnek egyik célja az lenne, hogy az orosz erőszakot
elkendőzze. Nyugat-Európa ilyen javaslat előterjesztésével hatalmas rést üthetne az orosz diplomácia fegyverzetén és megnyerné valamennyi leigázott nép rokonszenvét. Leszögezhetnénk, hogy az erőszak alkalmazásáról
való lemondás az ugyanazon szövetségbeliek közt is
érvényes, sőt meghirdethetnék minden országnak jogát a
semlegességhez.
Mivel az orosz diplomácia a tervezett értekezlettel
kapcsolatban a kulturális és információs cserét teljesen
elhallgatja, a nyugatiak feladata lenne, hogy ezt szorgalmazzák. Egyszeriben nyilvánvalóvá válnék ebben a viszonylatban is a Szovjetunió rosszhiszeműsége. Mert
hogyan akarhatna kultúrcserét egy olyan kormányzat,
amely legnagyobb íróit azért hallgattatja el, mert írásaik
külföldön megjelennek.
Nem kétséges, egy az orosz diplomácia által javasolt
európai biztonsági értekezlet ügyes kelepce NyugatEurópa számára. De ugyanakkor kitűnő alkalom lehet a
Szovjetunió leleplezésére és talán jobb belátásra térítésére is. Huszonöt év után Európa végre magához ragadhatná a kezdeményezést sorsa irányításában.
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SZÉCSI LAJOS:

A NAGY SZOVJ ET ELEFÁNT
– Negyedszázados a szovjet-magyar barátságtalanság –
Az alábbi írás élményeken alapuló dokumentuma annak, hogy huszonöt évvel ezelőtt a felszabadítás
jelszavával érkező szovjet haderő, illetve rajta keresztül a magát haladónak nevező szovjet birodalom
hogyan mutatkozott be a magyarságnak. 1945 után egy szellemes francia mondás született, így: „Sztálin
két hibát követett el, egyik az volt, hogy megmutatta katonáinak Európát, a másik, hogy megmutatta katonáit Európának.” Hogyan ment végbe ez nálunk, először 45-ben, majd 56-ban? – erről szól ez az
egyéni írás, méghozzá nem „reakciós, fasiszta, újfasiszta, klerikális vagy feudális” szemmel, hanem –
ahogy egy hívő fiatal szociáldemokrata, egy baloldali intellektuel látta.
még nem adták meg magukat. Mikor az előbb említett
kapitány erről tudomást szerzett, parancsot adott egyik
emberének – kis, cigányképű, ferdeszemű fickó volt –,
hogy „politikusan” intézze el az ügyet. Az tisztelettel
kölcsönkérte parancsnokától a „tolmács-elvtársnőt”,
belecsípett a fenekébe és felsétált vele az udvarra. Megállt középen, mint élő célpont, géppisztolyával a hátán és
jópofáskodva elkezdett fölfelé társalogni: „Szépen hozzátok le a fegyvereket, egyenként, és ezzel vége a háborúnak közöttünk. Aztán mindenki hazamehet lefektetni a
babáját.” Néhány másodperc dermedt csend után lépések
koppantak a lépcsőházban és csakhamar megjelent az
első honvéd. Aztán a második, az összes. Dobálták le a
fegyvereket, gránátkötegeket, le a fagyos kőkockákra,
halomba. Mi jónéhányan akkor már a pincebejáratnál
szorongva, sőt már az udvarra is kitódulva bámultuk a
jelenetet. Amikor a fegyverletétel megtörtént, a kis tatár
fütyörészve összetörte a puskákat, nagy lelki nyugalommal kipiszkálta a gyújtófejeket a gránátokból (amit mi
olyan megszokottan néztünk végig, mint valami motorszerelést), aztán ráköpött az egész vacakra, vállon veregette a fiúkat és azt tanácsolta nekik, hogy most már
sötétedik, nem tanácsos kimenni az utcára, hiszen könynyen azt hihetik róluk, hogy még harcolnak. Inkább éjszakázzanak itt, ünnepeljék meg a civilekkel együtt a
békét, aztán holnap kapnak egy pecsétes dokumentet,
hogy ők már oda mehetnek, ahová akarnak. Ezzel búcsút
intett és eltávozott Klára társaságában. Mi persze szót
fogadtunk és gyanútlanul valóban megünnepeltük a „felszabadulást”. Előkerültek az utolsó eldugott konzervek, a
katonák kulacsából az utolsó pár kortyok és a rettegés
reakciójaként igazi mámoros mulatság kerekedett.
Aztán aznap éjjel benyomult a házba egy szakasznyi
újabb „felszabadító”. Üvöltöttek, célba lőttek a bögrékre,
tükrökre. Letepertek egy sereg nőt, batyukba szedtek
minden csillogót, felrugdosták az alvó katonákat és elhajtották őket. Az orosz csoportban nemcsak közkatonák
voltak. Talán éppen egy kapitány vezette őket. Egy másik kapitány, aki felszabadítja a proletáriátust.
Szó mint szó, már az első nap megkönnyebbülésébe
is jócskán vegyült üröm. S aztán jött a többi, enyhén
szólva, furcsaság, vegyes indulatokat keltő dolog. A
„kicsi robot”, azaz a minden logika nélkül találomra
összefogott kamaszok és idős férfiak, akiket elvittek
„estig” dolgozni és évek után jöttek csak vissza; a „davaj
csaszi”, amely nem csupán egyéni kilengésként mutatkozott, hanem szinte egy egész hadsereg egyöntetű mámor-

Híven a tradícióhoz, a „jubileumi” gondolatokat hadd
kezdjem én is azzal az élménnyel, amit úgy illik megfogalmazni: Találkozásom az Első Szovjet Katonával.
Hiszen szent igaz, hogy én is találkoztam vele, mint ifjú
kamasz, méghozzá egészen sajátos irodalmi módon. Ott
gubbasztottam egy sereg bujkáló zsidóval, katonaszökevénnyel, hajszolt demokratával, az ostrom viszontagságai
során minden „régi nemzeti ideál”-ból kiábrándult kisemberrel, a félig bedőlt pesti pincében és vártuk Őt,
őszintén, nagyon vártuk. (Idáig sematikus a történet.) S
egyszer csak megjelent.
Majd két méter magas volt, filmszínész szépségű férfi, valamiféle tiszti rangban. Megállt az elnyomorodott,
utolsó babszemeit rágcsáló embermassza előtt, amelynek
minden egyede, – ha a legkülönbözőbb okok miatt is, de
egyaránt szánalmasan félt – s barátságosan muzsikáló
bariton hangon mondott valamit. Illetve csak belekezdett,
amikor egy sötét zugból előpattant Klára, a vastag nőteremtés, óvóhelyünk rettegett úrnője, akit addig csak busás ajándékokkal és gáláns udvarlásokkal lehetett rábírni,
hogy német és egyéb vőlegényeit lebeszélje a razziákról,
s aki körül már-már éppen sűrűsödni kezdett a leszámolás levegője. Most odaperdült a vöröscsillagos „Megváltó” elé és mondott valamit neki... Ugyanazon a nyelven.
Madrac Klára (ez volt a beceneve) tudott oroszul. Egyedül ő tudott közülünk. (Később kiderült, hogy
munkácskörnyéki parasztlány volt.) A tiszt arca felragyogott, lovagként kezelt a hölggyel, váltottak néhány
szót, majd most már Klára hangja csendült fel ünnepi
tónusban: „A kapitány elvtárs a Vörös Hadsereg nevében... garantálja ... szóval ígéri maguknak, hogy semmi
bajban nem lesz részük! A Vörös Hadsereg nem hódító
itten, hanem barát, és azért jött hozzánk, hogy kiűzze a
fasisztákat és felszabadítsa a magyar proletáriátust.”
A hatás felejthetetlen volt. Többen sírni kezdtek a
megkönnyebbüléstől. S bár a kispolgári tisztviselőház
lakói között talán senki sem volt proletár, most mindenki
örömmel érezte magát annak. S bár nyilvánvaló volt,
hogy ezentúl Klárát most már azért kell elhalmozni ajándékokkal, hogy rá ne hozza valakire az „orosz patrujt” –
ez sem zavart most különösen senkit. Egy volt a fontos:
élnek, élni fognak.
De még abban az órában volt egy másik felemelő élményem is „az egyszerű vörös katona bátorságáról és
emberségéről” (azt hiszem így kell hivatalosan fogalmazni). Házunk harmadik emeletén állig felfegyverkezve
kuksolt vagy húsz magyar katona. Már nem harcoltak, de
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vágyának, hogy tulajdonosa lehessen ennek az időt mutató kis szerkezetnek. A rendeletileg elkobzott rádiókészülékek, egy olyan lakosságtól, amelynek egy része éppen
az orosz és angol adásokon át leste, hogy mikor ér ide ez
a hadsereg. A Vörös Hadsereg ajándékaként szétosztott
krumpli és liszt, amiről már hetek múlva mindenki tudta,
hogy az a tiszántúli parasztságtól elkobzott élelemnek
volt egy töredéke. A „dokument jeszt” mániája és anarchiája, vagyis az, hogy az egyik katonai hatóság által
kiadott igazolást a másik összetépte, a másik által kiadott
„igazit” a harmadik kutyába se vette, stb. No és az úgynevezett „sok-sok műszaki segítség az élet megindulásához”, ami gyakorlatilag legtöbbször abból állt, hogy az
egyik helyen leszereltek valami berendezést, amit a németeknek már nem volt idejük elvinni, aztán a tökéletlen
szállítástól félig tönkre téve elajándékozták egy másik
helyen, nagy ünnepségek közepette.
Az átlag katonák egyéni viselkedésében, hangulatában is mutatkozott valami megmagyarázhatatlan kiegyensúlyozatlanság, amely néha rettegést keltett, néhanéha megható szimpátiát, és igen sokszor komikus hatást.
Aztán a kultúrnívó közötti fantasztikus különbségek.
Ugyanannak a szakasznak egyik közkatonája inni akart
az angol vécéből, a másik pedig diszkréten elcsent egy
németnyelvű Goethe-kötetet a házigazda könyvespolcáról. Vagy itt volt a parancsnokok és közkatonák közötti
viszony részint patriárkális stílusa (két lekent pofon a
nyílt utcán, mint büntetés), részint ünnepélyeskedő hősi
modorossága. Általában az egész hadi gépezet struktúrájának minduntalan szembeötlő múlt századi jellege. A
modern fegyverek és a koncepcionális szervezettség
között fura anakronizmusok. S ez a különös paraszti
mentalitású katonamassza... Néha banálisan barátkoztak,
néha földszagúan brutálisak voltak, vodkásan valamiféle
ködös világkommunizmusról, Amerikáig való masírozásról ábrándoztak, és ugyanakkor ingük alatt kis feszületeket, vagy pravoszláv kabalákat rejtegettek.
Bár még csak 15 éves voltam, de már lelkesen politizáló SZIT-et szervező süvölvény, aki tejfölös szájjal
„benne volt a demokratikus újjászületésben”. Így aztán
fel tudtam szívni magamban az akkori valóságot és úgy
elraktározni, hogy most is képes legyek még előcsalogatni. Valahogy így nézett ki: a „felszabadulás” fogalma,
mint politikai patetikum nem volt benne a lelkekben,
nem is lehetett, mert egy művileg utólag kreált fikció volt
csak. De ugyanakkor nagyon is élt a lelkekben egy személyes jellegű felszabadultság érzete. A háború kataklizmája után minden életben maradottnak szomjas életkedve támadt, tervei születtek a jövőre, új, tiszta lapot
akart elkezdeni. A lakosság a körötte kavargó szovjet
áradatot úgy vette tudomásul, hogy ha nem is angol
gentlemanek, ha néha ki- és beszámíthatatlanok is, de
valahogy ki lehet majd jönni velük. A baloldali érzelműek pedig szinte biztosra vették, hogy mihelyt a lakosság
közé keveredett megszálló csapatok elvonulnak, és az
ilyen háborús együttéléssel velejáró kínos momentumok
elfelejtődnek, – a Szovjetunióval, mint állammal, ésszerű
kapcsolatokat lehet majd kialakítani. Hiszen – gondolták
– ennek az országnak, mármint a Szovjetuniónak, amely
több mint tízmillió polgárát vesztette ebben a háborúban,

létérdeke, hogy a jövőben valóban baráti érzelmű, őszintén jóakaratú népek övezzék határait. Hiszen éppen Németország példája mutatta a legvilágosabban, mennyit
érnek egy nagyhatalomnak a kényszerítéssel megszerzett
szövetségesek!
Az is igaz ugyan, hogy a fentebb felsorolt baljóslatú
tünetek, – kivált a kisstílű hazudozások és a lakossággal
szembeni cselfogások, amelyek kiáltó ellentétben álltak
egy roppanterejű és az erkölcsi igazságot magáénak valló
nagy nemzet szükségletével, – sejtetni engedték már az
első időben is, hogy itt többről van szó, mint a „háború
velejáró”-járól; derengeni kezdett, hogy ez inkább az
egésznek a belső lényege, amelyet ezek az időnként jóindulatú parasztkatonák inkább tompítanak és elfednek s
hogy ez a belső lényeg igazi erővel akkor fog rátörni a
„felszabadítottakra”, amikor a hús-vér szabadítók viszszamennek angol vécét sohasem látott falvaikba, karóra
nélküli városaikba. Ilyen sejtelmeken töprengeni azonban
nemigen volt ideje senkinek. Romokat kellett takarítani,
ennivalót szerezni, közigazgatást szervezni.
1945-ben a magyar nép nagy tömege nem volt sem
mámoros szovjetbarát, sem a győzőt fogcsikorgatva
eltűrő antibolsevista. Saját lelkiismerete, vegyes töltésű
tapasztalatai, és bizakodása a béke lehetőségeiben – ezek
formálták ki lelki alapállását és sokak esetében ez akkor
talán közelebb állt a kritikus barátságossághoz, mint a
barátságtalansághoz.
Az alábbi úgynevezett 45-ös alapvicc jól jelképezi a
kétség és remény közötti felemás helyzetet: Beront egy
lakásba egy behemót ruszki és elordítja magát: davaj
csaszi! A családban levő kisbaba a kiáltásra ijedten sírni
kezd. A katona rábámul a picire, odatipeg hozzá, előkotor a zsebéből egy koszos kockacukrot, szájába nyomja a
gyereknek, ringatja. Mikor a baba már alszik, visszateszi
az ágyába és mutatóujját a bajszához téve suttogja:
„davaj csaszi” – s viszi a zsákmányt habozás nélkül.
*
És erre a nem éppen ideálisnak nevezhető nemzeti
élmény alapra építették rá – jobban mondva furkósbottal
vertek rá – Rákosiék egy történelmileg párját ritkító
imádatkultuszt. Arra a magyarságra zúdították elképesztő
hazugságaikat a szovjet emberről, – aki ha legutolsó is a
szovjet társadalomban, egy fejjel magasabb a kapitalista
rendszer legnagyobb kiválóságainál – amely magyarság a
legkülönbözőbb szerepkörben szerezhetett tapasztalatokat a valóságról. Hiszen a sors úgy forgott, hogy magyarok százezrei voltak megszállók, milliók megszálltak,
tízezrek hadifoglyok, de pár ezren még harcostársak is a
szovjet oldalon a németek ellen. Így aztán bő „információs anyag” állott az egész nemzet rendelkezésére az
orosz nép helyzetéről, arról, hogy valóban hol tart a fejlődésben, hogy mit lehet a rendszer javára írni, s miért
kell elítélni. Mindezek ellenére egy sereg fanatikus –
akik szintén pontosan ismerték a valóságot, hiszen ott
éltek emigrációban hosszú évekig, és éppen közülük
szedte legtöbb áldozatát a „sztálini magasabbrendűség” –
azt hitte, megerőszakolhatja a valóságot. Ezek azt képzelték, bele lehet szuggerálni az emberekbe egy mániákus
hitet, egy olyan sohasem elérhető és sohasem létezhető
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frázisvilágban, amely egész egyszerűen ellentmondott
nemcsak az emlékeinek, tapasztalatainak, – de a józan
észnek is! Természetes tehát, hogy a társadalmi reakció
az lett, hogy még azoknak is, akik 45-ben pozitív várakozással és beállítottsággal fogadták őket, ilyen irányú
élményei csakhamar elhamvadtak, s hogy az orosz katonákról szóló „emberarcú” históriák kapcsolatteremtő
ereje ezeknél is széthullott. Iván Vaszilij ilyen vagy
olyan portréja helyére felkerült a házak, munkahelyek
falára a Szovjet Ember, a Szovjet Rend elvont fétisképe s
vele a hódolatkötelezettség olyan elképesztő formái,
külsőségei, amelyek néha egy abszurd komédia irrealitását is túlszárnyalták.
Ennek az írásnak nem célja, hogy e korszaknál részletesebben időzzön, minthogy kiváló művek sora ezt már
kimerítette. Csupán hogy e negyedszázados „jubileum”
minden fontosabb szakaszára vetődjék némi visszatűnő
fény, említek meg néhány epizódot a magyar-szovjet
barátság „aranykönyvéből”.
Mikor a szociáldemokrata pártot 1948-ban beolvasztották a kommunista pártba, engem is bekérettek egy
beolvasztó káderezésre. A származásom részletes kifaggatása után (amely gondosabb volt, mint amikor 44-ben a
hatóságok árjaságomban kételkedtek), feltették nekem a
következő keresztkérdést: „És hogyan viszonylik az
elvtárs a nagy Szovjetunióhoz?” (Sic!) Nem tudom, hogy
hányan estek bele a csapdába és mondták rá, hogy: „Köszönöm, rosszul.” Én mindenesetre nem. Sőt őszinte
érzéssel így feleltem: „Én zsidó anyámat a deportálás
elől két hónapig egy fáspincébe bújtattam, magam is
mint botcsinálta félvér éppen a zsidómezsgyén voltam.
Egyszóval mi az életünket köszönhetjük a bevonuló
szovjet csapatoknak.” „Hogyan mondja az elvtárs?” –
csattant fel vésztjóslóan a bizottság kérdezője. „Kinek
köszönheti?” „Hát a Vörös Hadseregnek”, – javítottam a
fogalmazáson, mert megéreztem, hol a hiba. De nem
eléggé. „Talán a Dicsőséges Felszabadító Vörös Hadsereget gondolja az elvtárs.” „Pontosan” – feleltem megadóan. A bizottság hanyag kispolgári viselkedésem miatt
csupán tagjelöltnek vett át az egyesült pártba.
Egy másik eset: népművelő barátom előadást tartott
az 50-es évek elején egy új szovjet regényről. A könyv
valami fantáziátlan, műkedvelő írás volt a szovjet kémelhárításról. Viszont barátom, aki jól tudta, hogy a kultúrházba betoborzott közönség úgy sem olvasta a „remekművet”, egyszerűen kölcsönvett valahonnét, vagy kitalált
egy izgalmas történetet, és mint az említett könyv tartalmát és mondanivalóját, érdekesen ecsetelte. A hallgatóság egészen jól érezte magát. A kiküldött pártellenőr
elégedetten jegyzetelte dicséreteit a pártos előadóról és a
lelkes publikumról, amikor egyszer csak meghallott egy
– a barátom által véletlenül elejtett – kitételt: „...a szovjet
kémszolgálat akkor egy ügyes fogással... ” Az ellenőr
elsápadt, felugrott és közbekiáltott: „Elvtársak, nem
hagyhatom visszautasítás nélkül a nagy szovjet nép megrágalmazását. A Szovjetunióban nincs semmiféle kémszolgálat. A kommunista erkölcstől idegen minden ilyen
kapitalista gangsztermódszer.” Barátomat pár nap múlva
elcsapták az állásából. Még akkor is kocsikísérő volt a
TEFU-nál, amikor néhány év múlva a könyvpiacon már

E GY KIS FÉLREÉRTÉS...
Új vicc érkezett hazulról, ez a mi „jubileumi”
viccünk:
A tanácselnök a kolhoz-gazdálkodás előnyeit magyarázza a falu egybehívott népének és sürgeti a termelés fokozását, hogy szembeszállhassanak az imperializmus aknamunkájával. Beszéde végén meghatottan
kiadja a jelszót: „Most pedig, elvtársak, énekeljük el,
befejezésül a ,Föl-föl’-nótát. Azonnal elkezdi egy
derék bácsi: ,Föl, föl, vitézek, a csatára...’ A tanácselnök rögtön közbevág: Nem ezt, elvtársak! Nem azt,
amelyikben vitézek voltunk, hanem amelyikben
rabok vagyunk...”
hemzsegtek a szovjet kémek áldozatos tevékenységéről
szóló kalandtörténetek.
Eredményezhetett-e mindez mást, mint teszem azt,
hogy maga a szó – „szovjet” – pár éven belül a gondolkodás tudattárában egy általánosan negatív jelzővé vált.
Ha egy jelenségről, tárgyról, vagy viszonylatról valaki
azt mondta, hogy „ez olyan szovjet”, „olyan szovjetes”,
az egyben olyasfélét jelentett: formátlan, avultan nehézkes, ósdin ízléstelen, avagy dagályosan primitív, fennkölten képmutató, stb. S karakterizálhatná-e jobban ezeket a
lidércnyomásos éveket bármi analízis, mint ismét egy
„klasszikus” vicc, amely felér akár egy tanulmánnyal:
Négy különböző országban dolgozatot írnak a diákok
egyugyanazon témáról: az elefántról. A tanár megadja a
témát, a diákok maguk adják a címet. Indiában így: „Az
elefánt, a legszentebb állat.” Franciaországban: „Az
elefánt biszekszuális élete.” A Szovjetunióban: „Az elefánt őshazája: a nagy Szovjetunió.” S végül Magyarországon: „Példaképünk a Nagy Szovjet Elefánt.”
*
1956 novemberében aztán az elefánt-kultuszt a nép
órák alatt lerázta magáról. Akkor mutatkozott meg, hogy
több mint egy évtized alatt még csak beidegződöttséggé
sem mélyült ez a gyökerében természetellenes modor,
rossz műkedvelő játékra emlékeztető viselkedés, amelyet
a hivatalos propaganda „a nép szívéből kitéphetetlen
szeretet és hála” megnyilvánulásának hirdetett mániákusan. Ugyanakkor ezt az 56-os szellemi felszabadulást az
újra normális, felnőtt emberré-válásnak ezt a végre eljött
lehetőségét nem követte semmiféle szovjetellenes hisztéria. A tömeg kiélte dühét Sztálin szétkalapált bronztestén,
s ez – elszigetelt, apróbb kilengésektől eltekintve – elég
is volt neki. Az ilyesfajta inkább szimbolikus bosszúktól
eltekintve a nemzet ismét megcáfolta legenda önarcképét, hogy t. i. forrófejű és szalmaként lángoló volna. Szinte egy emberként megértette, vagy legalább is megérezte
az ország népe, hogy a politika a „Lehetséges művészete”, s hogy egy önálló és demokratikus Magyarország
megteremtése 1956-ban Kelet-Európában elképzelhetetlen szovjetellenes éllel. Sokan még abban is bíztak, hogy
a mindkét félre lealázó hamis ölelkezéseket korrekt és
kulturált barátsággá lehet és kell átépíteni. (És semmi16

képpen sem visszakacsintani a 45 előtti külpolitikai
szemlélethez, hiszen az egy még katasztrófálisabb háborúhoz vezethetne.)
Persze a ma szemszögéből már gyerekes naivitásnak
tűnik a forradalom egyes vezetőinek és tömegeinek az a
hiedelme, hogy a Szovjetunió legalábbis egy modern
gyarmattartó hatalomként képes viselkedni és belátja,
hogy a mi korunkban a nemzeti felszabadító mozgalmakat egyszerűen rossz üzlet letaposni. Hiú álom volt azt
remélni, hogy Moszkva rádöbben: a befolyási övezeteket
meg lehet tartani középkori inkvizíciós metódusok nélkül
is, olcsóbban, tartósabban, és a világ előtt szimpatikusabban. Viszont akkor, 56-ban, volt realitása magyar
részről annak az elgondolásnak, hogy talán éppen most
lehet, annyi év után kialakítani egy olyan viszonyt a két
nép között, amely egyik félnek sem szégyenbélyeg. Táplálta ezt a reményt a szovjet belpolitikában meginduló,
látszólag perdöntő tisztulási folyamat, továbbá Jugoszlávia „külön útjának” meglepő elismerése és Rákosi elejtésének szovjet inspirációja is. S hogy ez az „egyenlőként
közeledni” szándék nemcsak a messzebblátók politikai
spekulációja volt, hanem az utca emberének reménykedő
alapérzése is – az ezer jelből kitűnt. (Persze november 4ig.) Például a fővárosba 11 év után most másodszor bevonuló szovjet csapatok különös „agitációs” fogadtatásában.
Kezdetben nem irányult ellenük semmi különösebb
személyes gyűlölethullám. Mindenki volt annyira politikailag érett, hogy felismerje: ezek a katonák is minden

személyes indulat nélkül jöttek ide most! Bár a vezetőik
igyekeztek őket megcsalni a falra festett újfasizmus ördögével, továbbá feltépni bennük a saját maguk által
átélt, vagy szüleiktől hallott háborús idők emlékképeit –
ez a felhecceltség, beigazoló tapasztalatok hiányában,
nem fajult bennük háborús gyűlöletérzetté. Legfeljebb
valami nyomasztó nyugtalanság kerítette hatalmába őket.
Az a fajta szorongás, amikor valakinek azt parancsolják,
hogy akadályozzon meg valami Rosszat, de fogalma
sincs, hogy hol keresse azt, miben nyilvánul meg, kik
csinálják? Amikor pl. el kellene tudni dönteni, hogy most
mi a helyes teendő, mi a kötelesség – de nem tudják.
Szétkergetni mondjuk ezeket az oroszul kiabáló, kis
zászlókat rájuk hajigáló fiatalokat? Tudjuk, hogy az
orosz katonát szorongatta a bizonytalanság: hol az az
ellenség, aki a szocializmusra tör, és hol az a dolgozó
nép, aki mindig a szocializmus híve?! (Amit mindig így
tanultak.) Hiszen az az embermassza, amely kiabálja
feléjük, hogy menjenek haza, egyben a szocializmust
élteti, és egészen olyan népformája van...
Ez a „furcsa, szokatlan nép” nagyon jól látta, hogy a
szovjet katonák meg vannak zavarodva, hogy az alacsonyabb parancsnokok se tudják végeredményben, mi a
dolguk, s hogy a legfelsőbb vezetés is tétovázik. A Kreml
urai egymásután rohannak Budapestre, tankokba bújva,
ellentétes tanácsokkal, az előzőnek a tanácsát kompromittálva. Az egész kolosszuson szétáradt a meghökkentség és tanácstalanság.
Folytatjuk.
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E URÓPAI AGGODALMAK

Mondások

Az európai sajtó tekintélyesebb lapjaiban szaporodnak az aggodalmaskodó cikkek az Egyesült Államok magatartása miatt, elsősorban annak láttán, hogy a belső ellenzék Amerikában egyre népszerűbbé teszi az
amerikai
visszavonulás
teóriáját.
A
délkeletázsiai
háború
„vietnamizálása”, írják, nem egyéb, mint fügefalevél, amely takarni óhajtja a tényt, hogy Amerika magára hagyja Dél-Vietnámot. De ennél is aggasztóbbnak tartják az európai lapok, hogy jelentős amerikai körök az
USA európai csapatainak visszavonását sürgetik. Ahogy most egyszerre
Ázsiában is divat lett az amerikaiakat távozás helyett maradásra kérni,
lásd Szihanuk kambodzsai államfő legutóbbi sorsát, éppúgy Európában is
elhalkultak a de Gaulle idejében érvényes teóriák, amelyek annakidején
az „európai Európa” jegyében az amerikaiak visszahúzódását ajánlgatták.
Aggasztja Európát annak híre, hogy a kommunista taktika – külső agreszszióval párhuzamosan az ellenfél belső, lelki szétmorzsolása – Amerikában lassan-lassan sikerre vezet. Ilyen körülmények között elképzelhetetlen, hogy a nemzetközi tárgyalásokon a Szovjetunió engedményeket tegyen, miért engedjen, ha minden célját eléri anélkül is? – hangzik az
európai lapok elemzése.
Jól látható a keleti oldal önbizalmának a megnövekedése azokon a
tárgyalásokon, amelyeket úgynevezett „összehangolt akció” keretében
Varsó, Kelet-Berlin és Moszkva párhuzamosan folytat az új bonni kormánnyal. A „Neue Zürcher Zeitung” egyik vezércikke keserűen mutat rá
arra: a bonni kormány nem a régi nyugati koncepció bázisán bocsátkozott
tárgyalásokba, hanem a szovjet koncepció alapján: a keletnémet zóna
elismerése, a két német állam teóriájának elfogadása, közvetlen tárgyalás
Bonn és Kelet-Berlin között. Ahogy a svájci világlap írja: „Német vonatkozásban a Szovjetunió ma már kikényszerítette régi nyugati pozíciók
feladását.” (– bo –)

K ERESZTÉNY ARABOK
Az áldatlan közelkeleti viszály következményeit súlyosan érzi egy értékes réteg, a kereszténnyé lett arabok társadalma. Számuk 100.000, ebből
70.000 Izraelben él, 30.000 pedig Szamáriában és Júdeában, amely jelenleg szintén izraeli igazgatás alatt áll.
A keresztény arabok félnek. Félnek a mohamedán arabok merényleteitől és félnek az izraeliek razziáitól. Ha egy este valaki nem tér haza a
családból, azon rettegnek, hogy valamelyik utcasarkon merénylet áldozata
lett, vagy elvitte a razzia. Anyagi helyzetük jobb ugyan, mint pl. a Jordániában élő keresztény araboké, mert az izraeli kormányzat megkétszerezte, egyes foglalkozási ágakban pedig megháromszorozta a béreket. De
tudják azt is, ha béke lesz, a katonaságtól hazatérők nagy tömege súlyos
helyzetet teremt a munkapiacon, munkanélküliség veszélye fenyeget.
Legsúlyosabb azonban a keresztény arabok helyzete lelkileg. Két malomkő között őrlődnek, ha választaniok kell, bizonytalanok. Megvan bennük
az arab szolidaritás érzése, de tudják, ha a közelkeleti viszály valaha arabmohamedán győzelemmel végződnék, ők maguk véres bosszú áldozatai
lehetnek. Mindez odavezetett, hogy a palesztinai keresztény arabok körében nő a kivándorlási pszichózis. Csak kevesen akarnak arab országba
kivándorolni. A többség Európára, Amerikára vagy Ausztráliára tekint.
Akik gyermekeiket taníttatni akarják, nem maradnak Izraelben, mert
felnőtt gyerekeiket nem akarják héber egyetemre küldeni. A „Figaro”
munkatársa nemrégiben tanulmányozta a százezernyi keresztény arab
életét és problémáit, s arra a megállapításra jutott: a keresztény Nyugat
ennek a palesztinai keresztény közösségnek nem szentel elegendő figyelmet.
(– thy –)
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Ha a világ államférfiai kerek egy
éven át egyáltalán nem nyilatkoznának,
a föld népei közelebb kerülnének egymáshoz.
Bertrand Russel †
angol filozófus
Pénzügyekben nagyon óvatosnak
kell lenni. A nemzeti valuta nem lehet
nemzeti lobogó.
Valéry Giscard d’Estaing
francia pénzügyminiszter
A lázadó diákpolitikának sexjakobinusokra van szüksége.
Wolfgang Gerhard
német diákvezér

H ALLGATÁS
Aki nem tud hallgatni, az beszélni
sem tud.
Seneca
Áldott legyen az, akinek nincs mondanivalója és soha ki sem nyitja a száját.
Oscar Wilde
Akivel nem tudunk közösen hallgatni, azzal beszélgetni sem tudunk.
Georg Stammler
Okosabb, ha tudásunkat hallgatással
fitogtatjuk, mintha beszéddel.
Schopenhauer
Nagy szerencsétlenség, ha nem vagyunk elég nagylelkűek ahhoz, hogy jót
mondjunk s ha nincs elég eszünk ahhoz,
hogy hallgassunk.
La Bruyére
A hallgatás fáján érik a béke gyümölcse.
Arab mondás
A nagy dolgokat hallgatással fejezzük ki.
Lengyel mondás
Amit mondani akarsz, mondd holnap.
Japán mondás
Ne mondj ki mindent, amit tudsz, de
tudj mindent, amit mondasz.
Matthias Claudius
Könnyebb hallgatni, mint beszédünket mérsékelni.
Kempis Tamás
A hallgatás néha a legszörnyűbb hazugság.
Robert Louis Stevenson
О,
si
tacuisses,
philosophus
mansisses
Boetius

Mendemondák
Chaim Lipschitz zsidó rabbi nemrég közreadott dokumentációja azt
bizonyítja, hogy Franco tábornok,
spanyol államfő a második világháború
során 60.000 zsidót váltott ki Hitler
koncentrációs táboraiból. A rabbinak
abszolút bizonyítékai vannak arra,
hogy ezek a zsidók Franconak köszönhetik életüket. Franco egész fantasztikusan dolgozott, mondja Lipschitz. Így
például 1944 január 8-án telefonon
felhívta Hitlert és követelte, hogy
1242, többnyire Görögországból származó zsidót azonnal bocsásson szabadon a bergen-belseni koncentrációs
táborból. Egy hónappal később ezek
meg is érkeztek Spanyolországba, ahol
Franco
fogadta
őket.
Mikor
elmondották, hogy ingóságaikat nem
hozhatták magukkal, Franco ismét a
telefonhoz nyúlt és eredményesen
követelte az ingóságok megküldését. A
rabbi elmondja, hogy 1924-ben az
akkori spanyol kormány Franco kérvényeinek hatására állampolgárságot
adott az úgynevezett sephardimzsidóknak. A második világháborúban
aztán Franco európai zsidóknak is
kiállított ilyen útlevelet, akik a Hitlermegszállta országokból ezzel utazhattak ki Amerikába, Latin-Amerikába és
Palesztinába.
*
A kommunista tábor országai között 1969-ben Csehszlovákiában volt a
legmagasabb a bűnözés statisztikája.
1968-hoz viszonyítva a bűnözés 11
százalékkal emelkedett. Az elmúlt év
során 264.459 bűneset történt. Huszonkét gyújtogatás, 810 betörés, 929
megerőszakolás, 12.747 autólopás volt
és 1457 esetben támadták meg a rendőrséget. A 112.191 letartóztatott között
54 százalék már büntetett előéletű volt,
20 százalék a fiatalkorú, és igen nagy
százalék a kiskorú.
*
Az utóbbi időben Japán egyre erősebben invesztál Latin-Amerikában. A
japán tőkebefektetés az elmúlt évben
10 százalékkal nőtt és megelőzi Nyugat-Németországot is. Az Egyesült
Államok latin-amerikai befektetése 33
milliárd német márka, Japáné 6 milliárd, Nyugat-Németországé pedig 2
milliárd.

A TELJ ES IGAZSÁG ?
„Nagy kényelem a megnyugvás hitünkben, nemes, de terhes önlábunkon állni” – Roger Garaudy francia professzor, élvonalbeli kommunista
intellektuel valószínűleg nem ismeri Madách e sorát, de ha ismerné, bizonyára ezt tette volna meg új könyve mottójául. „A teljes igazság”, ez a
címe az új műnek, egy gyötrődő lélek alkotása, egy kommunista eretnek
hitvallása. Tiszteljük az eretnekeket, minden hit lázadóit, mert az eretnek a
leghívőbb ember, minden eretnekség abból fakad, hogy a lélek nem közömbös és a hit intenzitása erős. Garaudy professzor az igazságot keresve
ütközött össze a párt hierarchiájával. „A teljes igazság” lapjain szemére
veti Moszkvának, hogy a spanyol bányászok sztrájkja alatt a kommunista
Lengyelország szenet szállított Franconak, s ugyanakkor a Szovjetunió
szerződést kötött az athéni ezredesek kormányával s elektromos művet épít
Macedóniában. A legerőteljesebben a csehszlovákiai invázió miatt háborog
és, – és itt jön a törés! Azt mondja, ez az invázió megingatta hitét a pártvonalban, ellentétben a berlini munkások 1953-as felkelésével és az 56-os
magyar forradalommal. Ezek nem ingatták meg.
Miért nem, Monsieur le Professeur? Könyvében „a munkások és intellektuelek egységét” követeli. Nem méltóztatik tudni, hogy 1956 magyar
forradalma a legideálisabb és legszolidárisabb egysége volt a munkásoknak
és intellektueleknek, amit a világtörténelem valaha is produkált? Ha a Dunától északra letiporják egy ország szabadságvágyát, az megingatja, ha a
Dunától délre, az nem? Ha német munkások lázadnak, vagy magyar munkások kelnek fel, mint rabjai a földnek, az már nem a munkásság ügye? Ez
az internacionalizmus? Nem, ó nem a nacionalista önérzet háborog bennünk, Professzor úr, csak keressük – a teljes igazságot! S ha 56-ban
Garaudy professzor még igazolta Moszkva eljárását, az sem baj, azóta sok
mindent revideált. Hisz könyvében is megemlíti, hogy ünnepélyesen viszszavonja kritikáját, amelyet az olasz kommunista párt VIII. kongresszusa
alkalmával a francia párt nevében gyakorolt Togliatti ellen. Vonja hát viszsza ünnepélyesen a magyar 56-ról vallott helytelen nézeteit s akkor mint
Vergilius, hódolattal mondjuk mi is – eris mihi magnus Apollo. De addig
kételkedünk, s csak kérdőjellel fogadjuk el könyvét, azt, hogy őszintén
törekszik a teljes igazságra. Toute la Verité ...?
(– catullus –)

UGY VÉLJ ÜK
Úgy véljük, igaza van Golda Meir asszonynak, hogy ha Pompidou azt
követeli, Izrael minden további nélkül vonuljon ki a megszállt területekről,
ez olyan, mintha Izraelt öngyilkosságra szólítaná fel. Ugyanakkor úgy
véljük, nem használt Izraelnek, hogy a francia államelnök amerikai útja
során Madame Pompidout a csikágói hotel halljában leköpték a tüntetők, –
bocsánat a kifejezésért, de a magyar nyelvnek ezidőszerint nincs finomabb
kifejezési formája erre, és valóban így történt. Úgy véljük harmadszor,
hogy Nixon elnök hallatlan okosan viselkedett, amikor soron kívül New
Yorkba repült s a Waldorf-Astoria pompás vacsoráján bocsánatot kért a
francia államelnöktől. Úgy véljük továbbá, az amerikai zsidóságnak joga
van tüntetni érzelmei kinyilvánítására, minthogy az amerikai demokrácia
egyik szerves tartozéka a piketelés. Úgy véljük azonban, Franciaország,
tekintve geopolitikai helyzetét és történelmi kapcsolatait az arab országokkal, más attitude-re kényszerül az arab-izraeli viszályban, mint ahogyan azt
Amerikából megítélik. Pompidou a sajtónak tett brilliáns nyilatkozataiban
ezt elég világosan meg is magyarázta, s ezért amerikai útja sikeres és hasznos volt – legalábbis úgy véljük.
(– bb –)
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SIKLÓS TÖRTÉNET
Hadd ugorjak most száz esztendőt vissza az időben, noha tudom,
hogy a mi korunkban előrefele illik
ugrálni, ha ugyan kedve szottyan az
embernek az ugrándozáshoz.
Kerek száz esztendővel ezelőtt,
1870-ben nyitották meg a siklót, azt
a sárga, dobozszerű járművet, amely
a budapesti Várhegy oldalán kúszott
felfelé és lefelé. Egykori feljegyzések
tanúsága szerint tizenhat hónapig
tartott a sikló építése, ami nem csoda, hiszen abban az időben, száz
évvel ezelőtt, a technika és az építőipar nem állt olyan magas fokon,
mint manapság. Kedves, hangulatos
jármű volt a sikló, gyorsan hozzánőtt
a budapesti városképhez. Sok mindent élt végig a fejlődő fővárossal,
látta a századforduló aranyló békéjét
és elsárgult az irigységtől, amikor
észrevette, hogyan csodálják meg a
kürtőkalapos ficsurak a bukj-elszoknyák alól kivillanó női lábikrákat.
Az első világháború idején
ugyanazzal a csöndes méltósággal
kapaszkodott és ereszkedett alá a
sikló, mint amellyel 44-ik életévüket
taposó járművek szemlélik az életet.
Ugyanígy teljesítette kötelességét a
két világháború között is, dohogva
mászott fel a hegyoldalon, hogy a
pálya közepén, halk szusszanással
üdvözölje lefelé igyekvő ikertestvérét. Mindig félúton találkoztak, mert a
mechanikus szerkezet úgy volt kiagyalva, hogy egyik sikló-testvér
húzta a másikat. Amikor a fenti, a

Vár-megállónál várakozó elindult
lefelé, ugyanabban a pillanatban
vágott neki a lenti, a Lánchíd budai
hídfőjénél állomásozó, a meredeknek.
A második világháborúban a sikló több találatot kapott, bár nem volt
hadicélpont. Általában szerelmespárokat szállított, akik a budai Vár
középkori hangulatában igyekeztek
modern csókokat váltani. Sok idős
nénike is utazott a siklóval, ők a
hangulatos budai utcák macskakövein, vagy a Halász-bástya kőpadjain
akartak emlékezni azokra a letűnt
időkre, amelyek azért voltak olyan
szépek, mert egybeestek fiatalságukkal. Igen, a siklót lebombázták, noha
sohasem szállított hadianyagot,
legfeljebb szerelmet és öregséget. A
bombák azonban nyilván nem tudták
ezt, a sikló elhallgatott és halottan
fekszik mind a mai napig.
A tévedés annál veszedelmesebb,
minél több igazságot tartalmaz.
Mindenki csak azt érti meg, amit
önmagában is megtalál.
Minden léleknek megvan a maga
éghajlata és maga is éghajlat.
Az Ígéret földje az a föld, ahol
nem vagyunk.
Minden dolog mélyén a szomorúság rejlik, mint ahogy minden
folyó végén az óceán.
(Henri-Frédéric Amiel)
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Négy évvel ezelőtt felcsillant egy
reménysugár: az otthoni kormány
megalakította a Sikló Bizottságot.
Feladatául tűzte ki a sikló újjáépítésének előkészítését. Négy év telt el a
Sikló Bizottság megalakulása óta és
most, 1970-ben megszületett négy
esztendő munkájának eredménye. A
Sikló Bizottság közölte: négy év
múlva, tehát 1974-ben újjáépült
formájában megindul a budapesti
sikló.
Elképzelem, mennyi munka,
mennyi ülésezés, mennyi „kiszállás”
állhat e mögött a jelentés mögött.
Hányszor ülésezhetett, napidíj ellenében a Sikló Bizottság, Budapesten
is, a Balaton mellett is, persze főként
nyáron, mert ebben az időszakban
lehet legjobban tanulmányozni a
siklók munkásságát a magyar tenger
bársonyos vizében. Nyilván a balatoni fogasokat is tanulmányozták,
mert hátha egyszer baj lesz a fogaskerekű vasúttal is és akkor a Sikló
Bizottságot át lehet majd alakítani
Fogaskerekű Bizottsággá. – Igaz,
hogy a balatoni fogasnak nincs kereke, ezzel szemben viszont a svábhegyi fogaskerekű pedig szálkamentes.
1870-ben tizenhat hónap alatt
épült fel a várhegyi sikló. Ma, a
huszadik század második felében
nyolc évbe, kilencvenhat hónapba
telik, amíg az újjáépített budapesti
sikló megkezdheti útját a szocializmus felé vezető lejtőn. Ha nem tévedünk: ezt nevezik a technika féktelen
fejlődésének.

T ÖRVÉNYESÍTETT J OGFOSZTOTTSÁG
Írta: Vadász János
Az elmúlt hetekben a nyugati világ hamis képet kapott a Magyarországon kiadott új útlevél-törvényről. A hírügynökségek csak Benkei
belügyminiszter szűkszavú bejelentését közölték és ennek alapján úgy
tűnt, hogy új, liberális törvény született. A belügyminiszter ugyanis azt
mondotta: a jövőben csak a közönséges bűnözők nem kapnak útlevelet
és azok, akik rendőri felügyelet alatt állnak. A nyugati lapok boldogan
közölték a hírt és mi is boldogok lettünk volna, ha...
... ha nem tanulmányoztuk volna át alaposabban magát az új útlevéltörvényt és az azt kísérő új belügyminiszteri rendeletet. Már az eddigi
gyakorlat alapján is az volt a helyzet, hogy a magyar állampolgárok igen
jelentős hányadának nem adták meg azt az alapvető emberi jogot, hogy
útlevéllel rendelkezzék és szabadon utazhasson. Ezt a jogfosztottságot
azonban eddig nem foglalták törvénybe. Elvileg mindenkinek megvolt a
lehetősége, hogy útlevélhez jusson és reménykedjék, hogy kérelme
esetleg meghallgatásra talál. Az új törvény viszont kodifikálja a jogfosztottságot. Választóvonalat húz első- és másodosztályú állampolgárok
között.
Elsöosztályú állampolgároknak azok a szerencsés emberek minősülnek, akikre a 13 kizáró paragrafus egyike sem vonatkozik; ezek a törvény értelmében „jogot” kapnak, hogy két-, illetve három-évenként
egyszer nyugati országokba utazhatnak. A „jog”-tól függetlenül minden
alkalommal kiutazási kérelmet kell benyújtaniok, életrajzzal és vállalati
ajánlással egyetemben. Ezután következnek a másodosztályú állampolgárok, akiknek ezt a korlátozott jogot sem adja meg, illetve akiket ettől a
korlátozott jogtól is megfosztottak.
A legtöbb ember nem tudhatja teljes bizonyossággal, hogy a hatóságok melyik csoportba sorolják. A kizáró feltételek nagy része ugyanis
olyan homályosan van megfogalmazva, hogy bárkire, jóformán mindenkire alkalmazható – ha a belügyminisztérium ezt szükségesnek találja.
Így többek között nem kaphat útlevelet az, aki „külföldi tartózkodásával a Magyar Népköztársaság belső vagy külső biztonságát sérti vagy
veszélyezteti”. Nem kaphat olyan, aki „jogellenesen külföldön tartózkodóhoz” kíván utazni, illetve „akinek szülője, gyermeke, házastársa vagy
testvére tartózkodik jogellenesen külföldön”. Kivétel, ha ez a „jogellenes” tartózkodás már nem büntethető. Nem kaphat útlevelet, „aki korábbi külföldi tartózkodása során a Magyar Népköztársaság állampolgárához nem méltó magatartást tanúsított”, vagy a magyar állam „érdekeit
megsértette”; aki „a szocialista állammal szemben ellenséges tevékenységet folytató szervhez vagy személyhez kíván utazni”. Végül nem kaphat úti-okmányt, aki nem tudja biztosítani a külföldi tartózkodás anyagi
feltételeit. Ez az utóbbi kizáró ok a legkétértelműbb, hisz az anyagi
garanciát, a külföldi fizetőeszközt legtöbb esetben éppen a külföldön
tartózkodó rokon nyújtja – aki a törvény szerint maga is kizáró ok lehet;
vagy a magyar állam adja a valutát, de azt egyszerűen megtagadhatja.
A kizáró feltételek ellenkeznek a jogállam fogalmával, az utazás és a
mozgás szabadságával. Ezek az önkényesen felállított kategóriák nem a
jogállam, hanem az önkényuralom jellemzői. Az utazás tehát Magyarországon továbbra sem jog, hanem állami kegy. Ennek a kegynek a gyakorlását azonban az új útlevéltörvény erősen korlátozza.
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K IS MAGYAR HÍREK
A szegedi Nemzeti Színházban bemutatták Németh László „Az írás ördöge”
című drámáját, ősbemutató volt.
*
Lengyel Menyhért, a világhírű magyar
író, a „Ninocska” című kommunistaellenes szatíra szerzője Rómában családja,
rokonai, barátai és tisztelői körében teljes
egészségben ünnepelte 90. születésnapját.
*
A budapesti bizományi áruházakban
újabban rendkívül sok szép ikont árusítanak. Sok az alapjában véve értéktelen
üveg vagy porcellán dísztárgy is, de ezeknek külön értéket ad, hogy rajtuk van a
régi magyar szentkoronás címer. Ezen
kívül régi magyar katonai kitüntetéseket,
háború alatti katonai felszerelést, csákót,
kardot, tisztibojtot és egyenruhát is árulnak. Hihetetlenül olcsók a magyaros jellegű rusztikus bútorok, festett-faragott
padok, polcok, ebédlők. Kétezer forintért
csodálatos tulipános ládákat lehet kapni.
Igen nagy a kereslet régi stílusú istállólámpákban és petróleumlámpákban. A
bizományi áruházak ezért újakat is gyártatnak, régies verettel.
*
A nyugatnémet Mari városban kiállítás nyílt, ezzel ünneplik a Philharmonia
Hungarica tízéves fennállását, illetve azt,
hogy a menekült magyar zenészek zenekarát tíz évvel ezelőtt mintegy örökbe
fogadta ez a város.
*
A kölni operaház nagy sikerrel mutatta be Szokolay Sándor „Hamlet”-jét.
Oberfank Géza, a budapesti opera karmestere tanította be és vezényelte. A
német televíziós állomások és a sajtó is
több interjút készített Szokolay Sándorral.
*
Arabul is megjelent „Az ember tragédiája”. Isza Am Naouri, az ismert jordán
író fordította Germanus Gyula professzor
segítségével.

MOLDOVA GYÖRGY:

A TETOVÁLT KERESZT
Részletek
A Művelődésügyi Minisztérium Állami Átmeneti
Nevelő Intézete, Budapest, III. Zápor utca 47.
Mielőtt megnyomnám a csengőt, még körülnézek: jelentéktelen kis óbudai utca, a sarkon bezárt borbélyüzlet,
egyetlen feltűnő épület áll benne: maga az intézet három
méter magas téglakerítésével. Túloldalt kertészet, a meleg márciusi napon gyerekek palántát ültetnek. Becsöngetek, távolról berregés hallatszik, és kinyílik előttem a
kilincs nélküli vasajtó...
... Elmondom, hogy javító nevelésre ítélt fiatalkorúakról akarok riportot írni, és itt kezdem a munkát.
*
– Kik kerülnek ebbe az intézetbe?
– Azok a 14-18 éves fiatalkorúak, akiket a bíróság javító-, illetve gyógyító-nevelésre ítélt. A javító-nevelésre
ítéltek csak átmenetileg tartózkodnak nálunk – egy-két
hónapig lélektani, munkaalkalmassági és egyéb felmérések céljából –, aztán a fiúk továbbkerülnek Aszódra, a
lányok Rákospalotára. A gyógypedagógiások mindvégig
ebben az intézetben maradnak.
– Mennyi az átlagos létszám?
– 120 körül. Ez hat szakaszra oszlik: négy fiú- és két
lányszakaszra. Az első szakaszba tartoznak azok a fiúk,
akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát, ők
Aszódon ipari szakmát tanulnak majd, a második szakaszba azok, akiknek kevesebb iskolájuk van, ők Aszódon a mezőgazdaságban fognak dolgozni. A harmadiknegyedik szakasz gyépés, a lány első, illetve második
szakasz szervezése pedig azonos a fiúkéval.
– Milyen bűncselekmények miatt kerülnek ide?
– Főleg lopás miatt, ez teszi ki az esetek negyven
százalékát, de alapvető bűncselekménytípus még a rablás, nemi erőszak, illetve tiltott kéjelgés, határátlépési
kísérlet, rendszer elleni izgatás, garázdaság stb.
*
Az ország gyerekei közül mintegy tíz százalék tekinthető veszélyeztetettnek, és a fiatalkorú bűncselekmények
mellett sohasem tapasztalt mértékben ugrik följebb évrőlévre a gyerekkorú bűnözők száma is, mégpedig erőszakos bűncselekményekkel: rablás, nemi erőszak stb.-vel
kapcsolatban.
Az állam sokat tesz a baj megelőzésére. 35 ezer állami gondozott gyereket tartunk nyilván, egy gyerek havonként 1385 forintba kerül. A Művelődésügyi Minisztérium utasítást adott ki, hogy a gyerekvédelem kiemelten
kezelendő, minden beruházási, felújítási megtakarítást
erre a célra kell fordítani. Objektíven mégis rosszabbak a
gyereknevelés és főleg a javító-nevelés feltételei, mint
1945 előtt.
– Hogy lehet ez?
– Az ötvenes évek elején ugyanis az volt a felfogás,
hogy a fiatalkorú bűnözés a szocializmus fejlődésével
automatikusan felszámolódik, ezért megszüntettek egy

csomó intézetet, például a székesfehérvárit, és a megmaradtakat is elhanyagolták.
*
Először az egyik gyógypedagógiás szakaszhoz megyek be. A helyiség, amelyben tartózkodnak, egyszerre
nappali szoba és hálóterem, az iskolapadokat egy függöny választja el az emeletes ágyaktól.
A fiúk testalkatilag két végletes típust képviselnek:
vagy magasak és széles vállúak, vagy még koruknál is
fejletlenebbek. Legtöbbjükön még én is látom a súlyos
idegi elváltozás nyomait. Magatartásukban is két tipikus
szélsőség figyelhető meg: vagy gátlástalanul hanyatt
dőlnek, nevetnek, és a tanár háta mögött dobálják egymást, vagy letargikusan a padjuk fölé hajolnak, jobb
esetben valamit barkácsolnak április 4 tiszteletére.
Az első sorban magas, Beatles-frizurás, kókadt fejű
fiú ül, bal csuklóján fehér kötés.
– Mi történt vele? – kérdezem a nevelőtől. – Tegnap
öngyilkos akart tenni.
– Legyen szíves, hívja ki.
A gyerek kijön, megáll előttünk, a megszokott intézeti szövetpulóvert és kék melegítő alsót viseli. Nyakában
madzagon lóg a lakatkulcsa.
– Hová való vagy?
– Mezőcsát.
– Mit csináltál, mielőtt bekerültél volna?
– Építőipari segédmunkás voltam.
Várok kicsit, hátha magától is mond valamit, de nem
szól, csak cipője orrával rajzolgat a padlódeszkára.
– Mennyit kerestél?
– Ezerkétszázat.
– Hány gyerek van otthon?
– Még öt.
– Mennyi pálinkát ittál meg egy nap?
Most először felemeli a tekintetét:
– Volt úgy, hogy egy fél litert.
– Min buktál le?
– Ott dolgoztam a cseh határ mellett, átjártam bőrkabátokért és áthoztam.
– Mennyit kaptál érte?
– Minden kabátért kétszáz forintot.
– És most miért akartál öngyilkos lenni? – Van itt egy
kecskeméti lány, a Csöpi, nem engednek levelezni vele,
három levelemet is elfogták. Tizenöt Kossuth cigarettát
kiáztattam a mosdóban, megittam, de nem lett semmi
bajom, akkor felvágtam a csuklómat.
Bátortalanul mosolyog:
– Otthon is van egy nőm.
– Ülj vissza, fiam – mondja neki a nevelő, és felém
fordul:
– Ez így van, száz és száz ilyen szerelem alakul ki itt
bent az intézetben, ha a lányok megszöknek Rákospalotáról, mennek le a fiúk után Aszódra, néha össze is házasodnak.
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– Te miért kerültél be, Csicsó?
– Mi lent lakunk Pápán, a város szélén, gyakran bejártunk a piacra a haverommal. Karácsony előtt láttuk,
hogy nincs hús, na mondtam, ha nincs, majd én viszek.
Fogtunk egy nagy öreg kutyát, kicsaltuk a kanálishoz,
megkötöttük egy fához, fejbe vágtuk és megnyúztuk.
Kimostuk a húst a kanálisban és szétválogattuk külön a
csontosat, ami fasírtnak való, azt is külön.
Bevittük a piacra, eladtuk kecskehúsnak kilónként
huszonnyolc forintért, vitték a népek, mint a cukrot.
Egyikünk mindig az ellenőrt figyelte, ha láttuk jönni,
átcsúsztunk a piac másik felére.
De nem ezen buktam le. Beugrottunk egy diákszállóba, loptunk kabátokat, kesztyűt, eladtuk, és feljöttünk
Pestre. Az autóbuszkalauz kiszúrt minket: gyertek be az
irodába, jár még nektek pénz vissza. És hívta a rendőröket.
A szakasz ebédhez sorakozik, a szakaszparancsnok
helyettese, egy sovány, bajuszos, Hitler fiatalkori képeihez kísértetiesen hasonlító fiú vezényel. A többiek csak
morogva engedelmeskednek.
– Ne óberkodj, Próféta.
– Majd takarékra állítom a füled, Próféta. Valaki kinyúl a sorból, és pofon vágja a fiút. Próféta nem mer
visszaütni, csak ingerülten veszekszik.
– Miért hívják őt Prófétának?
– Azért, mert mindent tud. Most április negyedikére
rádiót akar építeni. Ez a rádió majd akkor szól, amikor én
szabadulok.
– Miért hívják őt Prófétának?
– A fene tudja. Állítólag izgatásért. Átmegyek az irodába, és elkérem Próféta személyi anyagát.
„1964-ben Próféta olvasta a Pajtás-ban, hogy a szovjet gyerekek röpcédulákat készítettek és terjesztettek a
német megszállás alatt. Elhatározta, hogy ő is készít a
rendőrök bosszantására. 1964 elején a játéknyomdáján
körülbelül negyven darab röpcédulát nyomott ,Hej Hitler!’ felirattal. Ezt a szöveget füzetlapra húzta le, radírból
horogkeresztet faragott, és ezt is rányomta az elkészített
lapokra. Később, ma már pontosan meg nem határozható
időben, a kész cédulákat megmutatta testvérének, H.
Árpádnak, ő azt javasolta, hogy a feliratokat ragasztószalagra lenne célszerűbb nyomtatni, mert azt könnyebb
terjeszteni. Próféta megfogadta a tanácsot.
Az új röplapokra a következő szövegek kerültek: ,Hej
Hitler’ — horogkereszt lenyomattal — ,Halál az oroszokra’.
A Gyöngyösi út környékén padokra, hirdetőoszlopokra ragasztották ki. Hogy az esetleg mások által készített
röplapoktól meg tudják különböztetni, Kimlebi feliratú
bélyegzővel is ellátták.
1965. február 4-én a Gyöngyösi úti lakótelepen, az
úgynevezett ,Sufni-kör’-ben találkoztak, és azon tűnődtek, milyen vállalkozásba kezdjenek, mert unatkoztak.
Leszedték a Váci úton a vörös és nemzetiszínű zászlókat, később Próféta öccse a piros-fehér-zöld zászlókat
visszarakta, mert azok magyarok.
Állandóan zaklattak egy környékbeli öregasszonyt,
akit azzal gyanúsítottak, hogy bejelentést tesz ellenük a
rendőrőrsön, eltorlaszolták az ajtaját, lábtörlőjét a telep

M OLDOVA G YÖRGY
1934 március 12-én született Budapesten. A mai
magyarországi írónemzedék egyik legtehetségesebb
egyénisége. A Filmművészeti Akadémián tanult,
majd fizikai munkát végzett, később vidám témájú
filmeket írt, sőt, zenés bohózatot. Első igazi irodalmi
alkotása 1955-ben a „Kalina Pál” c. elbeszélése volt,
ez egyszerre rangot adott neki. Legkiválóbbak
szatírikus írásai, legfőbb írói adottsága a szatírikus
véna mellett a hangulatteremtő és környezetábrázoló
képesség. Legutóbbi könyvei: „Gázlámpák alatt”,
„Elátkozott hivatal”, „Rongy és arany”. (Moldova
György részletes írói portréját az „Új Európa” 1968
novemberi számában rajzoltuk meg.) E számunkban
közölt írása, „A tetovált kereszt” c. könyvének néhány részlete mutatja, hogy Moldova egyik kedvelt
műfaja a Nyugaton már jelentős rangra emelkedett
szociológiai riport.
túlsó végére akasztották ki, a kilincsét bekenték bélsárral...”
– Aztán mi történt, Próféta?
– Én nyugodt voltam, azért írtuk füzetlapokra a röpcédulákat, mert így a diákok között fogják keresni a
bűnöst. Egyik este is megyek haza, és az a szokásom,
hogy mielőtt bemennék, előbb mindig be szoktam nézni
az ablakon, de mondom, most nem gondoltam semmire,
nyugodtan besétáltam. Ott áll a nyomozó.
Én csináltam-e a röpcédulákat? Nem. Akkor ki? Mit
tudom én, a telepen is még hét gyereknek van guminyomdája. Persze aztán mintát vettek, és minden kiderült.
– És most hogy élsz?
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– Levelezek lányokkal, csak arról nehéz lebeszélni
őket, hogy bejöjjenek ide látogatóba. Ugyanis én azt
írom nekik, hogy technikus leszek.
– És a politika?
– Tessék elhinni, hogy nagyon megváltoztam. Kapkodva kinyitja a szekrényét, néhány avult
brosúrát vesz elő, melyeket talán már a szerzőik sem
gondolnak komolyan, és mintegy bizonyítékul hadarni
kezd:
– A munkásosztály felemelkedik, Lenin elméjén haladunk előre.
Az egyik sarokban négy összekötözött tűvel és tussal
elmélyülten tetoválnak, tudják, hogy súlyos fegyelmi
büntetés járt érte, de ez nem érdekli őket.
– Mit irtok be?
– Vor Mörder, Előre, gyilkosok!
A kis szőke, bandzsa fiú egyetlen fintor nélkül állja a
tűszúrásokat.
Az intézetben különben a legkülönösebb tetovált szövegeket és ábrákat láttam.
Egy fiú egy doboz cigarettáért megengedte, hogy a
homlokára tetoválják: „hülye vagyok”.
M. élő tetoválás-múzeum, nyakán a fő ütőérre keresztbe oda van írva: „itt vágd el”, a felsőkarján Bonzó
díszeleg, ebédnél egy-egy csonttal megkínálja, és ha
ugratja a muszkliját, úgy néz ki, mintha a kutya valóban
enne. A szája szélén két csikk, a szíve alatt néhány kék
vércsepp, melyek a művész hiányos fiziológiai ismeretei
következtében lefelé keskenyednek, tehát fölfelé folynak.
Jobb combján tetovált kilométeróra „méri” a sebességet,
fenekén két óriási macska lesi a hasadékba bújt egeret, de
M. nem éri be ennyivel, könyörögve kért egy meztelen
nőt ábrázoló képet, hogy ezt a mintát is a mellére verethesse.
Érdekes módon a lányok is tetoválják magukat, ezek
a szövegek és ábrák még kevésbé szalonképesek, elég
legyen megemlíteni egy köldökre tetovált felírást: „megkapod”, a hozzá tartozó lefelé irányuló nyíllal.
A tetoválás legszebb, mondhatni, költői példáit: a
javcsis keresztet és a kínai betűt lent Aszódon láttam, és
ott a maguk helyén beszélek még róluk.
*
Az egyik március végi vasárnapon már ebéd előtt
bementem, látogatási nap volt az intézetben, és H.-csal,
az egykori kajakozó Európa-bajnokkal kettesben mi
láttuk el a kapuügyeletet. H. egy listát ad ide nekem,
akinek a neve mellett kereszt áll, ahhoz nem jöhet látogató, az eltiltás oka legtöbbször szökési kísérlet, ritkábban a
belső fegyelmi rend ellen elkövetett vétség.
Egy órakor nyitjuk ki a kaput, de már tizenegykor ülnek az intézettel szemközti járdaszegélyen...
*
A fiúk tudják: ezt a látogatást azért engedélyezték,
hogy elbúcsúzhassanak hozzátartozóiktól, hamarosan
összeül a beutaló bizottság, és őket viszik le Aszódra.
Egyesek szökésre készülődnek, a konyháról ellopják a
késeket, kalapáccsal fűrészfogúra verik, és átvágják a
rácsokat. Mások egykedvűen veszik tudomásul, játszanak
az asztali Rexen vagy beszélgetnek. Rongykuvik hozza a
sakk-készletet.

MAJOR-ZALA LAJOS:
KÉT FÉM ÖSSZEÉRINTKEZIK
s
megrezdül rajtuk
a melegség
fény csordul ki belőlük
egymásból az erő
két felület tapadása
s
a mindenség
csókban magyarázza
törvényeit
gyere
mi
a két bizonyíték
a sebességet
fokozni
hogy többet
lássunk
látni sebesen
gyorsabban látni
nézni rohanva
a rohanást
– Egy partit, nevelő úr?!
Rakosgatjuk fel a figurákat.
– Mindenkitől megkérdezi, nevelő úr, hogy került ide,
az én történetem nem érdekli?
– Ha akarod, mondd el.
– Azt tudja, hogy az én anyámat 56-ban elgázolta egy
tank, apám pedig börtönben halt meg, azóta a nagyapám
nevel minket. A nővérem már megjárta ezt az intézetet,
nagyanyám sokat sírt miatta, én megesküdtem neki, hogy
sohasem kerülök be ide. Egy állami gyerekotthonban
laktam, vízvezetékszerelő akartam, lenni. Nem volt velem semmi baj, még azt is megengedték, hogy a szünidőben külön munkát vállaljak.
Egyszer beállok egy takarító brigádba, nappal 10, éjjel 15 forintos órabérért, kerestem ötszáz forintot, ebből
százat megettem-megittam, négyszázért pedig vettem
magamnak egy cipőt. Hazamegyek az otthonba, nekem
esik az igazgató, leszid, és elveszi tőlem a cipőt, hiába
mondtam, hogy ezért én megdolgoztam, nem adta vissza.
– Biztos, hogy így történt?
– Csibész becsületszavamra, nevelő úr.
(Ez a legnagyobb eskü, jaj annak, aki megszegi, soha
többé nem fogadkozhat, mert azonnal odavágják neki: te
a csibész becsületszavadat már a Don-kanyarban otthagytad.)
Rongykuvik folytatja:
– Szóltam a haveromnak, és még aznap este megdurrantunk. Kint a hegyekben találkoztunk két fiúval, akik
Aszódról szöktek, kerestünk négyen egy vikendházat és
felnyitottuk.
A házban találtunk egy kis bort meg befőttet, mikor
elfogyott, ketten lementünk a városba, egyikünk tejesüveget lopott a Közértből, a másik visszaváltotta.
– Mit csináltatok egész nap?
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– Hülyéskedtünk, vicceket meséltünk, felpróbáltuk a
gyerekpizsamákat, meg figyeltük, hogy nem jön-e a
tulajdonos. Egyszer jön egy pali, megáll a kertajtónál,
mondom a fiúknak: vigyázzatok, itt a gazda, de a pali
csak gyümölcsöt lopott az aktatáskájába.
– És mit csináltatok volna, ha bejön? Rongykuvik
diplomatikus mozdulatot tesz:
– Kénytelenek lettünk volna lecsapni. Másnap is
megáll egy aktatáskás pali a ház előtt, mi már röhögtünk,
és ott mutogattuk egymásnak: nézzétek, ez is jött lopni,
de a pali nem lopott, csak nézett a ház felé és elment.
– Ő volt a tulajdonos?
– Ő. Jöttek a rendőrök, és elvittek mind a hatunkat.
– Az előbb még csak négyen voltatok.
– Közben felszedtünk két nőt is. A bíróságon el kellett vinnünk a balhét, ez azt jelenti, nevelő úr, hogy be
kellett ismernünk az ügyet. Engem csak egy dolog bántott, a pali azt állította, hogy a vikendház frissen volt
takarítva és festve, és ránk vertek 1000 forint takarítási
díjat is, pedig csibész becsületszavamra minden ragadt a
kosztól.
Engem nem hagyott nyugodni ez a dolog, mikor áthoztak a börtönből ide a Zápor utcába, megszöktem,
kimentem a vikendházba megnézni, vajon kitakarítottáke azóta.
Minden úgy állt, ahogy mi otthagytuk – négy hónappal azelőtt. Visszajöttem és megmondtam az igazgató
úrnak, ellenőriztessék le ők is a vikendházat, és azt az
1000 forintot írják le a számlánkról.
*
Aszódon éppúgy tiltva van a tetoválás, és éppoly rendületlenül tetoválnak, mint a Zápor utcában. A minták
nagyjából azonosak kettő kivételével :
1. A javcsis kereszt. Jobb kézfőre tetovált sima kereszt, fölé annyi vízszintes vonalat húznak, ahány évet az
illető javítóban töltött. Az egykori „javcsisok” kézfogásnál erről a jelről ismerik fel egymást.
2. A kínai betű. Meghatározhatatlan alakú, leginkább
ciril nagy ,,C” betűhöz hasonlító cirkalmas ábra. Állítólag azt jelenti kínaiul, ,,egy mindenkiért, mindenki
egyért”. Ismertem egy egész szakaszt, ahol minden fiú a
mellére tetováltatta, nagyon komolyan vették, felér egy
kisebb vérszerződéssel.

*
T., az ipariak párttitkára egyúttal az utógondozói feladatkört is betölti.
– Mikor vezették be az utógondozást Aszódon? –
1958 óta vannak adataink.
– Évenként hány fiú hagyja el az intézetet? – Változó,
és természetesen az összlétszámtól függ. 1958-ban például 67-en távoztak, 1965-ben 120-an.
– Mi lesz velük?
– Aki első-másodéves korában megy el, tehát még
szakmunkásvizsga előtt, az valamelyik M. M. intézetben
folytathatná a tanulást, de kilencven százalékuk elmegy
segédmunkásnak. Kell a pénz. Aki letette a szakmát, azt
általában el tudjuk helyezni.
– És még milyen formában foglalkoznak az eltávozottakkal?
– Egy évvel a leszámolásuk után mindenkinek levelet
küldünk a bejelentési helyére, és megkérjük, írja meg,
hogy mi történt vele.
Vaskos levélköteget vesz elő:
Elég sokan válaszolnak, beszámolnak a problémáikról. Falun lenézik a javcsisokat, sok helyen a KISZszervezetbe sem akarják felvenni őket.
Részlet egy levélből:
„Egy hét múlva a felvételi bizottság elé álltam. Mikor
elmondtam, az életrajzomat, egy fiatal lány azt kérdezte
hangosan mindenki előtt: ugye, Aszódon javító van? És a
javító szót olyan különös hangsúllyal ejtette ki. Felálltam
a dobogóról, és elindultam kifelé.”
– Sok a probléma a katonasággal is. Ha a sorköteles
évfolyam elég bő, a hadsereg nem hívja be az Aszódon
járt fiúkat. Pedig a többség itt nálunk megszokta a fegyelmet és a parancs végrehajtását.
T. elmosolyodik:
– Igaz, néha akad köztük egy-egy olyan nem mindennapi huligán is.
Az egyik fiút behívják, az első héten odamegy a laktanyaparancsnok ezredeshez:
– Mondja, őrmesterkém, merre van itt a kantin?
Persze rögtön fogdába vágták. Ahogy kiszabadult, és
újra meglátja az ezredest, vállon veregeti:
– Maga kis Nyári Mikulás, most azt hiszi, hogy kitolt
velem?
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosii József szövege

K ERESZTYÉN GYÜLEKEZETNEK FŐPÁSZTORA
– Apáczai Cseri János –
Az első messzetekintő magyar kultúrpolitikus, a
nemzetnevelés apostola, Brassó-megyében, Apáca községben született 1625-ben. A kolozsvári református kollégiumban, aztán a gyulafehérvári főiskolán tanult. Innen
küldik ki ösztöndíjjal Hollandiába egyetemre. 23 éves
ekkor, s mire tanulmányait befejezi hét nyelvet (latin,
görög, héber, holland, francia, angol és arab) beszél.
Filozófiából és teológiából tesz doktori vizsgát a
harderwijki egyetemen s ugyanott avatják doktorrá. Közben nyomda alá készíti „Magyar Encyclopaedia” című
nevezetes munkáját, amely Utrechtben jelent meg 1653ban. Ez az első magyar nyelvű tudományos lexikon: az
akkori teológiai, filozófiai, történeti, nyelvészeti, természettudományi, matematikai, orvosi és gazdasági ismeretek összefoglalása. Elképzelhető, milyen erőfeszítésbe
kerülhetett minden egyes latin műszónak magyar megfelelőt találni, ha arra gondolunk, hogy Szenczy Molnár
Albert csak hat szóval tudta körülírni a matematika fogalmát. Apáczai a magyar tudományos nyelv megteremtésével birkózott s hogy nem egészen sikertelenül, szóalkotásai mutatják (középpont, együttlét, súrlódás, arányos,
osztó, osztandó, számláló, nevező), amelyek ma is használatosak.
„Az utrájektumi akadémián – írja Apáczairól Bod Péter ‚Magyar Athénás’-ában – annyira vitte mind a napkeleti nyelvekben, mind egyéb szükséges tudományokban
elkezdett tanulását, hogy mindenekelőtt nemcsak szép
híre-neve volna és kedvessége, hanem professzorságra is
azon akadémiában hivatalt adnának neki. Melyet fel nem
vállalhatott, kényszeríttetvén az erdélyi eklézsiába a
maga kötelessége szerint visszajönni.” Csulai György
református püspök, „az egész erdélyi igaz vallású keresztyén gyülekezetnek főpásztora” hívja haza tanárnak a
gyulafehérvári főiskolára. Apáczai közben megnősült,
Aletta van der Maet utrechti leányt vette feleségül és öt
évi külföldi tartózkodás után feleségével és gyermekével

tér vissza Erdélybe. „Oda fel Hollandiában professzori
tisztességes hivatala és kenyere lett volna, ha nemzetségéhez, hazájához való szeretete le nem hozta volna” –
írta később jeles tanítványa, az emlékíró Bethlen Miklós.
Mert Apáczai Cseri János Nyugatról hazatérve nagy
álmokat dédelgetett szívében: újjáteremteni a magyar
iskolázás egész rendszerét. Nagyszabású kultúrpolitikai
és pedagógiai programot dolgozott ki, a többi közt általános és ingyenes oktatást követelt, az anyanyelvű tanulás
fontosságát hangoztatta, Barcsay Ákos fejedelmet pedig
egy nemzeti tudós akadémia felállítására próbálta rávenni.
Fájdalommal látta a szégyenletes itthoni tudatlanságot, elmaradottságot, nyomorúságot s kemény hangon
bírálta – a fejedelem jelenlétében! – az erdélyi közállapotokat. Merészségéért, bátor szókimondásáért nagy árat
fizetett. Ellenfelei és ellenségei addig áskálódtak ellene,
amíg távoznia kellett a gyulafehérvári főiskoláról. Kolozsvárra került az ottani úgynevezett kis iskolához.
Az elhanyagolt kollégiumot irigyeivel, rosszakaróival
állandó viaskodások közepette hamarosan sikerült felvirágoztatnia, szegény sorsú diákjainak alapítványokat
szerzett. Iskoláját II. Rákóczi György özvegye, Lórántffy
Zsuzsanna bőkezűen támogatta.
Apáczait fiatalon, 34 éves korában vitte sírba a tüdőbaj. Megőrölte a munka, a gond, a betegség.
,,Apáczait – írja Bethlen Miklós – az Isten ebből az
ostoba háládatlan magyar világból, mely őreá méltatlan
volt, kivette. A szörnyű tanulás, és az Isten háza, és a
közönséges jó miatt való buzgó szorgalmatoskodás
betegíté őt száraz betegségben, melyben is semmit sem
kedvezvén az erős lélek az erőtlen testnek, ki kellett
mennie belőle ultima die anni 1659.”
Önfeláldozó, lobogó lélek volt és bátor szellem. Immár több mint 300 éve nyugszik a kolozsvári házsongárdi temetőben.
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

T ÖBBET ÉSSZEL , MINT ERŐVEL
Réges-régen, talán ennek előtte
ezer esztendővel történt, hogy az
oroszlán a vaddisznóval meg a farkassal nagy erős barátságot kötött, s
a három jó barát együtt indult szerencsét próbálni. No hiszen, amerre
csak elhaladtak, jaj volt mindenféle
oktalan állatnak.
Szörnyen garázdálkodott, pusztított a három jó barát. S mert maguknál erősebbre sehol sem akadtak,
roppant mód elbizakodtak. Mondta
is egy napon az oroszlán:
– Már azt szeretném látni, ki bírna legyőzni minket hármunkat!
– Kicsoda? Hát az ember! – jegyezte meg a farkas.
– Ugyan, ne gyerekeskedj – szólt
az oroszlán –, hiszen én egymagam
leverek egy csapat embert. Hej, csak
jönne már egy felénk!
– Jól van, jól – mondta a farkas.
Alig mentek tovább egypár lépést,
jön feléjük egy iskolás fiú.
– Ez az ember? – kérdi az oroszlán.
– Nem, ez még nem ember – válaszolt a farkas.
– Akkor hát nem is kötök bele.
Mentek tovább. Még száz lépésnyire sem haladtak, egy öregember
tipegett feléjük. De olyan nagyon
öreg volt, hogy alig tudott elébbelébb lépegetni.
– Hát ez az ember? – kérdi az
oroszlán.
– Ez sem az – válaszolt a farkas –
, ez csak volt.
– Hát járjon ez is békével – szólt
az oroszlán.
S továbbmentek, mendegéltek,
mígnem egy nagy rengeteg erdőbe
nem értek. Amint törtettek keresztül
a sűrűségen, hát egy fiatal favágóra
bukkantak.
– Nos, ez az ember? – kérdi az
oroszlán.
– Ez már az! – válaszolt a farkas.
Az oroszlán egyszeribe megszólította a favágót:

– Szerencsés jó napot, atyafi! Azt
mondja rólad a farkas, hogy te
mindhármunkkal el tudnál bánni.
Ugyan bizony, miféle fegyvered
van?
– Nekem? – szólt a favágó. –
Nincs egyebem a fejszénél, na meg –
tette hozzá – talán az eszem...
– Úgy! Az eszed! Hát vedd elé az
eszedet, s győzz le minket.
– Az ám – jegyezte meg a favágó
– , de mikor otthon feledtem!
– Sebaj! Szaladj, farkas komám,
haza az ő házába, s hozd el az eszét.
A favágó most elővett egy darab
papirost, s azt írta rá a feleségének,
hogy egy nagy káposztanyomtató
követ kössön a farkas nyakára. A
farkas elvette a levelet, és sietett vele
a favágó feleségéhez; ezalatt meg az
oroszlán és a vaddisznó úgy vigyáztak reá, akár a szemük világára. De
eltelt egy óra, két óra, három óra, a
1.
Zavaros a Nyárád vize,
Szőke kislány fürdik benne.
Én is megfürödtem benne,
Reám ragadt a szerelme.
2.
Csillagok, csillagok
Szépen ragyogjatok!
Annak a legénynek
Utat mutassatok,
Mutassatok utat
Annak a legénynek,
Ki nem tudja házát
A szeretőjének.
3.
Kamarától jő egy eső,
Arról jő az én szeretőm.
Sárig haja vállát veri,
Gyócs az inge s elkeveri.
Sárig haja szerte lobog,
S az én szívem érte dobog.
Sárig haja szerte lobog,
S az én szívem érte dobog.
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farkas nem jött vissza. Amint a bolond megengedte, hogy a favágóné
követ kössön a nyakára, vége volt
neki, a falusi nép agyonverte a tehetetlen vadat.
A favágó ezalatt szörnyen megéhezett, kenyeret, szalonnát vett hát
elő, s elkezdett falatozni.
– Ejnye – szólalt meg az oroszlán
– , de jó szagú valamit eszel, mi
légyen ez?
– Ez bizony vaddisznó szalonnája – súgta az ember.
Egyéb se kellett az oroszlánnak,
nekiugrott a vaddisznónak, s darabokra tépte.
– Megállj – kiáltott az ember –,
ne így edd meg! Ha szalonnát
akarsz, akkor azt szépen ki kell vágni.
– Az ám – szólt az oroszlán –,
igazad van, nem is jó ez így szőröstül-bőröstül, vágd ki hát, neked van
késed. Hanem tudod, mit? Kötözz
meg egy fához, míg a szalonnát
kivágod, mert nem állok jót magamról, hogy egyszerre föl nem falom.
A favágó se mondatta kétszer,
úgy megkötözte az oroszlánt egy
fához, hogy csak úgy ropogott belé a
csontja. Hanem ezzel még nem érte
be.
– Próbáld meg csak: el tudnád-e
szakítani a kötelet? –mondta az
oroszlánnak.
Az oroszlán nekirugaszkodott, s
a kötél szerteszét szakadozott, mintha nem is lett volna.
– Erősebben, édes fiam, erősebben! – biztatta a favágót.
Hiszen nem kellett azt biztatni.
Most már úgy megkötözte, hogy
elbődült belé az oroszlán, s igazán
szeretett volna megszabadulni. Az
ám, de nem ment ez olyan könnyen,
s a szegény ember is felhasználta a
jó alkalmat: fejszéjével agyoncsapta
a hatalmas állatot.
Megmutatta, hogy: „többet észszel, mint erővel”.
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„Erős igazsággal az erőszak ellen.” (Babits)

„AZ ÉN ÖRÖK HÍREM ”
– ZRÍNYI MIKLÓS –
(1620 május 1.)
350 esztendeje született a horvát hegyek között Ozalj várában. Apja
Zrínyi György, a horvát Brebiriek ivadéka, a szigetvári hős unokája;
anyja a magyar Széchenyi családból származott. Zrínyi Miklós otthon
érezte magát mind a magyar, mind a horvát földön, ő volt az egyik legkiválóbb magyar, ugyanakkor a magyar történelem számára a magyarhorvát szomszédság és sorsközösség legszebb ajándéka. († 1664. november 18.) Zrínyi а XVII. század legnagyobb magyar költője és legkitűnőbb
katonája volt. Amint maga írta:
Nem írom pennával,
Fekete téntával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel,
Az én örök híremet.
BACSÁNYI JÁNOS
(1845 május 12.)
125 esztendeje hunyta le szemét
a felsőausztriai Linzben (sz. 1763
május 9.). Túl volt már a nyolcvanon
és idehaza jóformán mindenki elfeledkezett róla. Pedig nem szolgált rá.
Az egykori tapolcai jobbágyfiú volt
ugyanis a magyarság első kimondottan politikai költője. Az ő hazafisága
már nem csak érzelmi felbuzdulás,
hanem tudatos állásfoglalás és kockázatvállalás.
IV. BÉLA
(1270 május 3.)
700 esztendeje halt meg „Magyarország második megalapítója”.
A könnyelmű II. Endre és az uralkodni vágyó Meráni Gertrud gyermekei nem ütöttek szüleikre. Erzsébet szent lett, Béla meg a következetes, erélyes és szívós szervező mintaképe. Tudatosan nagyapját, a hatalmas III. Bélát választotta példaképül és megpróbálta a birtokos osztályok ellenére is visszaállítani a régi,
szinte korlátlan királyi hatalmat. De
minden fáradozását, egész addigi
életművét összetörte a tatárjárás.
Mikor 1242-ben Dalmáciából visszatért, az ország nagy része üszkös

pusztaság volt, ahová csak lassanként szállingóztak vissza a kevesek,
akik rejtekhelyeken vagy néhány
biztos várban vészelték át a szörnyű
vihart. A feladatok emberfelettiek
voltak: újra megszervezni a közigazgatást, a rendet, a közösségi élet
legelemibb biztosítékait, ugyanakkor
harcolni, készülni újabb, még nagyobb küzdelmekre. IV. Béla hadat
vezetni nem tudott, de országot építeni és átszervezni igen.
LÓCZY LAJOS
(1920 május 13.)
50 éve halt meg a világhírű magyar geológus és földrajztudós. Sírja
a Balatonarács-i régi temetőben van.
(sz. 1849 november 3, Pozsony.)
Mint Belső-Ázsia tudományos feltárója szerzett világhírnevet. Széchenyi Bélának, a nagy Széchenyi fiának keletázsiai expedíciójával került
el oda mint geológus. Eredetileg
keletről, nyugatra, Kínából Turkesztánon át akarták átszelni Ázsiát, de a
különféle lázadások miatt a kínai
hatóságok nem merték őket tovább
engedni. Küzdeniük kellett a lázzal,
az életükre törő tibeti papokkal, de
nem kisebb megpróbáltatást jelentett
például egy hatvan fogásos kínai
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díszebéd sem. A Gobi-sivatag és a
tibeti határhegyek geológiai és művelődéstörténeti rejtelmeire először
Lóczy hívta fel a szakemberek figyelmét. Stein Aurél, a világhírű
magyarszületésű ázsiakutató több
óriási fontosságú felfedezését is az ő
útmutatásainak köszönhette.
Életének legnagyobb műve mégis a Balaton környékének geológiájáról szól. Épp halála évében jelent
meg, s a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával tüntették ki érte.
Ez a könyv a „Balaton Tudományos
Tanulmányozásának
eredményei”
című hatalmas, nemzetközi viszonylatban is párját ritkító sorozatban
jelent meg. E sorozatnak is Lóczy
volt egyik főszerkesztője és szellemi
irányítója. Nemzetközi érdekű kutatásaiért elnyerte a Berlini Földrajzi
Társaság és a Francia Akadémia
kitüntetéseit. Hírnevének és tekintélyének legszebb jelképes kifejezése
az a kis havasi gyopár csokor lett,
amelyet üveg alatt sírkövébe foglaltak. A messzi Himalájából küldte
Stein Aurél.
EDVI ILLÉS ALADÁR
(1870 május 25.)
100 esztendeje született Pesten,
ugyanott halt meg 1958 júniusában.
Festő és grafikus volt. Tanulmányait
Greguss Jánosnál és Székely Bertalannál végezte. Járt Párizsban a
Julian Akadémiára, majd Londonban
tanulmányozta az angol vízfestészetet. Akvarelljeivel lett a legismertebb.
A „Ladmócz” és a „Kalotaszegi
varróasszony” című képeivel már a
századfordulón elnyerte az Esterházy-díjat. Fáradhatatlanul kutatta a
magyar népművészetet, témáit szerette onnan venni. Volt a Képzőművészeti Főiskola tanára, festett Erdélyben, Hollandiában és Törökországban. Képei a hazai múzeumokon
kívül külföldön is megtalálhatók.
.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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CARL GUSTAF STRÖHM:

BONN ÉS M OSZKVA
érdekében, készülődése az európai biztonsági konferenciára és ezzel együtt Bonnal folytatott párbeszéde mind egy
és ugyanazon célra irányul: a Szovjetunió pozícióját
Keleteurópában megtámadhatatlanná tenni.
Persze, ha a keletnémetek kis tüntetésére gondolunk
is, csak látszatra tűnhetik úgy, hogy az erfurti találkozó és
Egon Bahr bonni államtitkár moszkvai tárgyalásai nem
illenek bele a Szovjetunió ideológiai vagy éppen katonai
elképzeléseibe. Mert, amíg Bonnban enyhülésről és békerendről beszélnek, a szovjet ideológusok máris „az osztályharc nemzetközi síkon folyó élesedését” hangoztatják.
A szovjet hadsereg nemrégiben tartotta hadgyakorlatát,
amely a második világháború óta a legnagyobb volt. A
megadott irány: északról-délre, vagyis a Balkán, Románia
és Jugoszlávia. Ezzel egyidejűleg a Középkeleten fokozódik Moszkva egyiptomi katonai elkötelezettsége, úgyhogy nincs messze a nap, amikor a szovjet pilóták és a
szovjet rakéták kezelői harcközelbe kerülhetnek az izraeliekkel.
Ilymódon a német kérdés, amelyet egyes bonni körök
szívesen látnának önmagában, elszigetelten, Moszkva
szemszögéből nézve csak a nagy összefüggések egy része. A szovjet vezetőség világosan látja a veszélyt, amelyet egy gazdaságilag vonzó Nyugateurópa jelent a számára: a prágai tavasz az oroszokat, ha már előbb nem
tudták, erre világosan megtanította.
Az oroszok jó pszichológusok és így azt is világosan
látják, hogy Nyugatnémetország szerkezetileg gyenge.
Mert a nyugatnémet köztársaságot, amelyről joggal
mondják, hogy gazdasági óriás, de politikai törpe, a bűntudat problémája gyötri, s önmaga identifikációjával,
állami személyisége pontos meghatározásával küzködik.
A bonni politikai pártok évek óta folyton arról beszélnek,
hogy a német kérdés „megoldásának a kulcsa Moszkvában van”. A bonni politika így a német kérdésben kulcspozíciót biztosított a Szovjetuniónak. 1969 szeptember
28-ig, vagyis amíg Bonnban a régi kormány volt uralmon,
a Szovjetuniónak ez a kulcsszerepe természetesen csak az

Az ellenséggel folytatott politikai küzdelemben Lenin
felállította ezt a tételt: ,,Ki – kicsodát?” Vagyis ki kicsodát fog térdre kényszeríteni? Ki erőszakol meg és kit?
Nem kétséges, hogy a mai szovjet vezetőség ugyanennek
a tézisnek a szellemében szemléli az európai helyzetet, és
ugyanez az aspektusa a Kreml Németország irányában
folytatott politikájának is. Az is bizonyos, hogy Moszkva,
Nyugatnémetország új helyzetének felmérése alapján,
még bizonyos kockázatok vállalására is hajlandó, olyanokra, amelyek azelőtt elképzelhetetlennek tűntek. Hogy
csak egy példát említsünk: amikor Willy Brandt nyugatnémet kancellár Erfurtba ment, a lakosság valósággal
tüntetett az össznémet gondolat mellett és ez Moszkva
számára kétségtelenül nem volt kockázat nélkül.
Mert az erfurti eset, az ottani lakosság magatartása
megmutatta, hogy az úgynevezett „Német Demokratikus
Köztársaság” polgárai még mindig nem mondtak le a
nemzeti önrendelkezés jogáról, erre a „bacilusra” fogékonyak. Másként megfogalmazva: ugyanazok a tényezők,
amelyek Csehszlovákiában a prágai tavaszt eredményezték, lappangva ugyan, de Ulbricht államában is jelen
vannak. Ezekután Moszkva az erfurti találkozóból azt a
tanulságot, illetve következtetést vonja le, hogy az eddiginél is jobban erősítenie kell azokat a szálakat, amelyek
a birodalom peremvidékét Moszkvához kötik. És
ilymódon a nyugatnémet kancellár megjelenése a német
Demokratikus Köztársaság területén hosszútávon épp
ellenkező hatással járhat, mint ahogyan azt Bonn várta.
Bonn ugyanis arra számított, hogy keleti politikája a
keleteurópai blokk kötelékeinek lazítását eredményezi,
ezzel szemben most nagyon is valószínűnek látszik, hogy
Kelet-európát, a kisebb kommunista államokat az eddiginél is erősebb bilincsekkel kötik Moszkvához.
De a bonni kormány politikájától függetlenül is a
Szovjetunió a maga hatalmi előterében a szociális integráció megerősítésére törekszik, továbbá az úgynevezett
szocialista világrend megszilárdítására. Alapos a gyanú,
hogy Moszkva serénykedése a kelet-nyugati tárgyalások

KÜLÖNÖS HAZA
„A neo-sztalinizmus teoretikusai, akik között egyre gyakrabban tűnnek fel olyan filozófusok, politológusok
és szociológusok, akik egyben katonai rangfokozattal is rendelkeznek, manapság egyre gyakrabban revideálják
azokat a pozíciókat, amelyek a desztalinizálás után érvényesek voltak.
A neo-sztalinizmus e propagandistái igyekeznek megkonstruálni az ú. n. „szocialista világrendszer” épületét. Először azt mondják, egyfajta „szocialista államközösségről” van szó, anélkül, hogy pontosan kifejtenék,
mit értsünk rajta és hol vannak a határai? A következő tézis aztán már így hangzik: „a szocialista országok
népeinek és az egész világ dolgozóinak egységes szocialista hazája”. Ezt követi azután a tétel, hogy „a katonai
integráció objektív törvényszerűség, a szocialista államok kötelessége”.
A „szocialista világrendszert” megrajzoló munkáikban a szerzők még csak azt felejtették el közölni, hogy
ezt a különös hazát hogy hívják, mi a fővárosa és mi a neve a katonai főparancsnoknak. De azt hisszük, ez
felesleges is, mert hiszen ez magától értetődik...”
(A belgrádi „Borba” cikkéből, 1970 március 18.)
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elméletre korlátozódott, a gyakorlatban nem került sor
alkalmazására, mert a bonni nagykoalíciónak legalább
egyik pártja Moszkva feltételeitől mindig visszariadt.
Bonnban aztán megtörtént a kormányváltozás, de a
Szovjetunió követelései azóta semmit sem csökkentek.
Viszont, úgy tűnik, hogy a német kívánságok zsugorodtak
össze. Az Ulbricht-féle Németország elismerése jóformán
kész tény, csak még nem kodifikálták.
Egon Bahr Moszkvában gyakorlatilag elfogadta a
Szovjetunió keleteurópai hegemóniáját, amikor az előzetes tárgyalások alkalmával belenyugodott ebbe a formulába: „kiinduló bázis az Európában ma fennálló tényleges
helyzet”. Bahr moszkvai tárgyalásainak egyetlen konkrét
eredménye, hogy Leningrádban nyugatnémet konzulátus
nyílik. Ily hosszú tárgyalások után ez, mint első siker,
nem túlságosan látványos.
De tehetett-e másként? Okosabb lett volna vajon, ha a
szovjet szuperhatalommal szemben megmerevedik a régi
formula bázisán? Duckwitz államtitkár, aki párhuzamosan
Varsóban folytatott tárgyalásokat, azt mondotta, hogy
ezek a nyugatnémetlengyel megbeszélések „korán” kezdődtek. Korán – vagy későn: ugyanez lehet a sorsa a
nyugatnémet-szovjet tárgyalásoknak is.
Lehet, hogy már későn, mert tulajdonképpen Hruscsovval kellett volna tárgyalásba bocsátkozni, például a
kubai válság után, amikor a szovjet pártfőtitkár tehermentesítést keresett Kína miatt.
Vagy talán korán, mert a jelenlegi szovjet vezetést
nem a kiegyezés érdekli, hanem a partner lerohanása. A
parlamenti demokráciák, különösen pedig a jelenlegi
bonni kormány tragédiája az, hogy – választások miatt –
sohasincs ideje várni.
Az a sietség, amellyel a bonni kormány a keleti politika terén próbálkozásait űzi, lassanként már egyáltalán
nem kívánatos melléktermékeket hoz létre. Az engedékenység (jóllehet csak fogalmazásban jelentkező engedékenységről van szó) máris szárnyat adott a moszkvai
dogmatikusoknak és neosztalinistáknak. Egy régi marxista tétel úgy hangzik, hogy ha valami esik, azt nem árt még
jobban meglökni, s Moszkva most ennek a tézisnek a
szellemében igyekszik a nyugatnémet kormányt egészen
puhára főzni.
A moszkvai stratégia szerint száz kicsi lépést kell tenni, amely önmagában és egyenként mind veszélytelennek
tűnik, de együttesen és összegezve megváltoztathatja a
nyugatnémet „külön-államnak” a lényegét.
A moszkvai lélektani akció mindent figyelembe vesz:
a német Rapalló-álmokat, a németek elégedetlenségét a
Nyugattal és a NATO-val, a jelenlegi kormányon levő
szociáldemokrata pártnak még az ellenzéki időkben született fenntartásait a bonni állammal szemben.
Ehhez járul még az úgynevezett „egységes baloldali
antifasizmus” illúziója, aminek jele a Buchenwald-i közös
koszorúletétel volt, amikor a nyugatnémet kancellár és a

keletnémet miniszterelnök közösen állt az emlékműnél.

C ARL G USTAF STRÖHM
Carl Gustaf Ströhm, lapunk mai vezércikkének
szerzője az egyik legkiválóbb kommunista-szakértő
nemcsak Nyugatnémetországban, hanem Európában
is. Lapunkat már régebben is kitüntette egy-egy írásával. Németországban a „Christ und Welt” című
tekintélyes hetilap keleteurópai rovatvezetője, állandó szereplője a televízió orosz problémákat tárgyaló
kerekasztal-beszélgetéseinek. Cikkét exkluzív írásként bocsátotta az „Új Európa” rendelkezésére, más
magyarnyelvű lap számára az átvételt nem engedélyezi.
Ezenkívül Moszkva abban is bízik, hogy kijátszhatja a
semlegesség eszméjét, tekintettel a jelenlegi nyugatnémet
kancellár skandináv kapcsolataira.
Palme svéd miniszterelnök bonni látogatása idején
ugyanis a moszkvai rádió felszólította Nyugatnémetországot,
hogy kövesse a svédek példáját. További és nem lebecsülendő tényező ebben a játékban a Szovjetunió hatalmával
szemben tapasztalható illúzió, amelyet már évtizedekkel
ezelőtt, – ezt éppen magyar olvasóim tudják a legjobban –
a Budapestről elindult Koestler Arthur világos elemzéssel
felmutatott. Ez a tényező – az illúzió – most első ízben
lehet hatásos a bonni köztársaság életében, és e tekintetben csak kevésbé fontos, hogy Willy Brandt a Szovjetunió játékát átlátja vagy sem. Fontos az egész keret,
amelybe Brandt politikája be van állítva.
Látnunk kell a veszélyt, s a bonni kormánynak is fel
kell ismernie, milyen ingoványos talajon jár. Mert egyetlen helytelen lépéssel nemcsak a maga helyzetét ronthatja
el, hanem a Szovjetuniót is tehermentesítheti, Moszkva
helyzetét is könnyítheti, amire annak szüksége is van,
hogy a maga hatalmi körletében megregulázza a revizionista és nemzeti kommunista erőket és törekvéseket. Nem
lehet Moszkvával tárgyalni és ugyanakkor úgy tenni,
mintha a neosztalinizmus nem léteznék. A jugoszláv
kommunisták elég világosan elemezték ezt a
neosztalinizmust, amikor a „Borba” hasábjain rámutattak
arra, hogy a Szovjetunió az általa lanszírozott „európai
békerend” minden lehetőségét könyörtelenül ki akarja
használni, hogy vélt vagy tényleges ellenfeleit a falhoz
szorítsa.
Szovjetunió taktikája tehát arra irányul, hogy tehermentesítse magát, mégpedig a Nyugat költségére, anélkül,
hogy ő maga bármit is feladna.
S közben készíti új akcióit a Balkánon és a Közelkeleten.
És úgy tűnik, hogy egyik a másikból következik, tehermentesítés itt és új akció ott – okozati összefüggésben
áll.
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POGÁNY ANDRÁS:

NIXON ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK
– Az új amerikai külpolitika és amit számunkra jelenthet... –
meg kell változnia. Az amerikai atyáskodás és
predomináció politikájának nincs helye többé. Egyenlő
társasviszony alapján közösen kell keresnünk a világot
terhelő problémák megoldását. Ennek az új
társasviszonynak létrehozását célozza az új úgynevezett
Nixon-doktrina is, mely Európa irányában is lényeges
változást jelent az amerikai külpolitikában. Eszerint az
Egyesült Államok változatlanul vállvetve áll szövetségesei mellett: Európát éppúgy nem kívánja magára hagyni,
mint pl. saját nemzettestén kívül eső alaszkai birtokát.
Ugyanakkor Amerika mind Európában, mind a világ
egyéb részén képtelen – és nem is hajlandó – arra, hogy
egyedül vállalja a szabad világ védelmének minden
egyes fázisát. Segíteni fogunk ott, – mondja az elnöki
beszámoló –, ahol ez a segítség jelenti a differenciát (már
tudniillik győzelem és vereség között) és ahol ez a segítség saját nemzeti érdekeinket is szolgálja.
Európával fennálló erős szövetségi viszonyunk azért
is fontos, – mondja Nixon elnök – mert csak így kísérelhetjük meg végre Európa természetellenes megosztottságának a megszüntetését. E téren nincsenek illúzióink, –
mondja az elnöki átirat. Ez csak lassú történelmi fejlődés
eredménye lehet csupán, nemzetközi tárgyalások ezen a
természetellenes helyzeten segíteni nem tudnak. NyugatBerlin kérdésében, az egymás ellensúlyozására fenntartott nagy katonai erők ügyében, és a normális gazdasági
és kulturális kapcsolatok elé emelt mesterséges akadályok vonatkozásában azonban mielőbb megoldást kell
találnunk. Az Egyesült Államok, volt háborús nyugati
szövetségeseivel együtt, megkísérli az első két pont rendezését, míg a Német Szövetségi Köztársaság kormánya
keleti szomszédai felé kísérli meg nemzetközi kapcsolatai normalizálását. Miután Németország kérdése az európai keletnyugati viszony kulcsa, az Egyesült Államok
örömmel üdvözölné, ha a német kísérletezés eredménynyel járna. Ahogy Nyugateurópában megszűnt a háború
utáni állapot, úgy ideje már, hogy Európa közepén is a
jelenleginél tartósabb és kielégítőbb rendszer alakuljon
ki.
Lehet, – mondja az elnöki beszámoló – hogy a második világháború idején Oroszország némi joggal hivatkozhatott arra: Kelet-Középeurópa és Kelet-Európa volt
az a felvonulási terület, ahonnan történelme folyamán
ellenségei ismételten megrohanták. A mai háborús technológia fejlettségének korszakában viszont KözépEurópa stratégiai fontosságát emlegetni teljesen időszerűtlen. Ezért az Egyesült Államok kijelenti, hogy a
keleteurópai államokat szuverén országoknak tekinti s
nem valami mammut-tömb kis részeinek. Olyan doktrínát, amely a keleteurópai államokkal való kapcsolataink
megjavítását megnehezíti, vagy akadályozza, nem fogadunk el. Készek vagyunk ezekkel az államokkal önállóan
tárgyalásba bocsátkozni s olyan ütemben keresni velük a
normalizálódás útját, amilyen ütemben ők erre hajlandók
lesznek. Románia, már példát mutatott a többi állam

I.
Ez év február 18-án Nixon elnök összefoglaló külpolitikai jelentést küldött az Egyesült Államok kongresszusához. Az elnöki jelentést „State of the World” névre
keresztelték, utalással az évente hagyományosan megújuló januári, elnöki „State of the Union” beszámolóra.
Ilyesfajta külpolitikai összefoglaló mindezideig ismeretlen fogalom volt az amerikai alkotmányos életben. Nixon
elnök sajtókonferenciáján maga is „vízválasztónak” nevezte üzenetét, határkőnek a hatvanas években követett
amerikai külpolitika és az általa kezdeményezett új politikai irány között. Jelzi, hogy a nixoni külpolitika gyökeresen más irányba kíván haladni, mint elődei, noha szükségképpen a már megépített alapokon.
Ha ezt a rendkívül terjedelmes elnöki okiratot jellemezni és kivonatosan ismertetni kívánjuk, elöljáróban
meg kell állapítanunk róla, hogy az kézenfekvően becsületes megnyilatkozás. Nincs szó új frontról, amerikai
álomról, amit az amerikai nép messiási hivatása során
hivatott valóra váltani az egész világon, nincs ködösítés
és nincs szó felszabadításról sem. Ezzel szemben, minden zenebona nélkül a jelentés elénk varázsolja a ma
problémákkal terhelt világát, álmok és illúziók nélkül. A
kép, amit kapunk, nem derűs és szívet vidító ugyan, de
legalább reális és igaz.
A világháború utáni nemzetközi állapot nincs többé, –
mondja a jelentés – s a nemzetközi béke új feltételeit kell
megteremtenünk. A béke azonban több, mint csupán
háborúmentes állapot. Az igazi, régen nélkülözött békét
kívánjuk, – hangzik a jelentés – s ennek a mai világban
három feltétele van. Először kell, hogy az igazi béke
valamennyiünk közös kincse legyen, azt egyoldalúan
megvalósítani tehát nem lehet. Másodszor a békének
mindaddig, míg Amerikát és szövetségeseit fegyveres erő
fenyegetheti, katonai erőn kell nyugodnia, mert katonai
erőnk hanyatlása vérszemet adna azoknak, akik az agresszió gondolatával játszanak. Harmadszor, de nem
utoljára, nemzetközi tárgyalásokra mindig készen kell
állnunk, mert problémáinkat tartósan és maradéktalanul
csak tárgyalások útján oldhatjuk meg. Életfontosságú
nemzeti érdekeinket egyik fél sem fogja nemzetközi
tárgyalások során elkótyavetyélni, ugyanakkor az is igaz,
hogy nemzeti érdekeink legfőbb biztosítéka a jól megalapozott nemzetközi béke lenne. Ezt az atomerő jelenlegi nemzetközi megosztása is mindkét fél számára parancsolólag előírja, – teszi hozzá az elnök.
A Nixon-féle külpolitika fő érdeklődési köre Európára irányul. A Kennedy- és Johnson-féle csendesóceáni
orientációnak nyilvánvalóan vége van, s az atlanti szövetség gondolata újjászületett Washingtonban. Az elnök
nyíltan ki is mondja ezt. Szerinte Európa a világbéke
legfontosabb eleme, s a közeljövőben a tartós béke épületének sarkköve lesz. Az az Európa, mely a második világháborút követően romokban hevert, ma már nem
létezik, ezért az amerikai magatartásnak is alapvetően
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számára. Ezt annál inkább meg kellene tenniök, mert
amíg Európa megosztottsága tart, az európai stabilitás és
béke csak remény marad. Nem felejtjük el azt sem, hogy
mind Nyugat-Európát, mind Amerikát ezekhez az államokhoz erős történelmi kapcsolat fűzi s ezt a kapcsolatot
nemcsak fenntartani, de megújítani is akarjuk.
Egy valóban egészséges biztonsági helyzet előfeltétele az is, hogy a Szovjetunió is normalizálja viszonyát a
keleteurópai államok vonatkozásában. Végre meg kell
szabadulnia a németek iránt érzett anakronisztikus félelmétől, és be kell látnia, hogy saját biztonsága és KözépEurópa stabilitása is a megbékélés szellemében érhető el
leginkább. Ha ezt sikerül elérnünk, úgy a tárgyalások
korszakát a béke korszaka fogja felváltani Európában is.
Senki ne higyje, – írja Nixon elnök a beszámoló egy
másik részében – hogy illúziókat táplálunk a Szovjetunió
irányában. A Szovjetunió volt az, amely fegyveres erőt
használt saját szövetségeseivel szemben: 1953-ban KeletNémetországban, 1956-ban Magyarországon, 1968-ban
pedig Csehszlovákiában. Azt is tudjuk, hogy a kommunista világ nem hajlandó egyik napról a másikra feladni
alapvető hittételeit. Az is nyilvánvaló, hogy a Vietnámba
özönlő hadianyag tekintélyes részét a Szovjetunió küldi
oda s így nagy felelősséget visel a délvietnámi konfliktus
elhúzódásáért is. Közelkeleti szerepe is erősen kifogásolható.
Békét keresünk, tárgyalások útján. Mindaddig azonban, míg egy erős nép gyengébb szomszédja belügyeibe
avatkozik a világ bármely pontján, nem beszélhetünk
békéről. Béke csak akkor lesz, ha a gyenge ugyanolyan
biztonságban élhet, mint az erős és ha a szabadság őszinte hívei mindenütt szabadon élvezhetik szabadságukat –
fejezi be hosszas elmefuttatását az Egyesült Államok
elnöke.

Ma azonban 1970-et írunk és nem 1960-at. Az atomhatalom megosztottsága, a vietnámi háború, McNamara,
McBundy, Rostow és Averell Harriman évtizedes mesterkedése azt eredményezte, hogy az Egyesült Államok
katonai fölénye jóformán eltűnt, nemzetközi tekintélye
hanyatlóban van, belső életét kommunista-pacifista-faji
lázongások és forradalmak fertőzik meg s a múlt évtized
legutolsó éveiben még a volt elnöki megnyilatkozások
hitelét is nyíltan és széles körben kétségbe vonták. Ilyen
körülmények között érthető, hogy Nixon elnöknek a
politikai prioritások kérdésében, akarva nem akarva,
drasztikus elhatározásokra kellett jutnia. Ez eredményezte azt a megállapítását, hogy ma nem a konfrontáció,
hanem a tárgyalások korát éljük: a szabadság végső győzelme felé vezető út tehát lassú, s csak türelmes építőmunka, nem pedig fegyveres vagy fegyvertelen erőszak
eredménye lehet. Ez az a pont, mely a rabnemzetek
szempontjából negatív álláspont, de korántsem irreális. A
nagy nemzetközi erők játékszabályai, akármennyire
kellemetlenek, természetesen magyar vonatkozásban is
irányadóak azon a nemzetközi politikai játékporondon,
ahol egyedül remélhetünk kedvezőbb helyzetet teremteni
elnyomott véreinknek a Dunavölgyében.
Mi magyarok és velünk sokmilliónyi sorstársunk a
rabnemzetek köréből, tudjuk, hogy ez a katonai erőn
alapuló tárgyalási kísérlet ugyanúgy csődöt fog mondani,
mint ahogy eddig minden ilyen kísérlet csődöt mondott.
A kommunista oldalon ma is az ideológia megszállottjai
vannak uralmon, akik változatlanul el akarnak temetni
bennünket s ezt, külpolitikai expozéjából kitűnően, az
elnök is igen jól tudja. Mégis, az elmúlt tíz esztendő
szinte katasztrofális amerikai külpolitikájának következtében előállott nemzetközi helyzet alapján nincs más
választása, mint újra megkísérelnie a lehetetlent. Újra be
kell bizonyítani Amerika és a szabad világ jólétben elpuhult közvéleményének, hogy a Szovjetunióval még mindig nem lehet egy tálból cseresznyézni.
Ebből a fent említett negatívumból keletkezik a másik
negatívum is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a külpolitikai
jelentés a Vasfüggöny mögötti államok vonatkozásában a
„status quo ante” alapján áll. Noha kifejezést ad annak a
véleménynek, hogy itt lenne az ideje: Középeurópában
normális politikai helyzet alakuljon ki, – az első negatívumból szükségszerűen következik a második s így az
elnöki expozé aligha foglalhatott el más álláspontot.
Mint mindig, váratlan fordulat lehetősége adva van.
Az orosz-kínai konfliktus aligha várható kiélesedése, új
balkáni komplikációk Jugoszlávia vonatkozásában, nemzedékváltozás szülte rendszerváltozás a Szovjetunión
belül, mindez teremthet olyan helyzetet, amely a Nixonféle, ésszerűen katonai erőre alapozott egyezkedési kísérletet nagymértékben elősegítheti. Rebus sic stantibus
mégis azt kell mondanunk, hogy a Nixon-féle vállalkozás
elkerülhetetlen, de negatív előjelű vállalkozás, becsületesen megvallott kísérlete a majdnem lehetetlennek, amit
meg kell értenünk, annak sok szerencsét kívánhatunk, de
amelytől Közép-Európa és Magyarország vonatkozásában sokat várnunk és remélnünk nem lehet.
Az elnöki dokumentum számos pozitív oldala közül
elsőnek a Brezsnyev-doktrina egyenes, hivatalos és fél-

II
Az Egyesült Államok elnökének külpolitikai beszámolója csak azok számára kiábrándító dokumentum, akik
a külpolitikát saját álmaik varázsában, nem pedig reális
megvilágításban nézik. A „state of the world” jelentésnek
vannak pozitív és vannak negatív oldalai, melyet tényként tudomásul kell vennünk és jövőbeli tennivalóinkat
ennek figyelembevételével és úgy kell meghatároznunk,
hogy az adott körülmények között a maximális jót biztosíthassuk az elnyomott magyar nép számára.
A Nixon-jelentés negatív részét az okozza, hogy az
Egyesült Államok jelenlegi elnökének politikáját és sztatikus adottságait elődeinek politikája determinálta. Nem
Nixon kezdeményezte a hídépítés politikáját, de neki kell
élnie vele. Nem ő szereltette le a törökországi atomröppentyű állomásokat, de a közelkeleti következményekkel
neki kell szembenéznie, beleértve a Földközi-tengeren
cirkáló szovjet hajóhadat. Nem ő keveredett bele egy
naivul és rosszul vezetett dzsungelháborúba, a csődtömeg
mégis az ő nyakába szakadt. Nem ő kényszerítette Amerika érdeklődését a csendesóceáni térségre s hagyta a
NATO-t ebek harmincadjára, a jelenlegi helyzet minden
ódiuma mégis az övé. Ha 1960-ban Nixon lehetett volna
az Egyesült Államok elnöke, a hatvanas évek politikai és
diplomáciai fejlődése gyökeresen más irányt vett volna.
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remagyarázhatatlan amerikai visszautasítását kell említenünk. Ennek jelentősége óriási, éppen ezért sürgette
elsősorban a magyar emigráció, országos egyesületei
beadványán keresztül, 1969 júniusa óta e doktrina elnöki
visszautasítását. Nem hiába instanciáztunk: elértük, amit
annyira akartunk. Az Egyesült Államok elnöke, urbi et
orbi, visszautasította a szovjet imperializmus legújabb
kísérletezését, elismerte a közép-keleteurópai államok
teljes szuverénitását. Ezzel lehetetlenné teszi a Brezsnyev-doktrina nemzetközi jogi elismerését. Ezért őszintén hálásak lehetünk Richard Nixonnak. Ugyancsak
nagyjelentőségű annak nyilvános hangsúlyozása is, hogy
Európa minden baja természetellenes megosztottságából
ered, és sem Nyugat-Európa, sem az Egyesült Államok
nem hajlandó feladni azokat az erős történelmi kötelékeket, amelyek a Vasfüggöny mögötti népekhez fűzik.
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a dokumentum a
régi értelemben vett „hídépítés” kifejezést egyetlen egyszer sem használja; nem említi, – s így nem is adja fel! –
az Atlanti Kartában, az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és egyéb alapvető nemzetközi szerződésekben az
elnyomott népeknek s így Magyarországnak is biztosított
nemzetközi szuverén jogait. Megemlítést nyert az is,
hogy 1956-ban Magyarország fegyveres erőszak áldozata
lett s mindaddig, míg egy erős nagyhatalom szomszédai
belügyeibe üti az orrát, igaz béke aligha lehet, hozzátéve,
hogy a mai világban konvencionális stratégiai meggondolásokkal ilyen imperialista magatartást igazolni nem
lehet.
Fentiek figyelembevételével elmondhatjuk, hogy a
Nixon-féle „vízválasztó” dokumentum pozitív oldala
jóval erősebb, mint a negatív. Mindenesetre, akár tetszik
nekünk, akár nem, ez az a külpolitikai keret, melyben az
Egyesült Államok és feltehetőleg a nyugateurópai kormányok mozogni fognak, tehát mint politikai realitást,
ezt nekünk is nagymértékben figyelembe kell vennünk.
Néhány fontos konklúzió önként adódik s talán nem
felesleges, ha ebben az egyébként magyar szempontból
amúgy is kritikus évben valamennyiünk számára megkíséreljük csokorba foglalni e következtetéseket:
1. Noha a nyugati politika céljának hivatalos körülhatárolása feltétlenül szemmel tartandó és jövőbeli politikai
akcióink megszabásánál és kívánságaink megszövegezésénél irányadó, a nyugati politika és a szabadföldi magyarság célkitűzései korántsem azonosak. Nixon elnök és
a többi nyugati államférfi nem magyar hazafiak. Ennélfogva saját követeléseinket a mindenkori nyugati politika
elvi vonalához szabni igen siralmas és naiv, ugyanakkor
saját hangszerelésünket és akcióinkat nem ahhoz szabni
igen botor dolog lenne. A magyar nemzet a maga alapvető igényeit, melyek amúgy is nemzetközi szerződések és
elfogadott princípiumok egész során alapulnak, az 1956os magyar forradalom alapköveteléseiben véglegesen
megszabta. Magyarország teljes szuverénitásának visszaállítása, az ország függetlensége, idegen csapatok visszavonása, nemzetközi ellenőrzés mellett megtartott, többpártrendszeren alapuló, szabad és titkos parlamenti választások és a magyar nép emberi jogainak teljes biztosítása az ország határain belül és kívül, – mindez olyan
igény, amelyről senki kedvéért soha le nem mondtunk és

soha lemondani nem fogunk, bármilyen új irányba gördüljön is a nyugati külpolitika szekere.
2. Teljes elvi integritásunk fenntartása mellett, az
adott politikai realitások szorító súlyától korlátozva,
jövőbeli aktivitásunk a következő pozitív és negatív
formában bontakozhat ki mindaddig, míg a Nixon-féle
külpolitikai összefoglalóban lefektetett elveket valami
előre nem látható földrengés meg nem változtatja:
a) fokozott figyelemmel kell kísérnünk a budapesti
kormány minden intézkedését s azokat nyomban pellengérre kell állítanunk, ha a Nixon-jelentésben lefektetett
elvekkel és az emberi jogokkal ellentétbe kerülnek. Fel
kell hívni az amerikai kormány és a Nyugat figyelmét
arra, hogy a budapesti garnitúra, az elnöki jelentésben
felajánlott nagyvonalú együttműködési ajánlat ellenére
is, a moszkvai gazda szekértolója csupán.
b) figyelemmel kell kísérnünk a nyugati oldalon is a
Nixon-doktrina és kapcsolt részeinek gyakorlati átültetését a mindennapi politikai életbe, különösképpen Magyarország vonatkozásában. Itt Amerikában a csendes
diplomácia eszközeivel sok esetleg elhamarkodott és
naiv lépést meg kell majd akadályoznunk. Anélkül, hogy
a nixoni elvek megmásítását kérnénk, véleményünket
pozitív kontribúció formájában fogjuk előadni és szavunk aligha marad a pusztába kiáltó szó.
c) mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy a szabadföldi, s
közelebbről az amerikai és kanadai magyarság felelős
szerveinek összhangjára nagyobb szükség van, mint
valaha. Ennek alapjait, minden nehézség ellenére, közös
erővel és sokévi munkával megvetettük, s a szabadföldi
magyar sajtó túlnyomó részének dicséretes támogatása
mellett ez az új politikai mechanizmus működésben van.
Ugyanide tartozik az a feladat is, hogy Budapest
infiltrálási és rendbontási kísérleteit a szabadföldi magyarság köreiben a leghatározottabban meg kell akadályoznunk. Ilyen kísérletben bőven volt és lesz is részünk,
mert Budapest jól tudja, hogy az emigrációt kívülről
megsemmisíteni nem lehet: csak saját magunkat tehetjük
tönkre torzsalkodással és marakodással. Ne tegyük meg
ezt a szívességet.
d) szavahihetőségünk, politikai érettségünk, és tekintélyünk aláaknázására szolgál minden olyan emigrációs
megnyilatkozás, bármilyen jóindulatú, vagy tiszteletreméltó hazafias érzéseken alapuljon is, mely gyilkos méregnél jobban árthat nekünk ebben a világban, melyben
élnünk kell. Idejétmúlt jelszavak, irredentának hangzó,
vagy minősülő kijelentések, két háború közti politikai
vagy nemzetközi fogalmak szajkózása – melyeknek a
mai politikai életben, vagy nemzetközi jogban már nyomuk sincs – csak azt eredményezheti, hogy a nyugati
világ vezető politikusai éretlen, forrófejű és a nagyidai
cigányok mintájára minden alap nélkül makacsan birodalmi álmokat kergető nemzetnek fognak tartani bennünket.
Sorstársaink, az ugyancsak kommunista csizma alatt
szenvedő dunamedencei népek még ennél is többet tesznek majd: itt és most újra létrehozzák minden bajunk volt
forrását, az úgynevezett kisantant-szövetséget, s ez mindenféle kooperációt lehetetlenné tenne számunkra az
elkövetkező négy-öt döntő év során, abban az időben,
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német”. Nos, számunkra most nem a németről, hanem a
muszkáról és muszkavezetőkről van szó csupán s a mi
feladatunk, hogy igyekezzünk megvédeni tőlük az ország
alapvető érdekeit, mint egyszer Erdély mentette az anyaország megmaradt részét. A Nixon-féle új politikai irány
sok jóra és javulásra is lehetőséget ad, ugyanakkor veszélyt is rejt magában.
A mi kétségtelen feladatunk, hogy elősegítsük ami jó
és üdvös, s megakadályozzuk, ami rossz lehet, mert a
nemzet felett az éjszaka még nem múlt el, bár hitem
szerint az már nem lesz oly hosszú és sötét, mint eddig
volt.
Pitymallik már, tán pirkad is.
Míg nem kél fel a szabadság napja, mi, szabadföldiek
állunk őrt a nemzet álma felett, mert népünk odahaza
szabadságról, nemzeti függetlenségről és elidegeníthetetlen emberi jogokról álmodik.

mikor leginkább szükségünk lenne a szovjet arcvonal
elleni közös és együttes fellépésre a nyugati berkekben.
Aki honfitársaink közül ezt nem tudja, vagy nem akarja
belátni, ám tegyen, amit akar, de a felelősséget teljes
mértékben viselnie kell.
Nem vitatható, hogy a szabadföldi magyarságra újra
nehéz és felelősségteljes szerep hárul. Erre a nehéz szerepre tudatosan fel kell készülnünk s azt tudatosan vállalnunk is kell.
Kodály egyszer nyolcadik törzsnek nevezett bennünket, Illyés Gyula pedig világosan kijelölte nemzetfenntartó felelősségünk mértékét. Valahogy olybá lettünk, az
otthon kényszerű hallgatása folytán, mint Erdély volt
Magyarország számára az ország megosztottsága idején.
Ezért mondta egyszer még a rendíthetetlenül királypárti,
katolikus főpap zseni, Pázmány Péter is, hogy Erdélyre
nagy szükség van, mert „nélküle gallérunk alá pökik a

E GY KAZAL PÉLDA
(Kazal László ausztráliai turnéján mondott konferansziéjából vesszük az alábbi sorokat: mit tettek a külföldi magyarok...)
„Ha nincs a magyar Galamb József, aki megtervezte Ford első népautóját, akkor ma Amerikában ugyanoly drága
lenne a gépkocsi, mint Magyarországon!
Ha nincs a magyar Molnár Ferenc, aki megírja a Liliomot, amiből a világhírű Caroussel című musical comedy készült, akkor a musical comedy úgy bukik meg világszerte, mint otthon, a Nagymező utcában!
Ha nincs a magyar Iglói, aki foglalkozik az amerikai atlétákkal, akkor az amerikai futók úgy futnak az olimpián,
mint a mieink!
Amint bejöttünk Európába – azonnal világméretű tevékenységbe kezdtünk!
Íme: Julianus barát, aki elindult, hogy megkeresse, felkutassa külföldön élő rokonainkat. Míg mostanában általában a nyugaton élő rokonokat kutatjuk, addig a szentéletű barát a keleti rokonokat kutatta, mely dologban megnyilvánult Árpád-házi királyaink bölcs előrelátása. Itt kell megjegyeznünk, hogy Julianus egészen a kínai birodalom határainak közelébe jutott, és ott saját szemével győződött meg róla, hogy egy nagy fal az egész!
Egyes tudósok kutatása szerint volt magyar származású matróz Kolumbusz hajóján is, tehát mintegy szimbolikusan, de mi is részt vettünk Amerika felfedezésében. Kétségtelen, hogy a matrózt visszafelé jövet már nem találták, de
mi, magyarok, ezen nem csodálkozunk annyira, mint a külföldi történészek!
Hazánk fiainak óriási szerepe volt az orvostudományban is.
Nem beszélek itt Semmelweis-ről, az anyák megmentőjéről, hiszen ő élete nagyobb részét otthon töltötte Budapesten. Éppen ez okozta tragikus sorsát. A mi Budapestünkön akarta meggyőzni az illetékeseket a kézmosás fontosságáról, holott az egész vendéglátóipar és minden közintézményünk azt bizonyítja, hogy ez a város még most, száz évvel
Semmelweis után sem érett meg rája, nem hogy a klórra, tisztelt honfitársaim, hanem a szappanra sem! A klórt egyébként még ma is csak úgy sikerül eljuttatni rendeltetési helyére, hogy belekeverjük a város ivóvizébe!”
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SZÉCSI LAJOS:

A MAGYAR -SZOVJ ET BARÁTSÁG TEMETŐJ E
– Magyarország, Kádár János és Moszkva –
A szovjet megszállás 25. évfordulóján kezdett cikksorozatunkban, előző számunkban, Szécsi Lajos, egy
előkelő svéd napilap munkatársa, élmény alapján megrajzolta a vörös hadsereg két magyarországi bemutatkozását: 45-ös, majd 56-os szereplését. Most folytatja 56-os megfigyeléseit, különös tekintettel a magyarság akkori reálpolitikai magatartására. Ellentétben a társutas nyugati sajtó felületes ítéletével, a magyar forradalom résztvevői nem provokáltak, hanem érezvén, mily nagy nemzeti tét forog kockán, meggondoltan viselkedtek a szuperhatalommal, s emberségesen annak katonáival szemben. Erre vonatkozó
emlékei felelevenítése után Szécsi Lajos cikke a Kádár-időszak politikai filozófiáját elemzi s ismerteti a
képet, amelyet a rendszer önmagáról igyekszik kialakítani a nagyvilágban. Előző cikke azzal fejeződött
be: „56-ban a Kreml urai egymásután rohantak Budapestre, tankokba bújva, ellentétes tanácsokkal, az
előzőnek a tanácsát kompromittálva. Az egész kolosszuson szétáradt a meghökkentség és tanácstalanság.”
– A folytatás:
Ez a helyzet azután készen adta a célszerű magatartásformákat: nem követelőzni a tárgyalóasztalnál kenyértörő szellemben, hanem szerényen, de állhatatosan igényt
tartani „csupán” a nemzeti mozgási szabadságra. Azaz
olyan dolog gyakorlati érvényre juttatását elvárni, amit
elvi nyilatkozatokban maga a szovjet kormány is többször megígért a népidemokratikus államoknak. A forradalom kész volt garanciát adni arra, hogy Magyarországon nem juthatnak befolyáshoz a Szovjetunió biztonságát
fenyegető agresszív erők. Látványosan bizonyította, hogy
a forradalmi kormányzat alkalmas a rend fenntartására,
az országban levő szovjet állampolgárok és szovjet vagyon megvédésére. A forradalmárok igyekeztek megragadni minden alkalmat a katonai csoportokkal való barátságos kontaktusteremtésre, a forradalom haladó célkitűzéseit ismertető felvilágosításra. Végül igyekeztek elhárítani, illetve megelőzni minden esetleges értelmetlen
„bosszúrajtaütést” és provokációt.
S hogy mindezekre, a kicsinységünket józanul számba vevő, s a nagyok presztizsbetegségével számoló erőfeszítésünkre hogyan reagált ez a büszke és óriási birodalom, a „forradalmi” gondolat világközpontja, – az köztudomású. Amolyan szovjet módon. Azaz egy darabig
kicsinyes hazudozásokkal, mézes-mázos időhúzással,
csókolózó ravaszkodással. Azután pedig, amikor egyezségre jutott a kollektív bölcsesség tucatnyi főfeje, akkor
egyszerre a likvidálás stílusában és taktusában (mert
hiszen, mint napvilágra jött, csupán ebben voltak nézeteltéréseik). A Szovjetunió akkora hadászati volumen bevetésével jelentkezett, amely pusztán katonailag elegendő
lett volna tíz hasonló kis nemzet letiprására. (És természetesen új, friss csapattestek közreműködésével, mert
azok, amelyek az előtte levő két hétben ide-oda vonulgattak a forradalmi nép között, túlságosan sok szellemi
mérget szívhattak be.)
A nagy bevetést persze humánus érvekkel magyarázták, mondván, azért jöttek ennyien, hogy a bénító fölény
hatására azonnal megszűnjék a hiábavaló ellenállás és
így emberéletek ne vesszenek el. Ennek azonban az ellenkezője történt. Az összecsapásokat addig kerülő felkelők most, amikor látták, hogy nehéz lövegekkel értelmetlenül törik-zúzzák a várost, és hogy egy önvédelemből
használt puska ellen tankoszlopokat vonultatnak fel, a

végső elkeseredés, az önfeláldozás állapotába kerültek s
most már a katonai realitáson messze túlmenő ellenállásra kényszerültek.
A november 4-ét követő napok „második budapesti
csatája” aztán végleg a „szovjet-magyar barátság” közös
temetőkertje lett. Dehát az orosz vezetőség gyors eredményt akart. November 7-ére ünnepi csendet. Ezért aztán
belekergette a katonáit olyan utcai harcokba, ahol a nehéz fegyverek gyakorlatilag nem értek semmit, s nemegyszer sírkamrái lettek kezelőiknek. Hisztérikus türelmetlenséggel, mint valami egri várat rohamoztak meg
épületeket, kívülről, frontálisan, hogy néhány jó pozícióban levő védő is szörnyű pusztítást végezhetett közöttük.
S ezek most már ezt meg is tették, mert nem volt más
választásuk.
És így a szovjet vezetés nemcsak tízezernyi fiatal
magyar, de nagytömegű fiatal szovjet katona haláláért is
felelős. Ezekről úgy emlékeznek meg, mint akik „másodszor is a magyar nép szabadságáért áldozták az életüket”.
A szavak sok mindent elbírnak. Ámbár, ha jól végiggondoljuk, van is benne valami. Csak persze hozzá kell tenni: talán egy jövendő szabadságáért. És nem azért és nem
úgy, ahogy ezt a fogalmat Moszkva értelmezi. Hanem
azért, mert a szabadságvágy fennmaradását egy nemzetben nemcsak tudatos mártírjainak emléke táplálja, de az
ellenük vezényelt és értelmetlenül elpusztult áldozatok
sorsán érzett nagylelkű megrendülés is.
Kikívánkozik belőlem egy fantasztikusnak mondható
élmény. Kétnapos orosz fogságom története. A dolog két
vekni frissen sült kenyérrel kezdődött. Órákon át sorban
álltam egy józsefvárosi pékség előtt. Az ácsorgás nem is
volt egyhangú, mivel a közelben nem egyszer csapódott
be akna vagy ágyúlövedék. Mikor aztán az illatozó
zsákmánnyal vissza akartam jutni IX. kerületi otthonomba, kiderült, hogy ez lehetetlen. A környéket négyzetesen
körülvevő főútvonalakra kivezényelt szovjet tankok
géppuskatüzet zúdítottak mindenkire, aki a tömbből
megkísérelt kitörni. Órákon át bolyongtam a csatatérré
vált kis utcákon, amelyeken egyrészt folytak a kisebbnagyobb harcok, másrészt a lakosság nyugodtan közlekedett. Egyszer egy orosz járőr megállított, majd minden
kapálódzásom ellenére odavitt egy kapualjban összezsúfolódott csoporthoz. Az elcsigázott emberek, egy felke10

lőcsoport maradványai, néhány perccel ezelőtt rakták le a
fegyvert s most arra vártak, hogy az oroszok beváltsák a
kapituláció ellenígéretét: a szabad szétszéledést. A csoport vezetőjének, aki az ügyet letárgyalta, egy ezredes
ígérte ezt meg, személyes becsületszavára. Azt hiszem
nem lesz meglepő a folytatás. Az én őrjáratom, amelyik,
nem tudni miért odahozott engem, eltűnt. A többi katona
pedig tudomásul vette, hogy én is a csoporthoz tartozom.
S persze a csoport is maradt, mert természetesen az ezredes is eltűnt végérvényesen. Kivittek minket a Horváth
Mihály-térre, s kellő motozás után (mikoris 45-tel ellentétben semmit sem vettek el, hiszen a katonák kezén már
jobb órák voltak, mint a mieinken), fel kellett sorakozzunk a térre felállított gépfegyverekkel szemben. Ott
álltunk órákig. Akkor egy fiatal kamasz fiú sírni kezdett.
Az egyik tiszt megkérdezte, mi baja. Oroszul tudó társa
megmondta, hogy a fiú fél, úgy érzi, hogy „önök meg
fognak ölni minket”. Erre a tiszt kapott hisztériás rohamot, sapkáját a földhöz vágta, eszelősen ordított: „Fasisztáknak néztek minket? Ti megadtátok magatokat és már
holnap hazamehettek. Valóban egy újjal se nyúltak senkihez. De persze haza nem mehetett senki.
Besötétedéskor betereltek bennünket a templomba. S
ott tanyáztunk két nap, két éjjel. A két vekni kenyér hamar elfogyott és vele minden ennivaló, ami még a zsebekben, tarisznyákban maradt – a felkelőknél. Közösen
ettük meg, bizottságilag szétosztva a győzőkkel, akik
részére egy világváros közepén elfeledkeztek hadtápot
irányítani, és jóformán éheztek.
Csupán egy zsák kristálycukruk volt, meg egy ládányi
cigarettájuk, amit viszont ők osztottak meg velünk katonásan. Gyakorlatilag úgy, hogy naponta háromszor, oszlopba való sorakozás után mindenkinek a két összetett
markába szórtak egy adagnyi cukrot és a zsebébe nyomtak két adagnyi cigarettát.
S minthogy a templom üvegablakai mind betörtek a
téren felállított lövegek robajától (innen rombolták tovább a még ellenálló, vagy feltehetően ellenálló gócokat
minden különösebb hadászati értelem nélkül), mindenki
nagyon fázott. Győzők és legyőzöttek két éjszakán át
összekuporodva, egymás testét melegítve éldegéltek,
bóbiskoltak, vagy szörnyű szócsatákban viaskodtak
egymással az oltár lépcsőjén. (Néhányan tudtak németül,
még franciául is egy pár.)
Ez már nem a 45-ös kultúrszint volt, de a karakter, a
magatartás éppen olyan. Naiv, szentimentális, üvöltöző,
hirtelen pajtáskodó, furán ki- és néha beszámíthatatlan.
Viszont azt is el kell ismerni, hogy mi sem viselkedtünk
gőgös legyőzöttekként, vagy beijedt alázatoskodókként.
Mindkét fél szinte elfeledve szerepkörét, egyenrangú
feljogosultság érzettel „ment neki” a másiknak, néha
dühöngve, néha gyerekesen könnyező szemrehányással,
számon kérve egymástól bajtársainak életét.
– Mi meg akartunk védeni benneteket az idetolakodott nyugati kapitalistáktól, hogy ne kerüljetek újra szolgasorba és ez a hála érte!
– Ide figyelj, te Iván. Tudod, hogy ennek a csoportnak én voltam a vezetője. Nézd meg a bütykös kezemet.
Ilyen egy nyugati kapitalistáé? És ezek a fiuk itt! Találkoztatok eggyel is az életben? Ugyanazokból a vörös

tankönyvekből tanultak, mint ti. Ugyanazt a Leninszöveget fújják még most is emlékezetből, ami nektek a
kötelező. És most mégis itt állunk egymással szemben,
egymást irtva, tiporva. Gondolkozzatok csak ezen, van
időtök nektek is most. Miért mindez?!
– A magyar kormány kért minket, hogy verjük le az
ellenforradalmat!
– A magyar kormány arra kért benneteket, hogy haladéktalanul vonuljatok ki innen. S ti ezt először meg is
tettétek. De aztán...
– Aztán az új magyar kormány...
– Hol alakult az az új magyar kormány? S ki választotta meg? Valahol nálatok gyártották össze, talán épp
egy ilyen tankgyűrűben. Mit szólnátok ti, ha valahol
Amerikában egy csapattestnél megválasztanának egy „új
szovjet kormányt”, amely parancsot adna nektek, hogy
tegyétek le a fegyvert. Engedelmeskednétek?
Mindez a kusza érvhalmaz, a fanatikus hamis hitek és
a bolsevista definíciókban megfogalmazott antibolsevista
ellenhitvallások, mai szemmel nézve talán amolyan műkedvelő dráma. Ott azonban, akkor, egy görög sorstragédia félelmetes veretű dialógjaként visszhangzott.
*
Kádár János személyével ez a tragikus mélypont kitörülhetetlenül összekapcsolódott. Órák alatt lezajlott pálfordulása (november 2-án még a forradalommal lojalitást
vállaló újdonsült „Népszabadság” programadó vezércikkében pontosan olyan álláspontot képviselt, amiért
nem sokkal később emberek ezreit a börtönbe küldte), a
forradalom erőinek igazi „szovjetmintájú” likvidálása
(pl. eleinte balanszírozva tárgyal a munkástanácsokkal;
aztán személyi rágalmakkal igyekszik kompromittálni a
legnépszerűbb vezetőket; majd bebizonyítja a tanácsok
antimunkás jellegét; később jogilag megfosztja őket
minden befolyástól, végül törvényen kívül helyezi az
egészet és még az emlékét is üldözi), és Nagy Imre meggyilkolásában vállalt legalábbis strómansága mind-mind
a számláján marad a történelem ítélőszéke előtt.
Ugyanakkor azonban az is vitathatatlan, hogy
márcsak a rendszer fennmaradása érdekében is, a piszkos
munka ledolgozása után hozzáfogott a minden szempontból tarthatatlanná vált Rákosi struktúra koncepciózus
és néha majdhogy nagystílű átformálásához. Személyes
szerepe dominens volt és máig is az abban a folyamatban, amely a kommunista rendszernek egy új modelljét
hozta létre Magyarországon.
Egy olyan modellt, amely a lakosság részéről tolerálhatóbb, a külvilág felé pedig szimpatikusabb és megnyugtatóbb képet nyújt. Olyan modellt, amely gazdaságilag, ha nem is vérmes reményekre jogosító, de nem krónikusan életképtelen. Politikai szabadságjogokat nem
adott, ehelyett bizonyos szisztematikusan nyitogatott és
csukogatott szellőzőlyukrendszert kreált. Nyugaton általában liberál-kommunizmusnak nevezik ezt a formátumot és úgy értékelik, mint a viszonylag legideálisabbat,
amely a szovjet uralmi tömbön belül a gazda jóváhagyásával egyáltalában exisztálhat. Kádárt sokan úgy prezentálják, mint a kommunista világ egyik ügyes reformpolitikusát, aki legkisebb konfliktus és zökkenő nélkül fok11

ról-fokra kihízelgi a Kremltől a szabad kezet a belpolitika alakításában. Úgy hiszem, hogy ez a felfogás egy
kicsit olyan „bölcs király, buta király” romantika. Ha már
ott tartunk, hogy „kié az érdem”, akkor ezt nagyon is
meg kell osztani. És a sorrend a következő:
Elsősorban a forradalomé, amelyből olyan köztudomású világpolitikai láncreakciók adódtak, amihez fogható méretű nem volt a második világháború óta. (Ehhez
képest például a cseh események külpolitikai hatása már
erősen másodlagos.) Magyarország hosszú éveken át
megszűnt a világ szemében „egy lenni a szegény, kis,
elnyomott népek között”. Magyarország ettől kezdve és
emiatt, a forradalom miatt kiemelt státuszt kapott, Keletről, Nyugatról egyaránt árgus szemekkel figyelték minden lélegzetvételét, persze ki-ki a saját érdeke és motívuma szerint. Hosszú-hosszú ideig a kommunista és a
nyugati világ szellemi mérkőzésében a különböző érvek
legkedveltebb bizonyítási alapja Magyarország volt.
Világos tehát, hogy a szovjet vezetésnek is „különleges
gondoskodással” kellett kiformálnia ennek az országnak
a jövőjét. A véres katonai elnyomás után – amely a Szovjetunió számára a nem csekély közvetlen veszteségeken
túl, ezerszeres indirekt deficitet jelentett – létre kellett
hozni egy olyan belső berendezkedést, amely lehetetlenné teszi egy esetleges újabb kitörésnek avagy ravasz
elszakadásnak még a szándékát is. (Hiszen az esetleges
megismétlődés ugyanannál a nemzetnél már nevetségessé tenné a Szovjetuniót és teljes gyarmattartási képtelenségét mutatná.) Ugyanakkor olyan rendszert, amely nem
hordja magán a lakosság kényszerengedelmeskedésének
durva külső jeleit, vagyis a nép nem kelti egy kívülről
levert nép látszatát.
Nyílt titok volt a magyar pártvezetés körében, hogy
ezen az általános szovjet vonalvezetésen túlmenőleg,
Hruscsov személyesen egy kirakat államot igyekezett
formálni az országból, Moszkvának egy előretolt, nyugatias atmoszférájú protokoll-hídfőállását. Erre a magyarokat amúgy is „istenverte nyugatias életstílusuk” miatt,
éppen alkalmasnak találta. Ez a kirakatállam, csalogató
sokszínűségével, látszatra szabadabb levegőjével, utólagos igazolását adhatja, vagy prejudikálhatja minden
fegyveres beavatkozás hasznosságát az itt-ott feltörő
„ellenforradalmi” erők ellen, hiszen pozitív hatása a
fejlődésre ragyogóan szemlélhető, – a Váci utcában. S
bár Hruscsov bukott, az utódok célszerűnek találták elnézni Kádárnak az egyetlen „botlását”, azt, hogy szinte
megsiratta pártfogóját, s a Kreml tovább folytatta a „kivételes stílusú” irányítást. Mindez azonban alapjában és
végső fokon a forradalomnak köszönhető.
Kádárnak és csoportjának a szerencséje és mintegy
helyzeti energiája lehetővé teszi, hogy a forradalomtól
örökölt és az oroszok által jóváhagyott lehetőségkereteket jó érzékkel hasznosítsa. Kádár végeredményben éppen olyan végrehajtó közege a szovjet politikának, mint
bolgár, lengyel, vagy mostani cseh kollégái, csupán az
országra nézve valamivel kedvezőbb szovjet irányelveket
hajt végre, egy sereg húzással, tetszetős csomagolásban.
Ez nem elhanyagolható, de mindenképpen „harmadsorú” érdem. Viszont, akik azt képzelik, – mint egyes
nyugati Kelet-Európaszakértők – hogy Kádárék ezt a

„kedvenc gyerek” helyzetüket arra akarják, vagy arra
tudják felhasználni, hogy lassan, suttyomban megteremtsék a nemzeti függetlenséget, – azok számításon kívül
hagynak lényeges, szembeötlő ellenmotívumokat.
Kádárnak megszállott életfelfogása az, hogy Magyarországot le kell szoktatni a „dekoratív romantikáról”, az
állandó „hősi harcokról és nagy kalandokról”. Szerinte,
ha lassabban is, de megalapozottan akkor juthat tető alá
egy úgynevezett „jó szocializmus”, ha a környező szocialista vezetésű országok megbízhatónak, kiegyensúlyozottnak tartják a magyarországi kormány politikáját, ha
sem a barátoknak, sem az ellenfeleknek nem kell
tartaniok váratlan meglepetésektől, ha minden partner
világosan látja, mit várhat tőle és mit nem. Kádár leplezetlenül hirdeti, hogy az országnak mindenképpen a
szovjet erőtérben van a helye s ezért kerülni kell minden
bumerángként visszaütő kikacsintgatást, minden a Szovjetunió sűrűsödő problémáit kihasználó „balkézjátékot”.
A rendíthetetlen hűség a Szovjetunióhoz, – hirdeti –
akkor is, mikor a nagy barát kelepcék sorozatában nyűgölődik (Csehszlovákia, Kína), sokkal biztosabb előnyöket jelent.
Egyszóval az úgynevezett „Kádár-doktrínát” hivatalos helyen így fogalmazzák meg: megmaradni régitípusú,
avultstílusú szovjetcsatlósnak, ennek fejében újtípusú, a
szovjet életmódnál sok tekintetben modernebb, levegősebb belső állapotokat alakítani ki, minden kockázat
nélkül.
De ha fel is tennénk merész fantáziával, hogy Kádárba hirtelen belebújna valamilyen ördög, mondjuk olyan
Dubček vagy Ceausescu ábrázatú, – vajon meddig maradhatna hatalmon? Rövid ideig.
Legfeljebb érdemei elismerése mellett tennék félre. A
kínos román és cseh tapasztalatok után Moszkva úgy
vigyáz erre a szobatiszta és skandalumok nélküli „szövetségesére”, mint a szeme fényére. („Ahol nincs durva
zsidóüldözés, tömeges munkanélküliség, mint Lengyelországban, vagy a fél kormányt érintő sikkasztások, mint
Bulgáriában.”) Szóval Moszkva vigyáz, többek között és
mindenekelőtt nyolcvanezer állandóan, illetve „ideiglenesen” ott állomásozó katonával.
Különben az a külföldi megfigyelő, aki nemcsak kéthetes turistaútból, vagy egy nemzetközi konferencia
gáláns vendéglátásából szűrte le magyarországi tapasztalatait, beleláthat a Kádár-féle konszolidáció rendkívül
sajátos, talán az összes népi demokráciák között legélesebben röntgenezhető Jánus-arcába. Abba ugyanis, hogy
a társadalom szerkezete egy sor relációban – mint pl. az
ipartervezés decentralizációja, a kollektív mezőgazdaság
modernizálódása, a könyvkiadás, színház, film stílusszabadsága (nem tartalom!) stb. – jelentősen racionalizálódott.
Ezek a területek azonban mind olyanok, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a Szovjetunió nagyhatalmi érdekeivel, egy fikarcnyit sem befolyásolják a szovjet
erőpolitika sakkhúzásait.
Ugyanakkor azonban egész sereg állapotmotívum
lényegében maradt ugyanolyan, mint 56 előtt, – tartalmában nem mutatható ki semmi változás, megjelenési
formájában is alig-alig. Ilyenek pl. a külpolitikai vonal12

vezetés, a nemzetközi kommunizmus vitáiban való állásfoglalások, a hadiipar részaránya a nemzetgazdaságban, a
fegyveres erők szerepköre stb.
Egyszóval a szovjet-magyar viszonylatok fővonásait
továbbra is az egyoldalú, totális függőség jellemzi: egy
szuperhatalom teljes rendelkezési joga egy kis ország
összes perdöntő életfunkciójával. A kis ország vezető-

csoportjának (amelyet maga a szuperhatalom hozott be, a
szó betűszerinti értelmében, tankokon a parlamentbe)
önként és meggyőződéssel vállalt alárendeltsége, sőt az
alárendelt helyzet felett érzett és a lakosságtól is megkövetelt teljes megelégedettség, s a helyzettel kapcsolatos
legkisebb kritikának is kíméletlen elfojtása, – ezek az
alapvető tények.

CZUPY BÁLINT:

P ARASZTBECSÜLET
– Emlékek az 1970 április 16-án elhunyt Veres Péterről –
Veres Pétert kivételes képességgel áldotta meg a Teremtő. A robosztus parasztíró életművéről tanulmányok
százai látnak majd napvilágot. Sokan vannak csodálói,
nemcsak Magyarországon, hisz könyveit 17 nyelvre
fordították le.
1945-46-ban Veres Péter az országos földbirtokrendező tanács elnöke volt. Felkerestem hivatalában és elmondtam neki, hogy az én képviselői kerületemben a
földhözjuttatott parasztok aggódnak: nem lesz abból baj,
hogy Magyarországon a földosztás a megszálló orosz
hadsereg parancsára történik? Hiába igyekeztem megnyugtatni őket, hogy a törvényesen választott országgyűlés a földreformot szentesíteni fogja, aggodalmukat nem
tudtam eloszlatni. Pedig a dunántúli parasztság talán
földéhesebb volt, mint az ország többi részén élők, hiszen a földnek a Dunántúlon nagyobb volt az értéke,
mint az Alföldön. Veres Péter – mint az országos földbirtokrendező tanács elnöke – összeszidott, hogy „ti dunántúliak nem készítettétek elő a népet a történelmi változásokra”. Megmondtam, hogy engem nem lep meg a
sopronmegyei parasztok aggodalma, mert ugyanezt tapasztaltam Oroszországban is az orosz parasztság részéről. A második világháború alatt ugyanis szemtanúja
voltam, amikor a Don-vidéki parasztok megtagadták a
szántást. Én mint katona egy szabómester házában voltam beszállásolva. Ez magyarázta meg kézzel-lábbal,
hogy az orosz parasztok azért nem akarnak dolgozni a
földeken, mert azt a megszálló német hadsereg osztotta
ki közöttük. Azt hajtogatták „nekünk a németek ne osztogassák az orosz földet”. Veres Péter a bajusza alatt
mosolygott a hasonlóságon és arra kért, mondjam meg a

dunántúli földhözjuttatott parasztoknak: „Az orosz parasztoknak igazuk volt, mert a németek elveszítették a
háborút, a magyar parasztok aggodalma viszont alaptalan, mert a Szovjetunió megnyerte ezt a háborút.” Tudta
vajon, mi jön ezután, hogy az állam újra elveszi a földet a
parasztoktól?
Ezenkívül többször is tapasztaltam, hogy a tiszántúli
parasztíró és parasztpolitikus felfogása különbözik az
enyémtől. Mégis: csak tiszteletet tudok érezni iránta,
mert írásaiból egy sokat szenvedett, széplelkű ember
egyénisége bontakozik ki.
Az író erkölcsi felfogását abból lehet leginkább megítélni, mit tart szépnek, jónak, milyen ideált állít olvasói
elé, mint követendő példát. Veres Péter „Három nemzedék” című könyvében Szabó Jancsi gulyásbojtár, később
szolgalegény alakjában olyan egyéniség képét rajzolja
meg, aki a megrendítő szegénységében is talpig becsületes ember és mint ilyen példaképe, sőt ideálja lehet a
parasztfiatalságnak.
A parasztírónak éppen az a legnagyobb érdeme, hogy
olyan egyszerű személyekből tudott követendő életideált
faragni, mint Szabó Jancsi a Három nemzedékben. A
magyar olvasóközönség Veres Pétertől tudta meg, „Kelletlen leány” című könyvéből, hogy a falusi nép legalsó
rétegeiben is ugyanazok a lelki problémák élnek, mint
akár az akkori felsőtízezer életében. Veres Péter arra
tanította olvasóit, hogy mindig érdemes jónak lenni, hogy
a szegénység végül is elnyeri jutalmát.
Veres Péter közéleti tevékenysége feledésbe megy, de
könyvei örökké megmaradnak polcainkon, gazdag, kivételes szelleme tovább él közöttünk.
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BORSÁNYI JULIÁN:

A MAGYAR KATONA APOLÓGIÁJ A?
– A 25 évvel ezelőtti végső harcok –
köszönhető, ha e számunkra annyira tragikus hadjárat
néhány érdekes, sőt általános európai történelmi szempontból is lényeges jellemzőjét kézzelfoghatóbban érzékeljük, mint azonos tárgyú egyéb munkák olvasása után.
Ahogyan Sztálin nem adott hitelt 1941 júniusában a
hitleri „Barbarossa”-tervre vonatkozó jelentéseknek, úgy
1944-ben Hitler sem hitt a román átállási szándék komolyságában. Ezért érvényesülhetett Malinovszkij és
Tolbuchin hadseregcsoportjainak augusztus 20-án, a
német-román arcvonalak ellen indított támadása, e támadás keretében a románok szembefordulása szövetségesükkel, a politikai és hadászati meglepetés több szempontból is katasztrofális hatásával. Amikor alig három
héttel későbben Malinovszkij 2. ukrán arcvonalának
majdnem 75 (a budapesti „Hadtörténelmi Közlemények”
szerint is legalább 70) frissen feltöltött és fegyverzett
seregteste már a Kárpátok gerincén belül hömpölygött
északnak és északnyugatnak, Friesner vezérezredes
„Heeresgruppe Süd”-je alig 25 megtépázott, hiányos
fegyverzetű, megfogyott létszámú német-magyar alakulatból többnyire sebtében összeállított hadosztállyal
igyekezett Malinovszkijjal szemben Erdély földjén megkapaszkodni. Formaihadrendi számvetés szerint az
orosz-román túlsúly legalább háromszoros, de a tűzerő,
létszám és hadműveleti ütőképesség alapján kétségtelenül több mint ötszörös volt.
Nem csoda, ha Malinovszkij bizonyosra vette, hogy
az orosz októberi forradalom, 28. évfordulóját már a
budai várban ünnepelheti, sőt – amerikai lapok szerint –
a STAWKA, a szovjet főhadiszállás egyik szeptemberi, a
szövetséges újságírók számára tartott sajtóértekezletén
(figyelemmel a Duna nyugati partján délről előnyomuló
Tolbuchin-hadseregcsoportra) reális lehetőségként említették a decemberi bécsi bevonulást, amelyet, esetleg
még abban a naptári évben, az Inn-vonal átlépése követhetett volna. Amint tudjuk, nem így történt, de a legutóbbi negyedszázad történelmi analógiái alapján nem nehéz
elképzelni Európa, sőt az egész atlanti térség politikai és
hatalmi alakulását, ha a STAWKA derűlátása valósággá
válik. 1945 januárjában, a német Ardenne-i offenzíva
kudarca után ugyanis a nyugati szövetségesek még csak a
Rajnánál, sőt attól nyugatra állottak. Ha pedig a Jalta-i
konferencia idején a szovjet élek már a Prága-Salzburg
vonalon túl, esetleg az Isar-Regensburg-Thüringiai Erdő
magasságából tapogatódznak nyugatnak, nemcsak a
német Balkán-hadsereg sorsa és vele együtt további félmillió német katona szovjet hadifogsága pecsételődik
meg. Mert e feltételezett stratégiai kép révén még fölényesebb lett volna Sztálin politikai helyzete a konferencián Churchill-lel szemben, amint nyugodtan feltételezhetjük azt is, hogy ebben az esetben Ausztria további
politikai sorsát kizárólag Moszkva diktálja, úgy mint
most Csehszlovákiáét.
Gosztony eleven leírása nemcsak azokat a körülményeket és hadműveleti intézkedéseket vázolja, amelyek

Peter Gosztony: „Endkampf an der Donau
1944/45” – Verlag Fritz Molden, Wien–München–
Zürich, 1969. — 552 oldal, 39 dokumentumfényképpel és 12 térképpel. – 25 – DM, vagy 28.90 sfr,
vagy 168 – Schilling.
A második világháború négy hadszínterének befejező
időszakával, az 1944 nyarától a fegyverletételig terjedő
hadműveletekkel foglalkozó munkák száma tetemes.
Érdekes körülmény, hogy a számbeli túlsúly – többféle
okból – azoké a tanulmányoké, amelyek az eredetileg
mellékhadszíntérnek vélt „Kárpát-medence” harcait
tárgyalják. Ez utóbbi kiadványok sorából pedig kétségtelenül kiemelkedik Gosztony Péter múlt év végén német
nyelven megjelent könyve.
Gosztony munkája több szempontból figyelemreméltó. Az első körülményt maga az előszó említi. A könyv
az első és eddig egyetlen olyan hadtörténelmi munka,
amely az említett időszak e szovjet hadjáratát a Kárpátok
egész geopolitikai térségében egységes, oknyomozó,
katonapolitikai és hadászati keretben tárgyalja. Ez az
organikus egység nemcsak az arcvonalszakaszonkénti –
tehát időben és térben különálló – események elemzésénél érvényesül, de a Hitler ellenőrzése alatt álló hat
dunamenti ország azon politikai és katonapolitikai körülményeinek kiértékelésénél is, amelyek kényszerűen
befolyásolták a hadműveletek alakulását is. Ezért fordít a
szerző majdnem annyi gondot (és terjedelmet...) a harctéri események mögötti politikai légkör és körülmények
elemzésére, mint a hadműveletek leírására.
Gosztony nem elégedett meg azzal, hogy az elérhető
levéltárakban áttekintette az ott őrzött, még ki nem adott
hadműveleti naplókat, hanem felkereste a nevezetesebb
csaták Nyugaton fellelhető csapatvezéreit, a seregtest-,
hadsereg- és hadsereg-csoportparancsnokokat, hogy
személyes beszélgetésben rögzíthesse az eseményekről
megőrzött benyomásaikat, ítéletüket, illetve intézkedéseik ezzel összefüggő indokolásait. Ebből a szempontból a
könyv még valószínűleg hosszú ideig alig nélkülözhető
forrásmunka marad.
A harmadik szempontot azok értékelhetik, akiket a
középső és felsővezetés, a harcászat és hadászat elvei,
illetve azok korszerű alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai érdekelnek. Gosztony a hadműveleti vezetés mesterségbeli szabályai szerint, de egyúttal a laikusok számára
is világosan, sőt lebilincselően vázolja – a szembenálló
ellenfelek mindenkori feladatai alapján – nemcsak az
erőviszonyokat, de a két oldal csapatvezéreinek helyzetmegítéléseit, elhatározásait, az ezek alapján kiadott intézkedéseiket, majd végül az események valóságos lefolyását. Persze, az olvasó számára megkönnyítette volna a
német (és főleg a magyar) seregtestek erőfeszítéseinek
értékelését, ha a szerző a fontosabb csaták ismertetését
vonalas hadrendekkel egészíti ki, a kétoldali, mindenkori
harcértékek (létszám, erőállapot, fegyverzet) feltüntetésével. Ettől függetlenül a könyv tárgyalási rendszerének
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az egyébként kitűnően vezetett, óriási túlerejű szovjet
gőzhengert lefékezve (a hitleri „Wolfschanze”- főhadiszállás ismert és sorozatos hamis helyzetítéletei, baklövései ellenére is) útját állották az események ilyen fejlődésének, de tudatosít további, drámaian érdekes részleteket
is. A hadműveletek elemzésénél különös figyelemmel
tárgyalja azokat a szakaszokat, amelyeknél vagy a balszerencse, vagy a „Wolfschanze” késleltető és kontár
beavatkozása, vagy akár az időjárás akadályozták csupán, hogy valamely arcvonalszakasz szovjet erői nem
szenvedtek súlyos, sőt néha az 1941. évi katlancsaták
természetéhez és méreteihez hasonló vereséget. Ha a
„Cigánybáró” címszó alatt előkészített német vállalkozás
idejében megkapja a hadműveleti feladatához megkívánt
2-3 gyorsanmozgó seregtestet (esetleg nem többet, mint
azokat az erőket, amelyeket a németek Budapest októberi
féken tartására vontak össze), könnyen sor kerülhetett
volna a Friesner által óhajtott „Cannae”-ra: legalább
három szovjet mechanizált hadtest megsemmisítésére és
ezzel az egész erdélyi invázió októberi megtorpanására.
(Kár, hogy Gosztony nem foglalkozhatott részletesebben
ezzel a Debrecen-környéki, három hetes „pusztai páncélos csatával”, amely ha nem is méreteiben, de az önálló
páncélos egységek vezetésére vonatkozó tanulságok
szempontjából az északafrikai hadjárathoz hasonló.)
Mindent egybevéve, 1944 októbere és 1945 márciusa
között nem egyszer állott borotvaélen némely csata sorsa.
Különösen érvényes ez a második világháború utolsó
nagy német offenzívájára, a dunántúli szovjet erők megsemmisítésére – „Tavaszi ébredés”, „Frühlingserwachen”
néven – március elején indított támadó vállalkozásra. A
magyar olvasó számára kétségtelenül e hadműveletek
leírása alkotja (Budapest ostromával együtt) a könyv
legérdekesebb, de legdrámaibb fejezeteit is. Hitler azon
nagystratégiai, katona- és gazdaság- politikai víziói –
amelyekre Gosztony is kitér –, hogy t.i. a meglepően
főhadszintérré előléptetett dunai térségben végrehajtott
hadászati súlypontképzéssel, illetve a Kárpátokon belüli
szovjet
erők
döntő
vereségével
megállíthatja
Rokoszovszkij, Zsukov és Konjev az Oderán át Berlin
irányába nyomuló erőit, egyúttal biztosítva a fegyveres
erők üzemanyag szükségletét is, még a legelemibb
téridő-erő számítások alapján sem lehettek egyebek
hagymázos álmoknál. Ezzel szemben kétségtelenül reális
volt a „Heeresgruppe-Süd” korlátolt célú, bár nagystratégiai és politikai szempontból értelmetlen feladata, amely
30 hadosztállyal (Sepp Dietrich kitűnő harcértékben lévő,
teljesen feltöltött és fegyverzett 6. páncélos hadseregén
kívül a 2. SS-páncélos, valamint a 6. német és a gyenge
magyar 3. hadsereg, úgyszintén a balkáni „E” hadseregcsoport 4 hadosztálya erőivel) a létszámban és tűzerőben
valamivel gyengébb 37 szovjet seregtesttel szemben, a
Duna-Dráva közötti térség maradéktalan birtokbavételét,
az itteni szovjet erők felszámolását kívánta. Persze, Hitlerre is állott Napoleon mondása, hogy a hadiszerencse
tartósan csak a rátermett vezetőnek kedvez. Ekkor már a
balszerencse volt a legfelsőbb német vezetés állandó
szövetségese. Helyesen írja Gosztony, hogy a tervezett
hadművelet első balszerencsés mozzanata a „Déli szél”
név alatt, február végén Komáromnál, a Duna északi

partján indított biztosító támadás volt. Ennek révén
ugyanis az oroszok nemcsak Sepp Dietrich kötelékeinek
létezéséről, de magáról a nagyszabású hadműveleti tervről is tudomást szereztek. Így aztán szó sem lehetett
többé az ebben az esetben különösen lényeges hadászati
meglepetésről, s Tolbuchin már mélységbe tagozott védőállásokban, megfelelő tartalékokkal fogadta a támadást. Segítségére sietett az időjárás is. A kivételesen
korai és szokatlan méretű olvadás mocsaras tengerében –
amelyhez hasonló nem volt félszázada – mozgásképtelenekké váltak a német páncélosok és rohamlövegek. Ezzel
megpecsételődött a hadjárat sorsa. A „Tavaszi ébredés”ből „Halálos tavasz” lett.
Komoly katonai írók általában tartózkodnak feltételezett helyzetek lehetséges következményeinek – főleg az
esetleges politikai fejleményeknek – találgatásaitól.
Gosztony ilyesmire még csak nem is céloz. Ha azonban
Hitler gondoskodott volna a „Heeresgruppe-Süd” eredeti
javaslatának végrehajtásáról, és ha így a támadás három
héttel előbb indulhat, minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy a hadseregcsoport teljesíti a számára
kitűzött feladatot. Ebben az esetben pedig csak az angolszászok politikai döntésén múlott volna, hogy a fegyverszünet napján a 3. és 7. amerikai, valamint a 8. brit hadsereg a Lajtánál és Fehér Kárpátoknál (esetleg e vonaltól
még keletebbre) áll-e?
A háború kimenetelét befolyásoló hatása semmi esetre sem lehetett volna a „Tavaszi ébredés” sikerének, még
a 3. ukrajnai arcvonal maradéktalan felszámolása esetén
sem. Még kevésbé változtathatott volna Magyarország
további tragikus politikai sorsán, legfeljebb a hadszíntér
hullámzásával együtt járó szenvedéseket fokozza. A
teheráni (1943) és jaltai (1945) megállapodások – előbbi
elsősorban a Balkán feletti hatalmi befolyások felosztásának keretében! – a dunai térség és ezzel együtt Magyarország háború utáni politikai ellenőrzését mindenképpen Moszkvának engedték át.
Ausztria azonban sohasem tartozott a Balkán geopolitikai fogalma alá. Az osztrák függetlenséget szavatoló
1943. évi moszkvai deklaráció alapján hihető, hogy
Ausztria maradéktalan amerikai-brit megszállás esetén
(ez lehetett volna a „Tavaszi ébredés” sikerének egyetlen, de annál nagyobb katonapolitikai hatású következménye) az ország elkerüli a négyhatalmi katonai igazgatást, elmarad az 1955. évi államszerződés kényszerű
„semlegesítési” kötöttsége. A spekulatív gondolatmenetet
tovább fűzve, a teljesen független Ausztria ma tagnemzete lehetne Nyugat-Európa gazdasági és szövetségi rendszerének.
Politikai- és katonaföldrajzi meggondolások alapján
jogosan következtethetünk arra, hogy e lehetőség milyen
hatással járt volna Európa egészére, de különösen Délkelet-Európa stratégiai egyensúlyára. Ezt szinte felesleges
hangsúlyozni... Gondoljunk csak 1956-ra! Persze, egyes
feltételezések szerint 1956 októberében Washington már
letért a „roll back”-politika útjáról, sőt – ifj. Morgenthau
írásai szerint – Dulles Moszkvával szemben elismerte
volt a szovjet befolyás primátusát a Varsói Tömb rendszerén belül. Mégis hihető, hogy az októberi és az azokat
követő magyar események természetére sem maradt
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ta. A harcot szégyenítően egyenlőtlen körülmények között folytatta. Másfélezer főt számláló, semmi tüzérséggel nem rendelkező úgynevezett „hadosztályokat” olyan
feladatoknak kergettek, amelyekkel teljes anyagi értékű
német seregtestek sem tudtak megbirkózni. A könyvből
éppen csak következtetni lehet a Szent László és az 1.
huszár hadosztályok azon teljesítményeire, amelyeknek
alig van párjuk német elitalakulatok történetében; vagy
arra a tényre, hogy a háború utolsó pillanatában magyar
kötelékek az oroszokkal szemben még helytállottak ott,
ahol a szomszédos német alakulatoknál már széthullott
az utolsó szervezetszerű összetartó kapocs.
Ha még időszerű a „magyar katonáról”, e katona legutóbbi háborús szerepének értékeléséről beszélnünk, úgy
ezt az értékelést már 15 év előtt apologetikai szellemben
teljesítette Adonyi Ferenc könyve, „A Magyar Katona a
Második Világháborúban” címmel. A szerző a vezérkari
tiszt hozzáértésével, magyar nemzeti szempontból, a m.
kir. honvédség hagyományos erkölcsi normái alapján
elemzi az eseményeket, – de csak a hadba lépés napjától.
Az ezt megelőző rövid történelmi összefoglalása tudatosan nem kíván élni az oknyomozó elemzés eszközeivel.
Az Adonyi-könyv ellenpólusának nevezhetnénk azután a
budapesti „Hadtörténelmi Intézet” kiadványát, „A 2.
Magyar Hadsereg Megsemmisülése a Donnál” cím alatt.
A kiadvány otthoni szerkesztői a 2. hadsereg NyugatMagyarországon hátrahagyott irattárának közel háromezer darabjából válogattak ki, bevallott célzatossággal,
száz hadműveleti (vagy ilyen természetű), az eseményekre jellemzőnek mondott és kétségtelenül hiteles, valamint
érdekes okmányt.
A szemelvények tendenciája, valamint a magyarázó
szöveg frazeológiája, tudatos ideológiai, azaz „vonalas”
természete azonban eleve lemond a tárgyilagosság történelemtudományos igényéről.
Az e két munka közé sorolható nagyszámú irodalom
ellenére tehát még mindig megírásra vár a magyar nemzet legutóbbi háborús tragédiájának szigorúan pártatlan
és szakszerűen oknyomozó teljes katonai története,
amely természetesen csak a hadba lépéshez vezető politikai fejlődés eseményeinek, körülményeinek, döntéseinek,
felelősségeinek európai keretben történő szenvtelen
elemzésével lehet „teljes”. Mindehhez, persze, a katonai
mesterségbeli és történelmi ismeretek, a higgadt tárgyilagosság és a világos tárgyalási mód olyan mértéke és
színvonala szükséges, amely Gosztony Péter könyvének
kétségtelen velejárója.

volna hatástalan, ha Nyugat szövetségi, politikai és gazdasági rendszere a Lajtáig ér.
Gosztony nem a magyar olvasó számára, és semmi
esetre sem a Szovjetunióval hadban álló Magyarország
katonai szerepének értékelése szemszögéből ismerteti az
eseményeket. Ellenkezőleg. A szigorú és szenvtelen
tárgyilagosságra törekvő szerző ebben a tekintetben több
mint tartózkodó. Persze, a harcok nemcsak történelmi
magyar földön, névleg „szuverén” szövetségesi szerepben, de három magyar hadsereg aktív katonai közreműködésével peregtek le. A magyar katonai vonatkozások
ezért kényszerítően kívántak bő teret a könyvben. Így az
október 15-e körüli politikai eseményeket a szerző érdekesen és megfelelő részletességgel ismerteti. Kár, hogy
nem említi, miszerint a kormányzó október 15-én 13
órakor sugárzott drámai rádiószózata (még inkább a
szózat kapcsán és azzal azonos szellemben kiadott „Hadparancs”, amely a végrehajtás további konkrét intézkedéseit helyezte kilátásba) csupán a fegyverszüneti készséget
bejelentő politikai tájékoztatás volt, amely a Honvédség
alakulataitól – sem a harcostól, sem a hadseregparancsnoktól – egyelőre még nem kívánt, mert nem kívánhatott,
bármiféle aktivitást, akármilyen irányban. (Kétségtelenül
nem várt ilyesmit a hasonló természetű formaságokra
gondosan ügyelő szovjet államvezetés sem.) A proklamáció azután a kormány és az államfő gyors és erőszakos
eltávolításával elvesztette katonai-igazgatási, gyakorlati
értelmét. A végrehajtás konkrét intézkedései elmaradtak.
Gosztony valószínűleg éppen a gondosan ügyelt tárgyalási tendenciája miatt őrizkedett ezen – az idevágó magyar irodalomban felettébb polemikusan, de általában
kevés hozzáértéssel tárgyalt – kérdés részletesebb taglalásától. Amíg azonban lépten-nyomon olvashatjuk magasabb német vezetők elítélő megjegyzéseit, jelentéseit, a
„Heeresgruppe-Süd”-nek alárendelt magyar alakulatok,
tisztek és legénység megbízhatatlanságáról, helytállásuk
hiányáról (ahogyan Gosztony írja: „joggal, vagy igaztalanul”...), a szerző nem tér rá ezen ítéletek vizsgálatára.
A már említett és más méltánylandó okokból nem részletezi azokat az embertelen lelki és anyagi körülményeket,
amelyek közepette a magyar katona harcolt és amelyeket
a német katonai vezetők nem ismertek, sőt, nem is kívántak mérlegelni. Drámai volt a küzdő magyar katona politikai és lelki helyzetének visszássága: egyrészt kötelességteljesítésének keretében a siker kilátástalanságának és
a harcok esztelenségének, másrészt az ellenfél brutalitásának, ideológiájából eredő politikai szándékainak tuda-
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A K REML HÁZATÁJ A
Brezsnyev mögött nehéz esztendők állnak. Az új gazdasági reform
immár négy éves és nem hozott lényeges javulást, a javítóintézetek munkatáborai ismét megteltek javíthatatlan dolgozókkal, kiélesedett az ellentét a pártbürokrácia és az intellektuelek között, s erre az időre esik Csehszlovákia inváziója. Ennyit a múltról.
Mostanában Brezsnyev heves támadásokat intéz az egyes részköztársaságok vezetői ellen. Különösen a középgarnitúra, a felemelt funkcionáriusok rétege érzi erősen a Kreml ostorcsapásait. Brezsnyev és a csúcsvezetőség úgy viselkedik, mintha a gazdasági bajokat nem az ő hibás intézkedéseik és a szisztéma elavult gazdasági intézményei okoznák, hanem a
funkcionáriusok hanyagsága és nemtörődömsége. Azerbejdzsánban,
Kazaksztánban, az orosz föderációban nagy nyilvánosságot adtak a vezetőket illető kritikának: korrupt elemek, gazdagodnak, gyerekeiket előnyben részesítik és lopnak. Tehát nem a Kreml, hanem ezek felelősek azért,
ha a falusi háziasszonynak sokszor a szomszéd községig kell gyalogolnia,
hogy fél kiló sót szerezhessen, a karagandai munkásnak pedig az utcán
kell ácsorognia, hogy valakitől tüzet kérjen, ha rá akar gyújtani, mert nem
lehet gyufát kapni. Ennyit a jelenről.
Az új gárda, a kielégítetlen és még hivatalhoz nem jutott fiatalok nagy
rétege Seljepinre tekint, a szakszervezet vezetőjére. Brezsnyev tehát most
ezt a réteget igyekszik maga mellé állítani, pozícióját ezzel a fiatalító
kúrával megszilárdítani. Persze, dőreség volna itt Nyugaton azt remélni,
hogy az új gárda azonos az orosz ifjúsággal. Ezeket is, sajnos, arra nevelték, hogy ők lesznek az „elit“, s a néptől bizonyos távolságot kell
megőrizniök. Mindenesetre a következő fél évtizedben is várható a fokozódó szociális feszültség, a gazdasági mizéria, az intellektuelek, különösen a fiatalok nyugtalankodása. Ennyit a jövőről. (– kk –)

A K ENNEDY-ÜGY ÉS A J ÖVŐ
A tavaly július 19-i tragédia lezárult. Jo Kopechne a sírban, Edward
Kennedy politikai presztízse megtépázva, de az esküdtbíróság pontot tett
a Kennedy-story végére. A fiatal szenátor és a Kennedyclan új politikai
csatákra készül. Bizonyosra veszik, hogy Teddy őszi szenátori megválasztása sikerül, először mert Massachussetts a demokraták fellegvára, másodszor, mert a Kennedyek fellegvára, harmadszor mert az írek fellegvára. Emellett New York államban szervezkedik a legendás Kennedy-gárda
több személyisége: Arthur Goldberg, az egykori munkaügyi miniszter és
Ensz-fődelegátus a kormányzói jelöltségre pályázik, Theodore Sorensen,
John Kennedy beszédeinek írója new yorki szenátor szeretne lenni, Adam
Walinsky, Robert Kennedy híres „Ghostwriter”-e a főügyész posztjára
vetett szemet. A június 23-i előválasztás mutatja meg, hogy a készülődés
eredménnyel jár-e, mindenesetre a csodálatos „team” menedzsere a gazdag Kennedy-sógor, Stephen Smith, ő adja a súlyos összegeket, nála van
a money.
A pénz! Ez okoz fejtörést a demokrata pártnak is, ha az 1972-es elnökválasztásra és Chappaquiddick utórezgéseire gondol. Mert addig
Teddy Kennedy semmiképpen sem heveri ki annyira a tragédiát, hogy
máris elnökjelöltként léphessen fel. De pénze csak neki van, a demokrata
párt szervezetei még most is az elmúlt választás adósságait nyögik. A
szóba jöhető elnökjelöltek egyike sem rendelkezik megfelelő tőkével:
Humphrey, Muskie, McGovern és McCarthy alapjában vagyontalan politikusok, márpedig a pénz, a választási pénz is csak oda tódul, ahol már
úgyis van. Pecunia, oooh! (– catullus –)
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M ONDÁSOK
A külügyminiszter munkája igazán szép
feladat lenne, csak a belföld ne volna.
Josephs Luns
holland külügyminiszter
A demokratikus választások egyetlen
hátránya, hogy szavazáskor a polgárok
egész sor dologra gondolnak, csak a
következő kormányra nem.
William S. Schlamm német publicista
A laikusok korában élünk, akik úgy
tesznek, mintha mindenhez értenének.
Lecoeur
francia szociológus

T AKARÉKOSSÁG
A meggazdagodásnak sok módja van. A
takarékosság az egyik legjobb.
Francis Bacon
Aki azt mondja nektek, másképp is
meggazdagodhattok, mint munka és
takarékosság által, az becsap benneteket.
Franklin Benjamin
A megtakarított fillér becsületesebb,
mint a megszerzett.
Martin Luther
A pazarló pénze kerek, a takarékosé
lapos.
Balzac
Szegény emberként élni csak akkor
élvezet, ha az ember gazdag.
Peter Ustinov
Az óceán sohasem lett nagyobb azáltal,
hogy egy kacsa takarékoskodott a vízzel.
Freidank
Aki az örökösének spórol s ezért szűkölködik, az leginkább a bolondhoz
hasonlítható.
Horatius
A takarékosság a bölcsesség lánya, a
mértékletesség nővére és a szabadság
anyja.
Smiles
Ki a fillért nem becsüli, az a pengőt nem
érdemli.
Magyar közmondás

M ENDEMONDÁK

AZ EGYENSÚLY KÉRDÉSE

1959 óta 661 diáknak van úgynevezett Európa-érettségije. Ezek az Európa-iskolák maturánsai, Brüsszel, Karlsruhe, Luxemburg, Mol és Varese Európa-gimnáziumának végzett diákjai.
Vizsgáikat nemzetközi bizottság előtt
tették le, s érettségi bizonyítványuk az
Európai Közös Piac tagállamainak
minden egyetemére és főiskolájára
érvényes.
*
A hatok Európájában az árak kezdenek nagyjából kiegyenlítődni. Bizonyos különbségek azonban még mindig
tapasztalhatók. Németországban például aránylag jutányosabban lehet venni
elektromos háztartási cikkeket, rádióés televíziós készülékeket, írószereket,
könyveket és játékot. Ezzel szemben
Franciaországban olcsóbb az élelmiszer
és a csemegeféle, Belgiumban pedig a
fényképezőgép és a fotókellékek.
*
Nyugatnémetország lett a kommunista Jugoszlávia elsőszámú kereskedelmi partnere. Itália ezzel a második
helyre került. A sorrend: Németország,
Olaszország s harmadik helyen a Szovjetunió. A jugoszláv külkereskedelem
egyébként nagyon egyenlőtlen: tavaly
cca. 7 milliárd dinárral több volt a
behozatal, mint a kivitel.
*
A Moszkva által tervezett úgynevezett európai biztonsági konferencia
előkészítésére a kelet-berlini kormány
azt tervezi, hogy egész sor úgynevezett
„hangulat-konferenciát” rendez, a legkülönbözőbb címeken; szakszervezeti-,
ifjúsági- és asszony-konferenciákat.
*
A Koppenhágában lezajlott „Sex”kiállításnak 40.000 látogatója volt,
csak belépti-díjra fizettek kb. negyedmillió német márkát. Jövőre még közelebb a német határhoz, Jütlandban
szándékoznak megrendezni a pornográfia nagy vásárát, ahogy a rendezők
mondják, még „haladóbb” jelleggel. A
bécsi „Die Presse” tudósítója így
kommentálja a koppenhágai kiállítást:
„Platon érosza a szépet kereste, a mostani, nyilvánvaló degenerációs folyamat érosza az üzletre törekszik”.

Természetesen a közelkeleti katonai egyensúlyról van szó, amelynek
felbillenésétől itt is ott is tartanak, különösen miután az Egyesült Államok
elhalasztotta, vagy ideiglenesen, vagy végleg, repülőgépek szállítását Izraelnek. Ezzel egyidőben jött a hír, hogy a Szovjetunió viszont SAM-3 rakétákat szállított Egyiptomnak, amelyek alkalmasak az alacsonyan repülő
izraeli gépek lelövésére vagy elrettentésére. Ha ezek a rakéták működésbe
lépnek, ezzel Izrael kezéből kiütötték a leghatásosabb fegyvert, az egyiptomi katonai állások elleni légitámadások lehetőségét. Izrael biztonságát
csak úgy lehet fenntartani, ha ezek az elővágások csírájában fojtanak el
minden egyiptomi támadást, illetve az arra váló hatásos felkészülést.
Komplikálttá teszi a helyzetet, hogy az orosz rakéták kezeléséhez az egyiptomi katonák nem értenek, ezért többezerfőnyi szovjet szakértő működik a
kilövő állásokon. Ha tehát Izrael ezeket támadja, könnyen orosz katonák
halálát okozhatja. Dajan közölte, hogy Izrael eddig is tudatosan került
bizonyos egyiptomi célpontokat, például Port Szaid és Alexandria kikötőjét, mert ott orosz hajók is a támadás áldozatai lehetnének, s nem bombázták az asszuáni gát környékét, mert azt oroszok építették. De ha most az
egyiptomi oldalt mintegy „szovjetizálják”, ez új helyzetet teremt. Dajan azt
sem titkolja, hogy Izrael képtelen volna hadat viselni a Szovjetunió ellen s
Tel Aviv diplomáciája most azon dolgozik, hogy Washington diplomáciája
tartsa vissza Moszkvát a közelkeleti konfliktus szovjetizálásától. Nasszer
ugyanakkor sürgeti az arab államokat, hogy a szuezi front, vagyis Egyiptom tehermentesítésére állítsák fel a „keleti frontot” Izrael hátában. Ezen a
„keleti fronton” jelenleg Szíria 60.000, Jordánia 50.000, Irak 18.000,
Szaudi-Arábia, pedig 4.000 katonát tart fegyverben. (–bo–)

K URD KESERVEK
A bagdadi kormány súlyos belső megrázkódtatásai miatt rászánta magát, hogy megbékél a kurd kisebbséggel. A kurdok kapva-kaptak az alkalmon, mert autonómiáért folytatott évtizedes harcuk az utóbbi évben súlyos
veszteségekkel járt. Az iraki kurd lakosság száma két és félmillióra tehető s
az elmúlt harcok oly kegyetlenséggel folytak, hogy joggal lehetett volna
vádat emelni „népirtás” címén. A kurdok azonban hiába kérték U Thant
ENSz-főtitkárt, hogy küldjön vizsgálóbizottságot. A kurd vidékekről, ahová Al Bakr, a bagdadi diktátor katonái behatoltak, elhurcolták a lakosság
nagy részét. Rendszeresen bombázták a falvakat, napalm-bombát is használtak. Hogy a lakosságot és a kurd harcosokat megfosszák az élelemtől,
bombázták a termést, az állatállományt is. A tavalyi termés háromnegyede
elpusztult. Háromezer kurd községet és tanyát perzseltek fel, száz- és százezer menekült vonult egyik tájról a másikra. 200.000 kurd vált hajléktalanná és 20.000 vesztette életét. Az önvédelmi harcot folytató kurdok megtizedelésének keleteurópai vonatkozása is van: a bagdadi kormánynak csak
az tette lehetővé ezt az irtóháború jellegű harcot, hogy a keleteurópai kormányok állandóan ellátták modern fegyverekkel.
Az iraki kurdok a szomszédos államokból sem remélhettek segítséget,
mert azok is félnek, hogy náluk is fellángolhat a kurd nacionalizmus. Törökországban 7 és félmillió, Iránban 5 és félmillió, Észak-Szíriában pedig
félmillió kurd él.
Az iraki kurdok a bagdadi kormánnyal folyó tárgyalásokon a következőket kérik: iskoláikban taníthassanak anyanyelvükön; az ország roppant
olajbevételeiből a kurdok is részesüljenek (Irak lakossága kb. 8 és félmillió); a kurdlakta vidékeken kurd csendőrség és rendőrség legyen; a kormányba vegyenek be kurd minisztereket is, megfelelő arányban. (– cs –)
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VETKÖZŐNŐ
T OPONÁRON

Hazudnék, ha azt állítanám: a
„Somogyi Néplap” minden számát
elolvasom. Nem lebecsülés kíván ez
lenni, hiszen a „Somogyi Néplap”
éppen olyan jó sajtótermék, mint a
„Népszabadság”, a „Rude Pravo”
vagy a „Pravda”. Az említett lapok
ugyanis közös emlőkből táplálkoznak, igazán csak árnyalatnyi különbségek lehetnek tehát köztük. A „Somogyi Néplap” nem fekszik ott reggelente a teám mellett, de azért néha-néha látom. Az embernek haladnia kell az otthoni eseményekkel,
különösen akkor, ha a humor keserves kenyerét eszi, mint én. A „Somogyi Néplap”-ban olvastam egy cikket
arról: hogyan zajlott le a vetkőzőnő
fellépése Toponáron. Az ottani Művelődési Otthonban műsoros estet rendeztek és ezen fellépett egy sztriptíztáncosnő,
azaz
magyarul
„vetkőzőnő”. Ez a fellépés maga után
vonta a „Somogyi Néplap” kritikáját.
Ritkán fordul elő, hogy otthoni
cikkel egyetértek, a „Somogyi Néplap”-ban megjelent írás azonban
lényegében megegyezik szerény
véleményemmel. Az, aki ismer, akár
csak írásaimon keresztül is, tudja,
semmi sem áll távolabb tőlem, mint
az álszentség. Aki még jobban ismer,
azt is tudja: a női szépségnek tántoríthatatlan híve voltam és vagyok.
Ennek ellenére – nem, éppen ezért –
még soha életemben nem láttam
sztriptízt. Valószínűleg nem vagyok
hozzá sem elég fiatal, sem elég öreg.

Szerintem ugyanis az a férfi, aki beül
egy nézőtérre és kiguvadt szemmel
figyeli, hogy a színpadon hogyan
hányja le magáról ruháit egy jobb
sorsra érdemes nő... egyszóval, aki
ebben örömet, élvezetet és szórakozást talál, az szerintem vagy
nagyonis fiatal, tehát még alig-alig
férfi, vagy túlságosan öreg, vagyis
már alig-alig az.
Az én szememben a cél nélküli
vetkőzés nem művészet, hanem lealacsonyítása a női nemnek. így
érzem ezt, ha itt Nyugaton olvasok
sztriptíz-műsorokról és talán még
jobban így érzem, ha azt hallom:
vetkőzőnő lépett fel Toponáron.
A helyi Művelődési Otthon igazgatója, a „Somogyi Néplap” szerint,
azzal védekezett, hogy népszerűsíteni
kell a Művelődési Otthont, látogatókat kell vonzani, erre pedig legalkalmasabb a toponári vetkőzőnő.
Nyomban felvetődött bennem egy
kérdés: miért nem népszerű a
toponári Művelődési Otthon? A
„Somogyi Néplap” természetesen
ezzel nem foglalkozott, hiszen ez már
a lényegbe vág. Hadd adom meg
tehát én a választ. A toponári Művelődési Otthon és az ország sok-sok
száz művelődési otthona azért nem
népszerű, mert a pártpropaganda
szolgálatában áll. Mutasson nekem
valaki olyan egyént, aki hanyatthomlok rohan el egy művelődési
otthonba, hogy meghallgasson egy
műsort, amelynek középpontjában,
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mondjuk, az áll, hogy miképpen
hozta el a magyar falu népének a
szabadságot és a szocializmus féktelen felépítésének lehetőségét Iván
Nyomofejevics üzbég tizedes. Ha
valakinek választania kell Iván
Nyomofejevics, a dicső üzbég hadsereg altisztje és egy jóalakú magyar
vetkőzőnő között, akkor habozás
nélkül a sztriptízt választja, ha csak
nincs teljesen meghibbanva.
De miért csak két véglet lehetséges? Nem lehet másképpen népszerűsítem a művelődési otthonokat?
Nincsenek klasszikus magyar versek,
amelyek üdülésként hatnak a pártzsargon sivatagában? Nincsenek
remek nyugati művek, amelyeket
boldogan nézne végig Toponár lakossága éppúgy, mint az országban
mindenki, már csak azért is, mert
ezekben a művekben nem szerepel
sem az üzbég tizedes, sem tatár felszabadító?
Nem vagyok művelődési otthon
igazgatója, nem is pályázom erre a
posztra. Éppen ezért nem folytatom
az ötletadást, főként azért nem, mert
tudom: nem a művelődési otthonok
szerencsétlen vezetőin múlik az intézmény népszerűtlensége, hanem
azon a műsorpolitikán, amelyet felülről kényszerítenek rájuk. Annyi bizonyos, amíg a „művelődés” alatt mást
ért a párt és mást a lakosság, addig
az ember a „művelődési otthon”-ra
így tekint: ha nektek ez „művelődés”,
akkor én „otthon” maradok...

VÁNDORMADARAK

K IS MAGYAR HÍREK

Írta: Kőmíves Imre

Kölnben elhunyt hosszas betegség
után, P. Fenyvessy Jeromos, aki az emigrációban hosszabb időn át mecénási tevékenységet folytatott és több folyóirat,
könyv, kiadvány megjelenését s diákkonferencia megrendezését tette lehetővé. P.
Fenyvessy, aki vasi földről indult el,
többször bejárta a világot s élményeit
írásban megörökítette.

„Vándormadár”, ezt a nem túlságosan megtisztelőnek szánt jelzőt
használja a hazai terminológia a munkahelyüket változtató munkásokra.
Nos, ez a vándormadár-probléma igazán súlyos kérdéssé vált a legutóbbi
két év alatt. 1968-69-ben oly sok munkás és alkalmazott változtatta meg
munkahelyét, mint eddig még sohasem. Nem kevesebb, mint 2 millió
ember hagyta ott munkahelyét e két év alatt s másutt keresett foglalkozást. Igen nagy szám ez, ha figyelembe vesszük, hogy ezidőszerint kb. 3
millió 700 ezer az összes alkalmazottak és munkások száma az egész
állami szektorban. Vagyis két év alatt a dolgozók több mint 50 százaléka
változtatta meg munkahelyét.
A statisztikai számítások szerint egyetlen munkahely változtatás kb.
6000 forint termelés-kiesést jelent. Könnyen kiszámíthatjuk tehát, milyen horribilis kárt jelent a magyar gazdaságnak ez a nagyarányú népvándorlás: több mint 12 milliárd forint termelés-kiesést két év alatt.
Pedig ebben az összegben még nem is szerepel az új alkalmazott betanítási költsége, az új munkakörben nyújtott kezdeti, mérsékeltebb teljesítmény, a régi, begyakorolt munkaerő kieséséből származó zökkenők
költsége. Mindezt ki sem lehet számítani.
Mindenesetre szoros az összefüggés az 1968 január 1-vel bevezetett
gazdasági reform és e nagy népvándorlás között. A reform ugyanis megszüntette a korábbi kötöttségeket és lehetővé tette a szabadabb, anyagi
hátrányokkal nem járó munkahely-változtatást. Ez alapjában véve helyes
elképzelés volt, egy alapvető emberi jog visszaállítása.
Bizonyos mértékű és mérvű munkaerő vándorlás általában mindenütt
és mindenképpen szükséges és indokolt. Így válik csak lehetségessé,
hogy a dolgozók lehetőleg képzettségüknek, képességüknek jobban
megfelelő munkát és munkahelyet keressenek. Illetve jobb keresethez,
vagy más indokolt anyagi és erkölcsi előnyhöz jussanak. Olyanhoz, amit
régi munkahelyükön nem kaptak meg.
De mi az oka annak, hogy ilyen riasztó méretű lett, valóban belső
népvándorlássá vált a munkahely változtatás kisebb mértékben még
egészséges jelensége? Aligha csak a reform előbb említett feloldó intézkedése és néhány ú.n. „közgazdasági szabályozó”, mint aminő az átlagbér-ellenőrzési-rendszer.
Néhány budapesti nagyvállalatnál végzett belső vizsgálat eléggé világosan feltárja a vándorlások okát. A megvizsgált munkahelyeken
ugyanis a dolgozók 83 százaléka nincs megelégedve jelenlegi keresetével; 51 %-a úgy érzi, nem jó a viszony a munkatársak között; 57 százalék úgy véli, nem kap kellő erkölcsi és emberi megbecsülést; a dolgozók
71 %-a nem tartja jónak a vezetőkkel való kapcsolatát; 77 % elégedetlen
előmenetelével; 50 % azt mondja: képességén aluli munkát kell végeznie.
Ezek az adatok világosan mutatják, hogy nem a „vándormadarakban” van a hiba, amiért elhagyják fészküket. A hiba az, hogy a reformból egyelőre kimaradt a munkás kellő anyagi megbecsülése; az, hogy az
ipari fejlődéssel egyáltalán nem arányos a bérek alakulása; végül, hogy a
vállalathoz hű régi dolgozók erkölcsi megbecsülése nem kielégítő. A
reform ezen a téren alapos reformra szorul.
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*
A magyar és jugoszláv vízügyi hatóságok megállapodtak a Dráva hajózhatóvá
tételének terveiben. A folyó medrét 130
kilométeres szakaszon mélyítik és tisztítják, a helyenként emelt védőgátakat
mindkét oldalon egységes rendszerré
építik ki, zsilipeket és vízátemelőket létesítenek és a partmentét elrendezik. Az öt
évre beállított munkák elvégzése után a
Dráva hajózható lesz, sebesfolyású sodrát
pedig közös vízierőművel villamosenergia
fejlesztésére hasznosítják.
*
Az év elején a Szabad Magyar Jogász
Szövetség ankétot rendezett a new yorki
Magyar Házban. Gombos Gyula, Kovács
Imre, Lukács János és Varga László vitáját Pogány András vezette. A téma: „Negyedszázad a szovjet szférában”.
*
Londonban a Szepsi Csombor Kör
magyar nyelvű sorozatában megjelent
Hanák Tibor „Korunk és az ideológiák”
című tanulmánygyűjteménye. Megrendelhető: Szepsi Csombor Kör, St.
James’s, Mans., Ára 6 – dollár.
*
A hortobágyi híres „kilencliku” hidat,
mely még ma is a leghosszabb közúti
kőhíd Magyarországon, a nyári turistaszezonra felújították.
*
Hibaigazítás: Korábbi számainkba
sajnálatos hiba csúszott be. Cikkíróink:
Kertész István nevét tévesen Kertész
Lászlónak, Levatich István nevét Levatich
Lászlónak írtuk. A szerzők és olvasók
elnézését kérjük.

SÁNTA FERENC:

E MBERAVATÁS
Sohse volt gyönyörűbb az ég, kedvesebb a nap,
szebbek a házak, s az emberek is mintha csupa szerető
jóságból állnának – úgy láttam a világot. Legszívesebben szaladtam volna. Ha valaki szembe jött velem, s
minduntalan jöttek, lehajtottam a fejem, ki ne kacagjon
senki, mert nevetés nyújtózkodott a számon. Attól
féltem, bolondnak néznek. Pedig nem voltam az, csak
végtelenül boldog. Olyan nagy, tele érzéssel, hogy
belebizsergett a hátam. Nem is mentem, úgy lépkedtem, mintha táncba járnék.
Mikor az utcánk elejére értem, lecsendesítettem a
járásomat. Minden mosolygásom visszaparancsoltam a
lelkem közepébe, s olyan komolyan, lassan, mint ki
mindennapos dolgát teszi, befordultam a sarki hentes
ajtaján. Egy asszony állt csak a pultnál. Szépen megvártam, hogy mondja, mit akar, aztán a helyébe léptem
s feltekintettem a hentes arcára. Úgy mondtam, mintha
az egész boltját meg akarnám venni.
– Kérek egy fél kiló tepertyűt, egy kiló kenyeret s
egy csomag vajat is hozzá!
– Vajat? – kérdezte a segéd.
– Vajat – mondtam, s úgy néztem a szemébe, hogy
jöjjön verekedni, ha nem hiszi s nem ad. Már a
tepertyűt szórta a zacskóba, s a mérleg nyelvét nézte,
nehogy elhibázza. Közben szólott csak reám:
– Kit ütöttetek le, te?
Máskor biztos haragudtam volna az ilyen szólásért.
Nem egyébért, csak mer úgy illik ilyenkor, s nem is
nagyon, hogy azért kapjunk hitelt máskor is, ha kérünk.
De most ő volt az első ember, akinek kimondhattam.
Megint kergettem az arcom örömét, s a hangom megerősítettem, el is nyújtottam egy kevéskét, hogy öregebben szóljon:
– Tudja, ma fizetés volt, s viszek haza valamit a
családnak.
Valaki kacagni kezdett a hátam mögött, gyöngyöző,
kedves nevetéssel. A főnök felesége a pénztárban ült, s
amikor megfordultam a hangjára, épp a papírpénzét
rakosgatta össze, azokról nézett rám. Szép, kerek arca
volt, dúsan omló hullámos haja, s erős, telt két melle,
amit mindig megnéztem, s most a vérem a fejembe
szállt, hogy éppen rajtam kacag.
– Engem tetszik nevetni? – kérdeztem. De már meg
is bántam, hogy ilyen gyorsan szóltam. Arra gondoltam, mit mondanék, ha azt válaszolná: igen, éppen
engem.
– Hány éves vagy? – kérdezte, s a nevetés mintha
mind odagyűlt volna, ragyogott a két szemében.
Gyorsan rápillantottam két kerekedő mellére, s mire
kimondtam, már meg is toldottam az esztendőim számát.
– Én tizenhat – s úgy néztem rá, mint előbb a segédre, aki nem akarta elhinni, hogy vajat is tudok venni, ha
éppen kedvem szottyan. Észrevehette az első pillantá-

somat, mert összébb vonta magán a köpenyét, de a
mosolygása nem szűnt.
– Na, vedd el a csomagokat – mondta.
A segéd már nyújtotta s én kivettem a kezéből sorra
a kenyeret, tepertyűt s a vajat. Odamentem a kasszához
fizetni. Már tegnap bugyellárist varrattam magamnak, s
most, hogy elosztottam minden csomagomat a hónom
alatt, elővettem szépen. Lett volna apróm is épp annyi,
hogy fussa fizetésre, de a tízpengősömet vettem elő.
Letettem a márványlapocskára, s elsimítottam a tenyeremmel. Nem néztem fel közben, féltem, hogy megint
rossz felé talál tévedni a szemem.
– Tessék visszaadni...
Vártam, vegye el, s már szidtam is magamat, hogy
jobb lett volna csak az aprót adni, s hazavinni a nagy
pénzt. Elég lett volna itt csak megmutatni. De most már
vigye gyorsan – gondoltam. De nem vette el. Rátette az
ujjait s nyugtatta rajta, épp az enyém mellett. Addig,
míg felemeltem a fejem, s az arcába néztem.
Ahány hajam szála volt, mind megborzongott. Egy
szempillantás alatt kalapálni kezdett a szívem, a homlokom meghűvösödött, s akkorát nyeltem, hogy hallani
lehetett. Az asszony épp, egyenesen a szemeimbe nézett. Szempilláit kissé összevonta, s ajka körül, az
egész arcán kicsi, aprócska mosoly bújócskázott. S
amikor lassan elhúzta a pénzt s kezébe vette, akkor is
mind csak engem nézett. S még akkor is, egy árva szó
nélkül, mikor elém tette a visszajáró pengősöket. Nem
számoltam egyet sem, ahogy volt úgy sepertem bele a
bukszámba. Egyet kint hagytam a nagy sietségben s ő
utánanyúlt. Ki akartam venni kezéből, de az ujjait befészkelte a markomba, s úgy nyomta a tenyerem közepébe.
– Tessék – mondta s nézett a szemembe, hogy alig
tudtam az ajtót megtalálni, mikor elindultam.
Mintha perzselő nagy tűzből jöttem volna hűvös levegőre, úgy éreztem magam. Mentem hazafelé, s míg a
fejem szédült, mintha megforgattak volna, arra gondoltam, hogy: lám, tényleg ilyen a világ, s az asszony is
épp olyan, nem akartam hinni, de csakugyan úgy van.
Mindjárt megbolondul, ha az embernél pénzt lát. S
hogy belekaptam ebbe a témába, hagytam berzenkedjen, s szálljon gondolatom. Le-lecsuktam a két szempillámat, s hagytam, lássanak szemeim. A hentesné nézését, szép virágfehér nyakát s tovább, amit éppenséggel
akar. Egészen addig, míg sok dolgon keresztül az én
édesanyámhoz nem tévedt az eszem, s akkor hirtelen
egész belevörösödtem. Visszahoztam az eszem a valóságos világba, s a lépésemet is megszaporáztam. S
hogy még közelebb jussak a világhoz, a csomagjaimat
sorra orrom elé vettem, s szagolgattam őket. Jó erős
tepertyű, sápadt, gyönge vaj, friss meleg kenyér. A
nyálam összefutott, s megmozdult a nyelvem, mintha
máris ennék. S egyik örömből a másikhoz csapongtam
mindjárt. Előkaptam a pénztárcámat, s megnéztem a
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pénzem. Vittem haza én már máskor is anyámnak, de
sohasem ennyit s még egyszer se fizetést.
Mikor munka végeztével a nevem kiáltották s a fizető asztalhoz léptem, még nem vettem észre, de hogy
visszatértem pénzzel a kezemben s ujjam számhoz
vittem, hogy megmelegítsem a pénzolvasáshoz – mintha tükör előtt állnék, úgy villant eszembe, pontosan úgy
mozgom, mint az édesapám. Még a járásom is, ahogy
előléptem, akárcsak az övé. Az ujjaimat is egymáshoz
morzsoltam s vittem a számhoz, hogy megnedvesítsem,
ahogyan ő szokta. Pedig a kezemben kevés aprón kívül
egy árva tízes volt csak. Akkor is elszégyelltem magam, mint anyám előtt nemrég. Mert én apám nyomába
soha még közel se léphetek.
Már látszott a házunk kerítése, s én gondolatban hol
anyám kezét láttam, ahogy a pénzt lassan beleszámolgattam: a tepertyű ennyi, vaj, kenyér meg annyi, és a
többi itt van, hol meg a kenyeret megkenve jó vastagon
vajjal.
Leginkább mégiscsak ezt láttam, s emlékeztem,
hogy ha nem szakítom le, csak úgy megfogom a számmal a karéjt, akkor a fogaim helye mind meglátszik a
vaj tetején, akár meg is számolhatom. Hogy mért pont
ez jutott eszembe, nem tudom, de folyton mind azt
láttam. Mintha nem is nappal, de éjszaka lenne s nem
az utcán járnék, hanem az ágyban aludnék. Gyorsan
betaszítottam a kaput, s beléptem az udvarra. Az egyik
első lakó, mi az udvar mélyén laktunk, kint ült az ajtójuk előtt, s meg sem várta, hogy reáköszönjek,
rámtekintett, két kezét a térdein nyugtatta, s hunyorgott
a napsütésben, ahogyan nézett:
– Na, letelt? – kérdezte.
Én szerettem volna az orra elé rázni a pénzemet is,
de nem tehettem. Tudtam már a rendjét, hogy milyen
szóra mi jön, s szép lassan, meg sem állva, visszaszóltam hozzá, és egy aprócskát, csak úgy a szavak közé
hintve, sóhajtottam is:
– Le... aztán holnap újra kezdjük.
Ő csak rábólintott.
– Így van ez... – mondta.
Nem is olyan régen, pár napja alig van még, dohányért szalasztott. Most meg visszaszólok:
– Majd csak lesz valahogy...
– Lesz – mondta, s többet nem nézett rám. Én pedig
a diófa alatt, ami az udvarunk közepén állott, hátrakanyarodtam a mi szobánk felé. Tenyeremmel lesimítottam a hajamat, s beléptem az ajtón.
– Megjöttél fiam? – kérdezte anyám, amikor a csomagjaimat leraktam az asztal sarkára.
– Meg. Volt kenyerünk itthon?
Kezeit a kötényébe törölgette, s előrejött az asztalhoz. Én vizet töltöttem magamnak. Lehúztam az ingem,
s mosakodni kezdtem. Gyorsan befejeztem, s anyám
nyújtotta felém a törölköző kendőt. Közben zsörtölődött. Nem haragudtam rá, apámmal is így tett mindig,
ha nélküle vásárolt.
– Nem kellett volna ennyi mindent, fiam. Még vajat
is, ki látott még ilyet...
Magamra húztam az ingem, s fésülködés közben
válaszoltam.

SOROK SÁNTA F ERENCRŐL
Sánta Ferenc Erdély szülötte s a mai magyar
próza egyik legősibb tehetsége. Kolozsvár és Debrecen, – ez a két város formálta gyermek- és ifjúkorát. Tamási Áron és Áprily Lajos, – ez a két író
alakította irodalmi egyéniségét.
Az „Új Európa” 1968 januári számában ismertette részletesen Sánta Ferenc írói értékeit, műveit
és személyes pályafutását. Ugyanakkor közöltük
megrázó elbeszélését, „Sokan voltunk” című erdélyi történetét. A magyar regényírás ma élő egyik
legnagyobb alakja, a külföldön élő író, amikor
lapunk révén megismerte Sánta Ferenc e novelláját,
ezt mondotta róla: „Olyan tehetséges, mint Maupassant.”
„Téli virágzás” című elbeszéléskötete 1954-ben
jelent meg és Sánta akkor vált egyszerre országosan
is ismert és elismert íróvá. Élete hányatott volt.
Kolozsvári és debreceni tanulmányai után bányászként, majd gyári munkásként kellett dolgoznia, ez
az új életforma azonban gazdagította írói élményeit.
A „Farkasok a küszöbön”, majd „Az ötödik pecsét”
kötetei jelezték további útját, majd világsiker lett,
megfilmesítés révén, „Húsz óra” című falusi drámája. Fiatalkori művein érezhető Móra és Móricz
hatása, de mestereit szuverén módon sajátítja,
egyéni ereje kibontakozásának e hatás nem ártott.
Az 56-os forradalomban kicsúcsosodó tragédia
Sántát is megrázta és hosszú időre elnémította.
Korai mesternovelláit alig követték újabbak, pedig
Sánta nemcsak a mai, hanem a klasszikus magyar
irodalomnak is egyik legjelentősebb ígérete. Mostani számunkban közölt „Emberavatás” c. elbeszélése az ötvenes évek közepén fiatal magyar írók
antológiájának címadó novellája volt. Megható,
szép olvasmány anyák napjára.
– Hagyja, édesanyám, nem kerül az rossz helyre.
Most már ne sajnálja...
Tudtam, hogy a pénzt várja anyám, s legszívesebben máris adtam volna és még szívesebben mindjárt,
ahogy az ajtón beléptem. De nem siethettem és tudtam,
ő sem kéri, hanem megvárja, míg magam adom oda.
Sokszor elgondoltam én már ezt a pillanatot. Magamat,
anyámat, a pénzes bukszámat s a vajas kenyeret is
hozzá. Visszaakasztottam a kendőt a szegre, ingem
ujját is felhajtottam s csak azután álltam édesanyám
elé. Mikor látta, hogy a zsebembe nyúlok, megigazította a kendőjét a fején, s mintha gyors dolga lenne, fordulni akart a kályha tüze mellé. Csak a szavamra állott
meg.
– Várjon, édesanyám. Itt a fizetésem...
Megállt, visszalépett, aztán két kezét a hasán összefogta, s hogy borítani kezdtem bukszám az asztalra,
odalépett ő is. Kezét kinyújtotta, s én beleszámoltam a
pénzt utolsó fillérig.
– A többiért ezt a kicsi apróságot vettem... Nézte a
pénzt, s az ujjaival mindjárt megérintette egy s más
darabját. Egyiket erre, másikat arra, osztogatni kezdte.
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Feltaszított párat az ujja tövéig, másokat hátra a kéz
párnája felé, s egyet-kettőt egész a tenyere szélére.
Elmerült magában, mintha ott sem lennék. Fejét egy
kevéskét válla felé hajtotta, s ahogy a homlokára néztem, nem tudtam hirtelen, nem a tenyerébe látok-e,
mert ráncba szaladt az is. Ha elgondolom, az egész
életünket tartotta a tenyerébe. Azt szortírozta, egyik
napját erre, másik napját arra, míg ki nem töltötte mind
a hét napunkat. Halál és születés, reggeli, vacsora, az
egész életünk a tenyerében feküdt. Csoda, hogy nem
szakadt le a karja.
Egy pengőt kivett a többi közül, s az asztalra tette.
– Tedd el, fiam – mondta –, s vigyázz, ne költsd el
egyszerre.
Épp hogy megköszöntem szépen, már nyílott az ajtó, s ahány testvérem volt, mind beszaladt rajta. Megmondhatta valaki nekik, hogy már megérkeztem, s a
csomagot keresték, s hogy mit hoztam bennük. Alig
tudott rendet teremteni édesanyám közöttük. Széket
kerítettek, az asztalhoz másztak. Csak akkor nyugodtak, mikor édesanyám kiöntötte az én mosdóvizemet,
újat töltött helyette és rájuk parancsolt:
– Gyerünk, egy-kettő kezet mosni, mindenkinek!
Én már a kályha mellett ültem, s úgy tettem, mintha
az újságot olvasnám. De nem járt ott az eszem. Friss
volt a tepertyű, hozzám szállt a szaga. A vajat is már
kibontotta anyám, szép sárgán virított s jó meleg ízét a
nyelvemen éreztem. De régen készültem már erre a
napra. Nekem vaj, tepertyű s a boldogság – egy volt.
Előző napon bementem a henteshez és biztosra megtudtam, hogy lesz-e máma tepertyűjük? Mert első fizetésemből úgy teszek ünnepet, hogy megveszem a boldogságot, a tepertyűt s a vajat. A testvéreim már az
asztalnál ültek, s készülődtem én is. Vártam, szóljon
anyám, s hívjon az asztalhoz. De hiába lestem, nem
szólt rám egy szót sem. Minden gyereknek kenyeret
szelt szépen, jól megkente vajjal, és kicsi halmocskákban a tepertyűt is elosztotta rendben. Ami pedig megmaradt, azt összecsomagolta s az ablakba rakta. Melléje
tette a maradék vajat is. S mint aki elvégezte dolgát,
körüljárta szemével az asztalt, s a legkisebbekhez odaszólt kedvesen:
– Egyél kicsi lelkem, ugye milyen finom, harapjad
kis szívem... Jó finom tepertyű, ízes kis vajacska – állt
és nézte őket, mintha a világon semmi más nem lenne s
nem tudna egyébről.
Nem hittem a szememnek. Nem tudtam mit csinál,
azt hittem, csak játszik. De étel dolgában nem szokta s
nem is szabad tegye. Tán megfeledkezett? Hisz az nem
történhet. Hiszen legelőször nekem osztott mindig. A
szívem feldobbant, s minden szép nyugalmam egy perc
alatt elszállott. Néztem anyámat. Épp a kályhához jött.
Amikor mellé ért, odafordultam hozzá. De mintha
tartanék, alig jött a hangom.
– Én is éhes vagyok, édesanyám...
Rám se nézett. A fedőt szedte le a nagy lábasról és
közben válaszolt.
– Eszünk mi is fiam, eszünk mi is mindjárt... S már
merítette is két cseréptányérba a forró bablevest, mit
épp akkor húzott le a tűzről. Az egyikbe nekem szedett,

másikba magának. Kenyeret nyújtott, s a tányéromba
kanalat tett. Aztán leült a kicsi székére, ölébe vette a
maga tányérját, fújni kezdte a párolgó levesét. Még
meg sem kóstolta, amikor reám nézett.
– Hagymát vágjak hozzá, fiam?
Apámnak szokott mindig hagymát adni, ha bablevest ettünk. Most engem kínált meg. Lenéztem rá s
láttam, a szívem beledobban, úgy is néz rám, ahogyan
édesapámra szokott. Úgy is várja éppen, hogy mit vála-

FLÓRIÁN TIBOR:

TISZTA KÖVEKEN
Sok országban volt nekem ágyam,
de haza seholsem találtam,
az utak szélén futó fákba akadtam,
halakat lestem minden kis patakban,
mint árnyék úsztam őszi réteken,
füvek s bokrok jöttek szembe velem,
talpam alatt elkoptak mind a fényes évek,
csak sugarai fénylenek a messzeségnek.
Ha tudsz, szabadulj végre önmagadtól,
feledd, hogy mások lesnek ablakodból.
Ne hordozd a kopott tornyot és a szobrokat,
nem te változtál, az idő változott sokat.
A szél elfújta rég a Szamos-parti fákat,
mosd tisztára a köveket, s építsd föl házad!
New York, 1969
szolok. S épp a lábamnál ül, ahogy apám mellett.
Ahogy felemelte a fejét, épp a kezemig ért. S mintha
most látnám először, hosszú évek után, most vettem
észre, milyen ősz a haja. Én édes Istenem, mint a fehér
hó! Milyen öreg már az én édesanyám. Rászóltam
csendesen, mintha megcsókolnám:
– Vágjon, édesanyám. Vágjon hagymát hozzá. S
amíg vágta s készítgette nekem szépen hátradőltem az
ajtó sarkának. Odatekintettem az asztalhoz, hol öcséim
ettek. Néztem a tepertyűt, a sok vajas kenyeret, s megértettem végre, hogy abból nekem nem jár. Apámnak se
jutott sohase belőle. Ő is így szokta, félreült ilyenkor, s
édesanyám is csak mellé kuporodott. Sose jutott volna
az eszembe, hogy ők nem kóstolják. Gyerekeké volt az,
nem a felnőtteké. Alig vettem észre, hogy sóhaj szalad
ki a számon. Sokszor próbáltam tréfából csinálni, de
soha nem sikerült, s most nem is akarattal, épp úgy
sóhajtottam, mint az édesapám. S egy perc alatt ettől
mindent felejtettem. Tudok már úgy sóhajtani, mint az
édesapám. Erősebb öröm költözött belém, mint amilyen
a fizetés perce volt. Hogy bizonyos legyek, még egyszer felsóhajtottam. Épp olyan volt, mint az előbb. Ha
valaki nem lát, összetéveszthetett volna az édesapámmal. Épp akkor jött vissza anyám, s mikor leült a helyére, csendesen a karjához értem, s odaintettem fejemmel
a gyerekek felé:
– Ugye, hogy jól tettem. Nézze csak, hogy esznek...
Letette a kanalát, s az asztalhoz nézett. Rajtuk felejtette a szemeit, s gyönge, kedves mosoly sétált az arcára, s ahogy ment, elsöpörte egy pillanatra a ráncait.
– Kicsi lelkecskéim, nagyon éhesek voltak már.
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A tányérom fölé hajoltam, s kanalazni kezdtem újból a levest, s a bicskám hegyével hagymát szedtem
hozzá. Jó vereshagyma volt, s olyan szép karikára vágva, ahogy édesanyámon kívül senki más nem vágja.
Amikor a délutáni álmomból felébredtem, odaszóltam édesanyámnak, hogy elmegyek sétálni, s ne várjanak haza, majd csak vacsorára. Mikor kiértem a kapun,
zsebre tettem két kezemet s elkezdtem fütyörészni.
Lassan sétálgattam végig az utcákon. Mikor a hentes
felé közeledtem, megfésültem a hajam, s a kabátomat is
megigazítottam. Az ajtó előtt meghúztam a derekamat,
s beléptem az üzletbe. Sokan voltak bent, nem figyelt
senki rám.
Egyenesen a pénztárhoz tartottam. Már messziről
két szemembe fogtam a hentesné arcát. Úgy néztem
pontosan, mint ö engem délben. Kacaghatott volna
most már, biztos meglett volna a válaszom rögtön.
Hiszen délben is tudtam volna én beszélni, de akkor

még nem lehetett. Most már igen. Ki tagadná, hogy
nem vagyok már gyerek. Odaértem hozzá, s mielőtt egy
szót is beszélhetett volna, kivettem zsebemből az
anyám egy pengősét, amit elkölteni adott. S ahogy
megszólaltam, hagytam, hogy arcomra kiüljön a mosoly, épp olyan, mint az övé volt, amikor folyton engem nézett.
– Ezzel az egy pengővel többet tetszett visszaadni
az előbb, ha emlékszik még rám ...
S mielőtt mozdulhatott volna, a kezébe nyomtam,
pont a tenyerébe, mint ő tette volt velem. Eddig rám
nézett, s most gyorsan elkapta a szemét. De én nem
engedtem, addig tartottam a szememmel, míg feltekintett rám. Aztán körülnézett, és amikor látta, hogy senki
sem néz minket, mosolyogni kezdett. Az arcomba nézett, szempilláit kicsit összevonta, s úgy mosolygott
reám. Olyan szépen, hogy az én szívem feldobogott
tőle.

JOHN LE CARRÉ:

A KÉM
– Szakmáry Veér Károly magyar fordításában –
Ez a könyv, teljes címe szerint „A kém, aki a hidegről
jött be – The spy who came in from the cold”, – emberöltőnknek kétségkívül egyik legsikeresebb, s egyben irodalmilag legértékesebb kémregénye. Ámbár csak forma
szerint az. Mert a valóságban Le Carré, a két világrend
kémszervezeteinek elszánt és lélegzetelállító küzdelmén
át korrajzot nyújt: a mi siralmas, korrupt, könyörtelen
évtizedeink rajzát. Amiként a „Bűn és bűnhődés” sem
sorolható a detektívregények közé, s Raszkolnyikov
figurájában sem holmi alvilági rablógyilkost jelenített
meg Dosztojevszkij, olyképpen „A kém” és annak hőse,
Leamas sem csak a titkos szolgálatok tevékenységének
és drámáinak mesteri fotográfiája, hanem egy szinte
zseniális ügyességgel felépített mese, amelynek végén az
olvasó ráismer önmagára is.
Le Carré regénye, amely egyébként nemcsak az eredeti angol, helyesebben amerikai, de a francia, német,
olasz, spanyol kiadásban is verhetetlen bestseller volt,

jellegzetesen az a mű, amelyet csak egyfolytában lehet
elolvasni, mert cselekménye oly gördülő és érdekfeszítő,
olyannyira leköti a képzelmet és érzelmet egyaránt, hogy
ezt a könyvet mindenki csak a végszónál teszi le a kezéből. De „A kém” élményszerűsége azzal, hogy elolvastuk, nem ér véget: a szerző ugyanis nem csupán meséjét,
de ezt a szorongató emberöltőt is „átéleti” az olvasóval. S
ilyenképpen a könyv, ha nem is történelmi, de erkölcstörténeti kútforrásnak tekinthető.
John Le Carré regényét Szakmáry Veér Károly, a kitűnő újságíró fordította magyarra, mégpedig oly lendülettel és műgonddal, hogy a magyar változat csöppet sem
marad el az angol eredeti mögött. Kár, hogy Szakmáry
Veér fordítói készségét nem értékesíti a klasszikus irodalom síkjain is.
A könyv a „Hunnia House” (1592 Second Ave., New
York, N. Y. 10028) kiadásában jelent meg.
(– s –)
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

I STENFÉLŐ FEJ EDELEMASSZONY
– Lorántffy Zsuzsanna –
Megszoktuk már, hogy történelmünk nagy nőalakjait
a bájos Árpádházi Szent Margittól kezdve Zrínyi Ilonáig
– bizonyos iskolai reminiszcenciák és irodalmi ábrázolások nyomán eszményi magasságban lássuk. Mintha nem
is lettek volna esendő, gyenge, földi emberek, hanem
születésüktől fogva a legszebb erények megszemélyesítői, hiszen a köréjük font dicsfény sugárzásában egyéniségük, élő, emberi képmásuk halványodott el leginkább.
Lorántffy Zsuzsanna talán az egyetlen a jeles emlékezetű
magyar nők sorában, akinek életét nem lengi át a legendák fénye. De ez nem is igen illenék az ő feketeruhás,
komoly, csaknem szigorú alakjához.
Életében sok keserűség, gond és gyász jutott osztályrészéül, mély istenhite azonban átsegítette a legnagyobb
megpróbáltatásokon. 14 éves korában teljesen árva maradt, de két év múlva, 1618 tavaszán feleségül ment Rákóczi Györgyhöz, aki később, 1631-ben Erdély fejedelmi
trónjára került. Házasságuk a keresztény házasélet mintája s mindketten élethivatásuknak tekintették a „tiszta igaz
keresztyén vallás ügyét” előmozdítani. Lorántffy Zsuzsanna férjének nemcsak hűséges élettársa, hanem a
fejedelem gondjaiban is osztozó hitves. Ismert portréja
lényének puritán szigorát hangsúlyozza, de ez a szigorúság elsősorban önmagának szólt, mert mások felé mindig
áldozatos, segítő, önfeláldozó, férje iránt pedig telve volt
gyöngédséggel, odasimuló szeretettel. A politikai élet
gondjaiba merült fejedelem helyett sokszor maga vezette
a gazdasági ügyeket. Népes várak, községek, uradalmak
dolgait intézte, ami nem volt könnyű feladat: a Rákócziház akkoriban több mint egymillió holdon gazdálkodott.
De vállalta a férfias feladatokat, sőt a vallásszabadságért
folytatott háborúban a hadak ellátásának gondját is.
Egyéni szenvedéseit, megpróbáltatásait – három kicsi
gyermekét elveszítette – zúgolódás nélkül viselte. „A
gondot pedig, – írja férjének – valamire Isten segít,
jószívvel viselem, csak cselekedhessem az Isten akaratát
és Kegyelmed parancsolatját... A jó békességet, édes
uram, szívből akarnám, csak a jó Isten adná: lenne elsősorban az Ő szent nevének dicséretére, annak utána Ke-

gyelmednek becsületére és országának jövendő megmaradására.” Sem a fejedelmi udvar, sem mérhetetlen vagyonuk, vagy akár férjének hadi és diplomáciai sikerei
nem változtattak egyszerű, szigorú életmódján. Rendíthetetlen kálvinista buzgalmát tükrözi az 1641-ben
Gyulafehérvárott megjelent könyve, amely szentírási
idézetek gyűjteménye a református tanítás igazságainak
bizonyítására. Irodalmi becse ugyan nem sok, két körülmény azonban emlékezetessé teszi. Először az, hogy ez
az első nyomtatott könyv, amelynek magyar nő a szerzője. Másik érdekessége, hogy a könyvet katolikus oldalról
egy névtelen szerzőjű magyarországi gúnyirat olyan
durva hangon támadta meg, – nem kímélve a fejedelemasszony személyét és családját sem –, hogy I. Rákóczi
György megtorló intézkedésekre kérte III. Ferdinánd
magyar királyt.
A fejedelmi ház súlyos megsértését Szalárdi János
erdélyi udvari történetíró is említi. „Siralmas Krónikájá”ban írja, hogy: „Egy mocskos pasquillus bocsáttatván ki,
abban nemcsak egész fejedelmi házuk, de a kegyes életű
és istenfélő idősb fejedelemasszony is nagy rútul marcangoltatván.” Közben azonban Keresztúri Pál, Apáczai
tanítója nem kevésbé goromba modorban felelt a támadásra s ezzel még az akkori eldurvult világban is szokatlan hevességű röpiratharc támadt. De amit az egykoriak
nem tudhattak: a nagy vihart támasztott gúnyirat szerzője
senki más, hanem Pázmány tanítványa, Széchenyi
György, a későbbi prímás, akkor esztergomi kanonok,
akivel a „legnagyobb magyar” családja belép a magyar
történelembe.
1648-ban meghalt I. Rákóczi György és fia II. Rákóczi György került az erdélyi trónra. Lorántffy Zsuzsanna
ekkor visszavonult Sárospatakra és nagy buzgalommal,
áldozatot nem sajnálva igyekezett az ottani iskolát a
gyulafehérvári főiskola színvonalára emelni. Fiában, a
gyengejellemű és nagyravágyó II. Rákóczi Györgyben
nem telt sok öröme. Hasztalan próbálta lebeszélni a szerencsétlen lengyelországi hadjáratról is: „Az hadakozásnak kezdetit tudja ember, de végét csak az Isten tudja.”
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

A CSUDAÁLLATOK
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, a szakálla kender.
No, én sok országot világot bejártam, de ilyen embert még nem láttam, de még hírből sem hallottam.
Nem a szakálla miatt mondom ezt,
hanem azért, hogy ez az ember soha
igazat nem mondott, s ha szóra nyitotta a száját, csak úgy dőlt belőle a
hazugság. S haj, mekkorákat hazudott!
Hát erről az emberről mesélek én
nektek. Egyszer ez a világhazugja
elment a vásárra, ottan találkozott
egy atyafiával, bezzeg hogy örvendeztek egymásnak s töviről-hegyire
elkérdezték egymástól: mi újság
otthon? Hogy s mint megy a soruk?
Hiszen csak ez kellett a hazug
embernek, hogy beszédnek eredhetett.
– Hej, nekem, hála legyen az istennek, ugyancsak jól megy a sorom.
Annyi a pénzem, hogy majd felvet,
ökrömnek, lovamnak, birkámnak
számát sem tudom. Hanem ez mind
semmi. Van nekem egy olyan csuda
nagy ökröm, hogy nagyobb egy
elefántnál. Azután van egy kakasom,
aki pótolja az órát; minden áldott
órában éppen akkor kukorékol, mikor a toronyban üt az óra. Hm. Ez
még semmi. Van egy olyan kutyám,
hogy úgy ír s olvas, mint a vízfolyás.
– Ejnye, ejnye – álmélkodott az
atyafi –, ezek igazán csudaállatok.
No, majd egyszer ellátogatok
kigyelmedhez, hadd lássam a gazdaságát s különösen azokat a csudaállatokat.
Azzal istennek ajánlották egymást, ez is, az is ment az útjára.
Hanem a hazug ember, amint hazafelé ballagott, megbánta ám szertelen
dicsekvését. „Ejnye, ejnye – mondogatta magában –, mégsem kellett
volna ilyen nagyokat füllenteni. Mit
mondok majd, ha csakugyan meglátogat az én atyám fia?”

Ahogy hazament, nem tudta elhallgatni a felesége előtt, hogy micsoda nagy bolondságot csinált. Mi
lesz most, ha eljön az atyafi?
De amilyen nagy hazug volt az
ember, éppen olyan furfangos volt a
felesége. Azt mondta az urának:
– Bizony ha füllentett, akkor csak
menjen el kend hazulról, s vissza se
jöjjön, míg hírt nem adok kendnek.
Majd helyrecsavarintom én a kend
dolgát, ha idejő az atyánkfia.
Hát el is ment a hazug ember, s
bezzeg hogy két nap sem telt belé,
jött az atyafi.
– Adjon isten, húgomasszony.
1.
Nem anyától lettél,
Rózsafán termettél,
Piros pünkösd, napján
Hajnalban születtél.
Rózsa vagy, rózsa vagy
Annál pirosabb vagy.
Aranynál, ezüstnél
Sokkal fényesebb vagy.
Orcáid rózsái
Oly közel volnának:
Égő szívem mellé
Tűzném bokrétának.
2.
Haj alá, haj alá,
Vízi malom alá –
Gyönyörű barna lány,
Gyere subám alá.
Ne takarj be nagyon,
Mert melegem vagyon,
Száz talléros selyem kendő
Izzad a nyakamon.
A malom a vizét
Mindég habra hajtja –
Az anya a lányát
Nem magának tartja.
Szépen felneveli,
Szárnyára ereszti;
Keservesen nézi,
Mikor más öleli.
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Itthon van-e az én kedves öcsém
uram?
– Ó, lelkem bácsi – sopánkodott
a furfangos asszony –, éppen ma
reggel mentek Budára, annak a csuda nagy ökörnek a hátán!
– Ugyan ugye? Ejnye, de sajnálom. Pedig éppen azt a csuda nagy
ökröt szerettem volna meglátni. Hát
azt a csudakakast, amelyik pontosan
órára kukorékol, láthatnám-e?
– Hogyne, hogyne!
Amint mentek az ól felé, éppen
délre harangoztak, s hát, uram, teremtőm, a kakas egy nagyot kukorékolt!
– No ez igazán csuda – álmélkodott az atyafi. Pedig csak véletlen
volt a kakas kukorékolása.
De mikor az asszony az ól ajtaját
kinyitotta, a kakas akkor is kukorékolt ám egy jó nagyot.
– Hát most mért kukorékolt? –
kérdezte az atyafi.
– Jaj, lelkem bácsi, ez a kakas
olyan kakas, hogy akkor is kukorékol, ha idegen ember jő hozzánk.
Jelenti, hogy vigyázzunk, hátha
rossz szándékkal jött az idegen ember.
– No, ez igazán csudakakas –
áradozott az atyafi. – Hát az a csudakutya, melyik írni s olvasni tud,
hol van?
– A csudakutya? Hétszámra
nincs az itthon, lelkem bácsikám.
Hol ebbe, hol abba a városba jár, s
írni meg olvasni tanítja a kutyákat.
Az atyafi fejét csóválta, de most
már nem szólt semmit. Elbúcsúzott,
s amint ment hazafelé, folyton
hümmegett, fejét csóválta.
– Lám, lám – mondotta magában
–, nagy hazug az én atyám fia, de
különb hazug a felesége. Ami igaz,
igaz: ügyesen kihúzta az urát a hazugságból – még nagyobb hazugsággal.
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„A míveletlen föld csak gazt terem.” (Berzsenyi)

„M ILLIÓK KÖZT ÁLLT MAGÁBAN...
– CZAKÓ ZSIGMOND —
(1820 június 20.)
150 esztendeje született Désen. 1847 december 1-én halt meg Pesten. Sok csalódás, keserűség és nehéz élet volt osztályrésze. Tanulmányait Kolozsvárott és a nagyenyedi kollégiumban kezdte, de atyjának
egyre romló anyagi helyzete miatt nem tudta folytatni. (Atyja minden
vagyonát alkimista kísérleteibe ölte.) 20 éves korában beállt vándorszínésznek. Tehetsége nem volt nagy, inkább szép hangjával tűnt ki és így
két év múlva a pesti Nemzeti Színház énekkarába vették fel csekély
fizetéssel. A sok csalódás és keserűség már korán embergyűlölővé tette,
mégis állandóan írt, drámáin dolgozott. Első két művét, a „Kalmár és
tengerész”-t és a „Végrendelet”-et a Nemzeti Színházban játszották
először. Egyszeriben híressé vált és a legjobb drámaírók sorába emelkedett. Későbbi munkái már nem tetszettek annyira, ami végkép elkeserítette. Mikor pedig „János lovag” című történeti drámájában még barátai is sok lényeges hibát találtak, be sem várva a darab előadását, főbe
lőtte magát. Még csak 27 éves volt. Petőfi és Arany szép költeményekben búcsúztatták a magyar romantikus drámairodalom e kiemelkedő
alakját. Íme néhány versszak Petőfi 1847 decemberében írott verséből:
... Magasan röpülő szellem
Süllyedt a mély semmiségbe,
Tavasz dől, az ifjúságnak
Tavasza, a sír telébe.
Keresett-e rokonlelket,
S nem talál egy jó barátot
Vagy ki odalépe hozzá,
Eltaszítá őt magától?
Nagy a világ, nagy a világ,
Benne miljom embertárs van,
S ő e nagy világban, ő e
Milliók közt állt magában…
Könnyez a részvét… óh még a
Gyűlöltség is, ha itt vóna,
Ejtene egy drágagyöngyöt,
egy könnyűt a koporsóra.
KÁRMÁN JÓZSEF
(1795 június 3)
alt meg Losoncon (sz. 1769.
márc. 14. Losonc.) Legértékesebb
írása a „Fanni hagyományai” c.
kisregénye, 18. századi szépprózánk
legkitűnőbb terméke, a magyar irodalom első pszichológiai elbeszélése. Írói programját „A nemzet csinosodása” c. tanulmányában foglalja
össze. Főbb pontjai: az irodalomban
nem a forma a fő, hanem a lényeg;
elsősorban eredeti munkákra és nem
fordításokra van szükség, végül: a
nyelvművelés nem cél, hanem csak
eszköz.

APÁCZAI CSERE JÁNOS
(1625 június 10)
345 esztendeje született Apáczán,
Erdélyben. 1659 december 31-én
halt meg Kolozsvárott. Filozófiai és
pedagógiai író, a magyar művelődéstörténet egyik legnagyobb nevelő
egyénisége volt. Tanulmányait Kolozsvárott és Gyulafehérvárott végezte, majd kikerült a németalföldi
egyetemekre. Legnagyobb hatással
reá Descartes műveinek megismerése volt. 26 éves korában feleségül
vette egy módos utrechti család
leányát, Aletta van der Maet-t. Külföldi tartózkodása alatt döbbent rá,
27

hogy a magyarságnak nincs nemzeti
nyelvű világi műveltsége. Így született meg nagy műve a „Magyar
Encyclopedia”, mely a magyar tudományos világban biztosította számára a halhatatlanságot. Címlapján
ezeket
olvashatjuk:
„Magyar
Encyclopedia azaz minden igaz és
hasznos bölcsességnek szép rendbe
foglalása és Magyar nyelven világra
bocsátása Apátzai Tsere János által”.
Nagy küzdelmet vívott a tudományos szókincs megteremtéséért. És
ha ez a küzdelme nem is járt mindig
sikerrel, mégis az ő érdeme, hogy a
gondolkodás tudománya megszólalt
magyarul is.Következetesen törekedett a nyelvtisztaságra, jóformán
sohasem használt idegen szót. A
retorikát tudatosan mellőzte, világos
értekező prózát akart teremteni.
Foglalkozik pl. a filozófiával, matematika-természettudományokkal,
társadalomtudományokkal és teológiával, valamint az orvostudománynyal. Tanulmányozza az embernek a
természetre gyakorolt hatását is.
Felsorolja a legfontosabb technikai
eszközöket, ír a városépítésről, de
főleg a földmívelésről és állattenyésztésről. A szép, népies magyarsággal megírt szakaszok talán legvonzóbb
részei
a
Magyar
Encyclopediának, különösen „a házi,
paraszti és örökkévaló kalendáriom”,
a földmíves ember évezredes tapasztalatainak gazdag gyűjteménye.
Apáczai 1653-ban családjával
együtt hazatért Gyulafehérvárra.
Először itt tanított, majd a kolozsvári
középfokú tanintézet igazgatását
bízták rá. Beköszöntő beszédében
éles kritikával mutatta be a magyar
művelődés helyzetét, sürgette az
anyanyelvű népoktatást és a magyar
egyetem megteremtését. További
munkáiban is a magyar elmaradottság okaira, ipari elesettségünkre és
iskolarendszerünk elhanyagolt voltára mutatott rá.
Műveinek kiadását 1959-ben
kezdte meg az Akadémiai Kiadó és
ugyanebben az évben jelent meg a
„Magyar Encyclopedia” teljes kiadása is a Szépirodalmi Kiadó „Magyar
Klasszikusok” sorozatában.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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CSONKA EMIL:

T RIANONI TANULSÁGOK
Amikor Trianon 50. évfordulóján a párizskörnyéki
békeszerződések felett mondott történelmi ítéletet vizsgáljuk, szándékosan nem idézünk magyar megnyilatkozást. A kérdés hatalmas politikai irodalmából csupán
három idegen protagonistát szólaltatunk meg, akik sohasem voltak a magyarság különösebb barátai. Karl Renner
volt osztrák köztársasági elnök az egyik, Maniu egykori
román miniszterelnök a másik, és Winston Churchill a
harmadik. Renner azt írja emlékirataiban, hogy e békeszerződések „szétszakítottak egy gazdaságilag egységes
területet, felszabdalták állítólagos nemzeti államokra,
abban a feltételezésben, hogy így a dunai államok s ezzel
a délkeleteurópai térség problémáját megoldják”. De –
folytatja – „ez merő legenda volt. A párizskörnyéki békerend értelmetlenségét, és a hazugságot, amellyel haszonélvezői igazolni akarták, a második világháború tragikus
fejleményei nyilvánvalóvá tették”. Maniu 1930 augusztusában a „Matin” c. francia lapnak adott nyilatkozatában a
dunai államok gazdasági nyomoráról beszélt s többek
között ezt mondotta: „Régebben itt volt nekünk az Osztrák-Magyar Monarchia. Ez jól körülhatárolt organizmus
volt, homogén szisztéma, vitathatatlan előnyökkel egész
Európa számára, hasznos, közös ház.” Winston Churchill
pedig a második világháború okait az első utáni békeszerződésekben látja, s különösen három okot emel ki: a németekre kivetett ésszerűtlen jóvátételt; az osztrák-magyar
birodalom teljes szétzúzását a St. Germain-i és trianoni
békeszerződések révén; a monarchikus államforma megszüntetését a volt központi hatalmaknál, mert ezzel „légüres tért teremtettek”, amelybe benyomult „egy démonikus vadságú őrült, Hitler Adolf őrvezető”.
Rövid hat éven belül – 1938-1944 – Hitler megszállta
a Monarchia valamennyi utódállamát; s immáron kerek
negyedszázada, Ausztriát leszámítva, mindegyik ország a
Szovjetunió uralma vagy befolyása alá került. A
párizskörnyéki békéknek ez a mindmáig tartó végeredménye.

gyarországból Románia 103.000 négyzetkilométert, tehát
sokkal nagyobb területet kapott, mint amennyit magának
Magyarországnak meghagytak. Hasonlóképpen végzetes
veszteségeket szenvedtünk népesség dolgában: Magyarország lakossága a világháború előtt majdnem 21 millió
lélek volt s ebből a meghagyott Csonka-országban mindössze 7,615.000 maradt meg. A magát magyarnak valló,
kereken tízmilliónyi emberből az új, kis Magyarország
határain csak 6,600.00-et hagyott meg Trianon, a többi
színmagyart, 3,300.000-et szétosztotta idegen államok
között, vagyis a magyarságnak nem kevesebb, mint 33
százalékát.
Nem hisszük, hogy volna a földkerekségnek népe és
országa, amely ilyen abszurd fokú megcsonkítást és feldarabolást súlyos és hosszantartó lelki reakciók nélkül tudna
elviselni. De a magyarság lélektani helyzetét még súlyosbította, hogy ez az új „békerend” a győztesek saját elveinek megszegésével – Renner hazugságot mond – jött
létre. A feldarabolás t.i. a népek önrendelkezési jogának
jelszavával és azzal az igénnyel történt, hogy a
Dunavölgye bonyolult nemzetiségi problémáját ezzel
végleg megoldják. Ezzel szemben tény és való, hogy az
önrendelkezési jog alkalmazását elutasították, népszavazásra nem került sor, a Felvidék, Délvidék és Erdély magyarsága nem nyilváníthatta ki, hova akar tartozni.
Ugyanez áll a nemzetiségi kérdés rendezésére. Az 1930as népszámlálások azt mutatták, hogy Csehszlovákia
lakosságának 33.8 százaléka, Jugoszláviának 20.2 százaléka, Romániának 28 százaléka nemzetiségi népcsoport.
Még súlyosabb a kép, ha figyelembe vesszük, hogy a
prágai centralizmussal örökké elégedetlenkedtek a szlovákok, s így az egész állam területén a tényleges hatalmat
gyakorló csehek népességi aránya tulajdonképpen az 50
százalék alatt volt; a két háború között Jugoszlávia is
állandóan küzdött a radikális és véres horvát szeparatizmussal. A második világháború utáni szlovák érzelmek
kifejezésre jutottak a prágai tavasz idején kiharcolt autonómiában, Jugoszlávia pedig ma is par excellence nemzetiségi állam. A párizskörnyéki rendezés éppen a legfőbb
célt nem tudta megvalósítani – pedig kívülről nézve talán
ez lett volna a pozitívum. Negatív következményei viszont második világkatasztrófát okoztak s naggyá tették
először a germán, majd az orosz, a nemzetiszocialista,
majd a kommunista totalitarizmust. Szétromboltak egy
ideális gazdasági egységet, szétzúztak egy ötvenmilliós

*
A trianoni végzésről Szekfű Gyula a „Három nemzedék”-ben azt írja: „ez a kifejezés, t.i. ‚megcsonkított ország’, messze elmarad a borzalmas valóságtól”. Majd
felsorolja a rideg számokat: a trianoni szerződés Magyarország 325.000 négyzetkilométer területéből elvett
232.000-et, és csak 93.000-et hagyott meg. A régi Ma-

A NÉPEK TRAGÉDIÁJ A
„... a második nagy tragédia volt az osztrák-magyar birodalom teljes szétzúzása a St. Germain-i és trianoni békeszerződések révén... E birodalom évszázadokon át lehetővé tette különböző népek együttélését gazdasági előnyök és biztonság közepette. A szétzúzás után külön egyik népnek sem volt elegendő ereje és energiája, hogy az
újraéledő Németország vagy Oroszország nyomásával szemben megálljon.”
(Winston Churchill: A második világháború)
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birodalmat, amely a gazdasági virágzás és a hatalmi rendre tért Trianon felett. Bárkinek bármiféle elképzelése
egyensúly biztosítéka volt Európában.
legyen a dunavölgyi rendezésről, Trianon revíziójáról
vagy a belenyugvásról, regionális föderációról vagy
*
Egyesült Európába a területi status quo alapján történő
Ezek a múlt tényei. De tisztában kell lennünk a Tria- beilleszkedésről – a magyar tömegek lelkiállapotát és
nont követő ötven esztendő más, ma is érvényes tényeivel érzelmeit ismeri félre és reálpolitikailag lehetetlen helyis, mert ezek tudatosítása és világos látása nélkül vagy az zetbe kerül, aki a felsorolt négy tény mellett nem veszi
illúzió, vagy a rezignáltság, vagy pedig a különböző elő- figyelembe ezt az ötödiket is.
jelű könnyelműségek áldozatai lehetünk.
Egyik ilyen tény: a Trianon óta eltelt ötven esztendő
*
alatt a status quo-t nem sikerült tartósan megváltoztatunk.
Ezek tehát a tények, amelyeket nem vád, igény, köveVolt ugyan egy intermezzo, de ez még súlyosabb Tria- telés vagy program gyanánt soroltunk fel, hanem – ténynont eredményezett, mert másodszor már a kisebbségvé- ként. S a tanulságok? Ötven év óta a kérdés emocionális
delmi garanciát is eltörölték. E fejlődés okait és követ- kezelése nem segített rajtunk. Az „igazságot Magyarorkezményeit látnunk kell.
szágnak” jelszó csak minket magunkat keserített, a világMásodik tény: hazánk és az utódállamok egyaránt ra semmi hatással nem volt.
szovjet uralom alá kerültek, s így egy új és tartósabb
A Nyugatot sokkal jobban impresszionálta a csehek
dunavölgyi rend megteremtése jelenleg csak műhelymun- demokratikus „image”-e, és a nyugati egyetemekre és
ka, hipotétikus tervezés vagy akadémiai viták tárgya lehet sajtóba történő, anyagilag jól megszervezett cseh behatocsupán. Ez a világhelyzet ránk kényszeríti a prioritás lás. A tanulság tehát az, hogy a középeurópai tényeket
kérdését, s világos, hogy még a legokosabb dunavölgyi szakszerűen, tudományos felkészültséggel, sokoldalúan és
koncepcióval szemben is elsőbbséget kíván a térség fel- pszichológiai hajlékonysággal kell megismertetnünk
szabadulása vagy demokratikus átalakulása. Amíg a szov- azokkal, akiknek szavuk lehet egy esetleges dunavölgyi
jet uralom tart, nemcsak a Trianont módosító önrendelke- újjárendezésnél.
zési jog alkalmazását nem remélhetjük, de a kisebbségvéPéldának ajánljuk azt a módot, ahogy valaha Szász
delemhez sem kapunk segédkezet Moszkvától. Hisz a Zsombor, újabban pedig idekint Kertész István és Révai
nemzetiségi kérdés felvetése magát az orosz birodalmat István dolgoznak. Tanulság továbbá, hogy kerülnünk kell
robbantó erő volna, s láthatjuk, hogy a Moszkva-hű Bu- az egészségtelen magyar bűntudatot éppúgy, mint az
dapestnek még a Moszkvával szemben renitenskedő Bu- önáltató magyar fennhéjázást. Tanulság, hogy dőre magakarestet sem szabad figyelmeztetnie az erdélyi magyarsá- tartás, amely sehová se vezet, ha a bennünket ért szerengot sújtó intézkedések miatt.
csétlenségért mindig másokat vádolunk s nem vesszük
Harmadik tény: jóllehet az angolszáz történetírás tudomásul a schilleri és hegeli igazságot, hogy a világtörmintegy másfél évtizede érvényes ú. n. revíziós iránya ténelem a világbíróság és ha a történelem erre a sorsra
nagymértékben rehabilitálta az Osztrák-Magyar Monar- juttatott bennünket, abban a magunk hibáinak és gyengechiát és felbomlasztását sajnálja, a katasztrófáért a fele- ségének is szerepe volt. Isten mindig az erősebb hadosztálősség kérdését nem vetette fel. A döntő hatalmak mai lyokat segíti, mondotta Nagy Frigyes, s mi a jövőben egy
mentalitása ellenez mindenfajta pro futuro területi válto- békés versengés szellemi hadosztályaira gondolunk, a
zást és a történelmi érv süket fülekre talál a politikai kan- politikai és gazdasági tehetség erkölcsi és diplomáciai
celláriákban.
eszközeire,
konstruktív
együttműködésre
a
Negyedik tény: bármennyire kívánatos volna is, a Dunamedencében.
szovjet uralom alatti közös szenvedés nem szüntette meg
Az elmúlt évtizedekben két ősi ellenség, német és
a dunavölgyi népek nacionalista érzéseit. Az utódállam- francia szemünk láttára békélt meg egymással, európai
okban virulens nacionalizmus jeleit tapasztalhatjuk, akár formulával oldotta meg Elzász-Lotharingia és a Saaraz erdélyi helyzetet tekintjük, akár az 1968-as cseh tavasz vidék problémáját. Hisszük, hogy ez a szellem és ez a
nemzetiségi vonatkozású jelenségeit, akár a Jugoszláviá- módszer a Dunavölgyében is alkalmas építőanyag lehet.
ban Tito halálára váró népcsoportok velleitásait. Ehhez A dunavölgyi béke érdekében mindenkinek áldozatot kell
még hozzászámíthatjuk azt is, hogy a Kelet-Nyugat mér- hoznia, másoknak is, és nekünk, magyaroknak is. A múlt
kőzés realitásai következtében Közép-Kelet-Európában a hibás módszereivel és egészségtelen lelkületével pedig
Nyugat feszítőeszköznek használja a nacionalizmust, ez a egyszer s mindenkorra szakítanunk kell. A bánat és ketörténelmi gyökerekből táplálkozó érzelmi elem tehát a serv, bosszú és revans, a ressentiment és a mazohizmus, –
vasfüggöny mögött korántsem veszti érvényét oly mér- mindez szűnjék meg végleg Trianon 50. évfordulóján s
tékben, mint itt Nyugaton.
szegezzük tekintetünket a jövő feladatokra, a józan türeAz ötödik tény: tájékozatlanság és rossz kalkuláció lem, az aktív és okos erő jegyében s főleg közös dolgaink,
volna azt hinni, hogy a magyarság egésze lélekben napi- a kölcsönös és közös érdekek szolgálatában.
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SISA ISTVÁN:

A BIOLÓGIAI T RIANON
Trianon 50. évfordulója a legmegfelelőbb időpont,
hogy végre rádöbbenjünk egy újabb keletű belső Trianonra is, melynek kibontakozása 1956 óta szemünk előtt
megy végbe.
Egy fél évszázaddal ezelőtt országunkat csonkították
meg, ezt most betetőzni látszik a biológiai Trianon, mely
13 év óta nemzetcsonkítás formájában csapolja a magyarság vérét, tizedeli annak életerejét. Történelmi távlatban
ez utóbbi a végzetesebb, formájában a borzalmasabb. A
„tizedelés” szó tulajdonképpen gyenge kifejezés, mert ezt
a fokozatot az otthoni abortusz-korszak már régen túlhaladta. Az állami segédlettel kiirtott magyar magzatok
száma ugyanis hovatovább két és félmillió felé közeleg.
Az 1963-ig kiadott statisztikákat, valamint az azóta kialakult évi 200.000-es átlagot számítva: 1969 végéig Magyarországon 1956 óta mintegy 2,360.000 művi vetélést
végeztek. – Ezt a számot hangsúlyozni kell, mert a sajtóban gyakran egymástól eltérő számadatok látnak napvilágot.
Trianont a népek ún. „önrendelkezése” címén kényszerítették Magyarországra. A nemzetcsonkító belső Trianont is egyfajta „önrendelkezés”-re hivatkozva szabadították rá a magyar népre. Az abortuszrendelet – úgymond
– minden nőnek biztosítja a jogot, hogy „önmaga rendelkezzék” magzata sorsa felett. Mint az évek folyamán
kiderült, ez a morbid „önrendelkezés” a gyakorlatban
szinte nemzetünk sorsa feletti végrendelkezéssé fajult.
Ennek a katasztrófának okait, méreteit és fenyegetését
felismerendő, rá kell vetítnünk a vizsgálat fényszóróját a
rendszer által sötétben tartott egyes részletekre.
Mindenekelőtt megállapítandó, hogy a nők önrendelkezése csak ürügy volt az abortusz-rendelet bevezetésére.
Valójában idegen érdekek szolgálatában folyik otthon
nemzetünk rombolása, melyhez a mai magyar állam segédkezet nyújt.
1956 előtt minden magyar kormány elítélte és büntette
az abortuszt, mint születésszabályozási eszközt. Még
1953 február 8-án is pl. minisztertanácsi határozat állapította meg, hogy az abortusz „súlyosan veszélyezteti az
anyák és az egész nép egészségét, rombolóan hat az erkölcsre és a családi életre”.
1956 táján azonban furcsa fordulat történt. A Szovjetunió vezetői elhatározták, hogy a csatlósállamok termelését fokozni kell, mégpedig a nők nagyarányú munkába
állítása révén. Kívánságuk parancs volt és a kelet-európai
országokban egymás után jelentek meg nagyjából azonos
abortuszrendeletek a nők önrendelkezésére hivatkozva, de
valójában azzal a ki nem mondott céllal, hogy a nők millióit bölcsők helyett a moszkvai molochot tápláló gyárak
munkapadjai mellé állítsák. A várt születéscsökkenés
révén egyben a lakás-, iskola, óvoda és bölcsődeszükségletet is leredukálni remélték, hogy így a termelés
nagyobb szektorát lehessen a szovjet gazdasági tervek
szolgálatába állítani.

A Kreml által sugalmazott intézkedések eredményeképpen a csatlósállamokban az abortuszok száma minden
képzeletet felülmúló módon növekedett, a születések
száma pedig ezzel arányosan zuhant. De nem mindenütt
egyenlő mértékben, és ma el lehet mondani, hogy Moszkva csupán Magyarországon érte el célját, ahol a rendszer
rekordmértékben teljesíti a rászabott normát.
A legszembetűnőbb kivétel Lengyelország, ahol a
földjében aránylag bántatlanul meghagyott parasztság, a
gerincét el nem vesztett katolikus egyház vezetése alatt
egészséges ösztönnel elutasította az abortuszrendelet
kísértését és ezzel tulajdonképpen az ellenállás legszebb
formáját választotta. A többi csatlósországokénál is súlyosabb lakáshiány ellenére a lengyel szaporodás szinte
töretlenül felfelé ível. Ma már az ország lakossága 32
millió fölött van, és 1980-ra becslések szerint eléri a 38
milliót.
Csehszlovákiában 1957-ben vezették be az abortuszrendeletet, mely a 20 ezrelék körüli születési arányszámot
néhány éven belül 16 ezrelék alá nyomta. Ez többszázezer
születés kiesésével járt. A csehek azonban aránylag hamar
észbe kaptak: a csehszlovák kormány 1962-ben olyan
intézkedéseket léptetett életbe, melyek a szaporodást
csaknem a normális mértékre emelték. Csehszlovákiában
1967-ben kb. 80.000 művi vetélést végeztek, megszakítva
a terhességek kb. harmadát. Szakértők még ezt is soknak
tartják és emiatt a csehszlovák kormányt erős támadások
érték az abortusz-törvény bevezetésének 10. évfordulóján.
(Mint tudjuk, Magyarországon az évi 200.000 abortusz
soktízezerrel meghaladja a születések számát!)
Jugoszláviában, mely nem csatlósállam, szintén létezik egy sok megkötöttséget tartalmazó, hatásában sokkal
enyhébb abortusztörvény, mely a lakosság szaporodását a
jelek szerint nem befolyásolja. A jugoszláv népszaporodás a legegyenletesebb volt az elmúlt évtizedben a Dunamedencében élő népek között.
Románia iskolapéldáját szolgáltatta annak, mit jelent
az abortuszpolitika bevezetése, majd annak megszüntetése egy ország népszaporodásában. Az ottani abortuszrendelet megjelenése nyomán a születések száma 24 ezrelékről fokozatosan lesüllyedt kb. 14 ezrelékre, de még mindig felette maradt az ennél is alacsonyabb magyar születési aránynak. 1966-ban 273.678 gyermek született a mai
Románia területén. Ugyanebben az évben azonban jött a
döntő fordulat: Románia Ceausescu vezetése alatt öntudatos nemzeti politikába kezdett, melynek egyik legelső
intézkedése az abortuszrendelet megszüntetése volt. Egyidejűleg szigorú törvényt hoztak a magzatelhajtás ellen.
Az eredmény egy éven belül drámai változásban mutatkozott. A születések száma 1967-ben csaknem megkétszereződött. 522.937 gyermek született, s ha ebből a halálozásokat leszámítjuk, 343.962 volt a román természetes
szaporodás. Ugyanez Magyarországon csupán 39.355
volt, kb. egy tizede Románia szaporodásának.
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A helyzet Magyarországon nem javult, meghazudtolva az otthoni rendszer propagandáját, amely azt akarta
elhitetni, hogy a családvédelmi intézkedések következtében a népszaporodási görbe felmenőben van. Ezt a nótát
fújta nemcsak a külföldi magyarokhoz kiküldött Magyar
Hírek, hanem a rendszer hivatalos lapja, a Népszabadság
is, mely 1968 karácsonyán így írt:
„Ha négy-öt éve egyesek félreverték a harangot a magyar nemzet kihalásáért érzett aggodalmukban – akkor
ma ünnepi harangzúgással hirdetjük: 1968-ban csaknem
elérjük a 16 ezrelékes születési arányt... A népesedés
grafikonja tehát ma már határozottan felfelé tendál...
megcáfolva a búsmagyar hangulatú baljósokat, akik az
abortuszrendelet eltörlését sürgették.”
Jobb lett volna, ha a Népszabadság az ünnepi harangszó helyett a vészharangot húzza meg. Alig száradt meg
ugyanis a vezércikken a nyomdafesték, mikor a Magyar
Statisztikai Hivatal év végi statisztikája kimutatta, hogy a
magyarországi népszaporodás nemcsak hogy nem javult,
hanem valamelyest még csökkent is és ezrelékben ugyanaz maradt, mint az előző évben: 3.9. (A fogalomzavart
elkerülendő, rá kell mutatni arra, hogy a születési arányszám nem ugyanaz, mint a szaporodási arányszám. Ez
utóbbi a születések és halálozások közötti különbözetből
adódik, tükrözvén egy nép szaporodását.)
A Statisztikai Hivatal közleményei szerint 1969 első
nyolc hónapjában a természetes szaporodás odahaza csak
26.721 volt, közel 3 ezerrel kevesebb, mint az elmúlt év
hasonló időszakában.
Fentiekből kitűnik, hogy az odahaza hozott, önmagukban dicséretes szociális intézkedések (gyermekpótlék,
szülési szabadság) vajmi kevés eredménnyel jártak. Immár a napnál világosabb, hogy a magyar népszaporodás
alakulása elsősorban az abortuszrendelet eltörlésén áll
vagy bukik, bármennyire is szeretnék elhitetni, hogy az
abortuszrendelet nem oka, hanem csak eszköze a születések korlátozásának.
Jelenleg Magyarország az egyetlen és utolsó állam
Moszkva csatlósai között, melynek kormányzata görcsösen és érthetetlenül ragaszkodik az abortuszrendszer legpusztítóbb formájához, melynek katasztrofális következményeit a szomszéd államokban régóta belátták és jórészt
kiküszöbölték.
Pedig ma már a terhesség-megszakításoknak az egészségre káros hatását a rendszer saját szakértői sem tagadják. A Népszabadság említett karácsonyi cikke az abortuszt primitívnek és károsnak ítéli éppúgy, mint a Magyar
Hírek orvosszakértője, aki a lap egyik számában is kijelentette, hogy az abortusz „életveszéllyel jár, megviseli a
nő szervezetét. A művi abortusz minden lehetőség közül a
legrosszabb.” 1968 szeptemberében pedig a Magyar
Nemzet arra figyelmeztetett, hogy az „újszülöttek közt
egyre több az éretlen, gyenge koraszülött”, ami nyilván
korábbi abortuszok következménye.
Mindennek ellenére a magyarság kivéreztetése tovább
folyik s ismét feltesszük a kérdést: kinek érdekében?
Tudjuk jól, hogy semmiesetre sem a magyarság érdekében. Ráadásul: ami Magyarországon jó a Szovjetuniónak,
úgylátszik Moszkvában nem jó az orosz népnek. Erre
utalt a szovjet közegészségügyi miniszter, dr. Boris

ECKHARDT TIBOR:

DUNAVÖLGY ÉS ÖNRENDELKEZÉS
(Eckhardt Tibor, mint a Közös Magyar Külügyi Bizottság elnöke, Trianon 50. évfordulója
alkalmával nyilatkozatot küldött a sajtónak. Ebből
vesszük az emigráns államférfi öt pontját:)
1. A meggyőzés minden fegyverével síkra kell
minden magyarnak szállnia a népek önrendelkezési jogának, az egész magyar nemzetre való maradéktalan kiterjesztése érdekében!
2. Amit a magunk számára követelünk, azt adjuk meg viszont minden más népnek. Ismételjük
meg, amit fél évszázaddal ezelőtt Apponyi Albert
Párizsban a győztes hatalmaknak kijelentett: idegen népek felett a magyar nemzet nem óhajt uralmat gyakorolni, de ragaszkodunk a magunk önrendelkezési jogához.
3. Ne a régmúltat sírjuk vissza, hanem készüljünk fel az új országépítésre! Ne legyen többé se
kiváltságos, se jogfosztott nép a Kárpátok koszorúzta medencében.
4. Az 1867-es kiegyezés sikere arra tanít, hogy
az egymásra utalt Közép-Dunavölgyi népek
együttélését nem az egymás alá, hanem az egymás
mellé rendelés jegyében kell megszervezni! Ez a
belátás az egykori Erdélyi Fejedelemség életében
is üdvösnek bizonyult. Az atomfegyver korában a
történelmi jogcím egymagában már nem elég
hatásos. A mai Dunavölgyi káoszból jó rendet
csak közös egyetértéssel teremthetnek az érdekelt
népek. „Mindent vissza” jelszót nem lehet felhozni, az elérhető, közvetlen cél: „összehozni” mindent, ami jövendő boldogulásunkhoz szükséges.
5. A középdunavölgyi kisebb népek regionális
összefogására szükség lesz akkor is, ha a rég óhajtott „Egyesült Európa” végre megszületik.

Petrovsky-nak a New York Times 1968 december 12-i
számában ismertetett nyilatkozata, mely szerint mind
lélektani, mind pedig egészségügyi okokból az abortusz
elvetendő. Sőt, ezen túlmenően, dr. Petrovsky óvott a
fogamzásgátló vegyszerektől is, melyeket pedig Magyarországon most lázas ütemben gyártanak az abortusz esetleges pótlására vagy kiegészítésére. A Szovjetunió egészségügyi főnöke rámutatott e szerek káros kísérőhatására,
az abból eredő komplikációkra, visszhangozva a nyugati
orvosok erősödő véleményét, miszerint a pirulák súlyos
vérkeringési zavarokat, idegbántalmakat és sok esetben
rákot okozhatnak. Ezt a mérget ajánlgatja most a kormány
Magyarországon mintegy a kés helyett vagy amellett,
mellyel 1956 óta több mint két és negyedmillió magyar
életét oltották ki.
A magyar népi erő szinte mechanizált pusztítása önmagában is tragikus jelenség, félelmetes mértéke azonban
igazán csak a szomszéd államokhoz viszonyítva bontakozik ki. A már idézett román példa közel tízszeres fölényt
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mutatott ki a szaporodás terén. Ez csak egy része a magyarság jövőjére nehezedő lidércnyomásnak a Dunamedencében, melyet a budapesti kormány elhallgatni,
elleplezni igyekszik – mutatott rá az Amerikai Magyar
Szövetség röpirata is, melynek példányait elsősorban
magyarországi címekre küldötték el.
A kormányzatnak van is mit lepleznie. A statisztikai
adatok szerint 1968 végén Csehszlovákia, Románia és
Jugoszlávia összlakossága 54,348.000 volt. Összehasonlítva az egy év előtti, 1967-es összlakossággal
(53,483.000) szomszédaink tehát egy év alatt 865 ezer
lélekkel szaporodtak. A magyarországi szaporodás
ugyanakkor csak 39.000-et tett ki, ami a szomszédaink
szaporodásának 1/22 része. Egy év alatt huszonkétszeres
szaporodási fölény a volt kisantant államok javára!
Ha így állunk most, mit érlel a jövő Magyarország
számára? – sajog fel a kérdés.
A felelet talán sokakat megdöbbent, de az imént idézett adatok alapján már nem lephet meg: az 1920-as
országcsonkításnál is súlyosabb Szuper-Trianon árnyéka
borul a magyar jövőre a Kárpátok medencéjében.
Ugyanerre a következtetésre jutunk, ha az Egyesült
Államok Népszámlálási Hivatalának 1965-ben a Univac
komputer segítségével kiszámított, Kelet-Európára vonatkozó népességi prognózist tanulmányozzuk. A komputer
által kiöntött számadatok közül mintha a magyarság jövőjébe beépített biológiai „time-bomb” ketyegése hallatszana ki. Olyan időbombáé, amelynek robbanására még ez
évszázadban számíthatunk a környező népek biológiai
feszítőereje hatására, a növekvő magyarországi népességi
vákuum irányában.
A komputer adatait az Egyesült Nemzetek, sőt a Magyar Statisztikai Hivatal azóta végzett számításaival egybevetve Magyarország várható lakossága 1980-ra
10,700.000 körül lesz. Az USA hivatalának adatai szerint
pedig még 1985-ben sem sokkal több ennél: mindössze
10,718.000.
Ugyanakkorra Csehszlovákiának 16,755.000, Jugoszláviának 24,625.000, Romániának pedig 25 milliós
lélekszámot vetít elő a komputer. Ez a volt kisantant
országok oldalán 66,380.000 összlakosságot jelent és több
mint 12 millió szaporulatot a mai lélekszámhoz képest.
Magyarország népességének szaporodása ugyanez idő
alatt csupán 462 ezerrel várható, ami alig 1/26 része a
környező államok szaporodásának! Ez a velünk szembenálló 26-szoros fölény teljesen elhihető, sőt igen konzervatív számítás, ha figyelembe vesszük a múlt évben már
kialakult s vitathatatlan ténynek számító 22-szeres szaporodási fölényt. (Szomorú kuriózumként említhető, hogy a
jelenleg 2 milliós törpeállam, Albánia szaporodása is
többszöröse lesz a várható magyarországi szaporodásnak
az elkövetkező 15 évben.)
Az összehasonlításokat ezekután szinte önkínzás folytatni. De hogy a kép teljes legyen, rá kell mutatni szülőhazánk lakosságának fokozatos kiöregedésére. 1985-ben
Magyarország lakossága mintegy hatodrészét teszi majd
ki a volt kisantant államokénak, elemi iskolás és óvodás
gyermekek tekintetében azonban a lélekszám a szomszédokénál már csak egy tizede lesz. Az eltartásra szoruló
öregek száma sohasem látott mértéket ér el, s várható a

termelés és életszínvonal katasztrofális zuhanása. A
Munka című pártfolyóirat 1968 november 15-i száma már
bevallotta a közelgő krízist, javasolván, hogy a nyugdíjhatárt fel kell emelni, hogy betömjék a születések kiesésével a termelésben keletkező réseket. A magyar dolgozók tehát számíthatnak arra, hogy előbb-utóbb életfogytiglan kell majd robotolniok megérdemelt öregkori pihenés helyett.
A népszaporodási tragédia következményei 1985-ben
kezdenek kibontakozni igazán. Az elvetélt nemzedékek
árnyéka Szuper-Trianon fenyegetéseként fog a
Csonkaország jövőjén feltornyosulni. Ennek lehetőségére
már 5 évvel ezelőtt Eckhardt Tibor a sajtónak tett egyik
nyilatkozatában rámutatott.
„... A parasztság felszámolása és az abortuszrendelet
Trianon véglegesítését jelenti. Sőt... Egykét évtized múlva, mikor a környező államok az elöregedett és megritkult
magyarság lélekszámút hat-kilencszeres túlerővel múlják
majd felül, sajnos még a trianoni határok fenyegetésével
is számolnunk kell...”
A Szuper-Trianon sötét látomásával álmatlanul viaskodó magyar önkéntelenül és reménysugár után kutat:
van-e kiút, menekvés ebből a magyarságra bocsájtott új
kataklizmából? Erre nem könnyű felelni. Egy bizonyos: a
népességi katasztrófa már bekövetkezett és Magyarország
egy újkeletű, biológiai Trianon áldozata. A katasztrófa
mértékét viszont enyhítené, ha a magyarországi szaporodás – román mintára – ugrásszerűen felemelkednék.
Ennek „conditio sine qua non”-ja az abortuszrendelet
eltörlése, egybekötve a lakásépítések első számú nemzeti
feladattá tételével.
A meghasonlásba kergetett öngyilkosjelölt kezéből a
fegyvert kell mindenekelőtt kiütni s ezután következhet a
szinte lázálomban szenvedő népünk lelkének meggyógyítása. Valami szörnyűen természetellenes van abban, hogy
ma Magyarország tartja a világrekordot az öngyilkosságok és magzatgyilkosságok terén. Mi nem önveszejtő halálos tavaszok, kókadt hangulatú szomorú vasárnapok,
hanem a szilaj küzdelmek, világraszóló sportteljesítmények és a színpompától kavargó Gyöngyösbokréta népe
vagyunk. Népünk, ha egy talpalatnyi földet adnak neki,
amin megvetheti lábát s tisztes födelet a feje fölé, életrevalóságával, tehetségével, szorgalmával virágzó élet csodáját teremtheti meg maga körül.
Ami most odahaza történik, azért egy vékony, a nemzettől elidegenült, azzal sorsközösséget nem vállaló réteg
felelős, mely miután a magyar falut szétverte, vallása
ellen írtóhadjáratot folytatott, most ifjúságunkat is egy
kontraerkölcsből fakadó nihilizmus prédájául veti oda.
Míg a magyar jövőt felszámolják, ifjaink szinte ezrével dobják el maguktól az életet. Míg szerte az országban
példátlan a lakásnyomor, – addig Budapestet legújabban a
züllés és dekadencia vasfüggönymögötti fővárosává, egy
Duna-menti Las Vegas-sá építik ki. Egyre növekvő mértékben itt adnak találkozót egymásnak a „dolce vitá”-t
hajszoló keleti tovarisok, nyugati playboyok és az otthoni
„új osztály” kegyeltjei – miként erre a New York Times is
nemrégiben rámutatott. Kényelmükre egymásután építik a
luxus-hoteleket, s szórakoztatásukra gombamódra szaporítják a sztriptíz-revüket, mulatókat.
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A neonfényes Potemkin-színfalak mögött pedig ott sötétlik a fekete valóság: szerte az országban csöndesen
deszkáznak be egyre több iskolaablakot, mert nincsen
gyerek. Vannak helyek, ahol nem jön egy se, táskával a
hátán, az első osztályba... A jövő előtti kapuzárásnak ez
az irgalmatlan, szívbemarkoló aktusa szinte égbe kiált, s
költőt kíván, aki meg tudná balladában énekelni a meg
nem született magyar gyermekek légiójának dalát...
Ez Magyarország, a trianoni békeszerződés 50. évfordulójának és Szent István születésének 1000 éves jubileuma küszöbén.
A kérdés megint felmerül: van-e a magyar jelen és jövő égboltján valami reménysugár? Csonka-Magyarország
felől ilyen nem sugárzik. De a mai Magyarország nem az
egész nemzet. Milliók élnek a határokon túl: a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben és szétszóródva a szabad
világban. Az utódállamokban 3 millió testvérünk él – és
hála Istennek szaporodik. Míg az anyaország lakosságát
abortuszrendelet vérezteti, az utódállamokban élő magyarokat nem sújtja biológiai megtizedelés, jobban mondva
negyedelés. Ellenkezőleg: előállott az a paradox helyzet,
hogy a kisebbségi magyarság kétszer-háromszor magasabb arányban szaporodik, mint a mai Magyarország
lakossága. Legerősebb ez az irányzat a Székelyföld színmagyar megyéiben, ahol a természetes szaporodás pl.
1967-ben több mint 15 ezrelék volt, ami az anyaországi
szaporodásnak (3.9) majdnem négyszerese. Ha a helyzet
így folytatódik, kilátás van arra, hogy kisebbségeink szaporodása 1985-ig számbelileg is felülmúlja a
Csonkaország szaporodását.
A reménysugár tehát egész váratlan irányból jön és
bizonyára még váratlanabb, ha – logikus következtetésként – feltesszük a kényes kérdést: vajon a magyarság
biológiai érdekét szolgálná-e az, ha kisebbségeinket valami csoda folytán máról-holnapra visszacsatolnák a jelenlegi Magyarországhoz – mintegy prédául dobván őket
is az abortuszrendszer tombolásának?
A kérdésben benne van a felelet – amely egyúttal vádirat a magyarországi kormányzat ellen.
Azt persze mindnyájan tudjuk, hogy amit a magyar kisebbségek biológiai réven nyernek, azt az erőszakos aszszimiláció és kulturális elnyomás következtében helyenként majdnem hogy elvesztik a vámon. De ha két rossz

között kell választani, asszimilált félmagyarok százezreit
még mindig szívesebben látjuk, mint születésük előtt
szemétre vetett magyar gyermekek hekatombáit.
Ha jön kedvező történelmi fordulat, az asszimiláltakat
vissza lehet magyarosítani, elvesztett területeket vissza
lehet csatolni. A zsarnokságot, idegen megszállást is túl
lehet élni. Népünket csak egy úton lehet megölni, kipusztítani: úgy, ahogy az ma Magyarországon történik.
A másik reménysugár mi lennénk, a szabad világba
szakadt magyarok. Tőlünk függ, hogy ennek világát olyan
erősre gerjesszük, hogy abból az egész magyar nemzet
számára remény fakadjon. Trianon évfordulója s a ránk
szakadt tragédia új alkalmat ad arra, hogy magunkba
szállva jól meggondoljuk, mit lehet és mit kell tennünk.
Ha ez a nemzetcsonkítás tovább folyik, akkor nemcsak Trianon véglegesítődik, hanem Szuper Trianon fenyeget. Legfőbb és legsürgősebb feladatunk ezért a legnagyobb hangerővel követelni az otthoni abortuszrendelet
eltörlését és a lakásépítések nemzeti prioritássá tételét.
Szólítsuk fel a magyarországi kormányzatot arra is, hogy
végre tegyen lépéseket kisebbségi sorban élő testvéreink
jogainak, érdekeinek védelmére. Magunk is munkálkodjunk, külföldi kancelláriákon, az elszakított magyarság
sorsának ismertetésén, kulturális szabadságuk előmozdításán. Ha ők magyarságukat meg tudják őrizni, ezzel
részben kompenzálható lenne az anyaország biológiai
vesztesége.
Idekünn pedig céltudatosan építsük ki a barátság szálait a szomszédnépek közöttünk élő szórványával, a magunk részéről is előmozdítva egy dunamedencei testvériség kialakulását arra az időpontra, amikor a keleti ár onnan visszahúzódik s magyarok, szlovákok, csehek, románok, horvátok végre hozzáláthatnak – múltjukból tanulva
– a nagy revízióhoz. Ez a revízió nem annyira határok
ide-oda tologatásában, hanem gyakorlati összeolvasztásában, spiritualizálásában szolgálná legjobban az ott élő
népek boldogulását. Hogy ennek a határokon átnyúló
közös hazának, államalakulatnak mi lesz a neve, az már
nem annyira fontos. Számunkra leglényegesebb az, hogy
biztosítsa népünk szabadságát, jólétét, kultúráját, szaporodását és tehetségének kibontakozását abban a térségben,
amelyet a magyar nemzet Szent István óta hazájának tart
– még mai trianoni feldaraboltságában is.
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HARRY HAMM:

M OSZKVA ELSZÁMÍTOTTA MAGÁT
Amióta a kínaiak fellőtték első műbolygójukat, szakadatlanul folyik a vita, találgatás, mérlegelés ennek az
eseménynek jelenlegi és várható jelentőségéről. És bizonyos, hogy továbbra is folytatódik, az elkövetkező években alig lesz hét, hogy Kína nukleáris szerepe ne foglalkoztassa a világsajtót és a világ nagy külügyi központjait.
A tényleges következményeket a maguk egészében ma
még nem mérhetjük fel. Nem annyira a tény jelentős,
hogy Kína ezzel az aktussal belépett a világűrhatalmak
sorába. Mégcsak nem is az a meglepő, hogy egy ország,
mint Kína, amely gazdasági erejét és szociális szerkezetét tekintve tulajdonképpen csak fejlődésben levő országnak mondható, ilyen, aránylag rövid idő alatt szert
tudott tenni a technológia legmodernebb vívmányaira s
megszerezte azt a státusszimbólumot, amely egy hatalmat nagyhatalommá tesz. Mert mindennél fontosabb és
jelentősebb, hogy egy ország, amely egy műbolygót a
legnagyobb precizitással képes fellőni a világűrbe, méghozzá olyat, amely súlyban háromszorosa az első orosz
szputnyiknak, egy ilyen ország hordozórakétákat is képes
gyártani és ezeket nukleáris gyújtófejekkel ellátva a földkerekség bármely pontjára eljuttathatja. Más szóval, Kína
belépett azon hatalmak sorába, amelyek interkontinentális rakétákkal rendelkeznek. Az erők eddigi katonaistratégiai egyensúlya ezzel lényegesen megváltozik,
hogy ne mondjuk, veszélyesen megbillen.
A kínaiak új technológiai sikerét azonban nem szabad
dramatizálni. Peking hátránya a két nukleáris szuperhatalom mögött továbbra is megmarad. Persze, a kínai vezetés sohasem hagyott kétséget aziránt, hogy elsősorban
azért kíván atomhatalom lenni, hogy a két másik világhatalmat megakadályozza Kína esetleges nukleáris zsarolásában. Vagyis, az atombomba és interkontinentális rakéta
Peking számára változatlanul – politikai fegyver. Kína
atompolitikájának a kiinduló pontja ugyanaz a meggondolás, amiért De Gaulle is elhatározta a „force de frappe”
felépítését. Mert egy mégoly kicsi kínai atomfegyver is
növeli minden esetleges támadó kockázatát és ezzel
csökkenti Kína katonai veszélyeztetettségének a mértékét.
Mindenesetre az a tény, hogy Kína betört a világűrbe,
máris számos változást indított el. Kétségtelen mindenekelőtt, hogy emelte a kínaiak öntudatát és növelte a
kultúrforradalom által az ország belsejében megtépázott
szolidaritás érzését. Az ázsiai országokban pedig mostantól kezdve a tisztelet és félelem különös ötvözetével
tekintenek Kínára. Az ipari nagyhatalom, Japán új döntések előtt áll és ezeknek különös időszerűséget kölcsönöz,
hogy az amerikaiak visszavonulóban vannak okinawai
támaszpontjukról. A legjelentősebb változásra azonban a
két nukleáris szuperhatalom, az Egyesült Államok és a
Szovjetunió kényszerül. Nem sokkal azelőtt, hogy a
kínaiak fellőtték a mesterséges holdat, Laird amerikai
hadügyminiszter igyekezett meggyőzni a törvényhozást:

Kína még ebben az évben interkontinentális rakéták felett
rendelkezhet és ezért szükséges, hogy Amerika felépítse
„Safeguard” néven ismert rakétaelhárító rendszerét. A
Kongresszus azonban szkeptikus maradt és hogy úgy
mondjuk: erősen vonogatta a vállát. De azután jött a
kínaiak sikere és azóta a Pentagonnak könnyebb dolga
van a törvényhozással. Csakhogy, ha a hadügyminiszter
totális sikert arat, ez mérhetetlen pénzügyi megterhelést
jelent az amerikai honvédelmi költségvetésnek. Ennek
folytán a Kongresszus tagjai igyekeznek más téren takarékoskodni és ez a körülmény elsősorban Európának
okozhat komoly gondot.
A kínai siker azonban mindenekelőtt Moszkvában
váltott ki megrőkönyödést. Ez ugyanis már a harmadik
eset, amikor Kínával kapcsolatban a Kreml elszámította
magát. 1957-ben Moszkva még katonai segélyszerződést
kötött Pekinggel, de már két év múlva, 1959 júniusában
megsemmisítette ezt a szerződést és ez volt az első hiba.
A szerződésben Moszkva még azt ígérte Kínának, hogy
rendelkezésére bocsátja a honvédelemhez szükséges új
technológiát, valamint az atombomba egy mintáját és az
előállításához szükséges technikai adatokat. Amikor
aztán ezt az ígéretét nem teljesítette, ezt abban a
hiszemben tette, hogy Mao tudtára adhatja: katonai stratégiai vonatkozásban Kína teljes mértékben a Szovjetuniótól függ. Mao Ce-tung azonban másként reagált,
mint ahogy azt a Kremlben feltételezték. Moszkva eljárását Peking úgy értékelte ki, hogy a szovjet vezetés Kínát
a Szovjetunió csatlósának a színvonalára akarja süllyeszteni. Mao ekkor minden követ megmozgatott, hogy saját
atomhaderőt építsen fel. Ez volt Moszkva első balsikere
ebben a vonatkozásban. Másodszor akkor siklott ki a
Kreml Kína-politikája, amikor 1960 nyarán Hruscsov
minden gazdasági és technikai segélyt felmondott és a
Kínában dolgozó összes szovjet szakértőt máról-holnapra
hazarendelte.
Most pedig Moszkvának harmadszor kell a békát lenyelnie. Az évekig tartó polémia során ugyanis a szovjet
vezetőség mindig azt magyarázta a kínaiaknak, hiába
erőlködnek, úgysem tudnak saját atomhaderőt teremteni.
Peking alábecsüli a technikai és pénzügyi előfeltételeket,
amelyek egy ilyen vállalkozás velejárói – mondogatták
Moszkvában. Nos, az áprilisi kínai világűrsiker alaposan
rácáfolt a szovjet hiedelmekre. Az eset annál is inkább
elgondolkoztató, mert a műbolygó fellövésével egyidejűleg Peking még inkább aláhúzta a szovjet-kínai konfliktus tényét. A moszkvai Lenin-ünnepségeken ugyanis
Brezsnyev aránylag szelíd és engedékeny hangot ütött
meg Kínával szemben, a pekingi vezetők viszont szidalmakkal válaszoltak.
A kínaiak betörése a világűrbe tehát nemcsak Kína
fejlődésében jelentős határkő. Egészen bizonyos, hogy a
világpolitikában röviden egészen új kontúrok bontakoznak ki.
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VADÁSZ JÁNOS:

VIETNÁMI VÁLTOZÁSOK
– Legenda és valóság: a kommunista haderő helyzete –
nai erővel az 50-es években alakult Délvietnámi Köztársaság nem rendelkezett – és nem is rendelkezhetett.
3. A Vietminh örököse, az északvietnámi rezsim, szilárd államgépezetet testesített meg, amelyet diktatórikus,
kíméletlen eszközökkel egy cél, egész Vietnám kommunista uralom alatt álló egyesítése szolgálatába állítottak.
A fiatal, újonnan létrejött Délvietnámi Köztársaságnak
nem voltak ilyen lehetőségei.
4. Észak-Vietnám a konfliktus kezdetétől fogva intervenciós, Északról küldött reguláris alakulatokkal befolyásolta a Dél-Vietnámban folyó harc sorsát a partizánok
(a Vietkong) és a kormánycsapatok között.
Nyilvánvaló tehát, hogy a kommunisták ebben a
konfliktusban felmérhetetlen kezdeti előnnyel rendelkeztek.

E sorok írója nem katonai szakember.
Sem gyakorlati tevékenysége, sem képzettsége, de
még helyszíni élményei sem jogosítják fel arra, hogy egy
fegyveres konfliktus eddigi menetét és kilátásait elemezze.
Csupán a harci zajtól távolélő újságíró – ha úgy tetszik „kávéházi Konrád” –, aki a vietnámi háborút kezdettől fogva figyelemmel kísérte, rendszeresen gyűjtötte a
konfliktusról érkező hírügynökségi jelentéseket és egyéni
véleményét kívánja elmondani.
Mentségemre még a következő okokat hozhatom fel:
a) az utóbbi években a cikkek és próféciák százai jelentek meg a vietnámi háborúról, olyan személyek tollából, akik, hozzám hasonlóan, szakmai ismeretek és helyszíni benyomások nélkül fejtették ki elképzeléseiket;
b) a vietnámi háború, sajátos körülményeinél fogva,
máris megcáfolt számos megdönthetetlennek hitt katonai
axiómát és megcáfolta olyan személyek véleményét is,
akik akár mint elismert szakemberek, akár mint helyszínen tartózkodó megfigyelők nyilatkoztak;
c) meggyőződésem, hogy a vietnámi konfliktust minden más eddigi háborúnál pontosabban tükrözik a számok, a statisztikák. Még egyetlen háborút sem „mértek
fel” minden fázisában ilyen részletességgel, a statisztika
segítségével, a különféle százalékok, arányok, „trendek”
folyamatos közlésével. A vietnámi konfliktus a történelem első statisztikailag pontosan nyomon követett háborúja. Ezért is veszi a bátorságot e sorok írója, hogy néhány számadat közötti összefüggésre rámutasson.

*
Ilyen körülmények között nem az a meglepő, hogy
1965-ben az Egyesült Államok rákényszerült a közvetlen
katonai intervencióra, amerikai szárazföldi alakulatok
nagyobb számban való bevetésére, hanem az, hogy a
Délvietnámi Köztársaság 1965-ig gyakorlatilag egyedül
harcolva, túlélte ezt a konfliktust.
A nemzetközi sajtó és nemzetközi közvélemény egy
része azonban furcsa módon nem ezen lepődött meg,
hanem azon, hogy az amerikai csapatok megjelenése
nem vetett véget egy csapásra a háborúnak.
A konfliktus tovább folyt, sőt, hevességében egyre
fokozódott. Ez adott tápot az amerikaiak „tehetetlenségéről” és a kommunisták „legyőzhetetlenségéről” szóló
legendáknak.
Akiknél a legendák hitelre találtak, nem vették figyelembe, hogy az Egyesült Államok kezdettől fogva rendkívül korlátozott célokkal avatkozott be a háborúba:
a) Washington „nem üzent hadat” Hanoinak, nem lépett háborúba Észak-Vietnámmal, nem tűzte ki célul az
ellenfél „legyőzését”, tehát meghódítását – csupán a DélVietnám ellen irányuló külső és belső agresszió visszaverését.
b) Amerikai vagy délvietnámi csapatok sohasem léptek Észak-Vietnám, vagy akár az agressziós erők menedékéül szolgáló Kambodzsa és Laosz területére. Ezt az
elvet az amerikai hadvezetés nemcsak szigorúan megtartotta, de – sajnálatos módon – számtalanszor deklarálta
is. Észak-Vietnám területének sokat emlegetett bombázása is rendkívül korlátozott célokat követett. Gyakorlatilag
teljesen érintetlen maradt Hanoi és környéke, az
északvietnámi-kínai határvidék és Haiphong kikötője, a
szovjet fegyverszállítmányok kirakodóhelye
Mindez arról győzte meg Hanoit, hogy ebben a háborúban nincsen vesztenivalója, hogy csupán az ország
hadköteles lakosságának kisebb-nagyobb részét kell
feláldoznia – ez azonban a kommunista vezetők szempontjából nem számított áldozatnak. A fődolog az volt,
hogy az államgépezet léte nem forgott veszélyben.

*
A vietnámi háború jellegét kezdettől fogva meghatározta néhány sajátos körülmény:
1. a délvietnámi háború csupán folytatása egy negyedszázada tartó konfliktusnak. A franciák ellen vívott
háború során – sőt, már részben a japánok elleni harc
idején – a Vietminh (a vietnámi kommunisták) egész
Vietnám területén kiépítette a partizánháború „infrastruktúráját”; gerilla-kádereket alakított, megszervezte a „felszabadított” területeken az adóztatást, az élelmiszerbeszolgáltatást, az új katonai káderek toborzását és az
említett feladatokat végrehajtó adminisztratív és ügynöki
hálózatot, beleértve a terror-osztagokat. A genfi értekezlet, vagyis Vietnám kettéosztása után ez a kommunista
infrastruktúra érintetlenül megmaradt a mai Dél-Vietnám
területén és ezzel a nagyobb városokon kívül eső vidéki
körzetek a kommunisták kisebb-nagyobb fokú ellenőrzése alatt maradtak. Vietnám kettéosztásán kívül létrejött
egy nem hivatalos kettéosztás is – Dél-Vietnámon belül.
Ezzel a további konfliktus szinte elkerülhetetlenné vált.
2. A Vietminh a franciákkal vívott sokéves harc során
képzett katonai káderekre tett szert, mind a mai DélVietnámban, mint Észak-Vietnámban. Ezt a katonai erőt
tovább szilárdították a Szovjetunió és Kommunista-Kína
nagyarányú fegyverszállításai. Ezzel összemérhető kato11

*
Ilyen előzmények után, ilyen körülmények között indult meg az Egyesült Államok közvetlen katonai beavatkozása. Hiába volt a beavatkozás lassú adagolása – bár
ez is Washington korlátozott céljaiból következett –,
mivel Hanoinak mindig bőségesen volt ideje arra, hogy a
lassú eszkalációkra ellenintézkedésekkel válaszoljon. Az
amerikai beavatkozást északvietnámi beavatkozás kísérte; amilyen arányban nőtt az amerikai csapatok száma,
olyan arányban szivárogtak be Északról a friss reguláris
alakulatok. Az amerikai hadvezetés másik hibája az volt,
hogy a helyi adottságokkal nem számoló módszert, vagyis az úgynevezett „search and destroy” taktikát követte.
Ez a taktika, amely a nagyobb Vietkong és északvietnámi
egységek megsemmisítését célozta, nem vette figyelembe, hogy ebben a háborúban nincsenek klasszikus értelemben vett frontvonalak, s hogy ez a korlátozott háború
nem az ellenség legyőzéséért, hanem emberekért, más
szóval a délvietnámi lakosság ellenőrzéséért folyik. A
„search and destroy” taktika ironikus módon ellentétbe
került az amerikai hadvezetés stratégiai céljával: az agresszió megszüntetésével Dél-Vietnám területén. Ez a
taktika, amely egy klasszikus értelemben vett háborúban
eredményes lehetett volna, a sajátos délvietnámi körülmények között nem hozhatott sikert.
Az amerikai hadvezetés hibáit betetőzte a délvietnámi
hadseregnek, mint harcoló partnernek és fegyvertársnak
háttérbe szorítása, sőt sokszor mellőzése. Ez a magatartás
ugyan nem volt teljesen megokolatlan, hiszen a
délvietnámi hadsereg egy része igen nagy mértékben
demoralizálódott – éppen a fentebb kifejtett körülmények
összejátszása miatt.
Az amerikai politikának azonban, ettől függetlenül,
kezdettől fogva számolnia kellett volna azzal, hogy ez a
háború végeredményben Dél-Vietnám megmentéséért
folyik és ez az akció csak akkor lehet sikeres, ha DélVietnám népe és hadserege egyre nagyobb, és végül
teljes mértékben kiveszi belőle a részét.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy az amerikai beavatkozás első éveiben – 1965 és 67 között – a katonai
helyzet egyértelműen kedvezően alakult volna a kommunisták számára. Az igazság az, hogy tetemes veszteségeket szenvedtek és a Vietkong soraiban megkezdődött
eróziós veszteséget egyre nagyobb mértékben
északvietnámi csapatokkal kellett pótolni. Hanoi ezzel
kapcsolatos aggodalmaira jellemző, hogy 1968 januárjában Giap tábornok, a kommunista hadvezetés elsőszámú
stratégája hosszú előkészítés után általános offenzívát
rendelt el, amely Tet-offenzíva néven vonult be a hadtörténelembe.
A vietnámi újév, a Tet – és jellemző módon az ez alkalomból elrendelt fegyverszünet – kellős közepén indult
meg az általános támadás, amely elsősorban a nagyobb
városok, többek között Saigon és Hűé ellen irányult.
Hanoi arra számított, hogy az offenzíva következtében
nemcsak a délvietnámi hadsereg demoralizálódik, hanem arra is, hogy a katonai sikert – elsősorban a
délvietnámi egységek megverését – általános népfelkelés
kíséri, amely arról győzi majd meg az Egyesült Államokat, hogy a háború folytatása értelmetlen.

A Tet-offenzívát a vietnámi háború fordulópontjának
tekinthetjük, mert ez az akció a kommunisták katonai és
politikai céljainak teljes vereségével végződött. Néhány
hét leforgása alatt a Vietkong elvesztette egységeinek
színe-javát – számszerint legalább harmincezer embert –
és veszteséglistáik az offenzívát követő hónapokban is
ijesztő arányokat öltöttek. Az óriási áldozatok ellenére
egyetlen nagyobb települést sem sikerült huzamosabb
ideig tartaniok. Kiderült, hogy Hanoi alaposan alábecsülte a délvietnámi hadsereg ütőképességét. Ez a hadsereg a
Tet-offenzíva csatáiban önmagára talált és megszerezte
azt az önbizalmat, amely további komoly sikerek forrása
lett. Ami pedig Hanoi politikai számításait illeti, – ezek
legfeljebb az Egyesült Államokban találtak visszhangra –
a „Tet” színhelyén, Dél-Vietnámban a fegyver visszafelé
sült el. Az offenzíva idején népfelkelésnek a legcsekélyebb nyomát sem lehetett felfedezni, az offenzívát követően pedig a lakosságnak az a része, amely addig a
Vietkongot támogatta, fokozatosan elfordult a kommunistáktól. Ebben nem kis szerepet játszottak azok az
elképesztő vérfürdők, amelyeket a kommunisták az offenzíva során a polgári lakosság körében rendeztek.
A Tet-offenzíva tanulságait az amerikai hadvezetés is
levonta. Megszületett az a stratégia, amely pontosan
megfelelt a sajátos délvietnámi körülményeknek. A
„clear and hold” elv – amelyet mindmáig követnek – a
délvietnámi vidéki körzetek pacifikálását célozza,
amelynek során a falvakat rendszeresen megtisztítják a
Vietkongtól, megválasztják a helyi önigazgatás képviselőit és a délvietnámi territoriális milicia egységei a helyszínen maradva biztosítják, hogy az illető körzet továbbra is Saigon ellenőrzése alatt maradjon. Az új taktika
sikerének előfeltétele volt, hogy a lakosság túlnyomó
többsége Saigont támogatja, máskülönben csak a taktika
első része vált volna valóra, – a „clear”, a megtisztítás, –
a „hold”, a megtartás hamarosan elenyészett volna.
Milyen eredményeket ért el ez a pacifikálás az elmúlt
két esztendőben? Ezen a ponton a statisztikai adatok
segítenek bennünket. A pacifikálás során öt különböző
kategóriát állítottak fel, amelyek azt jelzik, hogy az illető
falu vagy körzet lakossága milyen mértékben áll a saigoni kormány ellenőrzése alatt. Az első három А, В és Cvel jelzett kategória az ellenőrzés teljes, erős vagy közepes fokát jelzi, a D-kategória csak részleges vagy gyenge
ellenőrzést jelent, az E-kategória pedig a Vietkong ellenőrzése alatt álló falvakra vonatkozik. Vegyük az első
három kategóriát. Hogyan alakult a pacifikálás a Tetoffenzívát követő időszakokban, a délvietnámi lakosság
mekkora százalékát ellenőrizte és ellenőrzi a saigoni
kormány az A, B, illetve C kategóriában?
A Tet-offenzíva előtt
60 százalékot
1968 végén
80 százalékot
1969 április 1-én
85 százalékot
1969 novemberében
92 százalékot
1970 januárjában
93 százalékot.
A „clear and hold” taktika hamarosan bebizonyította,
hogy nemcsak a pacifikálás terén sikeresebb, mint a
„search and destroy” elve, hanem az ellenséges katonai
erő felőrlésének is eredményesebb eszköze. A Vietkong
és az északvietnámi reguláris csapatok együttesen óriási
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méretű veszteségeket szenvedtek a Tet-offenzívát követő
időszakban. Az ellenség veszteségei halottakban:
1967-ben: 87.000 1968-ban: 181.000 1969-ben:
157.000. Összesen kereken 425.000 ember. Az ellenség
sebesültjeinek számát nem lehet ellenőrizni, de nyilvánvalóan meghaladja a halottakét. A katonai helyzetnek és
általában a háború kilátásainak a kommunistákra nézve
kedvezőtlen alakulását rendkívül érzékletesen szemlélteti
a kommunista dezertőrök nagy száma is. Erről a statisztikák a következőket közlik:
A kommunista dezertőrök száma 1967-ben: 27.000,
1968-ban: 19.000, 1969-ben: 47.000.
A dezertőrök száma tehát három év alatt majdnem
százezret tesz ki, ami annyit jelent, hogy az ellenség csak
halottakban és dezertőrökben több mint félmillió embert
vesztett – három év alatt! Ezt a veszteséget csak részben
tudták pótolni északról érkező újabb és újabb egységekkel, valamint a Vietkong ellenőrzése alatt álló, de egyre
zsugorodó lakosság körében történő toborzással. Mindez
együttesen messzemenő következményekkel járt. Három
körülményt szeretnék hangsúlyozni:
1. a harcképes kommunista haderő létszáma a legutóbbi évek során fokozatosan csökkent. 1968 elején
még körülbelül 300.000 ember állt rendelkezésükre, –
jelenleg már csak 140.000 főnyi kombattáns haderővel
számolhatnak;
2. mivel a Vietkongnak a délvietnámi lakosság körében történő toborzása egyre nehezebbé válik, a kommunista haderők összetétele is lényegesen megváltozott.
Három évvel ezelőtt az észak-vietnámi reguláris erők a
kommunista hadigépezet létszámának még csak 20 százalékát tették ki, ma már az ellenség haderejének 70
százaléka északvietnámi sorkatona. A Vietkong egykor
félelmetes hadserege kb. 40.000 főnyi kombattánssá
zsugorodott;
3. a ténylegesen Dél-Vietnám területén tartózkodó
kommunista csapatok száma azonban még a 140.000-et
sem éri el, mivel a „clear and hold” taktika sikere következtében az északvietnámi egységek jelentős része a
határon túlra szorult. Ezek az erők visszavonultak a laoszi és kambodzsai menedékhelyeikre, ahonnan időrőlidőre betöréseket rendeznek a határvidék ellen és a helyzet kritikusra fordulásakor ismét visszavonulnak. Ez a
magyarázata annak, hogy a Vietnámból érkező harci
hírek között egyre sűrűbben szerepelnek a határvidéki
megerősített táborok nevei és egyre ritkábbak az ország
belsejében fekvő helységek.

a Dél-Vietnám-ban harcoló amerikai csapatokat kivonják, attól függően, hogy hogyan alakulnak a párizsi tárgyalások, milyen méretű az általános harci tevékenység,
és milyen mértékben képes felváltani az amerikai erőket
a délvietnámi hadsereg. Párizsban, mint tudjuk, semmiféle előrehaladás nem történt. A második feltételt már
pozitív módon teljesítettnek tekinthetjük, mivel a háború
intenzitása kétségkívül csökkent. Az ellenség már nem
képes nagyobb méretű offenzívák elindítására. Helyénvaló párhuzamot vonni az 1968 januárjában megindított
Tet-offenzíva vihara és a tavaly február végén – tehát
alapos késéssel megkezdett – jóval kisebb méretű kommunista erőfeszítés között. Idén aztán a késedelem még
nagyobb volt: a kommunisták csak április elején szánták
rá magukat arra, hogy katonailag kezdeményezzenek, de
ezt már semmiképpen sem lehet offenzívának tekinteni.
Ami a vietnamizálást illeti, e folyamatnak eddigi sikerét ismét statisztikák bizonyítják. A most következő
összeállítás talán vét a jóízlés ellen, de mégis szükséges,
mivel rendkívül sokatmondó. Ezek a tragikus számok
arról adnak felvilágosítást, hogy a háború különböző
időszakaiban hogyan oszlottak meg a veszteségek az
amerikai és a kommunista egységek között, más szóval: a
harcokban elesett egy amerikai katonára hány elesett
északvietnámi és Vietkong jut? Ez a hátborzongató
úgynevezett „kill-ratio” a következőképpen alakult:
Egy elesett amerikai katonával szemben
1967-ben
9,3
1968-ban
10,5
1969 első felében
14,8
1969 második felében
20,6
1970 január-áprilisban
24,7
északvietnámi és Vietkong esett el.
Ennél meggyőzőbb bizonyítéka aligha lehet a
vietnamizálás sikerének. Az arány fokozatos eltolódása
annak a következménye, hogy a délvietnámi hadsereg
hónapról-hónapra nagyobb szerepet visz az aktív hadműveletekben, ami természetesen azzal jár, hogy míg az
amerikai csapatok veszteséglistái egyre csökkennek, DélVietnámnak változatlanul áldozatokkal kell fizetnie függetlenségéért.
*
A katonai konfliktus eddigi alakulása szerintem feltétlenül azt bizonyítja, hogy Hanoi ebben a háborúban az
óriási kezdeti előnyök és az amerikai hadvezetés kezdeti
hibái ellenére rendkívül kedvezőtlen és egyre rosszabbodó katonai helyzetbe jutott. A Kambodzsában nemrégiben bekövetkezett politikai fordulat még súlyosabbá teszi
a kommunisták pozícióit. Az események eddigi alakulása
azt mutatja, hogy az Egyesült Államok nagyon nehéz
körülmények között vállalt korlátozott céljai is elérhetők
Vietnámban, amennyiben az amerikai adminisztráció
jelenlegi vietnámi politikája radikálisan nem változik. Az
ezzel kapcsolatos lehetőségek elemzése azonban már
nem ennek a cikknek a feladata.

*
Kezdettől fogva az volt a célom, hogy csupán a vietnámi konfliktus katonai vonatkozásairól fejtsem ki véleményemet; a háborúnak az amerikai belpolitikában tükröződő következményeiről csak azért írok, mert ezek
szükségképpen befolyásolják a harci helyzet alakulása is.
A legfontosabb ilyen következmény, mint tudjuk, Nixon
elnök vietnamizálási programja. Ennek lényege az, hogy
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SZÉCSI LAJOS:

H ÉTKÖZNAPI PÉLDÁK
– A szovjet ellenőrzés technikája –
Előző számainkban Szécsi Lajos két cikkben („A nagy szovjet elefánt” és „A magyar-szovjet barátság temetője”)
ábrázolta és elemezte az elmúlt huszonöt év magyar-szovjet viszonylatát. Az orosz katona 1945-ös megjelenésétől
1956 forradalmán keresztül mind a mai napig felvázolta a szovjet megszállás sajátos jelenségeit és jellemző fordulóit,
élmény alapján és a fiatal baloldali intellektuel szemével. Ezt a kérdéskomplexumot zárja le mostani cikke, amely a
magyar-szovjet viszonylatot néhány gyakorlati, hétköznapi példával illusztrálja s lényegében az állandóan jelenlévő és
immár intézményessé vált szovjet befolyás technikáját jellemzi. Írása szemügyre veszi a magyarországi tájékoztatáspolitika, hadiipar, illetve fegyveres erők, külügy, propaganda, kommunista szomszédországokhoz fűződő viszony, az
irodalompolitika és a gazdasági élet szovjet részről történő irányítását, ennek egy-egy beszédes példáját.
Olyan példákat válogattam össze, amelyek részben
nem annyira ismertek, s amelyek szinte irodalmi karakterisztikájúak.
A Magyar Távirati Irodának még az elnöke sem adhat
le a sajtónak vagy a Rádiónak valamilyen közleményt,
amely a Szovjetuniót érinti. Legyen az akárcsak egy
kiállítás megnyitása, avagy egy távoli afrikai ország
szovjet követének az államfőnél tett tisztelgő látogatása.
Kivéve, ha ez magától a TASS-tól jön, minden anyagra
jóváhagyást kell kérnie az ún. Szovjet Tájékoztatási
Hivataltól. Ez gyakorlatilag a magyar Pártközpont és a
Kreml összekötő szervének egyik részlege.
A Kreml, a népi demokratikus országoktól megkövetelt nehéz-, illetve hadiipari fejlődési taktust nem a
KGST (Comecon) tanácskozásain terjeszti elő. Részben
azért nem, mert ott bizonyos mértékű kirakatpolitikát
folytat, az önkéntes tárgyalások légkörét rendezi meg,
részben azért, mert ott jelen van olyan engedetlen is, mint
Románia, amely a nyílt nyomásra esetleg olyan nyílt
ellenkezéssel válaszolna, amely züllesztené a többi tagállam „morális összetartását”. Az ukázt előzetesen kapja
meg a Moszkvába rendelt miniszter, vagy a Tervhivatal
Elnöke, s tartalmát ezek később a KGST ülésén előadják
a többieknek (akik szintén megkapták már előre a leckét), mint nemzeti iparfejlesztési tervüket.
A magyar fegyveres erők technikailag korszerű egységei – légierő, rakétaegységek, páncélosok – nemcsak
szigorú szovjet ellenőrzés alatt állnak, de telepítése helyzetüknél és funkcionális szervezettségüknél fogva is
csupán kiegészítő végtagjai a szovjet törzsnek, azaz a
csapatokat stratégiai hálóba fogó szovjet főegységeknek.
De a katonák ú.n. hazafias nevelésének egész stílusa is a
húsz év előtti alapfokú szemináriumok nívóján van. És
amíg a civil életben, különösen a nagyvárosokban, virágzik a nyugatias és liberális életstílus, bizonyos akasztófahumorral telített szabadszájúság, legalábbis a kisemberek
mindennapi érintkezésében, – maga a hadsereg belső
légköre valóságos sztálinista rezervátum. Nem egyszer
történt meg, hogy intelligens fiatal katonákat parancsnokuk hadbíróság elé küldött „ideológiai métely terjesztése” miatt. Ez pedig abból állott, hogy valami klubest
keretében olyan nyugati, pl. exisztencialista könyvekből
olvastak fel értelmesebb társaiknak, amely az állami
magyar kiadónál jelent meg, és amelyet a Népszabadság
pozitívan értékelt.
A magyar kormány nemcsak azokat a szovjet külpolitikai lépéseket majmolja, melyek teszem fel, az európai

országokra, vagy Amerikára vonatkoznak. Ez még valahogy szokásos magatartás lenne egy csatlósországtól,
amelynek ura megköveteli, hogy a számára sorsdöntő
játszmában a vazallus szorosan az oldalán álljon és
ugyanazt a csatakiáltást harsogja. De amikor tizedrangú
orosz manővereket, apró-cseprő fegyvereladási üzleteket
komolykodó képpel úgy tálal, mint a szocialista tábor
jelentős diplomáciai sikerét, és persze a magyar nép
hozzájárulását is ahhoz, hogy az imperializmusra ismét
egy döntő csapást mérhettek valahol a földgolyóbison, –
akkor egy normális embernek már csak kínos nevethetnékje támad. Ilyen csodálatos eredményünk volt, – többek közt – hogy Etiópia császárjának, becenevén a Négusnak kegyét megnyertük. Akiről korábban azt írták,
hogy kétezer év előtti stílusban uralkodó despota, akinek
népe 95 százalékban analfabéta, ahol mielőtt az ENSz
segélyszervei nem építettek néhány iskolát és kórházat,
gyakorlatilag nem volt szervezett népoktatás és egészségügyi ellátás, ahol a földek egyharmad része a dinasztia tulajdona – most egyszerre csak népének bölcs és
haladó vezetője lett. 1966-os moszkvai tárgyalásai után
Magyarországon olyan pompával és alázatoskodással
fogadták, amihez fogható kevés volt a protokolltörténetben.
Vagy itt van az az akrobatizmus, amit a magyar agitációs gépezetnek kell művelnie, amikor az u.n. szélkakas-országokról van szó. Vegyük pl. Guatemalát, amely
a 60-as évek elején ugyancsak cserélgette diktátorait. S
mivel ma már a világban nemcsak egyedül Amerika a
politikai kalandorok fejőstehene, sőt úgy fest, hogy a
Nixon-vezetés jóvoltából egyre kevésbé lesz az, világos,
hogy egyes hatalomra került klikkek a Szovjet felé is
kacsintgattak, mások mindkét mamuttól kunyeráltak, s
megint mások maradtak a jó öreg Samu bácsinál. Mindezek következtében ez a kis nemzet, amelyről Spreti
német követ meggyilkolásáig végeredményben az európai ember édeskeveset tudott, a Kádárrendszerben,
egyik hónapban kikiáltatott egy fasiszta diktatúra alatt
vérző, a másik hónapban egy demokratikus és a kubai
forradalommal rokonszenvező néppé, szőröstül-bőröstül.
Természetesen mindkét esetben kötelező érvénnyel azok
számára, akik politikai zsurnalisztikával foglalkoztak.
Százszázalékosan a Kremlből határozzák meg azt is,
hogy milyen hangnemet lehet megütni a többi kommunista csatlósországgal szemben. (Sőt ezen a területen
kiváltságos stréberségi kötelezettségünk is van.) Az
aranyszabály,
amit
követni
kell:
amíg
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Egy vezető mérnököt kizártak a pártból, mivel nyilvános felszólalásban érthetetlennek minősítette azt, hogy
egy magyar állampolgár, magánturistaként nem utazhat a
Szovjetunióba. (Csak ha az ottani rendőrség által jóváhagyott meghívólevelet kap valakitől, és akkor is csak oda,
ahol azok laknak.
Vagy meghatározott célú társasutazással.) Ugyanakkor
a
nyugati
állampolgárok,
ha
bizonyos
útvonalkorlátozásokkal is, de szabadon beutazhatnak.
Feltette a kérdést mérnökünk, hogy miért vagyunk mi
hátrányosabb helyzetben, mint a nyugati polgárok? Nem
kapott rá méltányos választ.
Egy kereskedelmi üzletkötő ugyancsak állásától búcsúzhatott el, amiért egy termelési értekezleten arról
panaszkodott, hogy a Moszkvában általa lefolytatott
versenytárgyaláson – ahol rajta kívül még néhány
népidemokratikus képviselő is jelen volt azzal a reménynyel, hogy eladja portékáját – váratlanul megjelent egy
japán küldött, és fele áron ajánlotta meg azokat a cikkeket, amelyeket ők, a szocialisták előzetes szovjet kereskedelmi inspirációra gyártottak. A magyar kiküldött,
amúgy Svejk módjára, ártatlanul megkérdezte: addig,
ameddig a kapitalista országok vámunióra lépnek egymással, vagy legalábbis olyan kereskedelmi szövetségeket alkotnak, amelyeknek keretében bizonyos tekintettel
vannak egymásra, – hogy lehet, hogy a KGSTországokon belül egy ilyen durva, és előre nem jelzett
árlenyomási akció történhet? Nem kapott hülyeségi bizonyítványt, hanem útilaput.

„testvérországaink” valamelyike ideálisan viselkedik
Moszkva irányában, semmiféle kritikus hangot nem
szabad megütni vele szemben. Minden ilyen ugyanis
„durva beavatkozás” lenne szomszédunk belügyeibe. Ha
azonban a dolog úgy fordul, hogy a Nagy Testvér már
nincs megelégedve vele, akkor azon nyomban „elnyugatiasodik” a magyar sajtó, hirtelen csudamódon objektív
lesz és őszintén elemzi a szomszéd súlyos gazdaság
problémáit, a vezetés bizonyos intézkedéseinek káros
hatását, stb. Mindezt persze nem azért, hogy befolyásolják a testvérpártot, hiszen mindenki önmaga határozhatja
meg, hogy milyen nemzeti utat választ a szocializmus
megvalósítására – hangsúlyozzák a szerzők.
Magukról a szovjet viszonyokról még annyit sem lehet éllel megjegyezni, amit egy újságíró ismerősöm kockáztatott meg, egy egyébként lelkes élménybeszámolójában. Valahol Oroszországban egy országúton gödörbe
huppant a kocsija, lerobbant. Ezzel kapcsolatban leírta a
következő mondatot: „A Moszkvától keletre vezető autóutak meglehetősen rosszak.” Ez a kijelenés egy hatalmas területű ország esetében, józan ésszel nem tekinthető
semmiféle sértésnek. A rovatvezető – aki pedig merész
embernek számított a lapnál – hozzá íratta, hogy egyelőre
rosszak az utak, de a közeljövőben indul a nagy útépítési
program, amelynek méretei Amerikát is túl fogják szárnyalni. Ezután jött a főszerkesztő, aki még hozzá íratta,
hogy egyes nyugati turistakalauzok szerint a szovjet utak
általában rosszak, de ez enyhén szólva túlzás, legfeljebb
néhány harmadrendű út nem kielégítő, amit a szovjet
polgárok már nem is igen használnak.
Persze megestek szomorúbb végű ügyek is. Az „Új
írás” című folyóiratnak egyik vezetőségleváltása a következő okból történt. Megjelent egy elbeszélés a 45-ös
időkről, amelyben egy igen ellenszenvesen ábrázolt,
tehát u.n. negatív figura ejtett vagy két mondatot arról,
hogy az ő falujában két ruszki lekapott egy menyecskét a
lábáról. A vád a szerkesztőség ellen az volt, hogy elhanyagolták ellenőrizni: megcáfolódik-e az íráson belül ez
a képtelen állítás?!

*
Folytathatnám a példák végtelen sorát, de nem veszem igénybe tovább az olvasó türelmét és indulatát.
Elég ennyi ezekből a „jubileumi” gondolatokból azoknak, akiknek nem kötelező ünnepelni. Talán elég lenne
az otthoniaknak is, de ők százszor ennyit kapnak, s nem
is példaként, hanem bosszantó tapasztalatul. S ki sem
lehetne bírniok, ha nem volna a pesti humor nyugtatószere, ami, persze, minek mondjuk, – akasztófahumor.
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BRASSAI IMRE:

A NAGY AGGASTYÁN EMLÉKE
– Gyallay Domokos halálára –
Az ősi nyelvnek nemesebb ötvösművésze, gazdagabb
képzelmű elbeszélő, s hajlíthatatlanabb erkölcsi óriás alig
volt nála a magyar szépmívesség ligeteiben. Most egy
éve, tavaly májusban a kolozsvári „Igaz Szó”, visszaemlékezve az Erdélyi Helikon 1926-os alakulására báró
Kemény János marosvécsi kastélyában, megemlítette,
hogy a tanácskozások megkezdése előtt Gyallay Domokos szólásra emelkedett.
– Konzervatív vagyok, s elveimből semmiképpen
sem engedek. A tagságot csak ezen az alapon vállalhatom.
A valóságban Gyallay nem azt mondotta, hogy konzervatív, hanem azt, hogy hagyományhű. Hiszen ahány
könyve, az „Ősi rögön”, a „Föld népe”, a „Rég volt”, a
„Vaskenyér”, a „Rogerius mester”, a „Szüret után esküvő”, az „Ocsu a búzában”, s mind a többi a magvetők, a
bányászok, s a messze nyúló századok Tiborcainak siralmas sorsát boncolgatja; emberibb és haladóbb eszményvilág nem volt, mint az övé. Ellenben az anyanyelv
rajongó istápolásában, a honi földhöz, a szülőházhoz való
ragaszkodásában hagyományhű volt, azt jelentette be
Marosvécsen, hogy ő utolsó leheletéig őr marad a strázsán, szelleme tiszta és megközelíthetetlen.
A fiatalabb nemzedékek, mivel negyedszázada elnémítottságban és belső számkivetettségben élt odahaza,
csak kevéssé ismerhetik Gyallay Domokost. De ez a név,
mégha a múlékony hatalom indexre helyezte is, az igaz
dolgok őserejével feltétlenül átmentődik majd a szabadabb jövendőbe. Visszaemlékezem arra, hogy annak
idején – még fiatal újságíró voltam – néha beállított a
kolozsvári New York kávéházba, költők, színészek és
más szegénylegények tanyájára. Amikor az ajtóban feltűnt akkor még szálas alakja, a művészasztal mellett
mindenki önkéntelenül is felemelkedett helyéről, mert ez
a kivételes egyéniség, noha inkább halk és szerény volt,
ellenállhatatlan tiszteletet parancsolt. Rendszerint a
nyomdából érkezett, hóna alatt ott szorongatva hetilapjának, a „Magyar Nép”-nek friss, még festékszagú példányait. Ezt az újságot a falu magyarjainak csinálta
Gyallay, de hasonló műgonddal, lángoló hivatástudattal,
az anyanyelv ily emésztő szerelmével tán sohasem szerkesztettek lapot Olimposzunkon. A sűrű oldalakon nem
vétette el helyét egyetlen szó, nem akadt felesleges jelző,
külön élt és hatott minden ige, az örökkévalóságnak írta
múlékony közlönyét Gyallay Domokos, egy népet akart
megtartani és nevelni az ólomsorokkal.
Ti kis betűk! csodás kavicsdarabkák!
Minő varázs lakik vajh bennetek?
A testét annyiszor máglyára rakták,
A zsarnok önkény rá üszköt vetett.
Ti voltatok, kik az eszmét fönntarták,
Omár kalifa sem bírt véletek!
Oh, amulet! csodád’ nem érzi ésszel!
De mely szívén hord, az a nép nem vész el!

Ez volt Gyallay Domokos hitvallása. Hogy élete milyen dús és megáldott volt, azt bizonyítja, hogy hiába
romboló idő és szorongató hatalom, ezt a hitvallást továbbhirdetik tanítványai. Ilyenképpen csak testét fogadta
be a Duna mentén az anyaföld, amelyen annyi éven át
nem is tudhatta honn magát. Lelke azonban él közöttünk,
s ez megkönnyíti a gyászt e nagy aggastyán távoztán.

A HOLNAP KERESZTÉNYE
Az idei, immár 12. Magyar Pax Romana Kongresszus
húsvét hetében elsőízben ülésezett Ausztriában, a linzi
püspökség Wels közelében fekvő puchbergi tanulmányi
házában. 140 egyetemista és értelmiségi vett részt a
kongresszus munkájában tizenegy európai országból –
köztük Magyarországról, és egy népesebb csoport Jugoszláviából – valamint az Egyesült Államokból.
Prof. Dr. Hans Sedlmayr (a művészettörténet tanára a
salzburgi egyetemen) „A technikai korszak veszélye és
reménye” című előadásában szellemtörténeti áttekintést
adott a technika koráról.
Prof. Dr. Shell János (a termodinamika tanára a belgrádi egyetemen) a jövő társadalmának emberéről és keresztényéről beszélt. Prof. Dr. Targonski György (a matematika tanára a New York-i Fordham Egyetemen)
„Tudomány és jövő” című előadásában beszámolt a futurológiai kutatások eredményeiről.
Dr. Balla Bálint (vezető asszisztens a nyugat-berlini
Műszaki Egyetem Szociológiai intézetében) a magyar
társadalmi fejlődés lehetőségeit és útjait vizsgálta.
Menczer Béla londoni történész a dunamedencei népekről szólva egy új formát és értelmet nyert dunai
együttélésben jelölte meg a jövő útját. Dr. Barankovics
István kereszténydemokrata politikus és közíró (New
York) előadásában a katolikus egyház és a nők viszonyát
vizsgálta.
Kerekasztal-konferencia vitatta meg azt a kérdést:
Van-e jövője a házasságnak és a szerelemnek. A kerekasztal résztvevője Bajor György szociológus, Dr. Hunyadi-Búzás Endre orvos (vitavezető), Dr. Marghescu Sándor, a müncheni egyetem Orvostudományi Karának docense, Marghescu Sándorné és Dr. Tóth József bécsi
egyetemi lelkész volt.
Prof. Dr. Vass György SJ (a dogmatika tanára az angliai Heythrop College-ben) szerkezeti változásokat sürgetett, hogy az Egyház humanizáló tényező maradhasson a
jövő társadalmában is.
Mgr. Dr. Ottó Bauer (a bécsi Wort und Wahrheit főszerkesztője, az osztrák katolikus értelmiségiek szövetségének lelkésze) „A kereszténység jövője a világnézetek
pluralizmusában” címmel tartott német nyelvű előadást.
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E GY TŰRHETETLEN HELYZET VÉGE

M ONDÁSOK

Teljes államférfiúi nagyságában mutatkozott meg Nixon elnök, amikor a
kambodzsai területről operáló északvietnámi haderő elleni akciót bejelentve,
ezeket mondotta: „Nem érdekel, hogy esetleg másodszor nem lehetek elnök,
nem érdekel, hogy saját pártomnak használ vagy sem ez az akció.” Nixon
valóban nem mint pártember vagy szavazatok után szaladó jelölt cselekedett,
hanem mint pártok felett álló elnök, egy világhatalom felelős vezetője. Mint
mondotta: nem engedheti meg, hogy Amerika másodrangú hatalommá sülylyedjen s 190 éves történetében elszenvedje az első vereséget. Nem engedheti
meg, – hangzott a beszéd – hogy a világon a totalitárius ideológia és az anarchia tönkretegye a szabad nemzeteket és intézményeket.
Katonai szakértők egyetértenek abban, hogy az északvietnámi és vietkong
kommunisták kambodzsai főhadiszállásának és hadműveleti bázisainak felszámolása nélkül lehetetlen volna a vietnámi háború befejezése, az amerikai
csapatok fokozatos kivonása.
Nagyfokú képmutatás, ha a társutas sajtó „invázióról” beszél, mikor még
a hatalomból kicseppent Szihanuk volt államfő is – természetesen bukása
előtt – több ízben elismerte, hogy e kambodzsai területet idegen,
északvietnámi és vietkong csapatok tartják megszállva. Nixon csapatai tehát
olyan kambodzsai területre nyomultak be, amelyet északvietnámiak bitoroltak, ahová annakidején még Szihanuk sem tehette be a lábát, és amelyet most
az amerikai és délvietnámi csapatok a törvényes kambodzsai kormány számára kívánnak visszaszerezni. Szihanuk, még mint államfő 1968 szeptember 29én nyilatkozott a kommunisták beszivárgásáról. 1968 októberében a kambodzsai honvédelmi minisztérium, 1969 február 5-én ismét Szihanuk, március
28-án ugyancsak ő, május 24-én a miniszterelnök kérte a kommunisták viszszavonását, 1969 októberében pedig Lon Nol miniszterelnöknek ígérte meg
Pham Van Dong északvietnámi miniszterelnök, hogy csapataikat kivonják.
Ígéretét nem tartotta meg, – de a Moszkvából irányított világ most képmutatóan siratja, hogy Nixon véget vetett annak a tűrhetetlen helyzetnek, hogy a
kommunista erők egy semleges ország biztos fedezékéből tizedelhessék az
amerikai katonákat. (– bo –)

„A világ nagyjaival történt számos
találkozásom után meglehetősen
szkeptikus vagyok atekintetben,
hogy az emberekkel lehet valamit
kezdeni.”
Pietro Quaroni
V. olasz nagykövet

AUSTRIA FELIX?

Minden számára van hely ezen a
földön.
Schiller

A második világháború utáni Ausztria eljutott politikai fejlődése egy eddig
ismeretlen szakaszába, amikor gondot okoz a parlamenti többség. 1960-ig
nagykoalíció volt, kereszténydemokrácia és szociáldemokrácia szilárd többségre támaszkodva közösen kormányzott. Később ez a formula megmerevedett,
politikailag terméketlen időszakot hozott, s az osztrák választó, hogy szabaduljon a nagykoalíció minden kezdeményezést és fejlődést akadályozó „proporc”szisztémájától, abszolút többséget adott a kereszténydemokrata Néppártnak. A
legutóbbi márciusi választás azonban szociáldemokrata többséget hozott, – de
nem abszolút többséget. Kreisky szociáldemokrata kancellárjelölt hamar
átlátta, hogy pyrrhusi győzelmet aratott, amivel alig tud valamit elkezdeni. A
Néppártnak tett koalíciós ajánlata elfogadhatatlannak bizonyult s végülis
kisebbségi, tiszta szociáldemokrata kormányt alakított. Néhány kitűnő fiatal
erőt hozott be, mint a szociális kérdések szakértője, Androsch, vagy a tehetséges kultuszminiszter, Leopold Gratz. A szakértők szerint azonban a kormány
„évei” meg vannak számlálva. 81 szocialista, 19 néppárti és 5 „szabadságpárti”
képviselő, ezek az erőviszonyok. De a törvény értelmében a parlament elnöke,
aki természetesen szocialista, nem szavazhat, így a 81 mandátum 80-ra csökken. Kreisky tehát rá van utalva a Néppárt türelmére, a kis liberális párt jóindulatára, feje fölött ott lebeg a bizalmatlansági indítvány Damokles kardja, – még
oly ügyes politikusnak is, mint Bruno Kreisky, ez igazán labilis helyzet. És ez
az, amit az osztrák politika negyedszázada nem ismert – labilitás. (– bo –)
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„Right or wrong – my Scheel.”
Willy Brandt
ny. német kancellár
saját külügyminiszteréről
„Németekkel vagyok körülvéve.”
Richard M. Nixon amerikai elnök
saját munkatörzséről

F ÖLDI ÉLET
A föld valóságos mennyország, ha a
békét akarjuk, ha helyesen cselekszünk és ha keveset kívánunk.
Pestalozzi
A föld mindig kész az emberi szükségletek kielégítésére. Terra usus
mortalium semper ancilla.
Plinius

Az ég alászáll, jön és földünké lesz,
mikor emelkedik fel hát a föld, hogy
éggé váljék?
Angelius Silesius
Szeretet teszi szabaddá a földet,
naggyá pedig tettek által válik.
Goethe
Mily kopár és siralmas lenne a föld
egy-egy darabja, ha nem nőne rajta
gaz.
Raabe
Földi ember kevéssel beéri, vágyait,
ha kevesebbre méri.
Arany
Dicsőség a magasságban Istenünknek,
Dicsérje őt a föld és a nagy ég.
Madách

M ENDEMONDÁK
Washingtonban Dr. R. J. Pearson orvos megvizsgálta a törvényhozás tagjait,
akik szerinte túl sokat dolgoznak és túl
sokat esznek. Ennek ellenére a vizsgálat
eredményével meg volt elégedve: meglepően egészségesek. A politikai ellentéteken túl van valami, ami a képviselőket
összeköti és szolidárissá teszi: nagyrészük meglehetősen kövér. Az amerikai
kongresszusban ez az igazi többség.
*
Románia felvette a harcot a hippikkel
szemben. Egy kormányrendelet megtiltja
„parazita és anarchista nézeteket valló
csoportok” alakítását. A rendelet ellen
vétőket négy héttől hat hónapig terjedő
elzárással sújtják. Más módszerekkel is
próbálkoznak, hogy kommunárdokból
kommunistákat neveljenek.
*
Egy nyugatnémet képviselő Leninbélyegzővel ellátott levelezőlapokat küld
szét, a lapon a híres berlini brandenburgi
kapu látható, mellette Lenin-idézetek.
Olyan Lenin-citátumok, amelyeken a
bolsevizmus e vezéregyénisége a népek
önrendelkezési jogát követeli. Egy alábbi
szöveg utal arra: Lenin hirdette az elmélet és gyakorlat azonosságát s a világ
most várja, hogy Lenin utódai a népek
önrendelkezési jogát a gyakorlatba is
átültessék, – mert erre eddig hiába vártunk.
*
München város polgársága hosszú
ideig ellenállt annak a javaslatnak, hogy
a Lenin-évfordulón emléktáblát helyezzenek arra a házra, ahol valaha Lenin
lakott. Mikor ellenkezésükre nem hallgattak, a polgárok azt javasolták: ám
legyen, de akkor Hitler lakóházára is
tegyenek emléktáblát, mert Hitler működése és tanítása sem pusztított el kevesebb embert, mint Lenin és tanai, Hitler
Adolf is okozott ezen a földön annyi
szenvedést, mint Iljics Vladimir Lenin.
*
Szvetlána Allilujeva, 44 éves, negyedszer férjezett, Sztálin lánya, bestsellerek szerzője William W. Peters amerikai építésszel történt házasságkötése
alkalmával kijelentette: „Tizenhét évesnek érzem magam.”

AZ ISMERETLEN EMBER
Az ismeretlen ember Willi Stoph, keletnémet miniszterelnök, aki annak ellenére, hogy Erfurtban, majd Kasselben a rivaldafénybe került,
meglehetősen homályban áll. Homályban, ami a múltját illeti. Életrajza
töredékes, különösen 45 utáni évei ismeretlenek. A keletnémet állami
könyvkiadás „Az első óra” című alkotása 33 vezető kommunista életrajzát tartalmazza, de a miniszterelnök, aki ma az állam „második embere”,
egyetlen sort sem kap. Hol volt Willi Stoph az „első órákban”, a keletnémet kommunista zóna kialakításának első éveiben?
Nyugatnémet források annyit kiderítettek, hogy 1928-ban, tizennégy
éves korában már csatlakozott a kommunista párt ifjúsági szervezetéhez.
1942-ben Berlinben élt, építési vezetőként szerepelt a telefonkönyvben.
A háború előtt leszolgálta katonaéveit, a háborúban német katonaként
megjárta a lengyel- és franciaországi frontot, az orosz fronton jó dolga
volt, egy ezredes soffőreként szolgált és nem került bevetésre. Malária
miatt elbocsátották, 45-ben Berlinnél fogságba került. Ám, amíg a hadifoglyok százezrei évekig vártak, Willi Stophot az orosz fogságból már
hónapok múlva elengedték. Mivel ezekről az első évekről semmi adat
nincs, Nyugatnémetországban sokan kérdezik: mit rejteget Willi Stoph?
Első feleségétől elvált, ő Nyugat-Berlinben él és a szenátusnak dolgozik.
Mostani, második feleségét jóformán soha nem viszi állami fogadásokra.
De mindez – írják a nyugatnémet lapok, – nem magyarázza meg a titkot.
A titok tehát az lehet, – hangzik a vélekedés – hogy Willi Stoph már a
háború alatt, s 45 után is a szovjet titkos szolgálat embere volt, egyszerűen kém, „Agent”, s ezzel magyarázható az is, hogy Moszkva második
embernek tette meg Ulbricht mögött, olyan tősgyökeres kommunisták
mellőzésével, mint pl. Erich Honecker, aki Ulbricht utódjának látta és
remélte magát. Végeredményben Ulbricht Oroszországból tért haza,
Honeckert német börtönből hozta ki a Vörös Hadsereg, de – hol volt
Willi Stoph? A sejtés tehát nem alaptalan, hogy ezt a tipikusan németarcú embert, akiről hogyan, hogyan nem, kialakult az „image”, hogy „lehet
vele beszélni”, nem politikus, hanem titkosszolgálati ember, amiről természetesen hallgat... (– bb –)

SIVÁR ÜNNEP
Az egész világot meglepte, hogy Moszkva mily siváran ünnepelte
meg a Lenin-centennáriumot. Az orosz birodalom ezen az évfordulón
nem az igazi, élő Lenint kapta, hanem egy pszeudo-vallásossággal övezett klisé-képet, amelyet tömjénfüstbe burkoltak és teljesen a mai uralmi
célokhoz igazítottak és kozmetikáztak. A mázsányi Lenin-irodalom új
kiadványai még a huszas évek Lenin-kutatásainak eredményeit is elhallgatják. Egyetlen korabeli eredeti fényképet nem mutattak be, amely Lenint legfőbb munkatársaival ábrázolja, Lenin mellett sehol sem látható
Trotzkij, Zinovjev Bucharin vagy Sztálin. Lenint a háttérbe szorította
Brezsnyev, ő volt az igazi ünnepelt, mint Lenin örökségének kezelője és
bajnoka. Brezsnyev mindenesetre véghezvitte a neo-sztálinizmus bevezetésének nagy munkáját, méghozzá válóban a Lenintől tanult „csendes
konspiráció” módszerével, úgy, hogy amíg a világ a „koegzisztencia” és
a „konvergencia” érvényességében hisz, bent a Szovjetunióban már az
intellektuelek elnyomása, a külpolitikában pedig a Brezsnyev-doktrina
jelzi a gyakorlatot.
A „Neue Zürcher Zeitung” keleti szakértője egyébként rámutat arra,
hogy az orosz lakosság közömbösen viselte el a Lenin-centennárium
nagy idegpróbáját, a lelkesedés, őszinte hevülés minden jele hiányzott.
Az orosz tömegek ma is jobban lelkesülnek Szent Vladimir kultuszáért,
mint a mesterséges Lenin-kultuszért. Valamely karizmát teremteni már
önmagában is nehéz dolog, ha művileg kell létrehozni, ezenkívül a
Kreml mai bürokratái különben sem hasonlítanak ünnepelt elődjük forradalmár alakjához. (– kk –)
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T OBY ALE

Tóbiás, becenevén Toby, kutya
volt, a földkerekség legokosabb,
legértelmesebb kutyája. Toby az én
tulajdonomat képezte, vagy pontosabban, én voltam az, akit egy túlvilági kutya-gazda-elosztó hivatalban
melléje rendeltek.
Toby spániel volt, a lógó fülű,
szomorú szemű, koromfekete spánielek fajtájából. Mahagónibarna szemében állandó borongó bánat ült.
Persze, ez csak a külső volt. Én,
akinek módja volt bepillantani Toby
belső életébe, tudom, hogy a gondterhelt mezt csupán a külvilág számára viselte. Minek azt tudni mindenkinek, hogy belül gyermekded és
játékos lélek lakik, aki állandóan
kész arra, hogy vad nyargalással
száguldjék át karosszéken, rekamién,
asztalon, hogy azután földhöz lapulva lesse, mikor mozdulok feléje.
Nagy fogócskák és függöny mögötti
elbújások kedvelője volt. Ilyenkor
eltűnt a ránc a homlokáról és a
bánat a szemekből, csak vidámság
volt, felelőtlenség, nyargalászás,
egyszóval mindaz, amiért élni érdemes és éppen ezért ritkán élünk vele.
A modern technikát nem szerette.
Egyik este vacsoránál ültünk és a
rádióból vidám műsor hangjai szűrődtek ki. A műsort véletlenül én
konferáltam és mivel előzőleg magnetofon-szalagra vették, tehát nem
volt semmi csodálatos abban, hogy
miközben vacsorázom, azalatt a
rádióból tréfásnak szánt mondókát

igyekszem szétszórni a hallgatók
között.
Toby azonban logikus lény volt,
mint minden kutya. Amikor az első
szavak elhangzottak és felismerte,
hogy én vagyok az, aki beszél, mereven rám nézett. Pontosan látta, hogy
tele a szám és mivel jólnevelt kutya
volt, tudta, hogy rendes ember tele
szájjal nem beszél. Néhány pillanatig
nézett, aztán a rádió felé fordította a
fejét. Láttam rajta, hogy fejében
viharos gyorsasággal kergetik egymást a gondolatok. Felállt, odament
a készülékhez és odaszippantott a
hangszóró felé. A fülében nem bízott,
elő a szimattal. A szimat, úgy látszik,
nem mondhatott semmit, mert ismét
rám nézett és éktelen ugatásban tört
ki. „Kikérem magamnak az ilyen
élceket, – mondta ez az ugatás, –
tegyék bolonddá a nagynénjüket, de
nem engem...”
A rádiót elzártuk és Toby viharos
lelkesedéssel ugrált körül, mintegy
büszkén újságolva: neki köszönhetem, hogy megmenekültem ettől az
átkozott boszorkányságtól...
Sok-sok esztendeje nem láttuk
egymást. Arra az útra, amelyre 1956
őszén indultam, nem tudtam őt magammal vinni. Érezte vajon, hogy
nem fogunk többé találkozni? Bizonyosra veszem: érezte. Hajnal volt, a
fotelben feküdt, összekuporodva és
szemében mély, mély bánatot láttam,
mélyebbet, mint a megszokott. Tudtam, hogy barátokra marad, tudtam,
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hogy jó dolga lesz, hívebb és ragaszkodóbb gazdát kap nálam, de mégis... én voltam számára a csecsemőkor első emléke ... hat hetes korában
került mellém... én voltam a kamaszkor nekifeszülése, a kutyaélet minden
derűs pillanatának tanúja, én voltam
az, aki tudtam olvasni a szemében,
értettem a kis panaszos vakkantást
éppen úgy, mint a nagy, morgó ugatásokat...
Én voltam tulajdonképpen egész
életének ismerője, kutyaszívének
bizalmasa. Akkor már tizenegy éves
volt, meglett öregúr, bár fiatalos
magatartása, fénylő fekete szőre,
mindenbe beleszimatoló fürge orra
nem árulta el igazi korát. De tizenegy év nagy idő egy kutya életében
és egy kutyának nehezebb átállnia a
megszokottról az újra...
Ezeken tűnődtem londoni lakásomban, ahol volt rádió, televízió és
magnetofon, de nem volt Toby...
Illetve... üzenete azért állandóan ott
volt előttem...
Nem messze tőlünk, egy kocsma
felett fénylő neonbetűk hirdették egy
híres angol sörgyár készítményét:
Toby Ale... Olvastam az angol feliratot úgy, ahogyan ki kell mondani:
Toby él... És valahányszor ránéztem
a betűkre, mindig úgy volt, mintha
valami kis meleg vakkantást hallanék, ami azt mondja nekem, messzi
távolból: nincs semmi baj, gazdám...
Egyszer majd találkozunk... Toby
él...

F OLKLÓR VAGY POLITIKA?

KIS MAGYAR HÍREK

Írta: Kovács K. Zoltán

A „Csongor és Tünde” első teljes
olasz nyelvű fordítása elkészült Bolognában. Fordította Edoarda Dala Gardini. A
fordító évtizedekkel előbb Budapesten
tanult magyar nyelvet és irodalmat, majd
ugyanazt tanított Bolognában Várady
professzor mellett. Bolognában az elmúlt
év végén megalakult az „Olasz-Magyar
Találkozások”, az „Incontri ItaloUngherese” intézete, az egyetem irodalmi
fakultásán: 40127 Via Zamboni 38. – Az
intézet tagjai konferenciákat, kiállításokat,
kirándulásokat rendeznek, könyvtárat és
lemeztárat tartanak fenn a magyarolasz
barátság ápolására.

Az elmúlt húsz esztendőben sok jelentős siker kísérte a Magyar Állami Népi Együttes szereplését a hazai közönség előtt. De nem fogadta
ellenségesen fellépését, az „Ecseri lakodalmas”-t, az „Üveges tánc”-ot,
vagy a „Fonó” jelenetet a külföldön élő magyarság sem. A „Barcsai
szeretője” című összeállítás viszont már nem tudott osztatlan sikert
aratni. Az amerikai magyarság általában is kritikusnak mondható magatartása világosan jelezte, az Együttes USA-beli útja alkalmával, hogy az
emigráció kizárólag csak objektív művészi teljesítmény, a magyar népi
kultúra hamisítatlan tolmácsolását várja az Együttestől. Műsorpolitikáját
tehát a hazaiak és kintiek egyaránt pártpolitikától mentes
kultúrszolgálatnak szeretnék látni. Határokat és ellentéteket áthidaló
hamisítatlan szép táncot, éneket, muzsikát várnak az Együttestől, nem
pedig politikai propagandát.
Az amerikai magyar lapok néhány évvel ezelőtti bizalmatlansága és
kritikája az Együttessel szemben nem volt alaptalan. Fellépése akkor
világosan jelezte, hogy a csoporton belüli nemzedékváltás kérdése erősen terheli műsorának továbbfejlesztését és egyben felvetette a kérdést:
tud-e a népi együttes új műsorral jelentkezni a hazai és külföldi közönség előtt a néprajzi hitelesség sérelme nélkül.
A nemzedéki válságot az Együttes vezetősége megoldotta ugyan, és
1968 végén műsorra tűzött „Magyar Századok” című programjával a
megfiatalított táncegyüttes új útra indult. Rábai Miklósnak, az Együttes
Kossuth-díjas koreográfusának ballada-jelenetei, a „Latinka ballada” és
a „Barcsai szeretője” azonban a szakmai elismerés ellenére sem tudtak
sikert aratni a magyar közönség előtt. A hazai néző különösen érzékenyen reagált a művészi eszközökkel szolgált politikai propagandára.
Ezután új meglepetés következett az átszervezett Együttes műsorpolitikájában. A következő, „Jeles napok” című programja komoly sikert
aratott a múltévi szegedi játékok keretében, de Veronában és Londonban
is. Már-már úgy látszott, hogy a Népi Együttes mégiscsak jó úton keresi
a kibontakozást, azaz megtalálja a néprajzi hitelesség és a színpadi követelmények mértéktartó szintézisét. Annál kellemetlenebb meglepetést
okozott, hogy legújabb műsorába leplezetlenül betört a magyarországi
kommunista uralom dicsőítésének követelménye. A Budapesten és
Moszkvában is előadott programjában megelevenedik, a tanácsköztársaságra utaló számon kívül, a húsz egynéhány évvel ezelőtti hatalomátvétel előszelét jelző „Hajnalodik”, továbbá az ugyancsak kommunista
uralom erőszak-politikáját dicsőítő „Feltámadott a tenger” című műsorszám. A színpadon megjelennek a csendőrök, a régi tisztikar egyenruhás
képviselői és nem hiányoznak a programból a személyi kultusz és az
ellenforradalomként emlegetett 1956-os forradalom eseményeit idéző
jelenetek sem, természetesen kommunista értelmezésben. Mintha lehullott volna az Együttes műsorát irányító kulturpolitikusok álarca: a jó
értelemben vett kultúrszolgálatot a folklór nyelvén elmondott pártpolitika váltotta fel. Amíg ezt a műsor le nem veszi programjáról, nem szolgálja a magyarságot összetartó kulturális hivatását. A sokféle címen
magyarázott úgynevezett „jubileumi évben” a kormányzat, illetve ez
esetben a Népi Együttes vezetősége a kultúrpolitika mérlegét a pártpolitika szolgálatának oldalára billenti.
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*
Magyarország területén 52 nemzetiségi óvoda, 22 kétnyelvű és 266 nyelvoktató
általános iskola, valamint 2 nemzetiségi
gimnázium működik. A német, szerb,
horvát, szlovák és román nemzetiségek
kultúráját mintegy 180 irodalmi- és színjátszó csoport, valamint zene-, ének és
tánckar ápolja. Hetenként több mint tízezer példányban jelennek meg a nemzetiségi újságok. A mai Magyarországon
kereken 400.000-re tehető a nemzetiségek
száma.
*
Város rangjára emelték Siófokot. A
város belterületén már csak emeletes
házat szabad építeni. – Mintegy 15 kilométer hosszúságban 30 méter széles partszegélyt szándékoznak elhódítani a víztől,
a szegély a nagystrandnál 50 méterre
szélesedik. A sajtó az egykori halászfalut
ma „a Balaton fővárosa” névvel illeti.
*
Színház építését tervezik Budára. Az
egykori Várszínház helyét szemelték ki,
amely eredetileg 1471-ben karmelita
kolostornak épült, majd II. József idején,
1788-ban átépítették színházzá. Az első
magyar előadás 1790 október 25-én volt:
„Simai Kristóf kegyesrendi szerzetes
‚Igaházi’ c. érzékeny játékát adta elő
Kelemen László társulata.

NEHÉZ FERENC:

BABLEVES CSÜLÖKKEL
S az is kiderült, hogy mind a négy szoba egy közös
konyhára nyílott, amelyben csak egy tűzhely volt.
Ahogy anyám a tűzhelyet nézegette, már ott is volt
mellett az ispán.
– Nehézné, – mondta – most kijelölöm magának,
hogy a tűzhelynek melyik részén főzhet.
Ezzel krétát kapott elő s vonalat húzott vele a tűzhelyen.
– A vonaltól balra eső terület, – magyarázta – vagyis
az, amely a szobájuk ajtaja felé esik, a magáé, Nehézné.
Ezen a területen főzhet.
S hozzátette, komolyan:
– Persze a kréta majd lekopik. De azért fontos,
Nehézné, hogy a határt szem előtt tartsa.
Ezzel az ispán elment.
Apám, meg anyám egymásra néztek. Én a vonalat
néztem s ezt suttogtam:
– Trianoni határ...

1.
Sose láttam a trianoni békeszerződés szövegét, de valószínűnek tartom, hogy apámról nem volt benne külön
paragrafus. Mégis, ahogy megkötötték azt a békeszerződést, így szólt apámhoz az uraság:
– Ferkó, neked abba kell hagynod a révészkedést. Se
a vendégeket nem hordhatod át a Dunán, se a szénát,
amely a túlsó parton terem.
– Dehát mért, instállom? – lepődött meg apám.
– Mert a Duna mától fogva országhatár.
– A Duna ?
– Igen, a Duna.
Apám rögtön leszaladt a Dunához s megkérdezte tőle,
igaz-e, amit az uraság beszél. (Mert szó, ami szó: apám
jobban bízott a Dunában, mint az uraságban. Ezen azonban nincs mit csodálkozni: az alatt a hosszú idő alatt,
amit együtt töltöttek, igen benső s meghitt barátság fejlődött ki köztük.)
Ám a Duna is csak azt felelte apámnak, hogy a békecsináló urak plajbásza végigszántott a hátán s ez azt jelenti, hogy valóban trianoni határnak kell lennie.
Így került ki apám a pusztára. Az uraság ugyanis oda
vezényelte ki béresnek, ökröket kapott, szekeret meg
ekét. S nekünk is vele kellett mennünk, mármint anyámnak, Margit húgomnak meg nekem. Nekünk is ott kellett
hagynunk a falut, a dunaparti házat, amely a kastély
mellett állott s amelyben olyan boldogok voltunk. Egyedül éltünk, senkise zavart bennünket. Anyám vígan főzte
a potykát meg a keszeget, amelyek apám ladikjába ugrottak, míg a Dunán evezett s mi is kacagtunk Margit húgommal, mikor kibontottuk apám tarisznyáját és vadalmát meg vadkörtét találtunk benne. De néha vadgalamb
is volt a tarisznyában. Úgy ült a vadkörték meg vadalmák
felett, mintha azokból is fiókákat akart volna kikölteni. S
mindezt a szépet s boldogságot, mondom, nekünk is ott
kellett hagynunk. A békeszerződés értelmében nekünk is
követnünk kellett apámat a pusztára. (Hogy erről melyik
paragrafus intézkedett, megint nem tudom, de arra már
rájöttem: a békeszerződésből rendszerint több huncutság
sül ki, mint amennyit a paragrafusaik mutatnak.)
No de majd megsegít bennünket a Jóisten, gondoltuk,
egyúttal pedig bíztunk az uraságban is, akiről azt újságolta apám, hogy mikor tudtára adta a hírt, mármint, hogy a
Duna trianoni határ lett, hát sírt.
A ház, amelyben a pusztán lakást jelöltek ki a számunkra, jókora egy ház volt, sokkal nagyobb, mint aminőben a Dunaparton laktunk. Ahogy apám megállította
előtte az ökröket (mert már ő szekerezte ki a faluból a
bútorainkat), felfüttyentettem vidáman s ezt mondtam:
– Emmán teszi!
Hanem mikor beléptünk a házba, kiderült, hogy a
benne való négy szobának csak egyike a miénk. A másik
háromban már Ölveczki Mihályék, Szakáll Ipolyék, meg
Turcsek Jánosék laktak. (Ölveczki Mihály, meg Szakáll
Ipoly kocsis volt. Turcsek János pedig béres, mint apám.)

2.
Kilencesztendős voltam akkor s bevallom őszintén,
egyik békecsináló úrtól se kaptam megbízást arra, hogy a
meghúzott határokra felügyeljek. Nem is ügyeltem én fel
rájuk, éppen csak azt tapasztalgattam, milyen béke származik abból, ha nemcsak a Duna hátán húzzák meg a
trianoni határt, hanem a pusztai tűzhelyen is.
Hát bizony abból se származott béke. A határvillongások napirenden voltak. Egyszer például Ölveczkiné
fazeka valahogyan átkerült a Szakállné területére, mire
Szakállné úgy ebrudalta vissza a fazekat, hogy kiloccsant
belőle a köménymagos leves. Erre Ölveczkiné fogta a
fazekat s úgy küldte vissza Szakállné területére, hogy
megint kiloccsant belőle a köménymagos leves, de most
már nem a tűzhelyre, hanem egyenesen Szakállné fazekába, amelyben barátfülét főzött. A vége az lett a dolognak, hogy nemcsak a fazekak, hanem Ölveczkiné meg
Szakállné maguk is hajba kaptak s az uraiknak kellett
őket szétválasztani egymástól. Mikor pedig kiderült,
hogy se Ölveczkiné, se Szakállné urának nem volt mit
ennie vacsorára, mert a köménymagos leves is kilocsogott, meg a barátfüle is megköményesedett, a két éhes
kocsis fogta a főzőkanalat s azt törték össze feleségeiken.
Ami anyámat illeti, ő a békés együttélés híve volt.
(Lám, mennyivel megelőzte a mai politikusokat!) Az ő
területe a Turcseknééval volt határos s Turcsekné fazekai
is gyakran elkövettek határsértést, de anyám olyan parancsokat osztogatott a maga fazekainak, hogy azok
inkább visszavonultak, mint csetepatéba keveredtek
volna Turcsekné fazekaival. Pedig Turcsekné ravasz volt
s titokban agresszív politikát folytatott. Mindig támadásra tüzelte a fazekait. Anyám azonban, mondom, mindig
okosan kitért a támadások elől, ha mással nem, azzal,
hogy sietett befejezni a főzést s fazekaival együtt betakarodott a szobába.
Egyik reggel ezt mondta nekem anyám:
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– Ferenc, itt van egy korona. A Pinke hentestől vegyél négy disznócsülköt füstölve.
Vígan bandukoltam be aznap a falubeli iskolába, pedig a pusztától négy kilométert tett ki az út s rendszerint
megszoktam fáradni alatta. Ezúttal azonban nem fáradtam meg. Disznócsülök lesz vacsorára! Méghozzá bablevessel! Királyi eledel volt ez s talán már vagy egy éve
ettünk utoljára disznócsülkös bablevest.
Szombat volt, csak délig tartott a tanítás. Hipp-hopp,
már ott is voltam a hentesüzletben, megvettem a négy
disznócsülköt füstölve és sutty, már ott is voltak a tarisznyámban, a palatáblám meg a könyveim mellett. Fütyörészve indultam vissza a pusztára.
Mire hazaértem, anyám már megválogatta a babot.
Hamarosan megmosta-tisztogatta a csülköket is, beletette
a fazékba s kivitte a konyhába a tűzhelyre. Azzal visszajött hozzánk a szobába, mármint hozzám, meg Margit
húgomhoz, részint azért, hogy megtapasztalja, én írom-e
a leckémet, részint pedig, hogy Margit húgomnak sikerült-e a kukoricatuskót felöltöztetnie pólyásbabának.
Mikor mind a kettőt megtapasztalta, visszament a konyhába, hogy lássa, mit mivel a csülkös.
Ezzel a hírrel jött vissza:
– Már sustorog!
Erre felfüttyentettem s meggyorsítottam a leckeírást.
Kisvártatva megint kiment anyám s most ezzel lépett
vissza a szobába:
– Már rotyog is!
Erre befejeztem a leckeírást s minden igyekezetemet
arra fordítottam, hogy én is meghalljam a rotyogást.
Harmadik alkalommal, ahogy megint megtekintette
anyám a csülköst, azt újságolta, hogy a csülkös olyan
illatot terjeszt a konyhában, hogy akár a levendulaillat is
elbújhatna szégyenében előle. Erre az ajtóhoz ugrottam,
kinyitottam kicsikét s valóban, olyan illat csapott be a
szobába, hogy hozzáfoghatót még akkor se éreztem,
mikor az urasági kisasszonnyal találkoztam húsvét hétfőn
a templom előtt.
Ezután azonban mi történt?
Ahogy negyedik alkalommal is kiment anyám, hogy
megnézze a csülköst, sápadtan lépett vissza a szobába. S
egyszerűen nekitántorodott az ajtónak.
– Mi történt, idesanyám? – ugrottam hozzá.
– Eltűnt a csülök a bablevesünkből, – felelte reszketve.
– Hová tűnt el?
– Nem tudom...
Pillanat alatt kint termettem a konyhában s rögtön
tudtam mindent. Turcseknénak éppen akkora és pontosan
olyan világoskék, cinezett fazeka volt, mint anyámnak.
Ugyanakkor és ugyanattól a fazekastól vették a
bátorkeszi vásáron. Turcsekné is bablevest főzött éppen,
de nem disznócsülökkel, hanem csak szüzén. S szemérmetlenül kicserélte az ő fazekát anyám fazekával.
Ahogy odahajoltam a csülkös fazékhoz, már koppant
is a fejemen Turcsekné főzőkanala:
– Elkotródj a fazekamtul, te sehonnai!
Hát el is kotródtam, de nem a szobába, ahol anyámat
hagytam, sápadtan s reszketve. Tudtam, hogy vele
mitsem kezdhetek, ekkora határsértés és agresszió ellené-

SOROK NEHÉZ F ERENCRŐL
A Duna partjáról indult el és rövid salzburgi intermezzo után Kaliforniában kötött ki. Húsz éve él az
Angyalok Városában. Gyermekkori élménye Jókai
mesevilága és az a kitüntetés, hogy falujában segíthetett harangozni. Arra gondolt: amíg ő röpköd a
harangkötélen, az egész falu imádkozik.
Nemrégen jelent meg első elbeszélés-kötete, a „Hazátlan rozmaring”, amelyből itt közölt novelláját
vettük. A kötetről, Nehéz Ferenc emberi és írói
egyéniségéről az „Irodalmi Újság” 1969 július 15-i
számában Tűz Tamás adott képet. Az emberről így:
„Kiderült, hogy leleményesség tekintetében a csallóközi ember se marad el a székely góbé mögött.” A
műről ezt: „Nehéz Ferenc biztonságban mozog minden tárgykörben, a népi-naiv-vallásos-ifjúkori történetekben éppúgy, mint a vadnyugati metropolis és filmdzsungel keserű-fülledt-fűszeres tragikomédiáiban.”
re se. Apámhoz futottam, ki a határba, hogy neki mondjam el, mi történt.
3.
Apám olyan diplomata volt, hogy akármelyik nagyfejű politikus példát vehetett volna róla. Ahogy elmondtam
neki a hírt, megállította az ökröket s odament Turcsek
Jánoshoz, aki a közelben szántott szintén. Turcsek János
ökrei is álltak, mert Turcsek János minden figyelmét arra
a nyúlra irányította, amely vagy húsz lépésnyire tőle
éppen rábukfencezett a szántásra, nyilván azzal a gondolattal, hogy majszolnivaló káposztát talál rajta, pedig a
káposztának híre-hamva se volt a határnak ezen a táján,
nemcsak ilyenkor, szántáskor, hanem máskor se. (Az
uraság akarata szerint itt mindig búzát termesztett a Jóisten.)
Apám megállt Turcsek János mellett s ezt mondta neki:
– János, ha én neked lennék, én agyondobnám ezt a
nyulat.
– Agyondobnád? – hökkent rá apámra Turcsek János.
– Agyon én, mégpedig lőccsel.
– Lőccsel?
– Avval. Itt a szekér a közelben, csak egy szempillantásba kerül, amíg az ember lekapja rulla a lőcsöt. S már
hajíthatja is, igényesen a nyúl vékonyának.
– Hunnan tudod te ezt, Ferkó?
– Magam tapasztaltam.
– Mibül?
– Abbul, hogy én is így dobtam agyon egy nyulat
– Mikor?
– Tegnap este.
– Hun?
– Itt ezen a táblán.
Nem lehetett volna ennél nagyobb bűn. Egy nyulat
agyondobni! Az uraság minden fertály bérosztáskor
személyesen hangsúlyozta, hogy a határban élő vadnyulaknak pedig bántódásuk ne essék a cselédek részéről,
mert aki cselédet rajtakapnának az ilyesmin, hát annak
nemcsak hogy a fertálybérét nem adják ki, hanem a sá23

torfáját is szedhetné nyomban s mehetne világgá. Mert
azok a vadnyulak kizárólag arra a célra születtek, hogy
az uraság, meg a vendégei lőjjék agyon őket, mikor elérkezik a vadászat ideje.
Turcsek János úgy bámult apámra, még a bagó is kiesett a szájából. (A bagót különben apám adta neki,
uzsonnaidőben, mialatt apám pipára gyújtott, Turcsek
János pedig, uzsonna és pipa hijján, csak az eget nézte.)
– Te Ferkó... – kérdezte végül – s mit csináltál avval a
nyúllal?
– Megettük tegnap este. Pompás pörkölt vót belülle.
De a csülkeit eltettük mára. Mert tudod, János, ha
megpuculják alaposan, a nyúlcsülök is fejedelmi csemege a bablevesben.
Ezzel otthagyta apám Turcsek Jánost. Tudta, hogy
egy mozdulatot se fog tenni a lőcs felé, hogy agyondobja
vele a szántáson szimatoló nyulacskát. Ellenben azt fogja
tenni, hogy mihelyt beér a pusztára, rögtön az ispánhoz
szalad s elmondja neki, mit mívelt apám avval a tegnapi
nyúllal.

– Miféle nagy eset? – kérdezte a felesége. – A Nehéz
Ferkót kiteszik a bérességbül. – Miért?
– Nyulat dobott.
– Nyulat?
–Azt. Tegnap este már meg is ették, csak a csülkeit
tették el mára.
– Kinek a csülkeit?
– A nyúlnak a csülkeit.
– Miért tették el?
– Hogy bablevest főzzön velük a Nehézné.
– Megbolondultál?
– Miért?
– Ki látott nyúlcsülökkel bablevest főzni? Iszen az
büdös.
– Ha jól megpuculják, nem büdös.
– Ki mondta ezt neked?
– A Nehéz Ferkó maga.
Turcsekné felsápított, mire én otthagytam az ajtót,
mert a sápításon kívül azt is hallottam, hogy az ajtó felé
rohan valaki.
Ki is nyílt az ajtó, de csak annyira, hogy megláthattam Turcsekné szikrázó szemeit. Az ajtó ezzel ismét
becsukódott. Tudniillik ebben a pillanatban lépett be a
konyhába apám, az ispán kíséretében.
– Ferkó, – mondta az ispán – te tegnap este agyondobtál egy nyulat. Igaz ez?
– Nem hinném, hogy igaz vóna – felelte nyugodtan
apám.
– No, majd a fazék elárulja.
Ezzel az ispán a tűzhelyhez lépett, amelyen még ott
álltak a fazekak. Belenézett a mi területünkön álló fazékba s ezt mondta:
– Ebben csak bablevest látok, nyúlcsülköt nem
Ekkor már anyám is ott állt apám mellett. Sápadt volt
most is és reszketett, de apám mosolyogva pislantott rá,
az ispánnak meg ezt mondta:
– Tán a Turcsekné fazekában van az a nyúlcsülök.
– Turcseknéében? – lepődött meg az ispán.
De aztán megemberelte magát s belekukkantott a
Turcsekné területén álló fazékba.
– Hinnye! – hőkölt hátra. – Ebben a fazékban mintha
csakugyan csülköket látnék!
Ekkor pattant fel Turcsekék ajtaja s Turcsekné viharzott ki rajta. Mint a vércse, ugrott oda a tűzhelyhez, megragadta a csülkös fazekat s átlódította a mi területünkre.
– Nédd csak a szemtelenjét! – kiáltotta. – Nem kicserélte az én fazekamat az övével?!
Ezzel felkapta a mi területünkön álló fazekat s berobogott vele a szobájukba. (Turcsek János maga nem
jelent meg a konyhában, de annyit láttam, hogy odabent
éppen leoldotta derekáról a nadrágszíjat s azzal várta a
feleségét.)
Az ispánnak azonban felcsillantak a szemei s ezt kérdezte anyámtól:
– Nehézné, valóban ez a maga fazeka?
– Valóban, instállom, – felelte anyám, miközben már
nem volt sápadt, hanem annál több piros rózsabimbó
himbálódzott az arcán.
– Tehát akkor mégis te vagy a bűnös, Ferkó, – fordult
az ispán apámhoz – mégis te dobtad agyon azt a nyulat.

4.
Úgy volt, hogy apámmal együtt megyek haza, de
apámnak még dolga akadt az ökrökkel az istállóban, így
hát én előre futottam. Turcsek János, hogy hogynem, már
otthon volt. Éppen akkor lépett be a szobájukba, mikor a
konyhába toppantam. Gondoltam egyet, odaosontam az
ajtójukhoz.
– Nagy eset lesz máma! – mondta odabent Turcsek
János, mindjárt, ahogy betette maga mögött az ajtót.

BABITS MIHÁLY:

ERDÉLY
Rólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban, Erdély,
messziről süvegeltek
hegyek és fejedelmek.
S ki voltál könyvem, Erdély,
ezeregyéjem, Erdély,
lettél ifjonti házam
és tanuló lakásom.
Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.
Ismertem színed, Erdély,
tündérszín őszöd, Erdély,
üveg eged metélő
csúcsaid gyémánt élét.
Most versbe szállok, Erdély,
az első hírre, Erdély,
hogy varázsod határát
sorompók el nem állják.
Öreg pilóta, Erdély,
ül így gépébe, Erdély,
mégegyszer ifjúsága
tájain szállni vágyva ...
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De apám már kacagott. Úgy kacagott, szinte a könny
is bukfencezett ki a szeméből. S én is kacagtam, miközben a bugylibicskámat beleböktem az egyik disznócsülökbe s odatartottam az ispán orra alá.
5.
S ettük a bablevest. A disznócsülköt utoljára tartogattuk, mert tudtuk, hogy avval tehetjük majd végérvényesen királyivá a vacsorát.
Ekkor szólalt meg apám:
– Te Ágnes, miféle motoszkálást hallok az ajtó felül?
Anyám felállt, odament az ajtóhoz s a kis Turcsek Janit, meg a még kisebb Turcsek Anikót találta az ajtóban.
Meztéllábosak voltak, piszkosak és rongyosak s úgy
tátogatták a szájukat, mint az éhes kisverebek a fészkükben.
Apám belebökte a bicskáját a maga disznócsülkébe s
ezt mondta anyámnak:
– Ágnes, vidd ezt a csülköt a Janinak.
S anyám vitte. De nemcsak Janinak, hanem Anikónak
is. Mert mi lett volna Anikóval, ha csak Jani ehetett volna disznócsülköt. Anyám a maga disznócsülkét adta
Anikónak.
Erre azonban Turcsek Feri, meg Turcsek Juliska is ott
támadtak az ajtóban. Ők mégkisebbek voltak, mint Jani,
meg Anikó, de ugyanúgy tátogatták a csőrüket, ugyanolyan rongyosan s éhesen.
Beleböktem én is a bicskámat a magam disznócsülkébe s ezt mondtam anyámnak:
– Idesanyám, vigye ezt a csülköt a Ferinek.
S anyám vitte a csülköt, de megint nemcsak Ferinek,
hanem Juliskának is. Mert mi lett volna, ha ő nem ehetett
volna csülköt?
Anyám a Margit húgom számára félretett csülköt adta
Juliskának. Margit húgom ugyanis ekkor már jóízűen
aludt a kuckóban s megelégedett azzal, hogy a disznócsülök helyett a saját ki „csülkét” rágja álmában – mármint a
kezecskéjét...
S mikor Turcsek Jani, Anikó, Feri, meg Juliska
mindközönségesen felsikoltottak örömükben a konyhában, mi egymásra mosolyogtunk, szívvel.
S ettől a mosolytól alighanem valamennyi békecsináló úr elszégyellte volna magát, ha éppenséggel láttak
volna bennünket.
(Mert mindig az a baj, hogy a békecsináló urakban
sokkal kevesebb szív lakozik, mint azokban, akiknek
számára a trianoni határokat meghúzták.)

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:

MAGYAR KÖLTŐK SIKOLYA
Európa költőihez 1919-ben
Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már,
nincs is magas és nincs számunkra mély.
Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz,
mi lesz szívünkkel és mi lesz szavunkkal,
ha jő az éj?
Ti messze költők, akik távol innen
emelkedtek az Isten szívihez,
mi földön ülünk már s szavak hamuját
kapargatjuk és fölzokogva kérdjük,
mi lesz, mi lesz?
A versünk is már csak segélysikoltás,
mely ki se hat a tűzön-poklon át,
mint gyönge csecsemőé, kit megölnek
és mint a szűzé, akit meggyaláznak
a katonák.

A MAGYAR ROMOKON
Jaj, merre menjek?
Jaj, merre nézzek?
Jaj, mit rebegjek?
Jaj, mit hazudjak?
Jaj, tán loholjak?
Jaj, tán feküdjek?
Jaj, mért akarjak?
Jaj, mért pihenjek?
Jaj, régi kertünk?
Jaj, versek álma?
Jaj, drága fajtám?
Jaj, bús vidékem?
Jaj, hogy sziszegjek?
Jaj, hogy üvöltsek?
Jaj, hogy kígyózzak?
Jaj, hogy harapjak?
Jaj, hol az arcom?
Jaj, hol a multam?
Jaj, hol az ágyam?
Jaj, hol a sírom?
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

AZ ELSŐ MAGYAR KÖLTŐNŐ
— Pekri Lőrincné Petrőczi Kata Szidónia –
A dallamos nevű Petrőczi Kata Szidónia élete, kislánykorától kezdve szakadatlan kálvária-járás: temérdek
keserűség, csalódás, megpróbáltatás érte. Előkelő főúri
családból származott, rang és vagyon azonban nem tudta
szenvedésétől megváltani.
Siralmas volt, tudom, az én
születésem,
Siralmas s árvájul volt
felnevelésem,
Siralmas, keserves szárnyomra
kelésem,
Siralmas lesz holtig búban
gyötrődésem.

Csak Rákóczi személyes közbenjárására szabadul ki, de
megnyugvást nem talál. Ez a hitében oly állhatatos aszszony, nem tudott beletörődni férje hitehagyásába. Hogyan lehetne visszatéríteni, ha nem használ okos szó,
rábeszélés, se könyörgés? Azzal a nyilvánvaló céllal,
hogy férjét visszahajlítsa régi hitéhez, kinyomatja németből fordított vallásos elmélkedéseket és imádságokat
tartalmazó első könyvét – szerzői név nélkül. A könyvecske címe: „A pápista vallásra hajlott lutheránusok
lelkiismeretének kínja”. Férje később ismét protestánssá
lett, nem ugyan az említett könyv hatására, hanem hasznos politikai meggondolásból. Ismerve a kort, ezen cseppet sem ütközhetünk meg! – Petrőczi Kata viszont
méginkább elmélyedt a vallásos elmélkedésekbe és két
pietista szellemű könyvet is magyarra fordít. Mindkettőt
már nevével adja ki. Az első 1705-ben Kolozsvárott
jelenik meg „A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket élesztő jóillatú tizenkét liliom” címmel.
Másik könyvét, a „Jóillattal füstölgő igaz szív”-et
Huszton negyedik bújdosásában írta és Lőcsén nyomatta
ki. „Tulajdon kezével írt énekei”, azaz saját költeményei
egy kéziratos könyvben maradtak ránk. Thaly Kálmán
bukkant a 45 lírai verset tartalmazó könyvre és a versek
közül néhányat 1884-ben, valamennyit egy évvel később
tette közzé. A versekből meglepő őszinteséggel tárulkoznak elénk Petrőczi Kata legbensőbb élményei, asszonyi
érzései, férje hűtlensége fölötti tehetetlen kétségbeesése,
a fájdalom feltörő, vagy éppen elcsukló hangjai. Költészetének a fájdalom variációja ad jellegzetes tónust, s
ezen – életének ismerete után – aligha csodálkozhatunk.
A szenvedés tette költővé. Volt érzéke a verssorok édes
muzsikájához.
És szépen tudott szenvedni, asszonyi megadással,
némán:
„Egyet se szólottam, csak sok
sóhajtással
Fogyattam éltemet titkos könnyhullással.”

Megindító sorok és megindító az életsors, ami mögöttük áll. Apja báró Petrőczi István, felvidéki evangélikus
földbirtokos volt, anyja Thököly Erzsébet, az erdélyi
fejedelem nagynénje. Korán halt meg, 30 éves korában,
halálát, az idézett sorok tanúsága szerint, leányának születése okozta. Apját, Petrőczi Istvánt, a Wesselényiösszeesküvésből kifolyóan a császári kormányzat vette
üldözőbe, vagyonát elkobozták és mint pártütőt halálra
ítélték, de sikerült fiaival együtt Erdélybe menekülnie.
Leánya azonban védelem nélkül maradt, előbb a Felvidéken rejtőzik segítő szívű rokonoknál, aztán Lengyelországba menekül. Évek múltán kerül csak vissza Magyarországra és férjhez megy Pekry Lőrinchez, Thököly Imre
bizalmas barátjához. Egy ideig Erdélyben, a szép Marosvölgyi kastélyukban élnek, rövid időre megízlelve a
szerelem boldogságát, amely soha többé így nem tér
vissza a házastársak életébe. Férje fogságba kerül és
amikor kiszabadul, elhagyja Erdélyt, otthagyva feleségét,
még vallását is és katolizál. A bécsi udvartól nyomban
bárói, majd később grófi rangot és magas állásokat kap.
1703-ban azonban a kurucok elfogják és ekkor II. Rákóczi Ferenc mellé áll, Rákóczit az ő indítványára választja
a gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé, ő meg
Rákóczi vezénylő tábornoka lesz. Mindez azonban felesége szenvedéseit tetézi. A szerencsétlen asszony, akinek
hat fiúgyermeke közül egy sem maradt életben, kuruc
férje miatt kerül a labancok fogságába. Több mint egy
esztendőt tölt Szebenben raboskodva öt lányával együtt.

Sorsát reménytelennek érezve, megváltásként várta a
halált. 1708-ban halt meg a beregszentmiklósi Rákóczikastélyban.
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

A VÖRÖS SAPKA
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, kidűlt
kemencének bedűlt oldala volt – elég
az, hogy volt egy katona. Hej, sanyarú a katona élete, az volt ezé is, de
milyen sanyarú! Minden kicsiségért
lekapták a húsz körméről, hol huszonötöt, hol ötvenet raktak rá, hogy
csak úgy füstölt a nadrágja. Bizony
mondom, s ha nem mondom, úgy is
elhihetitek, hogy a katona megunta
ezt a keserves életet, s a szíve erősen
vágyakozott a szülőföldjére. De
hiába vágyakozott, ezer szem vigyázott reá, s ahányszor a szökést megpróbálta, annyiszor csípték nyakon, s
számolatlan verték rá az ötven botot.
Így telt-múlt az idő, bizony roszszul telt. Egyszer amint éppen strázsán állott a szegény katona, s búslakodik, sóhajtozik magában, eléje
állít egy vörös sapkás ember.
– Megállj! Ki vagy? –kiált rá a
katona, s célba veszi a vörös sapkás
embert.
– Csak ereszd le a puskádat –
mondotta ez –, engem úgysem fog a
golyód, mert én az ördögök királya
vagyok!
De bezzeg egyszeribe földre
eresztette puskáját a katona, s kérdezte nagy ijedten:
– Mit akarsz?
– Azt akarom, hogy megszabadulj innét. Nesze, nyomd a fejedbe
ezt a veres sapkát, s eredj haza szülőföldedre. Ne félj, ha ezt a sapkát a
fejedre teszed, senki lélek meg nem
lát. Egy esztendeig strázsát állok
helyetted, de akkor aztán jere vissza.
Hej, megörült ennek a katona, fejébe nyomta a veres sapkát, s ment
hegyeken-völgyeken által, de mehetett is bátran akármerre, mert sok
emberrel találkozott hazafelé mentében, de őt egy sem látta a veres sapkában.
Sötét este volt, mikor beállított az
apja házába, éppen akkor is róla

beszélgettek a szülei, testvérei, keseregtek sanyarú során; de bezzeg
nagy örömre változott a nagy búbánat, mikor lekapta fejéről a veres
sapkát, s hangos szóval jó estét kívánt!
Hiszen örültek, örültek, de csakhamar búra fordult az örömük, mert
tudták, hogy még nincs itt az ideje a
hazajövetélének.
– Jaj, lelkem fiam, édes fiam, –
kesergett az édesanyja –, mért jövél
haza idő előtt?! Utánad jönnek, vasra
vernek, holtig tartó nehéz rabságra
vetnek.
– Sose sírjon, keseregjen, édes
szülém – mondotta a legény. – Egy
esztendő múlva visszatérek, addig az
ördögök királya strázsát áll helyettem.
Az adta nekem ezt a veres sapkát

PETRŐCZI KATA SZIDÓNIA:
MI LELKÜNK
VILÁGOSSÁGA
– Részlet –
Mi lelkünk világosságát
Júliáidnak jó pásztorát
Tekints kegyes szemmel alá,
Jusson hozzád néped szava,
Pusztítják édes hazánkat,
Elvonják mi javainkat,
Nevetvén mi siralminkat,
Csikorgatják ránk fogokat.
Még lelkünkbe is gyötörnek,
Az igaz hitért gyűlölnek.
Egy helybül másba üldöznek,
Templomidbul kiűztenek.
Avagy bújdosókká tesznek,
Az kik állunk ő ellenek,
Minket koldulni kiűznek
Hazánkbul, avagy megölnek.
Tedd semmivé tanácsokat,
Verd az földhöz hatalmokat,
Csúfold meg találmányokat,
Szánd meg az mi siralminkat.
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is, amikor ezt fölteszem, senki sem
lát. Nézzen csak ide!
Azzal fejébe nyomta a veres sapkát, s hát csakugyan: volt, nincs,
senki sem látta a legényt, pedig ott
volt a szobában.
Hanem egy esztendő kevés idő,
úgy eltelt, mintha nem is lett volna: a
szegény katonának vissza kellett
menni.
Elbúcsúzik keserves könnyhullatások közt apjától, anyjától, minden
atyafiától, búsan fejébe nyomta a
veres sapkát, s látatlanul ment, mendegélt hegyeken-völgyeken át, viszsza a király városába, egyenesen arra
a helyre, hol strázsát állott az ördögök királya. Szalutált katonásan, s
jelentette:
– Itt vagyok, ördögök királya! –
Derék ember vagy – mondotta ez –,
látszik, hogy magyar vagy: megtartottad a szavadat. Hát csak állj ide,
de ne félj többet a bottól, ha százat is
mérnek reád, mert én úgy megcsináltam, hogy nem neked fáj majd az
ütés, hanem a kapitányodnak.
Egyszeribe gúnyát cseréltek, az
ördög visszavette a veres sapkát,
eltűnt, a katona meg ott maradt a
strázsán. Még egy hét sem múlt el, a
katona valami nagyot hibázott, de
olyan nagyot, hogy nem is ötven
botot, de százat ítéltek rá. Hej, uram
teremtőm, a szegény kapitány előre
félt a botozástól, mert valahányszor
az ördögöt megbotoztatta, mindig
neki fájt, már egy csontja sem volt
ép. Gondolta magában, ő bizony
többet nem botoztatja a katonát,
hanem hazaereszti, hadd menjen
ördöngős katonája.
Úgy is lett: a katonát hazaeresztették, menjen isten hírével, így
szabadult meg szegény feje a katonaélettől.
Hanem ez rég volt, talán igaz
sem volt, mert most már az ördög
sem szánja a katonát.
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„Boldog mindenki, kinek célja van és ereje elérésére” (Eötvös J.)

AZ ÉLET GONDTALAN ÖRÖME
– SZINYEI MERSE PÁL –
(1845 július 4.)
125 esztendeje született a Sáros-megyei Újfalun. A magyar művészettörténet legnagyobbjai közé sorolják. Diákéveire emlékezve ezeket írta:
„Szerettem rajzolni gyermekkorom óta. Nagyváradon tanultam meg
olajjal festeni egy piktortól, Mezey Alajostól. Professzoraim – derék premontrei papok voltak, – fenyegettek az érettségi vizsga előtt, hogy megbuktatnak. Az nekem mindegy, – feleltem én – nincs szükségem arra a
bizonyítványra, mert én festő leszek.”
Furcsa pályaválasztás volt egy gazdag földbirtokos-gyerek részéről. De
beváltotta szavát. A müncheni akadémián tanult. Már korán új és egyéni
utakra tért. Ott festette 1873-ban, 28 éves korában, élete főművét, a „Majális”-t. Ez a kép a plain air festészet korai remekműve: a természet szépségének és az élet gondtalan örömének bátor és ragyogó kifejezése. Még ma
is egyike a legszebb magyar képeknek. A kritika annakidején mégis hűvösen és értetlenül fogadta. Szinyei elkedvetlenedve dacosan visszavonult
falusi birtokára. Alig-alig festett, idővel szinte a nevét is elfeledték. A
századforduló fiatal festői azonban felismerték benne a modern törekvések
úttörőjét és rajongó tisztelettel fordultak feléje. Ettől kezdve újból festett,
de képei már nem érték el ifjúkori művei nagyszerűségét. Élete utolsó
éveiben a budapesti Képzőművészeti Akadémia élén állt és még megérhette művészetének késői, de általános elismerését. 1920 február 2-án halt
meg Jernyén.

BENCZÚR G YULA
(1920 július 16.)
50 esztendeje halt meg a 19. századi magyar történeti festészet egyik
jelentős alakja. (Sz. Nyíregyháza,
1844. január 28.) Középiskoláit
Kassán végezte és már ekkor járt a
Klimkovics testvérek magánrajz
iskolájába. 17 éves korában került
Münchenbe a Képzőművészeti Akadémiára, néhány év múlva Piloty
tanítványa lett. Első nagyjelentőségű
történelmi műve a Hunyadi László
búcsúja. II. Lajos bajor király is
foglalkoztatta Benczúrt, rokokó
témák feldolgozását rendelte meg
nála. Jelentős közülük а „XV. Lajos”
és „Dubarry”. Festői képességeinek
legjavát a „Vajk megkeresztelése” c.
műve mutatja, mely 1875-ben készült el. Benczúr sokáig élt Münchenben, 1876-tól a Müncheni Akadémia tanára volt. 1883-ban mégis

hazaköltözött. A Mesteriskola igazgatója lett, melyet haláláig vezetett.
Itt is, a Müncheni Akadémia mintájára, a technikai tudás elsajátítása
volt a fő cél. Hazatérése után állandóan ellátták hivatalos megbízásokkal. Történelmi művein kívül festett
számos portrét is. Az úgynevezett
reprezentatív portré az ő működése
nyomán lett a századforduló egyik
legkedveltebb műfaja, melyet számos tanítványa az ő modorában
művelt tovább. Sok alakot felvonultató, pompás kolorittal és sok festőiséggel komponált művei közé való a
Budavár bevétele. Sajnos 1944-ben
elpusztult a „Milleniumi hódolat”
című 1907-ben készült alkotása. A
királyi vár Hunyadi-terme számára 8
képből álló sorozatot tervezett,
melyből kettő készült el, mégpedig a
„Mátyás fogadja a pápa követeit” és
a „Diadalmas Mátyás”. Ez volt két
utolsó jelentős történelmi vászna.
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Kedvelte a mitológiai jeleneteket is,
továbbá a virágok között ábrázolt
puttókat. Önarcképeinek egész sorát
festette meg, melyek közül az Uffizi
képtárban is van egy. Egy évvel
halála után, 1921-ben Budapesten
egykori tanítványai megalapították a
Benczúr-társaságot.

DEÁK É BNER L AJ OS
(1850 július 18.)
120 éve született Pesten, ugyanott halt meg 1934 január 20-án.
Képeit a Nemzeti Galériában, vidéki
múzeumokban és magángyűjteményekben őrzik. 1889-90-ben a tihanyi apátság freskóit festette Lotz
Károllyal és Székely Bertalannal,
majd 1895-99-ben a Műcsarnok
külső, oszlopos előcsarnokának
falképeit. Leghíresebb mégis az
alföldi életet megörökítő képeivel
lett. A sok motívumból a szépet, a
derűset és kedveset válogatta ki és a
kész festményt is szórakoztatónak,
valamint gyönyörködtetőnek szánta.
Deák Ébner Lajos atyja korán
meghalt, így nagyatyja, Deák János
szűcsmester taníttatta, kinek nevét az
1880-as évek végén felvette. Addig
képeit Ébner Lajos, vagy Louis
Ébner-rel szignálta. Tanult Bécsben
és Münchenben, másfél évtizedig
pedig Párizsban élt. Nagy hatással
volt reá Paál László és Munkácsy
Mihály, a franciák közül pedig Millet. 1874 nyarán jutott el először
Szolnokra, ahol annyira megragadta
az alföldi élet sok színe, bája, hogy
ettől kezdve a telet Párizsban, de a
nyarat itt töltötte. Leghíresebb képei:
„Gyermek szőlővel” (1873), amelylyel a bécsi kiállításon szerepelt
először. Szolnoki korszakából: „Hazatérő aratók”; „Ujoncok”; „Konyhakertben”; „Húsvéti körmenet”, stb.
Történelmi kompozíciója, a „Tatárjárás” Ipolyi-díjat kapott. Gyűjteményes kiállítása 1918-ban volt az
Ernst-múzeumban.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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FERDINAND OTTO MIKSCHE:

I LLÚZIÓK ÉS REALITÁSOK K ELET ÉS NYUGAT VISZONYÁBAN
– M OSZKVA STRATÉGIÁJ A ÉS A NYUGAT –
játssza a félelmetes verekedőt, hogy olyan nagy követeléseket támasszon, amilyet csak lehet, hogy aztán később
nagylelkűen megelégedjék a kisebb, közelebb fekvő, és
tényleges kívánsága teljesítésével.”
A Szovjetunió viszonylagos ereje tehát főleg abban
áll, hogy a nyugati hatalmak képtelenek egységesen és
határozottan fellépni. Pedig, ha azt nézzük, hogy NyugatEurópa tökéletesen és magas fokon iparosított országok
együttese és hogy 200 millió lakossal rendelkezik, tudhatjuk, hogy megfelelő és hatásos erőt tudna szembeállítani a Szovjetunióval. Csakhogy mindehhez hiányzanak a
legelemibb feltételek, mivel a nyugati kormányok mind
egymással, mind pedig a Kremllel szemben úgynevezett
„hajlékony politikát” folytatnak, vagyis külön-külön
tárgyalnak Moszkvával és nem veszik észre, hogy a teljesen megváltozott hatalmi viszonyok következtében külön-külön egyikük sem lehet méltó, illetve erős tárgyalópartnere a szovjet óriásnak. Arra sem akarnak rádöbbenni, hogy ezzel a magatartásukkal mennyire megkönnyítik
Moszkva „divide et impera”-játékát.
Ehhez járul még, hogy az enyhülési politika európai
hordozói és bajnokai mindig csak az európai térséget
tartják szem előtt. A Szovjetunió szemében azonban az
enyhülési politika azt jelenti, hogy nemcsak az utolsó
háborúban szerzett zsákmányát, hanem az 1945 óta teremtett „realitásokat” is meg akarja tartani: véglegessé
akarja tenni a Földközi-tenger térségében és a
Közelkeleten végrehajtott expanzióját, és tartani kívánja
az Afrikában és az Indiai-óceán körletében szerzett pozícióit. Márpedig a világpolitikának ezek a tulajdonképpeni
viharzónái és vihargócai, ennek a hullámai, – mindenféle
európai békerend” és „erőszak alkalmazásáról történő
lemondás” ellenére – meglehetősen nagy erővel átcsapnak az európai erőtérbe is, és azt súlyosan veszélyeztetik.
Éppen ezért teljesen utópikus az a remény, hogy a gigantikus átalakulások korszakában kicsire zsugorodott földgömbünkön Nyugat-Európa átalakulhat a béke boldog
kis kertecskéjévé.
Miután hozzászoktunk ahhoz, hogy az atombomba és
az oroszok ellenére tulajdonképpen egész kellemesen
élünk, jól tennénk – s akkor cselekednénk reálisan –, ha
fölkészülnénk a világszínpadon jelentkező változásokra
és arra, hogy hovatovább új „realitások” érlelődnek.
Peking és Moszkva viaskodása, a kettő közötti feszültség
a világpolitika új nagy tényezője lett és ettől kezdve
egyáltalán nem alaptalan, ha ilyen realitásokban reménykedünk. Kína atomfegyverkezését valamely erőszakos

Tekintettel azokra a reménykedésekre, amelyeket a
kelet-nyugati enyhülés propagandája ébresztett, helyénvaló, ha ennek a politikának egyszer megnézzük a másik,
árnyékos oldalát is. A Szovjetunió szemszögéből nézve
Európa tulajdonképpen csak a hatalmas euráziai kontinens félszigete. A Kremlben úgy látják, hogy ez a kis
Európa Amerikára támaszkodik ugyan, de csupán egy
lábon áll és hogy ezt a helyzetet nem bírja sokáig,
semmiesetre sem örökké. De amíg Moszkva ezzel számol, addig Nyugat-Európa egyes kormányai úgy vélekednek, hogy ha elismerik az úgynevezett „realitásokat”,
akkor, a Szovjetunió nyomasztó európai fölénye ellenére
is, országaik létét tartósan biztosíthatják.
A helyzetet tehát Moszkvában, illetve Nyugaton teljesen különbözően ítélik meg, s ha ezzel tisztában vagyunk, érzékelhetjük azokat a szinte felmérhetetlen kockázatokat, amelyeket az enyhülési politika rejt. Mert ez a
politika lényegében megadja a lehetőséget a Szovjetuniónak, hogy politikai céljait „békésen” vigye keresztül.
Ugyanezt az enyhülési politikát viszont a Nyugat kitűnő
alkalomnak véli arra, hogy a NATO és a Varsói Paktum
közötti katonai konfliktust elkerülhesse, jóllehet világosan kellene látni, hogy ilyen konfliktus komolyan tulajdonképpen sohasem fenyegetett. Mert bizonyos, hogy az
oroszok nem akarnak nyílt összecsapást és valószínűtlen,
hogy valaha is komolyan játszottak azzal a gondolattal,
hogy hódító háborút indítsanak Európában.
Nyugat-Európa tehát hamisan és helytelenül értékelte,
illetve határozta meg a szovjet veszélyt, amikor arra
gondolt, hogy ez lényegében majd klasszikus katonai
agresszió formájában jelentkezik. Ez a helytelen megítélés aztán számos tévedésre vezetett mind a politikai,
mind a stratégiai tervezésben. A NATO-hatalmak a paszszív elrettentő teória foglyai lettek és ennek folytán az
aktív politikai ellenállásról „a priori” lemondtak; ugyanakkor azonban a Kreml azzal kísérletezett, hogy a keletnyugati birkózásban a Nyugatot rávegye egész sor kisebb
és részleges kapitulációra. Ez tehát már nemzetközi viszonylatban alkalmazott, az egyes keleteurópai országokban már jól ismert szalámi-taktika, amelyről éppen
magyar sorstársaim tudják a legjobban, hogy legalább
ami a nevét illeti, Rákosi Mátyás találmánya. De persze a
Szovjetunió által alkalmazott ez a szalámi-taktika alapjában véve mégsem új dolog. Marx Károly már 1856-ban
megírta a „New York Tribune” hasábjain, hogy „Oroszország, mialatt az európai udvarok (ma nyugati hatalmakat mondanánk) gyávaságára és félelmére számít, meg-

I LLÚZIÓ ÉS REALITÁS
Hogy politikusok légvárakat építenek, az még nem aggasztó.
Aggasztó viszont, ha az építkezésre hiteleket is felvesznek a népektől.
Malcolm Muggeridge
Légvárak építése semmibe se kerül. De ledöntésük nagyon drága.
François Mauriac
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beavatkozás nélkül ma már nem lehet feltartóztatni.
Amily mértékben szaporodnak Peking atomtöltetű robbanófejei, és amilyen mértékben növekszik a kínai rakéták távolsági hordereje, oly mértékben kisebbedik a
Szovjetunió játéklehetősége nemcsak Ázsiával, hanem
Nyugateurópával szemben is. Az idő tehát a Szovjetunió
ellen dolgozik. Moszkva egyre jobban olyan dilemma elé
kerül, amely politikailag és katonailag egyaránt megoldhatatlannak látszik. A dilemma a következő.
Moszkva vagy tétlenül nézi és elfogadja a kínai atomfegyverkezés továbbfejlesztését, és ez esetben néhány
éven belül Pekinggel csak úgy számolhat le, ha nukleáris
háborúra vállalkozik; ez azonban elkerülhetetlenül azzal
a következménnyel jár, hogy Szibéria ipari területeit
elpusztítják. Vagy pedig úgy határoz, hogy konvencionális fegyverekkel megelőző háborút indít; csakhogy ez a
vállalkozás végzetes következményekkel járhat a Szovjetunióra, mert minden valószínűség szerint egy eddig
soha nem látott méretű partizánháborúvá fajulna.
A Kreml jól látja ezt és ennek tudatában próbálkozik
most azzal, hogy keleteurópai hatalmi szféráját, és a

második világháború óta a földkerekség egyéb pontjain
szerzett pozícióit „lebiztosítsa” az úgynevezett biztonsági
konferenciával, és ha csak lehet, szerződések formájában.
A Kremlben nagyon jól tudják, hogy a világpolitika kártyakötegét újra kell keverni, ha egyszer Kína a 70-es
években mint teljes értékű atomhatalom jelenik meg a
világ színpadán.
Európa számára tehát valóságos önfeladást jelentene,
ha az úgynevezett „realitásokat”, vagyis a Szovjetunió
szerzeményeit minden kényszer és főleg minden ellenszolgáltatás nélkül elismerné, mintegy utólag szentesítené. Ehelyett okosabb volna, ha Európa várna a tárgyalásokkal, várna addig, amíg a Szovjetunó tárgyalási pozíciója elkerülhetetlenül omladozni kezd.
Nyugat népei akkor cselekszenek helyesen, ha elegendő türelmük van, mindenekelőtt pedig ha végre megteremtik elengedhetetlenül fontos szolidaritásukat, s
ennek birtokában kivárják a kellő pillanatot az igazi
enyhülési politikára, a pillanatot, amikor mindenhez
olcsóbban juthatnak hozzá. Mert türelmes várakozás is
lehet aktív politika.

BOLZA ANTAL:

A VÍZ ÉS KÖZLEKEDÉS PROBLÉMÁJ A E URÓPÁBAN
Európa gazdasági fejlődésének, az egyesítés folyamatának, az integrációnak van két olyan alapvető problémája, amelynek eddig csak szakkörökben szenteltek figyelmet, de amelyre a nagy nyilvánosság még alig figyelt fel.
Tudnunk kell azonban, hogy e kérdésekben két elem
játszik döntő szerepet: a víz- és a közlekedés, illetve a
forgalom. Bármily forradalmi változásokat hozott is a
technika, a vizet semmivel sem lehet pótolni és arra sincs
kilátás, hogy a közlekedés problémái csökkennek. Elengedhetetlen tehát nagyvonalú megoldások felkutatása,
hogy megelőzhessük az elképzelhetetlenül tragikus következményeket, amelyek csőddel fenyegetnek, ha a
vízellátás és a forgalom problémáit nem sikerül időben
rendezni.
Egy pillantás a statisztikára világossá teszi a problémát. A vízfogyasztás fejadagja Európában 1912-ben még
csak évi 12 liter volt, most 1970-ben viszont immár 500
liter. Ehhez járul még, hogy a különböző lecsapolások
révén, továbbá azáltal, hogy az európai édesvizeket az
ipar minőségileg nagy mértékben megrontja, hatalmas
víztartalékok mennek veszendőbe. Európa különböző
országaiban a vízellátás adottságai ma még meglehetősen
változók. Hegyvidéki országok, mint Ausztria, Svájc

vagy Norvégia, ma még jó minőségű víztartalékok felett
rendelkeznek. De viszont éppen ezek az országok azok,
amelyek topográfiai jellegük folytán a legnagyobb forgalmi nehézségekkel küzdenek. Kézenfekvő tehát, hogy
egy európai víz- és forgalomszabályozó közösség e tekintetben kiegyenlítően, úgyszólván kompenzációs alapon hozhatna megoldásokat.
Elengedhetetlenül szükséges a közlekedési rendszer
kontinentális méretű átszervezése, természetesen a gazdaságosság nagyfokú szem előtt tartásával. Különös
figyelmet kell szentelni a légiközlekedésnek, hiszen
tudjuk, hogy Európa 18 transzkontinentális légijárata
állandó gazdasági válságban van, míg Amerika hasonló
jellegű mindössze két légi vonala, illetve vállalata egyre
gazdagodik.
Amíg Európában továbbra is nemzeti keretek között
kísérletezünk és nem hozunk kontinentális megoldást, a
helyzet csakis rosszabbodhat. Az átszervezés tehát egyrészt gazdasági veszélyt hárítana el, másrészt jelentősen
előbbre vinné kontinensünk integrációját és közösségi
szellemét. A víz- és közlekedés szabályozását vállaló
európai szerv néhány éven belül még a Közös Piac jelentőségét is örvendetesen túlszárnyalhatná.
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HABSBURG OTTÓ:

A VILÁGHATALMAK EREJ E ÉS GYENGESÉGE
Lapunknak adott szokásos külpolitikai körképében Habsburg Ottó ezúttal a világ mai tényleges és potenciális szuperhatalmait veszi szemügyre, problémáikat vizsgálja és néhány jelentős perspektívát mutat
meg. Nagy külpolitikai tájékozottsága, utazásai során szerzett személyes tapasztalatai és első kézből kapott információi szolgálnak e tanulmány hátteréül, mely az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Kína, Japán
és Nyugat-Európa helyzetére és feladataira vet átfogó pillantást.
Mielőtt a jövőbe pillantunk, érdemes visszatekinteni a
múltba is, hisz a múlt minden esetben a jövő indulási
pályája, s ha a jelent néhány történeti példa alapján elemezzük, ez nem varázslat, csak előrelátás. Nagy szellemek gyakran pontosan megjövendölték a bekövetkező
eseményeket. Ha például Jacques Bainville 1919-ben
írott munkáját – „Les Conséquences Politiques de la
Paix” – olvassuk, mintha Jeremiás siralmait hallanánk s
jól tudjuk, mi történt Európában 1919 után. S valamenynyien ismerjük Alexis de Tocqueville-nek a 19. század
első felében felrajzolt perspektíváit, amelyek megjövendölték Amerika és Oroszország bekövetkező hatalmát és
uralmát. Nem kevésbé tanulságosak Ibn Chaldun nagyvezír elemzései a 14. századból, tanulmánya „a romok
eredetéről”, amelyben kimutatta a gazdasági szétesés
mindazon jelenségét, amely ma is gondot okoz a mi
nemzedékünknek. Mindebből felismerhetjük, hogy a
nagy technikai találmányok a földrajzi adottságokon
vajmi keveset változtatnak és hogy ennek a Földnek a
legkevésbé átformálható anyaga és eleme az ember.

gyerekes kapálódzásai abban az órában, amikor az amerikaiak az első lépést tették a Holdon, jól mutatják a
különbséget, a távolságot, amely ma már a két hatalom
között van. És ha ezenkívül figyelembe vesszük a gazdasági következményeket, amelyekkel Oroszországnak
meg kell birkóznia, nem szabadulhatunk attól az érzéstől,
hogy Washingtonnal folytatott presztízs-versenyében a
Szovjetunió a világűr-utazások és fejlesztési segélyek
terén már elhasználta tartalékait és a szó legszorosabb
értelmében valósággal kimerült.
De ugyanakkor úgy tűnt, hogy Amerika viszont kozmikus diadalával egyidőben ezen a földtekén kénytelen
lesz elszenvedni egy súlyos vereséget – az első vereséget
történelmében. Bár Nixon elnöknek sikerült a vietnámi
kudarc következményeit csodálatra méltó ügyességgel
többé-kevésbé felfognia, és egy kezdetben kilátástalannak látszó helyzetben sikerült lélegzethez jutnia. Kambodzsai vállalkozása is azt célozta, hogy Amerika biztonságban, és a vereség látszata nélkül hagyhassa el az indokínai terepet. Törekvéseinek teljes sikeréről azonban
ma még nem beszélhetünk.
A vietnámi események következtében Amerikának
újra át kell gondolnia világpolitikai stratégiáját. Amerika
felismeri, illetve részben felismerte, hogy súlyos tervezési és gazdasági hiba, ha a legjobban termelő munkásokat
és kutatókat elvonja működési területükről, egyenruhába
öltözteti és a földkerekség másik felére küldi, hogy primitív katonákkal szemben harcoljanak. Az ilyen számítás
nem válhat be. A Szovjetunió nyilvánvalóan sokkal hamarabb felismerte ezt, mint az Egyesült Államok, és
éppen ezért a második világháború óta a vörös hadsereget csakis olyan államokban vetette be, amelyek iparilag
fejlettebbek, mint ő maga. Minden más területen azonban
Moszkva csak a helyi lakosságot vitte harcba s ő maga
arra korlátozódott, hogy fegyvereket, tanácsadókat és
néha pénzt is küldjön.
A vietnámi helyzet Amerika számára azzal a felismeréssel jár, hogy polgárai bevetése a jövőben nem lehet
eredményes vállalkozás. Annál is inkább nem, mert a
konvencionális eszközök a legmodernebb fejlődéssel
szemben – atombomba és a felforgatás technikájával
dolgozó hadvezetés – igen nagymértékben tehetetlenek.
A nukleáris felszerelés elérkezett arra a pontra, hogy az
előretolt védelmi vonalak és támaszpontok a szuperhatalmak számára szinte minden jelentőségüket elvesztették. A modern rakétákkal, mindenekelőtt azokkal szemben, amelyek több, különböző rendeltetésű gyújtófejjel
vannak ellátva, a tér, a terület ma már nem nyújt védelmet. Ez a tény egyébként lényegesen megváltoztatja a
katonai és politikai szövetségek fogalmát és tartalmát is.

*
A jaltai szerződés óta eltelt 25 esztendőben két hatalom nyomult előtérbe: az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Ezek azok a hatalmak, amelyek a hidegháború
időszakában a világ felett ténylegesen uralkodtak. Bizonyos változott körülmények ellenére ma is e két hatalom
a politika döntő tényezője és meghatározója. Ezért minden helyzetelemzésnek ezeket kell figyelembe venni,
mindenekelőtt természetesen az Egyesült Államokat.
Amerika ma jelentős fordulat előtt áll, mégpedig
olyan okokból, amelyek szinte paradoxnak tűnnek. Amerika ugyanis egy év leforgása alatt, 1969-ben két egymástól meglehetősen távoli ponton egyszerre aratott hatalmas
győzelmet és kishíján szenvedett egy súlyos vereséget.
Amerika meghódította a Holdat és ugyanakkor meg kellett kezdenie politikailag meggyengült hadserege kivonását Vietnám ingoványaiból.
Az Apollo-11 missziójának jelentőségét majd csak az
eljövendő évtizedben ismerjük fel igazán. Ezzel a győzelemmel a kozmikus térséget bevontuk világunk hatókörébe. Elképzelhetetlenül nagyszabású gazdasági következmények születnek ebből. A NASA irányítói nagyon
jól tudják, hogy, történelmileg nézve, az ember csakhamar benépesíti a világűrt és ott komoly vállalkozásokba
kezd.
A Holdnak Amerika által történt meghódítása csakhamar a Szovjetunió visszaeséséhez vezetett. Szinte azt
mondhatjuk, ma már csak egyetlen szuperhatalom van –
Amerika. A Hold porában elsüllyedő kis Lunik dühös és
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Az amerikai katonáknak Vietnámból megkezdődött
kivonása jelentős következményekkel jár, valószínűleg
azonban nem azzal, amit általában várnak. Nem sokkal
ezelőtt még létezett az úgynevezett dominó-teória, vagyis
az a feltételezés, hogy ha Dél-Vietnámban a Vietkong
uralkodik, ez elkerülhetetlenül egész Dél-Ázsia kommunista átalakulásához vezet. A legújabb fejlemények
azonban mutatják, hogy a kommunisták is csak emberek
és hogy a háború súlyos esztendei során éppúgy kimerültek és elvéreztek, mint ellenfeleik. Éppen ezért valószínű,
hogy még egy kommunista győzelem esetében is – ami
persze egyáltalán nem biztos – a kommunisták ezt az
esetleges sikerüket nem tudnák kihasználni. Ehhez járul
még, hogy a kínaiak ma le vannak kötve Északon és nem
nagyon lehet kedvük politikai és katonai kalandokra a
déli tájaikon.
Ilymódon a vietnámi események következményei
nem annyira a helyszínen várhatók, mint inkább Amerika
világpolitikai helyzetében. Az amerikai csapatok számának csökkentését Vietnámban ugyanis hasonló intézkedések követik a világ más pontjain is. Erre a fejlődésre
fel kell készülni, nem utolsó sorban Nyugat-Európában.
Ehhez járul, hogy az Egyesült Államok vietnámi kivonulása, különösen, ha az a sikertelenség látszatával jár,
vagy pláne, ha vereségnek magyarázható, könnyen a
trauma hatásával lehet az amerikai belpolitikára. Gondoljuk csak meg, hogy egy nagy hadsereg visszatér, csupa
fiatalember, eltelve háborús élményekkel és elkeseredve
amiatt, hogy bátor áldozatuk hiába volt, s jól tudván és
érezvén, hogy magán a harctéren nem lettek legyőzve és
ennek ellenére országuk első vereségének a szégyenét
nekik kell elviselniük. Eljöhet az idő Amerikában, amikor keresni fogják, ki és kik felelősek a kudarcért. Éppen
mi, közép-európaiak tudhatjuk, saját tapasztalatainkból,
mit jelent az ilyen lélektani helyzet és milyen következményekkel járhat. S emellett nálunk még hiányzott két
olyan elem, amely Amerikában ma súlyosbítólag hat.
Az egyik a faji kérdés. Ez a probléma szinte megoldhatatlan, mert olyan országról van szó, amelynek uralmi
ideálja erős ótestamentumi elemeket hordoz és ahol ennek folytán sokan hisznek a kiválasztott nép eszméjében.
Így ebben az országban a fajilag terhelt tudatalattiság
elkerülhetetlenül nagy szerepet játszik. Másfelől viszont
az évszázados csalódás és a századokon át elszenvedett
tűszúrások a feketékben súlyos lelki sebeket okoztak és
ez is irracionális magatartást eredményezhet.
Egy másik, nem kevésbé veszedelmes elem, jóllehet
más területen, az amerikaiak álma arról, hogy legyőzhetik a szegénységet. Az Egyesült Államokban még nem
ismerték fel, hogy a szegénység nem objektív, hanem
szubjektív fogalom, amelynek mértéke a másokkal való
összehasonlítás. Növekvő jóléttel tehát a fogalom is
változik. Az amerikai szegény ember életszínvonala
olyan magas, hogy a világ többi szegénye jogosan irigyli,
hisz azonos sok más ország felső tízezrének az életszínvonalával. Ennek ellenére természetesen az amerikai
szegény nem kevésbé szerencsétlen, mint az indiai koldus. Ilymódon az a hit, hogy a Föld legnagyobb hatalmának a gazdagsága véget vethet a szegénységnek, politikailag nézve veszedelmes illúziókra vezethet, aminek rob-

banékony következményei lehetnek. Az objektív életszínvonalnak kevés köze van a megelégedettséghez.
Láthatjuk például, hogy a mai forradalmi fiatalok túlnyomó része jómódú, sőt vagyonos családból származik.
*
Az Egyesült Államok nagy versenytársa, a Szovjetunió még súlyosabb helyzetben van. A különbség csak
az, hogy Oroszországban a nehézségeket elhallgatják,
Amerikában viszont minden baj naponta olvasható a
„New York Times” első oldalán.
A Szovjetunió legsúlyosabb problémája olyan régi,
mint az egykori cári birodalom története. A földkerekség
valamennyi hatalma között mindig is Oroszország rendelkezett a legnagyobb területtel, ugyanakkor viszont itt
volt a legkisebb a népsűrűség. Ma is ez a helyzet. Ezenkívül figyelembe kell vennünk azt is, hogy például Bonn
vagy Párizs körülbelül olyan távolságra van az orosz
határtól, mint a világ másik felén Tokió. Ennek a geopolitikai és közlekedés-technikai ténynek a következménye,
hogy Moszkva sohasem volt abban a helyzetben, hogy
kétfrontos háborút vívjon. Ez, természetesen, politikailag
is jelentős tény, mert egy világhatalom mindig csak ott
tud hatásosan fellépni, ahol szükség esetén háborút is
képes viselni. Éppen ezért Oroszország számára lehetetlen, hogy egyidőben háborúskodjék, illetve katonailag
egyszerre lépjen fel Ázsiában és az atlanti térségben.
Kína nagyhatalmi szerepe ezért Moszkva cselekvőképességét és cselekvési módjait döntően befolyásolja.
Egy következő döntő körülmény az a tény, hogy
Oroszország nem nemzeti állam, hanem birodalom. Az
oroszok a birodalom lakosságának csak 50 százalékát
teszik ki. A többi különböző nemzetiségekből áll, kereken száz nemzetiségből. Szibéria lakosságának tetemes
része a sárga fajhoz tartozik. Ezek ázsiaiak, akiket
Pétervár és Moszkva gyarmati politikája, történelmileg
szólva csak nemrég szakított el természetes kötelékeitől.
Ennek folytán Oroszország helyzete Keleten sokkal veszélyeztetettebb, mint Nyugaton. Mert Kína határos
azokkal az orosz provinciákkal, amelyeket fel-nemszabadított népek laknak s ezeknek a népeknek Peking
már most megígérte az önrendelkezési jogot. Ez is egyik
oka lehet annak, hogy a Szovjetunió esetleg preventív
háborút indít a Távolkeleten.
Ezek a körülmények és az erre alapuló mérlegelések a
Kreml európai politikáját is befolyásolják. Itt keresendő a
legfőbb oka Moszkva azon törekvésének, hogy úgynevezett európai biztonsági konferenciát hozzon létre. Hiba
volna, ha ezt az „európai” biztonsági konferenciát összefüggései nélkül szemlélnénk. Mit akar Moszkva? Nem
kevesebbet, minthogy Nyugat-Európától garanciát kapjon a jaltai status quo fenntartására. Moszkva azt szeretné
elérni, hogy az uralma alá került közép-kelet-európai
népek előtt világossá tegye: policentrikus vágyaiknak
semmi kilátása sincs a sikerre. Vagyis Moszkva arra
törekszik, hogy a nyugateurópai hatalmak mintegy kisegítő börtönőrök legyenek, a szovjet ketrecbe zárt KözépKelet- Európa börtönőrei, legalábbis arra az időre, amíg a
főfoglár másutt van elfoglalva. Ha aztán az ázsiai problémát sikerült megoldania, a Szovjetunió természetesen
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ismét Nyugat ellen fordul, – a történelmi tapasztalatok
ezt eléggé bebizonyították.
Ez tehát a Szovjetunió legalapvetőbb célja, illetve
problémája, párosulva a gazdasági nehézségekkel, de
mindehhez járul még két másik ugyancsak alapvető tény.
Az egyik lélektani. Az amerikaiaknak a világűrben
elért sikerei ugyanis az orosz önbizalmat megingatták,
sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy Nyugat ezt mostanáig realizálta. A kommunistáknak ugyanis aránylag
könnyű volt az ország gazdasági elmaradottságát mindenkor a cárok tényleges vagy vélt bűneivel és mulasztásaival indokolni. A világűrben azonban Oroszország, a
szputnyik révén, jelentős előnnyel rendelkezett, amit
viszont az amerikaiak viszonylag rövid idő alatt nemcsak
behoztak, hanem túlszárnyaltak. E tekintetben tehát a
kommunista vezetőség nem hivatkozhatik a cári uralom
mulasztásaira.
A másik körülmény, amelyet észre kell vennünk,
hogy a szovjet uralmi struktúra, a maga túlzottan hierarchikus tagozódása következtében meglehetősen elöregedett és ez ma már komoly veszéllyel fenyeget. A mai
szovjet vezetők szinte mindegyike már 1953-ban, vagyis
Sztálin halálakor, is vezető állásban volt. Azóta jóformán
nem történt vérfelfrissítés sem a pártban, sem a kormányban, sem a hadseregben. Ennek következménye,
hogy a jelenlegi szovjet establishment reagálása az új
követelményekkel szemben határozottan elmaradott, sőt
reakciós. Az általános válság kiéleződése közepette a
vezető garnitúráknak ez a quasi agyérelmeszesedése
súlyos következményekkel járhat.

Habsburg Ottó íróasztalánál
fegyverek létrehozását. A legújabb fejlődés azt mutatja,
hogy a nagy pusztító fegyverek előállításához rövidesen
nem lesz már szükség uránra. Feltehető, hogy az ez irányú kutatások és kísérletezések terén Peking már ma
megelőzte a szuperhatalmakat.
Mao Ce-tung ereje tehát a tömegpusztító fegyverek
birtoklásán nyugszik. Csakhogy ez az egyoldalú felkészülés és erőfeszítés egy későbbi időpontban a gyengeség
forrásává válhat. Mert ha egyszer a háborús készülődés, a
kölcsönös fegyverkezés helyét a gazdasági-politikai
versengés foglalja el, Kínában erősen érezhetővé válik
majd az ipari infrastruktúra hiánya. Akkor pedig, esetleges nagy kezdeti sikerek után csakhamar jön a visszaesés
és Kína elveszítheti az első ázsiai hatalom ma még neki
kijáró szerepét. Akkor üt majd Japán órája, amely Kínától eltérő, de nem kevésbé céltudatos fejlődésen ment
keresztül.
Japán a második világháború, különösen pedig
Eisaku Sato és munkatársai 1964-ben történt hatalomra
jutása óta, szédületes mértékben fejlődött. A nép munkaereje és szorgalma, valamint a gazdasági élet önként
vállalt fegyelme Japán számára lehetővé tette, hogy a
demokráciát egybekösse a tudatos külpolitikával. Japán
régi koncepcióját, a távolkeleti jóléti szférát, a háború
átmenetileg megsemmisítette. Az elgondolás azonban
helyes volt, Sato újra magáévá tette ezt a koncepciót, de
olyan eszközökkel igyekszik megvalósítani, amelyek a
múlt módszereitől lényegesen különböznek. A háború
után ugyanis Japán először gazdasági életét építette fel,
korábban felismerte, mint mások, hogy ennek lényeges
előfeltétele a jó közlekedés. Ezért céltudatosan kihasználta kedvező tengeri helyzetét, és iparát a hajózás adottságainak és lehetőségeinek figyelembevételével építette fel.
Csak ezután tett lépéseket arra, hogy a japán gazdaságot
kiterjessze azokra a területekre, amelyeket összefoglalóan „maritim Ázsiának” nevezünk, vagyis a Távolkelet
többé-kevésbé fejlett államaira, mint Korea, Formóza, a
Fülöp-szigetek, a Nagy Maláj Államszövetség, Szingapúr, Thaiföld és Indonézia. Ezeknek az országoknak
Japán ma a legfontosabb gazdasági partnerük. A legjelentősebb Tokio és Dzsakarta együttműködése Szukarno
bukása óta, mert ez a kooperáció a Távolkelet nyersanyagokban leggazdagabb országának és iparilag legfej-

*
Az elmúlt negyedszázad két vezető hatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió, a jövőben egy tényleges,
és két potenciális versenytárssal kerül szembe. A tényleges rivális Kína, a két potenciális hatalom pedig: Japán
és Európa.
Mao Ce-tung népe hatalmas lehetőségeit egyetlen
meghatározott irányba terelte: birodalma erejét a nukleáris fegyverkezés céljaira vetette be. Kína ezen a téren
óriásit alkotott és az elkövetkező évek során teljesen
egyenrangú lehet a két szuperhatalommal. Oroszországra
nézve ez veszélyesebb, mint Amerikára. A nukleáris
fegyverek ugyanis azért vannak, hogy ne használják őket.
Céljuk főleg az, hogy az ellenséget puszta létezésükkel,
vagyis a rettegéssel megbénítsák. Peking tehát a Szovjetunió konvencionális haderejét az atom-patt révén akarja
mozdulatlanságra ítélni. Ha egyszer ez a helyzet bekövetkezett, akkor már csak az úgynevezett „infra-háború”
szubverzív fegyverei számítanak. Ezen a téren azonban
Kína erősebb, mint Oroszország, mert a Szovjetunió
Kínával határos területein elnyomott ázsiaiak élnek, a
Szovjettel határos kínai területen viszont nincsenek
„meg-nem-váltott európaiak”.
Ebből adódik Oroszország számára a kísértés, hogy
megelőző háborúval vessen véget a problémának. Hogy
azonban egy ilyen háború sikerrel végződnék, az egyáltalán nem biztos. A történelem bizonyítja, hogy Kínába
behatolni igen veszélyes. Az sem biztos még, hogy egy
preventív akció megakadályozhatja a tömegpusztító
8

lettebb államának az erőit egyesíti, az elképzelhető legjobb szállítási lehetőségek mellett. Japán e gazdasági
előnyomulását rövidesen és elkerülhetetlenül politikai,
valamint a katonai biztonságot előmozdító lépések követik. Az 1969 december 27-i választáson fölényes győzelmet aratott liberáldemokrata japán kormánypártnak ez
a legfőbb célja. Csakhogy a japán felfegyverzés, ellentétben a kínaival, széles ipari és gazdasági alapépítménnyel
rendelkezik. Ilymódon Japán hatalma mind békében,
mind háborúban biztosítva van. Az említett és Japán
irányítása alatt álló „maritim Ázsia” tehát ázsiai világhatalom lesz, amely rövidesen nemcsak hogy főszerepet
játszik, hanem azzal a lehetőséggel is rendelkezik, hogy
Kína világpolitikai jelentőségét háttérbe szorítsa.

denféle integráció csak akkor sikerülhet, ha kezdetben
csak bizonyos, a jövőben nagyjelentőségű területekre
korlátozódik, mint ami a mi esetünkben a víz, a közlekedés, valamint a kutatás, ahogy az 50-es években a szénés acél volt. Sajnos Harold Wilson tervét egy európai
kutató-pool megteremtésére elejtették. Pedig fel kellett
volna ismerni, hogy a már meglévő gazdasági szervezetek nem lehetnek öncélúak, a mostani szervezet csak
közbenső lépcső a még nagyobb európai piachoz, mert a
nagyobb piac nélkül világviszonylatban nem lehetünk
versenyképesek.
Igazi „Európa-akarat”, az Egyesült Európa határozott
igenlése nélkül célunkat sohasem érhetjük el. Ez az európaiak nagy bűne, beleértve azokat, sőt elsősorban azokat
értve, akik a különféle európai szerveknél dolgoznak.
Nyíltan meg kell mondanunk, mert ez az igazság: a jelenlegi munkamódszerek mit sem érnek. Az Egyesült Európát nem lehet ünnepségekkel vagy barátságos ötórai
teákkal megteremteni.
Ehhez az szükséges, hogy a gazdasági élet vezetői a
maguk területén az eddiginél energikusabban mozdítsák
elő az integrációt, a politikai téren működő személyek
pedig oly mértékben mozgósítsák a közvéleményt, hogy
ez cselekvésre késztesse a kormányokat. Ha ezt nem
sikerül elérni, rövidesen megszólal a véget jelző csengő,
tudniillik, hogy „már késő”.
Az elmúlt két esztendőben szinte valamennyi európai
államban tanúi lehettünk az ifjúság nyugtalankodásának.
E le nem becsülhető nyugtalanság oka nem egy Jean Paul
Sartre filozófiájában, vagy egy Herbert Marcuse zavaros
gondolataiban keresendő, hanem abban a tényben, hogy a
mai fiatal nemzedék új és nagy ideált keresett és azt nem
találta meg, hogy nagy és nemes feladat után vágyott, a
jóléti társadalom azonban ezt nem adta meg neki. Márpedig az európai egyesítés gondolata és annak minden
velejárója rendelkezik a kihívás minden elemével, van
olyan eszme, mint amelynek révén a történelem nagyjai,
mint Nagy Károly vagy Rettenetes Iván, mint Washington vagy Bolivár igazán naggyá váltak. Ma és nálunk
azonban hiányzik az a személy vagy az az erő, amely a
fiatalság sok tekintetben jogos tiltakozását valódi célra
irányítaná, aki vagy ami tehát az ifjúság megmozdulását
a szó legjobb értelmében „átfunkcionálná”.

*
Egy pillantás a térképre mutatja, milyen érdekes párhuzamot fedezhetünk fel Japán és Európa között. Európa
az ázsiai kontinens félszigete, legalább ugyanannyi természetes kikötővel, mint a japán szigetbirodalom. Az
Atlanti-óceán mentén elfoglalt közlekedés-technikai
helyzetünk ugyancsak összehasonlítható Japán csendesóceáni helyzetével. Európa, Nyugat-Európa is, átlagon
felül tehetséges, fejlett, nagyszámú és szorgalmas lakossággal rendelkezik. Mi is, mint a japánok, olyan területekhez kapcsolódunk, amelyek nyersanyagokban rendkívül gazdagok. Ami a japánoknak Indonézia, ugyanaz
nekünk Afrika. Mindezek ellenére szomorúan kell megállapítanunk, hogy amíg Japán hétmérföldes csizmákkal
halad a világhatalmi státus felé, addig Európa még mindig alárendelt szerepet játszik. Lehetőségeinket nem
tudjuk kihasználni, mert nincs Egyesült Európa.
Európa alapvető hibája, hogy nincs politikai akarata,
a legfőbb jellemzője a fantáziátlanság. Az európai egységről persze mindenki beszél, nyíltan senki sem ellenzi.
Csak éppen senki sem akad, aki az egységért tenne is
valamit.
E cikk terjedelme kicsi ahhoz, hogy valamennyi kínálkozó lehetőséget felsoroljuk. De elég csak arra utalnunk, hogy az európai Közös Piac és az EFTA között
folyó tárgyalások azért haladnak olyan lassan, mert mindig minden problémát egyszerre akarunk megoldani.
Márpedig a történelmi tapasztalat azt tanítja, hogy min-
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SZENT-MIKLÓSY ISTVÁN:

A BREZSNYEV-DOKTRINA NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEI
– A doktrina lényege és nemzetközi kihatásai –
Szent-Miklósy István volt magyar vezérkari tiszt, aki az Egyesült Államokban élvonalbeli politológusként
több amerikai adminisztráció tanácsadója lett, alábbi tanulmányában a sokat vitatott Brezsnyev-doktrina
tudományos vizsgálatát nyújtja. Elemzi annak szovjet értelmezését és nyugati fogadtatását, a NATO reakcióját, feltárja veszélyeit s beilleszti a nyugat-keleti egyensúly problematikájába. Tekintve, hogy a
Brezsnyev-doktriína döntően megváltoztathatja a világ képét a hetvenes években, Szent-Miklósy profeszszor tanulmányát nem két folytatásban, hanem, lapunk kis terjedelme ellenére is összefüggő közleményben adjuk át olvasóinknak.
A Brezsnyev-doktrina a szovjet külpolitika egyik fontos eszköze, olyan tézis, amelyre minden időben és helyen hivatkoznia lehet, amikor célszerűnek látja. Egy
ilyen doktrina főbb jellegzetességei a következők: legelőször, mintegy magánúton, a sajtón keresztül kell kipróbálni, hogy hasznossága felmérhetővé váljék, s hivatalosan csak ezután jelentik be; másodszor kétértelműen,
vagyis zavarosan kell megfogalmazni, hogy mind általánosságban, mind speciális esetben használható legyen; és
végül időről-időre újra és újra hangoztatni kell, beszélni
és beszéltetni kell róla, hogy a politikai technika fegyvertárában rendelkezésre álljon és hatásosságát hosszú lejáratra is megőrizze. A Brezsnyev-doktriínát tehát úgy
fogalmazták meg, hogy használható ürügyül szolgáljon
jövőbeni katonai intervenciókra, és, hogy mint propagandatétel és politikai doktrina lélektanilag a szovjet
érdekszférába történő belenyugvásra vezessen. Természetesen az egészet összeurópai biztonsági rendszernek
álcázzák, amely végül „enyhülést” eredményezne – szovjet feltételek mellett. Valóban pragmatikus technika,
amely egyszerre három bonyolult célt is szolgál.
Tanulmányunk három kérdésre keres választ. Mi is a
Brezsnyev-doktrina és hogyan illeszkedik bele a nemzetközi politika kereteibe? Mi a jelentősége a csehszlovákiai
invázió után kialakuló hatalmi konstellációban? És végül: milyen intézkedések történtek ellensúlyozására?1

(Brezsnyev); a „a korlátozott szuverénitás elmélete”
(Jugoszlávia és Románia); „Brezsnyev-doktrina” (a sajtó
nyelvén általában). Nyugaton használatos kifejezések
még: csoport-szuverénitás, regionális-szuverénitás, minősített-szuverénitás doktrínája; az intervenció újabb
doktrínája; vagy egyszerűen a moszkvai doktrina.
A különböző elnevezések miatt első látásra nem világos, mi is a természete, vajon mit fejez ki valójában?
Elméletet, politikai doktrínát, nemzetközi „moralitást”,
vagy nemzetközi szokásjogot? Ez a doktrina azonban
nem szabályszerű elmélet vagy ideológia, mert nem
rendelkezik logikai összefüggésekkel és nincs részletesen
kifejtve. „Morális” tartalma azonban van, amennyire
kommunista doktrínákban az ilyesmi – elméletben, nem
gyakorlatban – fellelhető. Nem is nemzetközi jogi fogalom, mert a nemzetközi jog ma az államok szuverenitására és függetlenségére van alapozva; ennek ellenére a
Szovjetunió mégis rákényszerítheti a közép-kelet-európai
államokra, mint regionális „szocialista nemzetközi jogot”. Hogy tehát a Brezsnyev-doktrina mi is a valóságban, legjobban így lehetne megfogalmazni: egy mérséklő-fékező hatású politikai doktrina minden eshetőségre,
vagyis határozott politikát és intenciót kifejező nyilatkozat. Más szavakkal: „egy nagyhatalom hegemonisztikus
politikájának a megfogalmazása.”2
A Brezsnyev-doktrina hétköznapi jelentése egyszerűen a következő: minden szocialista (kommunista) országnak kommunistának kell maradnia, mégpedig a
szovjet minta, de legalábbis olyan modell szerint, amely
a Szovjetunió számára elfogadható; ellenkező esetben
Moszkva egyedül, vagy más kommunista államokkal
együtt feljogosítva érzi magát, hogy beavatkozzék, ha
szükséges katonailag is, a „szocialista nemzetközi jog”
szabályai értelmében. A Brezsnyev-doktrina tehát arra
szolgál, hogy igazolja azt a politikát, amelynek célja a
különböző nemzeti jellegű és így divergáló kommunista
rendszerek felszámolása. Történelmi szempontból tekintve nem egyéb, mint a szocialista egység marxista elvének
továbbfejlesztése.
Brezsnyev személyes megfogalmazásában lényege a
következő:
„Amikor a szocializmussal szemben ellenséges külső
és belső erők egy szocialista ország fejlődését a kapitalista rendszer visszaállításának irányába próbálják fordítani,
amikor egy ilyen országban a szocializmus ügye veszélyben van és a veszedelem a szocialista közösség
egészét is fenyegeti, akkor ez többé már nem egyetlen

I.
Mi is a Brezsnyev-doktrina?
Mint említettük, ez az elmélet csak egyike azoknak az
eszközöknek, amelyek a Szovjetunió érdekszférájába
tartozó csatlósállamok belső fejlődésének megakadályozására szolgálnak. Első ízben S. Kovalev fogalmazta meg
a „Pravda” 1968 szeptember 26-i számában, majd Andrej
Gromiko szovjet külügyminiszter hivatkozott rá október
2-án az Egyesült Nemzetek közgyűlésén. Ezután hoszszabb szünet következett s ezalatt az amerikai kormány
nem tudott további magyarázatot kapni a Szovjetuniótól.
Végülis Leonid Brezsnyev november 12-én a lengyel
kommunista párt varsói, 5. kongresszusán hivatalosan
„kinyilatkoztatta” ezt a doktrínát. Időnként azóta is többször emlegették és újrafogalmazták a „Pravda”-ban, így
például Románia elleni fenyegetésként, a román külügyminiszter egyik moszkvai útja alkalmával.
A Brezsnyev-doktrínára több elnevezés is született.
Ezek a következők: a „Szocialista Commonwealth”
doktrínája (Pravda); a „Szocialista Közösség” doktrínája
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ország problémája, hanem közös probléma, valamennyi
szocialista ország ügye. Egészen világos, hogy egy akció,
mint például katonai segítség egy testvéri országnak
acélból, hogy megállítsa a szocialista országot fenyegető
veszedelmet, rendkívüli intézkedés, amelyet a szükség
diktál; alkalmazására akkor kerül sor, ha a szocializmus
ellenségei egy ország határain belül vagy kívül nyíltan
akcióba lépnek, úgyannyira, hogy a szocialista tábor
közös érdekeit veszélyeztetik.”3
Így fogalmaz Brezsnyev. Végül fontos megérteni,
hogy milyen változásokat okoz és okozhat ez a doktrina a
nemzetközi politikában, az Egyesült Nemzetek és a nemzetközi jog jelenleg fennálló játékszabályaiban. Világos,
hogy a Brezsnyev-doktrina nem alkalmazkodik a nemzetközi politika, a nemzetközi szervezetek, vagy a nemzetközi jog jelenlegi mintáihoz. A jelenlegi államrendszer, amely jórészt a területi elvre, a nemzetállamok
rendszerére alapul és nagyjából a 30 éves háború óta
fokozatosan az egész világon érvényes lett, jogilag a
szuverén függetlenség és az államok egyenlőségének
elveiben találta meg legvilágosabb kifejezését. A konfliktus vagy együttműködés örök játékát a nemzetek ma ezen
szervező elvek szerint intézik. És bár a mai technológiai
és nukleáris világban, amelyet a fokozódó egymásrautaltság jellemez, ez az elv már többé-kevésbé elavult, még
senkisem találta meg olyan politikai rendszer kialakítását, amely jobban igazodnék a mai problémákhoz. Bizonyos változás következett be a Népszövetség és az Egyesült Nemzetek feltűnésével, – az utóbbi az öt nagyhatalomnak („állandó tagnak”) különleges jogokat adományozott a biztonság egyes kérdéseiben. A Szovjetunió
kifelé mindig az egyik leglelkesebb támogatója volt a
világ politikai és jogi megszervezésének, szüntelenül
hangoztatta a szuverén függetlenség és jogi egyenlőség
elvét, sőt állandóan hangsúlyozta a be-nem-avatkozás és
területi integritás princípiumát is a nemzetközi jog védelme alatt. E fogalmak egyik legfőbb képviselője maga
Brezsnyev volt.
Most azonban éppen a Brezsnyev-doktrina hátrányos
megkülönböztetést vezet be a „szocialista” államok ellen,
azzal, hogy a nemzeti szuverenitáson túlmenően megkísérli bevezetni a mostanáig nem létezett regionális vagy
csoport-szuverénitás fogalmát, mint a nemzetközi élet
egyik új szervező elvét. Mindezt persze azzal a szándékkal, hogy az új politikai fogalmat idővel „szocialista”
nemzetközi joggá fejlessze. Ennek a „jogi” fogalomnak a
propagálása már el is kezdődött. Mindez azt jelenti, hogy
Moszkva egyes esetekben a klasszikus értelemben vett
nemzetközi politikához és nemzetközi joghoz alkalmazkodik, más esetekben viszont a „szocialista” nemzetközi
politikához és joghoz, mindig aszerint, hogy a Szovjetunió érdekeinek melyik felel meg a legjobban. A különbség tehát a múlttal szemben az, hogy amíg mostanáig a
Szovjetunió mindig hangoztatta a szuverén egyenlőséget,
most retorikai fegyvertárában elhelyezi a blokkszuverenitás elvét és megköveteli a beavatkozás jogát a
„szocialista közösségen” belül.
A nagyhatalmak történetében nem ismeretlen az a törekvés, elv és gyakorlat, hogy saját nemzeti határaikon
kívül éreztessék tekintélyüket. Ennek különböző formái

voltak, hatásában azonban mindig ugyanaz volt. A hatalmi befolyás érvényesülése tapasztalható a brit és francia birodalom, valamint az Egyesült Államok újabb történetében is. A lényeges különbség azonban most, a 20.
század közepén az, hogy a nyugati hatalmak efféle
„hegemóniális törekvései”4 általában demokratizálásra
irányultak, vagyis nem a szóban forgó területek népének
elnyomására, hanem ellenkezőleg arra, hogy e népek
politikai
akarata
szabadon
megnyilvánulhasson;
ilymódon ezen törekvések nagy mértékben alkalmazkodtak az érvényes és jelenleg uralkodó erkölcsi elvekhez.
II.
A Brezsnyev-doktrina viszonyulása a befolyási
övezetek, az enyhülés, valamint az
„európai biztonsági rendszer” kérdéséhez.
Csehszlovákia szovjet inváziójáig a Nyugat el tudta
kerülni és el is kerülte, hogy tisztázza: milyen is tulajdonképpen a Közép-Kelet-Európában jelenleg fennálló
nemzetközi rend alapépítménye (subsystem), vagyis nem
állapította meg világosan, hogy olyan területről van-e
szó, amelyen a kelet- nyugati hatalmi egyensúly folyamatosan eltolódik, vagy pedig az egész rendszer mintegy
belefagyott a Szovjetunió befolyási övezetébe (főleg a
szovjet hadsereg ellenőrzése következtében).
Hogy a különböző viszonyulásokat elemezhessük,
először is tisztázzuk: mit értünk befolyási övezeten, másképpen mi az érdekszféra, uralmi szféra, mi a felelősség
szférája és mi a fegyveres birtoklás szférája. A fogalom a
nemzetközi politikában és a nemzetközi jogban egyaránt
ismert és alaposan megtárgyalt komplexum.
Egy befolyási övezet lényegében az imperializmus
vagy a gyarmatosítás ravaszul-finoman megfogalmazott
formája, egyszerűen ellenőrzés, amely a mi imperialistaellenes korunkban eléggé megbélyegző fogalom. A mai
bipoláris vagy multipoláris hatalmi rendszerben bizonyos
nagyhatalmak komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy
befolyásukat kiterjesszék és viszonylagos hatalmi túlsúlyukat még jobban növeljék. A hatalmi túlsúly növelésének a befolyási övezet biztosítása csak egyik módja.
Általában ez úgy történik, hogy az érdekelt nagyhatalom
konszolidálja a saját hatalmi helyzetét, s ilymódon politikai koncepcióról van szó, amelyet azonban többnyire
valamely regionális vagy nemzetközi jog látszatával
álcáznak, gyakran szerződések formájában. A befolyási
övezet biztosításának más módja régebben a gyarmatok
vagy protektorátusok teremtése volt, amelyekben az
erősebb államok kedvezményes vagy kizárólagos jogokkal rendelkeztek, miközben ugyanezeket a jogokat másoktól megtagadták. Végezetül befolyási övezet szerzésének egy további módja, hogy az erősebb hatalom szövetséget köt a gyengébb hatalommal.
A befolyási övezeteket meg lehet tartani katonai erővel, a hódítás vagy megszállás folyományaként, de többnyire ugyanez elérhető egyszerűbb és olcsóbb eszközökkel is. Hogy a költségeket csökkenthessék, a múltban
többféle technikát alkalmaztak. Ilyen volt például megfelelő politikai klíma teremtése és ápolása, vagy olyan
ideológia, illetve politikai doktrina kidolgozása, amely a
befolyási övezet megszerzését, illetve megtartását erköl11

katonai erőviszonyok egyensúlyát Európában, sokkal
nagyobb mértékben, mint 1968 augusztus előtt. Ebben az
összefüggésben tehát a Brezsnyev-doktrínában a békét
veszélyeztető tényezőt kell látnunk,6 mert fokozza a
szovjet külpolitika eddig is kiszámíthatatlan és irracionális voltát.
Ami a csehszlovákiai katonai beavatkozást illeti,
mind a doktrina megfogalmazása, mind pedig annak
kinyilatkoztatása (1968. november 12) utólagos aktus
volt. A jövőben viszont azon múlik a jelentősége, hogy
alkalmazzák-e (és milyen mértékben) más országokban
végrehajtott katonai beavatkozások igazolására. Ezt különböző tényezők határozzák meg. Például az, hogy a
Szovjetunió szükségesnek tartja-e a beavatkozást és azt
miként magyarázza; meghatározhatják az éppen fennálló
hatalmi erőviszonyok; végül annak megítélése, hogy a
doktrina alapján végrehajtott szovjet beavatkozás az
illető országban beletörődést, vagy fokozott ellenállást
vált-e ki?
A Brezsnyev-doktrina jelentőségét fokozza kétértelműsége és zavarossága. A fogalmazás tudatosan ködös.
Először is nem világos, hogy a „Szocialista
Commonwealth” vagy a „Szocialista Közösség” mit
foglal magában: a Varsói Szerződés szervezetének tagjait, vagyis a Szovjetunió nyugati oldalának biztonsági
övezetét, vagy pedig más kommunista („szocialista”)
országokat is, mint például Jugoszláviát, Szíriát és más
szélsőbaloldali beállítottságú arab államokat? Vonatkozik-e például Kubára vagy a Kínával határos államokra,
sőt talán magára Kommunista Kínára is? Az sem világos,
hogy más országok, amelyek magukat „szocialistának”
vallják, vagy amelyek szocialista vagy kommunista kormányt választanak, – megtámadhatók-e és elfoglalhatóke a Brezsnyev-doktrina ürügyén?7 Mint láttuk, bizonyos
különbség van a Pravda szeptember 26-i cikkének ideológiai fogalmazása és a hivatalos Brezsnyev-doktrina
között, mert a „Szocialista Commonwealth” fogalmazást
felváltotta a „Szocialista Közösség” kifejezés (ami csupán változtatott és hivatalos kommunista fordítása
ugyanannak a szónak: „Sodrushestvo”).8 Nyugaton ezt a
különbséget úgy magyarázták, hogy ez a doktrina bővítését jelenti és a jelenleg érvényes szovjet politika szerint
érvénye kiterjed minden „szocialista” országra, tehát
nemcsak a Szovjetunióval szomszédos kommunista államokra. Az újabb szóhasználat tehát arra enged következtetni, hogy a világot fenyegető veszedelem fokozódott, mert amíg a Pravda verziója védelmi jellegűnek
nevezhető, a hivatalos Brezsnyev-doktrínának kínosan
globális értelme van.9
Az sem világos, kinek van joga beavatkozásra: a
Szovjetuniónak egyedül, vagy másokkal karöltve, vagy
pedig más kommunista („szocialista”) állam egyedül is
beavatkozhat? Végül: ki dönti el egyáltalán, hogy mi is
egy „szocialista” ország? Másfelől ki és mi határozza
meg, hogy valamely szocialista országban „a kapitalista
restauráció” veszélye fenyeget? A csehszlovák válság
idején például a szovjet kormány a „belső és külső erők”
következtében létrejött állítólagos kapitalista restauráció
valószínűségét egész másként ítélte meg, mint a vele
szövetséges prágai kommunista kormány. Nyilvánvaló

csösnek tünteti fel; egy másik mód, hogy bizonyos területeket multilaterális, jogszerű szerződésekkel igyekeznek beépíteni egy hatalmi orbitusba. Ez az a technika,
amelyet a Szovjetunió az „összeurópai biztonsági rendszer” elméletével szeretne alkalmazni, s ennek révén
Európa törvényesen álcázott szerződéssel ugyan, de
szovjet befolyási övezetté válnék.
A Brezsnyev-doktrina tehát nem önmagában áll, hanem csupán egyik eszköze a nagy szovjet stratégiának,
amely önmaga számára kedvező hatalmi egyensúlyra
törekszik (vagyis nem biztonságra általában, hanem a
Szovjetunió közép-kelet-európai biztonságára). Más
szóval, a Szovjetunió a maga közép-kelet-európai befolyási övezetét az eddiginél olcsóbban és kellemesebben
akarja fenntartani. Arról van tehát szó, hogy a Szovjetunió restaurálni akarja közép-kelet-európai status quo-ját,
mégpedig fokozottabb katonai ütőképességgel, enyhüléssel, a Brezsnyev-doktrínával és az „európai biztonsági
rendszerrel”. Így a szovjet befolyási övezet elfogadtatása
nagymértékben a fogalmazáson múlik, olyan formulázáson, amely a világ számára elfogadható lenne. Az ez
irányú kísérletezés most a korlátozott szuverénitás elvével folyik, vagyis a Brezsnyev-doktrínával.
III.
A Brezsnyev-doktrina jelentősége
A Brezsnyev-doktrina jelentőségét az szabja meg,
hogy mennyire lesz használható és eredményes a Szovjetunió számára, vagyis mennyiben segíti elő a Szovjetunió hatalmi túlsúlyának a növekedését.
Hogy azonban mi lesz a végső következménye és jelentősége, azt ma még nem láthatjuk előre. Lehet, hogy a
kommunista mozgalom jelentős mérföldköve lesz, de
lehet az is, hogy az irattárba kerül és elfelejtik, mint oly
sok más politikai állásfoglalást és doktrínát. Ahogy elfelejtették Hruscsov jóegynéhány tételét, mint például „a
szocializmushoz vezető különböző utak”, vagy a „békés
koegzisztencia” tézisét. Hogy tehát a Brezsnyev-doktrina
hatása mekkora lesz és meddig tart, arról aligha lehet
elmélkedni. Viszont aligha vitatható pillanatnyi fontossága, mert ez a tétel ma kifejezi és megerősíti a jelenlegi
szovjet vezetők szándékát, hogy tudniillik Közép-KeletEurópát, szorosan meghatározott politikai, gazdasági és
társadalmi rend keretében a saját hatalmi szférájukban
óhajtják megtartani. Néhány tény némileg megvilágíthatja a doktrina jelen és jövő kihatását.
Mert bármi legyen is a majdani jelentősége, ma a
Brezsnyev-doktrina puszta léte fokozott veszedelem a
nemzetközi békére és biztonságra és így növeli az egész
világhelyzet bizonytalanságát. Ez a tan újabb eszközt vet
be a szovjet diplomáciába, nevezetesen a katonai beavatkozás fokozását. Hangsúlyozzuk, hogy a Brezsnyevdoktrina nagyobb mértékben veszélyezteti a békét, mint
annak idején Csehszlovákia inváziója.5 Mert az invázió
egyszeri esemény volt, a doktrina azonban továbbra is
fennálló lehetőségeket nyit az erőszaknak. A Szovjetunió
imperialista hatalma és a közép-kelet-európai nemzetek
változatlanul fennálló szabadságvágya éles ellentétben
áll, és mint ismételten láthattuk, a feszültség állandó
forrása marad. Minden új fellobbanás veszélyeztetheti a
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ebből, hogy a szovjet kormány egy következő alkalommal ismét önmagát tekintheti egyedül illetékesnek annak
eldöntésére, hogy ilyen veszély fennáll-e, s ő maga határozhatja el, hogy beavatkozik vagy sem. Ez az eljárás
természetesen ellenkezik az Egyesült Nemzetek alapokmányával, annak értelmével és betűjével egyaránt. Mert
sem az Egyesült Nemzetek alapokmánya, sem a nemzetközi jog nem ismeri a katonai beavatkozás jogát más
államok ügyeibe azon a címen, hogy azok egy úgynevezett „Szocialista Commonwealth” vagy egy „Szocialista
Közösség” tagjai.10 A Brezsnyev-doktrina valamennyi
felsorolt változata kétértelmű és zavaros tehát, mindegyik
bő játéklehetőséget nyújt a Szovjetuniónak és ezzel fokozza a veszélyt, a politikai és katonai kaland lehetőségét.
Egy másik tényező, amely a doktrina jelentőségét fokozza, annak jövőbeli jogi státusa. Mert mostanáig egy
már lezajlott agresszió ideológiai igazolását szolgálta. De
a szovjet vezetők továbbmentek és kijelentették, hogy a
többi kommunista állammal fennálló viszonyukat a
Brezsnyev-doktrina révén most már a „szocialista nemzetközi jog” szabályozza; viszont más államok irányában, vagyis a különböző társadalmi rendszerrel rendelkező államok felé a „békés koegzisztencia” elve érvényes.
Csakhogy a Brezsnyev-doktrina nem csupán az általános nemzetközi joggal ellenkezik, hanem a Varsói
Szerződéssel is, amely leszögezi a be-nem-avatkozás
elvét.11
De ahogy a szovjet vezetőség ma sem túlságosan törődik az érvényes nemzetközi jog által megszabott korlátokkal, úgy a jövőben is rákényszerítheti a Brezsnyevdoktrínát más államokra, a „szocialista nemzetközi jog”
nevében. Ha adott esetben ilyen beavatkozás vagy beavatkozások nem ütköznek az illető országok ellenállásába, úgy a Brezsnyev-doktrina idővel regionális kommunista nemzetközi joggá fejlődhet és jogi alapul szolgálhat a Szovjetunió egyéb agresszív akcióira.
A doktrina további hatásának megvilágítására jó például szolgál a német újraegyesítés kérdése. A német
kérdésnek ugyanis a Brezsnyev-doktrina zavaró értelmezést ad. Mint ahogy a NATO-miniszterek 1968 novemberében, brüsszeli ülésükön leszögezték: az a politika,
amelyet a Szovjetunió az úgynevezett „Szocialista Közösség” doktrínájából vezet le, új akadályokat gördít
Németország két részének kiengesztelődése és végső
egyesítése elé; azonkívül ez a politika ellenkezik a
Négyhatalmi Egyezmény betűjével és szellemével is,
minthogy ez az egyezmény Németország egészére vonatkozik.12
A német kérdéssel kapcsolatos a Szovjetunió egy másik politikai sakkhúzása, amely ugyan nem szerves része
a Brezsnyev-doktrínának. Egy héttel a doktrina bejelentése előtt ugyanis a Pravdában cikk jelent meg. Ebben
hivatkozás történik az Egyesült Nemzetek alapokmányának 53. és 107. szakaszára és erre támaszkodva Moszkva
jogot formál arra, hogy Nyugat-Németországban katonailag beavatkozzék. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a
szovjet külpolitika egyre kockázatosabb és irracionálisabb és ez a körülmény fényt vet a Brezsnyev-doktrina
igazi természetére is.13

Amíg az eddig felsorolt tényezők a Brezsnyevdoktrina fontosságát mutatták, néhány más szempont
csökkenti annak jelentőségét, illetve súlyosságát. Ilyen
például az a tény, hogy a doktrina komoly ellenzésre
talált több kommunista párt, valamint a nyugati kormányok köreiben. A Brezsnyev-doktrina csökkenti a világkommunizmus összetartó erejét, viszont fokozza a Nyugat összetartozását. A kommunista pártok, elsősorban a
nyugatiak, úgy látszik nem akarják azonosítani magukat
ezzel a tétellel, illetve a Szovjetunióval. A doktrina, úgy
ahogy van, még a keleti blokk „békebarátai” (,,doves”)
számára is elfogadhatatlan. A brit kommunisták szemben
állnak vele, az olaszok vitatják a Szovjetunió jogát a
beavatkozásra, etc. Figyelemre méltó a következő megállapítás, amely az amerikai „Christian Science Monitor”
1969. március 25-i számában jelent meg, Roscoe
Drummond „Splits in the Communist World” című cikkében. Így hangzik:
„Az az új tényező, amely a kommunista világ nagyfokú széthúzására vezet, talán éppen a Brezsnyevdoktrina lesz, vagyis a tézis, amit a Kreml fogalmazott
meg Csehszlovákia inváziójának az igazolására. Ez a
tétel a Szovjetuniónak biztosítja a jogot, hogy a
,Szocialista Commonwealth’ bármely országában beavatkozzék, avégből, hogy ott egy Moszkva számára
kielégítő kommunista kormányt hozzon létre és neki
kedvező politikát biztosítson. Ez a doktrina örök fenyegetésként lebeg minden keleteurópai kommunista kormány feje fölött, – és mindenütt ellenszenves. Azonkívül
elidegenítette a nyugateurópai kommunista pártokat,
ezek vezetői valamennyien bírálják Csehszlovákia megszállását és elítélik a Brezsnyev-doktrínát.”14
Ugyancsak erősen aggódnak azok a kommunista államok, amelyek nem Moszkva felé tájékozódnak. Románia a maga ügyes diplomáciáját veti latba, hogy elhárítsa
a Brezsnyev-doktrina esetleges alkalmazását, vagyis a
relatív román függetlenség felszámolását. Jugoszlávia
pedig (amely nem tagja a Varsói Szerződésnek), határozott és feltűnő intézkedéseket tett, beleértve a gerillaosztagok szervezését is, hogy bármely pillanatban készen
álljon egy esetleges invázió elhárítására. Albánia, amely
többé nem tagja a Varsói Szerződés rendszerének,
Kommunista-Kína támogatására számít, s maga Kína is
elutasítja és becsmérli a Brezsnyev-doktrínát.
A felsorolt meggondolások alapján láthatjuk, hogy a
Brezsnyev-doktrina mind azonnali, mind távolabbi következményekkel jár Keletre és Nyugatra egyaránt.
Egyes körülmények fokozzák, mások csökkentik jelentőségét. Mindent egybevetve azt mondhatjuk, hogy a
doktrina új, rendkívül bonyolult és bizonytalanságot
okozó tényezőt visz be a nemzetközi politikába és ezért a
Nyugat részéről ellenintézkedéseket követel.
IV.
Az Egyesült Államok és a NATO ellenintézkedései
A Brezsnyev-doktrina a szovjetpolitika új, szerves része, célja, hogy a nyugati enyhülési politika kezdeti sikerét ellensúlyozza és biztosítsa a középkeleteurópai status
quo-t. Ugyanakkor a doktrina meghirdetése a Nyugat új
kihívása és mind az Egyesült Államok, mind pedig a
NATO részéről egész sor ellenintézkedést kívánt meg.
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A Csehszlovákia invázióját követő helyzet vizsgálata
elméletileg lehetséges lépésekre irányította a figyelmet.
A „New York Times” 1968 október 6-i számában William
Beecher
„In
NATO,
‚Realism’
After
Czechoslovakia”15 című értekezésében négy változatot
ajánl: 1. egész sor haragos és kemény figyelmeztetést, de
lényeges akció nélkül; 2. a védelmi kiadások növelését;
3. a taktikai nukleáris fegyverek alkalmazásának elvéhez
való veszélyes visszakanyarodást; 4. bilaterális megnem-támadási szerződéseket és egyéb megegyezéseket a
Szovjetunióval.
A tényleges nyugati reakció aránylag gyenge volt. A
megtett ellenlépések bizonytalanok voltak. Mutatták a
zavart azzal kapcsolatban, hogy a Nyugat miként előzheti
meg a szovjet politika további beavatkozásait, anélkül,
hogy a további enyhülési politika előtt becsapnák az
ajtót, mivel hosszú távon csakis ebben az enyhülési politikában látják a kiutat, tekintve a nukleáris korszak jellegzetességét, az „overkill” kapacitását. A Nyugat első
reakciói magára a szovjet invázióra és az esetleges újabb,
közvetlen agresszióra vonatkoztak. A Brezsnyevdoktrina csak később került előtérbe. Johnson akkori
elnök San Antonióban mondott augusztus 29-i beszédében mintegy figyelmeztette a Szovjetuniót, hogy tartózkodjék újabb inváziótól (Románia ellen). Ezt követte
szeptemberben az Egyesült Nemzetek alapokmányának
53. és 107. szakaszára történő szovjet hivatkozás, tudniillik Németország e címen történt fenyegetésének visszautasítása.
Októberben visszautasították a Jugoszlávia és Nyugat-Berlin ellen irányuló álcázott fenyegetéseket.
Ezirányú határozott politikai állásfoglalás volt például
Nicholas de B. Katzenbach amerikai államtitkár berlini
és belgrádi látogatása. Ezután megbeszélések sorozata
következett, meglehetősen nagy publicitással, arról, hogy
soron kívül összehívják a NATO értekezletét, s arról,
hogyan fokozzák a NATO katonai erejét. Amikor 1968
szeptember 26-án a Pravdában megjelent a „Szocialista
Commonwealth” elmélete, Nyugatról ezt az ideológiát
visszautasítások egész sora követte. Később ugyanezeket
az érveket felsorolták a Brezsnyev-doktrínával szemben
is. Először Dean Rusk szólalt fel az Egyesült Nemzetek
fórumán, október 2-án, majd Michael Stewart brit külügyminiszter szólalt fel az angol Alsóházban. A NATO
november 16-án tartott minisztertanácsa is elutasította a
korlátozott szuveréniás tézisét, mindössze négy nappal
azután, hogy ezt a doktrínát a Szovjetunió hivatalos álláspontjaként jelentették be. A NATO-nyilatkozat egyes
pontjai:
„(3) A szovjet vezetők azt állítják, van olyan jog,
amelynek alapján beavatkozhatnak más államok belügyeibe,
tudniillik
az
úgynevezett
„Szocialista
Commonwealth”-hez tartozó államok ügyeibe; ez az
állítás ellenkezik az Egyesült Nemzetek alapokmányának
elveivel, veszélyezteti az európai biztonságot és elkerülhetetlenül súlyos aggodalmat váltott ki...
(6) A Szövetség tagjai a világbéke érdekében sürgősen felszólítják a Szovjetuniót, hogy tartózkodjék az
erőszak alkalmazásától és más államok ügyeibe történő
beavatkozástól... A Szövetség tagjai nem maradhatnak

közömbösek semmiféle fejlődéssel szemben, amely biztonságukat veszélyezteti.
Világos, hogy bármely szovjet beavatkozás, amely
közvetlenül vagy közvetve érinti az európai vagy a földközi-tengeri helyzetet, súlyos következményekkel járó
nemzetközi válságot idézne fel.”
Ezzel a nyilatkozattal a NATO első ízben terjesztette
ki a maga érdekeit szerződéses kötelezettségei határain
túl. Ezzel világosan kinyilvánította, hogy bármely szovjet
kalandot, amely a Brezsnyev-doktrina alapján várható,
ellensúlyozni kíván és el van szánva az európai hatalmi
rendszerben szándékolt hatalmi eltolódás megakadályozására. A kommunisták ezt úgy interpretálják, hogy
mintegy „brüsszeli doktrina” jött létre, új nyugati politika, amely a NATO vitális érdekeit kommunista területen
is érvényesíteni akarja, s ez hallgatólagosan egy részleges és potenciális atlanti befolyási övezet felvázolása
lenne.16
Kétségtelen, hogy a NATO-nyilatkozat erős szavakat
használ. Mindenesetre a szovjet blokknak a szovjet
orbituson belül vagy kívül történő katonai beavatkozását
megkísérli meggátolni. De a nyugati törekvés kérdéses
voltát számos analízis világítja meg, ezek között a legpesszimistább a következő:
„A kérdés az, hogy a NATO jó tanácsot követett-e,
amikor elhatározta, hogy akkor is visszaütéssel felel
Moszkvának, amikor az a „Commonwealth”-doktrinát
más szocialista országok, mint Románia, Albánia vagy
Jugoszlávia esetében óhajtaná alkalmazni.
Semmi okunk sincs azt hinni, hogy a NATO bármit is
tehetne, ha Moszkva például Romániára akarna nyomást
gyakorolni... Jugoszlávia és Albánia esete már más, mert
mindkettő határos a NATO-hoz tartozó Görögországgal
és a NATO-tag Itália adriai partjaival. Ez a két ország,
Jugoszlávia és Albánia tehát a nyugati szövetség katonailag érzékeny előterében fekszik. De nem így Románia.
Sem a nyugati, sem a keleti koalíciónak nem feladata,
hogy olyan államokat védjen, amelyek nem tagjai, kivéve
talán a különösen érzékeny területeket. De efféle kötelezettségek föltételezése legalább olyan veszedelmes, mint
Moszkva „Commonwealth”-koncepciója, még akkor is,
ha egész jóindulatúan történik... Ha Oroszország katonailag beavatkozna Jugoszláviában vagy Albániában, egész
biztos ellenállásra találna. Ez különleges, és lényegesen
veszedelmes helyzetet teremtene.”17
A NATO-nak ezekre a bejelentéseire a Szovjetunió
hivatalos nyilatkozattal válaszolt, s ennek lényege: a
Varsói Paktum minden NATO-intézkedésre „megfelelő
ellenintézkedéssel” felel, hogy a szocialista közösség
államainak biztonságát megvédje. Egy nyugati vélemény
szerint:
„Moszkva azzal vádolta a NATO-t, hogy befolyási
övezetébe akar vonni olyan államokat, amelyek a NATO
véleményét nem kérték ki. Kormányok, amelyek országuk biztonságát és szuverénitását fontosnak tartják,
,visszautasítják, méghozzá határozottan, a NATO azon
igényét, hogy ezen országok védelmezőjeként lépjen fel’
– jelentette ki a Szovjetunió.”18
Ezek után jogosan felvetődik a kérdés, hogy van-e
egyáltalán különbség a Brezsnyev-doktrina és a nyugati
14

Más szóval, ha a hatalmi eszközökkel történő ellensúlyozás helyett valamiféle megegyezésre kerülne sor. Minthogy azonban nem ez az eset és nem is képzelhető el,
hogy ez legyen, a feszültség csak úgy csökkenhet, ha
egyik vagy másik fél képes és hajlandó csökkenteni a
maga igényeit. Jelenleg a feszültség nem magas fokú,
mert az Egyesült Államok érdekei csak a „hídépítésre”
irányulnak, további céljai pedig csupán jámbor remények. Még a Szovjetunió sem hajlandó elismerni, hogy
„befolyási övezettel” rendelkezik, mert a közelmúltban is
elsősorban „szocialista egységről” beszélt, majd a Varsói
Paktumot és a KGST-t szervezte meg, újabban pedig a
nagyon
is
kétségbe
vonható
„Szocialista
Commonwealth” és a „Szocialista Közösség” fogalmait
emlegeti.
A Szovjetunió szempontjából a Brezsnyev-doktrina
akkor lenne sikeres, ha a Nyugat elfogadná azt és belenyugodna, vagyis ez lenne a feltétele a Nyugattal való
békés egymás mellett élésnek. Más szóval a feszültség
enyhülésének az volna a feltétele, hogy a Nyugat ne
háborgassa a Szovjetuniót Közép-Kelet-Európában.
Ugyanezt mondhatjuk azonban fordítva is: igazi európai
biztonsági rendszert csak akkor lehetne teremteni, ha a
Szovjetunió lehetővé tenné Európa újraegyesítését, azáltal, hogy Közép-Kelet-Európában megengedi és eltűri az
igazi liberalizálást. Csakhogy a két feltétel közül az
egyiknek a lehetősége sem rajzolódik fel a horizontra: a
Nyugat nem írja le Közép-Kelet-Európát (akkor sem, ha
jelenleg megelégszik a puszta liberalizálással), viszont a
Szovjetunió sem lát jelenleg a maga számára nagyobb
biztonságot abban, ha Közép-Kelet-Európát liberalizálja.
A feszültség enyhülésének itt is, ott is ára van: a Nyugatnak el kellene fogadnia a Brezsnyev-doktrínát, a Szovjetuniónak a liberalizálást. Ez volna az engedékenység
pozitív eredménye, de ilyen engedmény megtételére
egyik fél sincs (még?) felkészülve, erre (még?) egyik fél
sem hajlandó.19

ellenintézkedések, vagyis a „brüsszeli doktrina” között?
Mert végeredményben mindegyik arra törekszik, hogy a
maga táborának erőviszonyait megjavítsa, ebben tehát
hasonlítanak. Van azonban egy lényeges különbség:
nevezetesen a célok erkölcsisége és a célok megvalósítására alkalmazott eszközök tekintetében.
V.
Miért a felzúdulás és mennyire jogosult?
Hogy e kérdésre válaszolhassunk, pillantsunk vissza a
szovjet külpolitika legutóbbi lépéseire, amelyekkel létrehozta Moszkva hatalmi szféráját és befolyását KözépKelet-Európában. Az első ilyen lépés a fokozott fegyverkezés volt, párhuzamosan az enyhülési politikával; ezt
követte a visszaesés, vagyis az invázió; végül pedig az a
kísérlet, hogy igazolják a csehszlovákiai eseményeket,
sőt esetleg újabb hasonló lépéseket, amelyek alapjául a
Brezsnyev-doktrina szolgálna. Ezek a lépések végeredményben mind a neosztalinizmusba torkollnak és olyan
európai biztonsági rendszert igyekszenek létrehozni,
amely szentesítené és törvényesítené a közép-keleteurópai status quo-t. Nyilvánvaló tehát, hogy ezek az
intézkedések valójában és szószerinti értelmezésben nem
a békés koegzisztenciát, hanem a Szovjetunió biztonságát
szolgálják.
Problémák mindig akkor és ott támadnak, ha egyszerre többen vannak érdekelve valahol valamely területen,
és ezek az érdekek keresztezik egymást. Közép-KeletEurópában nyilvánvalóan ez a helyzet. Ezen a területen
mind a Szovjetuniónak, mint az Egyesült Államoknak
érdekei vannak, az egyetlen különbség csak az, hogy a
Szovjetunió a maga érdekeit létérdeknek tekinti, a Nyugat a maga érdekeit nem. A Szovjetunió arra törekszik,
hogy a Nyugat érdekeit különböző technikai módszerekkel kiküszöbölje. Ilyen módszer és eszköz újabban a
Brezsnyev-doktrina. Ez az, ami felzúdulást okozott. Mert
a feszültség igazi enyhülését csak akkor lehetne elérni, ha
egyik vagy másik fél feladná az érdekeit ezen a területen.

J EGYZETEK
1. E tanulmány megállapításai már publikált munkákra alapulnak. A napisajtó és a heti folyóiratok Nyugaton nagy
figyelmet szenteltek a Brezsnyev-doktrínának, míg a szovjet sajtó, ahogy azt a „The Current Digest of the Soviet
Press” című kiadvány ellenőrizte, csak nagyon tartózkodóan és szűkszavúan foglalkozott vele.
2. David Binder: „The ‚Brezhnev Doctrine’ Shows about Where Moscov Will Hit Next” – New York Times, 1969.
április 20.
3. „The Current Digest of the Soviet Press”: az Izvesztija 1968. november 13-i cikkének kivonata alapján: „Brezhnev
Discusses Tzechoslovakia at Polish Congress”.
4. Tito elnök nyilatkozata, amely a jugoszláv kommunisták 1969 márciusi kongresszusán elutasítja a Brezsnyevdoktrínát.
5. „Manchester Guardian Weekly”, 1968. november 14: Victor Zorza: „Unvelling the Brezhnev Doctrine”.
6. 1968. november 16-i NATO zárónyilatkozat 6. paragrafusa.
7. Denis Healey brit honvédelmi miniszter megjegyzése 1968. november 15-i brüsszeli sajtókonferenciáján.
8. A „New York Times” 1968. november 27-i száma: L. Sulzberger: „Foreign Affairs: The Commonwealth”.
9. „Christian Science Monitor” 1968. november 19-i száma: Joseph C. Harsch: „Mr. Brezhnev’s Doctrine”.
10. Az alapokmány 2. cikkelye (4) leszögezi: „Valamennyi tagállam tartózkodik nemzetközi vonatkozásban a fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától bármely állam területi integritása vagy politikai függetlensége ellen, tartózkodik minden olyan eljárástól, amely összeegyeztethetetlen az Egyesült Nemzetek céljaival.” Lásd még az Alapokmány 39. és 51. cikkelyét, valamint a NATO 1968. november 16-i közleményének 3. paragrafusát.
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11. A Varsói Szerződés első cikkelye megállapítja: „A szerződő felek, az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban, kötelezik magukat, hogy a nemzetközi kapcsolatok terén tartózkodnak a fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától, vállalják, hogy nemzetközi vitáikat békésen és oly módon rendezik, hogy a nemzetközi békét és biztonságot ne veszélyeztessék.”
12. A NATO 1968. november 16-i nyilatkozatának 4. paragrafusa.
13. „New York Times” 1968. szeptember 19., 20., 25.
14. „Christian Science Monitor”, 1969. március 25. Roscoe Drummond: „Splits in the Communist World.”
15. „New York Times” 1968 október 6-i száma: William Beecher: „In NATO, ‚Realism’ After Chechoslovakia.”
16. Emlékeznünk kell Franciaország és Nyugat-Németország keleti politikájára, valamint az amerikai „hídépítés”
politikájára, amelyet a Brezsnyev-doktrina bejelentése megnehezített: ez a körülmény természetesen nagy hatással
lesz e három ország kelet-európai kurzusára. Azzal, hogy a NATO-hatalmak zárónyilatkozatukba felvették ezt a
problémát, a közép-kelet-európai kérdés az egész atlanti közösség hivatalos problémája lett, tehát többé nem csupán egyes államok vagy csak Európa problémája.
17. „New York Times”, 1968. november 24: C. L. Sulzberger: „Foreign Affairs: The Refreeze”.
18. „New York Times”, 1968. november 24: Henry Kamm: „Moscov Cautions It Will Respond to Moves by NATO”.
19. Fred W. Neal (lásd: Warand Peace Report, 1968. január) azzal érvel, hogy fel kell adni közép-keleteurópai igényeinket formálisan is. Lásd korábbi ez irányú írásait is, különösen: „Political Prerequisites to Détente” (Walter C.
Clemens, Jr. szerkesztése); „Towards A Strategy of Peace” (New York: Rand McNally, 1965).
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A HOLDUTAZÁSOK ÉRTELME

M ONDÁSOK

Sokan vannak, különösen a legutóbbi megtorpanás és műhiba után,
akik fejcsóválva kérdezik: van értelme ennyi pénzt kidobni, van értelme a
távoli hideg bolygóra utazni, nem volna okosabb kórházakra és iskolákra
fordítani a roppant összegeket? Eltekintve attól, hogy az effajta érvelés
vagy kisstílű amerikai választási kortesek fegyverzetébe tartozik, vagy
azoknak a nyugati lapoknak a publicisztikai kelléktárába, amelyek természetesen magyarázgatni akarják a tényt, hogy a Szovjetunió ezen a téren
lemaradt, szóval eltekintve mindettől, a kérdésre van más felelet. Nevezetesen az, hogy először is értelmetlen dolog egy ilyen vállalkozás értelmét
keresni. Mert a hold kikutatásának a vágya, az egész törekvés nem az
értelem, hanem ennél mélyebb és ősibb, erősebb és talán igazabb emberi
tulajdonságból fakad. Sőt, több tulajdonságból. A kíváncsiság, a képzelet
és last not least: a tudásszomj! Ezek a vállalkozás emberi ösztönzői. Amikor a hatvanas évek elején John F. Kennedy bejelentette, hogy 1970-ig el
akarják érni a holdat, egy újságíró megkérdezte: „Minek a holdba repülni?” Az elnök így válaszolt: „Azért, mert ott van!” Igaz ugyan, hogy éppen a holdutazások hatalmas programja során már ezer és ezer új, hasznos, milliárdokat érő technikai felfedezés és szabadalom született, s már
ezért is megérte, de a vállalkozás igazi „értelme”, hogy a hold „ott van”. S
mi emberek ilyenek vagyunk: leleményünk, vakmerőségünk, a kaland és
kockázat varázsa hív és hajt, az emberi vállalkozó szellem kielégíthetetlen. Ilyenek vagyunk, Istennek hála, ezért merészkedtünk elő a barlang
mélyéről. A holdutazások vágya akkor kezdődött, mikor a völgy embere
kíváncsi lett arra: mi van a hegy túlsó oldalán... Hát ezért. (– g –)

Az angolok és amerikaiak közeli rokonok, akiket a közös nyelv alapján lehet
megkülönböztetni egymástól.
Mikes György
magyar-angol író
Ma minden amerikai abban a helyzetben
van, hogy ami országának használ, azt
erkölcsösnek tartsa.
B. Komako
afrikai diplomata
Egy kultúrattasé olcsóbb, mint egy hadihajó.
Arnold J. Toynbee
angol történész

J AVULÁS
A szerencse több hibánktól szabadít
meg, mint a józanság.
La Rochefoucauld
A szemrehányás csak ront az embereken.
Seneca

C IPRUS-LOMBOK
Makariosz érsek azzal a gondolattal játszik, hogy ezen a nyáron, tizenegy évi szünet után először, ismét országos választásokat tart. A vállalkozás kockázatos, mert bár a választási rendszer a szélsőségeket kizárja, mégis az úgynevezett középpártoknak annyi jobb- és baloldali frakciója van, hogy működésképes demokrácia nehezen képzelhető el. Emellett
Ciprus minden más tekintetben is bajokkal küszködik.
Még emlékezetes az illegális földalatti hadsereg nevében májusban
végrehajtott Skorzeny-ízű vállalkozás, amikor Limassolban az egész
rendőrséget megkötözték a támadók és nagymennyiségű fegyvert zsákmányoltak. Az akciók az „Enosis”, a Görögországgal való egyesülés
jelszavával folynak. Habár az „Enosis” programját hivatalosan képviselő
„Nemzeti Front” tagadja is az akciót, tagadhatatlan, hogy az „egyesülés”
ideológiája nehezíti Makariosz helyzetét és keskennyé teszi uralmi bázisát. Jól tájékozott megfigyelők szerint ebben a kérdésben szemben áll az
érsekkel a rendőrség, a hadsereg és a hivatalnoki kar fele.
Ankara is folytatja támadásait és azzal fenyegetőzik, ha a török kisebbségnek a legkisebb baja is történik, beavatkozik. A görög és török
lakosság közötti megegyezésre irányuló tárgyalások hónapokon át szüneteltek, s Ankara arról beszél: Ciprusban államcsínyt terveznek az athéni
katonai junta érdekében. Kétségtelen, hogy amióta Görögországban
Papadopulosz és Pattakosz kormányoz, Athén és Nikózia között feszült a
viszony. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az orosz flotta benyomulása
óta a Földközi-Tenger térsége és partvidéke katonailag elektromosfeszültségű zóna lett, akkor az ingatag ciprusi helyzet sok aggodalomra ad okot.(– bo –)
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A szív jobban hajlik a jóra magától, mint
mások unszolására.
Goethe
Az életen nem lehet tisztán keresztülhaladni. Néha azonban lehet mosakodni s
tulajdonképpen ez volna a legfőbb cél.
Bosshart
Aki nagyot hibázik, az a javulás nagy
lehetőségeit hordja magában.
Morgenstern
Jól tudod, nem szenvedhetem, ha idős
emberek azt mondják: „már túl öreg
vagyok ahhoz, hogy megjavuljak”. Inkább elviselem, ha ifjabbak mondják:
„még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy
megjavuljak”.
Madame de Sévigné

Megváltozni senki sem tud, javulni igen.
Feuchtersleben

M ENDEMONDÁK

H ÁLÓ NÉLKÜL

A világ első hét gazdasági nagyhatalma, az erő, és kapacitás sorrendjében
ma a következő: Egyesült Államok,
Szovjetunió,
Nyugatnémetország,
Japán, Nagybritannia, Kína, Franciaország. Száz évvel ezelőtt a gazdasági
hatalmak, ugyancsak nagyság sorrendjében,
a
következők
voltak:
Nagybritannia, Egyesült Államok,
Németország, Franciaország, Oroszország, Itália és Kanada. Még egy összehasonlításra alkalmas rangsor: 1938ban, vagyis közvetlenül a második
világháború előtt ez volt a helyzet:
Egyesült
Államok,
Németország,
Nagybritannia, Szovjetunió, Franciaország, Japán, Itália.
*
A „Románo Dromá” című olasz újság felszólította férfiolvasóit, csatlakozzanak egy szervezethez, melynek
célja: nyugdíjat szerezni az elöregedett
cigányoknak.
*
Franciaország csaknem százmillió
frankkal járul hozzá a straszburgi új
Európa-Ház megépítéséhez. Az Európa-tanács új hivatali helyiségek mellett
új parlamenti üléstermet és színházat is
kap.
*
Jerome H. Holland, az Egyesült Államok új svédországi követe ellen
tüntetés zajlott le Stockholmban, amikor megbízólevele bemutatására a
királyi palotába hajtatott. A tüntetők
ezt kiabálták: „Nigger, go home!”
*
Az Európai Közös Piac központjában elhangzott a javaslat, hogy a jövőben a Közös Piac brüsszeli kasszája
fizesse valamennyi európai iskolás
gyerek tízórai tejfogyasztását.
*
„Európai vándorló társaság” alakult, célja a kontinensen végighúzódó
gyalogutak, séta- és vándorutak kiépítése.
*
A legújabb népszámlálás adatai
szerint a Szovjetunióban 242 millió
ember él. 1950-ben a lakosság 52 százaléka vidéken élt, 1970-ben márcsak
44 százalék. A népszaporodás különösen a középázsiai vidékeken volt nagyarányú: cca 40 százalékos.

Attól kezdve, hogy Kambodzsa megbuktatta Szihanukot és a Lon Nol
kormány Dél-Vietnám és Amerika közreműködését kérte a kambodzsai
semlegességet sértő kommunista csapatok eltávolítására, szerte a világon a
társutasok naponta jósolták Szihanuk visszatérését. Hatalmas népi erőkről
beszéltek, amelyek az eltávolított herceg mögött állnak, Lon Nol miniszterelnök csekély bázisát emlegették és idézgették a Szihanukot felkaroló Peking által kiadott jelmondatot, hogy Nixon elnök politikai megsemmisülése
megkezdődött. Azóta több mint két hónap telt el, s jóllehet a kambodzsai,
illetve indokínai politikai és katonai dzsungelben nem könnyű az eligazodás, mégis a kontúrok ma már tisztábban láthatók. Szihanuk herceg „népi”
bázisa alig hallat magáról, erről többet hallani a távoli Pekingben, mint a
kambodzsai lakosság körében. Bizonyosnak látszik ellenben, hogy három
réteg mereven szembeszáll Szihanukkal éppúgy, mint koncepciójával. Az
új kormányt támogatja ugyanis Szihanuk ellenében először a városi lakosság, másodszor az egész intelligencia, harmadszor a hadsereg. Ehhez járul
még, hogy az emigrációba került Szihanuk két nagy hibát követett el. Habozás nélkül és teljes nyíltsággal szövetségre lépett a kambodzsaiak ősi,
történelmi ellenségeivel, kínaiakkal és vietnámiakkal, ez volt az első súlyos
melléfogás. A második pedig az, hogy Pekingben megalakított ellenkormánya gyenge erőkből tevődik össze. A legfőbb tárcákat meggyőződéses
baloldali, de alapjában véve teljesen ismeretlen politikusok kapták, az ő
kezükön van a külügy, propaganda és a hadügy. A miniszterelnök pedig,
Penn Nouth, egy megtört aggastyán, akit a parkinsoni betegség gyötör s
bénulástól rettegve mintegy a sír szélén áll. Ezenkívül olyan személyek
sereglettek köréje, akik kegyencei voltak, míg a hatalom gyümölcseit élvezte s e kegyencek ugyancsak kivették a részüket az élvezetből, elsősorban anyagi tekintetben. Szihanuk, ez az ősi királyi család sarja valaha demagóg gesztussal tüntetőleg leköszönt királyi címéről (és szuper okosnak
gondolta magát, mikor Amerikával megszakította a diplomáciai kapcsolatot), úgy kalkulálva, hogy Dél-Kelet-Ázsiában a kommunistáké a jövő.
Azóta Indonézia elűzte a kommunistákat, a Vietkong egérfogóba került
Kambodzsában, Tajföld, Laosz, Kambodzsa, Dél-Vietnám és Indonézia
antikommunista előjelű szövetsége kibontakozóban van s a herceg, akiről
azt mondották, hogy háló nélküli kötéltáncos, pekingi magányában most
kissé fanyarul elmélkedhet azon, hogy néha mégsem árt a hálót kifeszíteni.
(– bb – )

F RANCO M ARIA M ALFATTI
Az európai politikai garnitúra egyik legfiatalabb „csodagyereke”, a 43
esztendős olasz kereszténydemokrata politikus lesz az Európai Közös Piac
brüsszeli végrehajtóbizottságának következő elnöke. Ezzel a nagy tudású
kitűnő szervező, a német Hallstein professzor és a simamodorú, diplomataképességekkel megáldott belga Rey után a déli temperamentumú és sokak
által túlságosan is fiatalnak tartott Malfatti lesz, ahogy mondani szokás,
„Európa vezérigazgatója”, vagy „Európa főmérnöke”. Fiatalsága ne téveszszen meg senkit: öreg róka már a politikában. Kora ifjúságától kezdve
ténykedett az olasz egyetemi fiatalság politikai fórumain, 30 éves korában
Rieti körzetében megválasztották képviselőnek, 1963-ban már iparügyi
államtitkár volt Moro kormányában, de vezető helyen ténykedett a költségvetési minisztériumban és a külügyben is. Egyideig mintegy külügyminiszter-helyettesként fungált, idén márciusban postaügyi miniszter lett. De már
előzőleg, a 69-es kereszténydemokrata „egyszínű” kormányban szerezte
meg legszebb babérait: az itáliai „forró ősz” hónapjaiban, mikor a nagy
sztrájkok idején neki kellett foglalkoznia az állami üzemek sztrájkolóival, a
munkások megelégedésére rendezte a problémákat s e gyárakban így kevesebb volt a sztrájk, mint a magánvállatoknál. Célratörő ifjú titán, – és még
agglegény. (– cs –)
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E LMÉLKEDÉS A LÉGYRŐL

Nagy idők és nagy események közepette hajlamos arra az ember,
hogy ne figyeljen fel az apróságokra.
Vajon, kinek tűnt fel, hogy ma már
nevetségesnek
hangzik
ez
a
descartes-i mondás: „Gondolkodom,
tehát vagyok.” Ahogy elnézem a
világ eseményeit, minduntalan azt
mondom magamnak: „Álmélkodom,
tehát vagyok.”
Erről kellene írni, erről a cseppet
sem örömteli álmélkodásról, gondolom és ekkor beszáll a nyitott ablakon egy légy. Halk zizzenéssel repül
íróasztalomra. Fehér hamutartó áll
a lámpa alatt, porcukornak nézhette,
azért kötött ki a peremén.
Nézem a legyet, amint csalódottan dörzsölgeti össze lábait... és
hirtelen belém villan a gondolat:
milyen ritka lett manapság a légy!
Gyermekkoromban, ha beköszöntött
a meleg idő, a napsugárral együtt
megjelentek a legyek és légyfogók.
Kis zöld dobozok kerültek elő, akkorák, mint egy rollfilmes tekercs doboza.
Ki kellett húzni belőlük egy körülbelül 7-8 centiméter széles, egy
méter hosszú, mézgás ragasztóval
bekent szalagot, ezt azután felakasztottuk a konyhába, mert az vonzotta
leginkább a legyeket. A sárga szalag
egy-két óra múlva lassan feketedni
kezdett, a ráragadt legyektől. Kétségbeesetten próbáltak szabadulni a
ragasztó-mocsárból,
haláldalukat
zümmögték a mézga-temetőben.
Amikor a szalag mindkét oldala
megtelt légytetemekkel, kihajították a

szemétbe és új légyfogót akasztottak
a helyébe.
Milyen régen is volt ez! Abban az
időben, amikor a légyinvázió éppen
úgy hozzátartozott a nyárhoz, őszhöz, mint a hónapokig tartó zavartalan meleg, felhőtlen ég és állandó
napsütés.
Azóta az időjárás is átalakult.
Nem ritka a januári kánikula és a
Jobb elkárhozni, mint egyedül
üdvözülni.
*
Lelkiismeretünk
eltompulása
arról ismerhető fel, hogy nem
tudunk felháborodni többé.
*
Istenem, be nyomorultak lennénk, ha nem volna szépség a
világon!
(Henri-Frédéric Amiel)
A feledésnek is megvan a maga
poézise, akárcsak az emlékezésnek.
*
Aki nem érti meg, hogy valaki
megfojthat egy nőt, az nem
ismeri a nőket.
*
Első hazánk, ezen a földön, az
élet.
*
A boldogság a kötelességnél is
előbbre való.
*
Sohasem vagyunk annyira szerelmesek, mint gondoljuk.
(Paul Léautaud)
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júliusi havas eső. A légy, ez az összetett szemmel is szemtelen betolakodó
is megritkult, jeléül annak, hogy a
vegyipar tökéletes légyölőszereket
hozott forgalomba, DDT-t, meg
olyan emberre ártalmatlan légyölő
gázokat, amelyek kis dobozból szállnak ki és nyomban elpusztítják a
legyeket.
Nem gyászbeszédet akarok mondani a legyek felett. Nem hiányzik,
hogy legszebb álmomból felkeltsen
az orromon vikkendező pimasz légy.
Ha nem száll be az ablakomon ez a
szemtelen, eszembe sem jut, hogy a
modern idők elűzték őket a városokból.
De így, hogy ott áll a fehér hamutartón és ki-kinyújtogatja szívócsövét, mert nem akarja elhinni,
hogy ez a fehér valami porcellán és
nem porcukor... igen, csak ezért
jutott eszembe ez a kis elmefuttatás a
légyről.
Tudom, hogy ő és minden társa a
fertőzés melegágya, számos országban még ma is... tudom, hogy semmi
haszna, csak bosszúságot okoz és
tisztátlanságot terjeszt... Tudom,
hogy fel kellene kapnom egy könyvet
és lesújtanom rá... De nem mozdulok, csak nézem. Olyan ritka vendég
ma már a légy, inkább figyelem,
hogyan forgatja mozaik-fejét, a két
nagy szemmel, hogyan rándul meg
időnként szürke potroha és miképp
törik meg a lámpafény két áttetsző
szárnyán. Nem, nem bántom!... Az
ember ne csapjon agyon egy műemléket.

NEUMAN EDE †

K IS MAGYAR HÍREK

Neve nem szerepelt az emigráns lapok hasábjain és hivalkodva sehol
sem tűnt fel egy-egy magyar összejövetelen, hogy dicséretet várjon.
Pedig a külföldön élő magyarság életének ez a „rejtőzködő” alakja érdemekben gazdag ember volt, számos közösségi kezdeményezés, sok
áldozatos munka megbízható és önzetlen támogatója. Mecénás a szó
legszebb és legigazibb értelmében, egyike azoknak, akik a vagyont Isten
adományának tartották s így Isten előtt kötelességüknek, hogy juttassanak közcélú kezdeményezésekre.
Az öt világrészben szétszórt magyarok nem is tudták, ha kézbe vették magyar nyelvű lapjaikat, hogy azok megjelenését tán éppen végvári
Neuman Ede báró nagylelkűsége tette lehetővé. Ha meghozta a posta az
erdélyi magyarok helyzetéről tájékoztató különlenyomatot, senki sem
sejtette, hogy a tetemes nyomdaköltséghez Neuman Ede járult hozzá
döntő módon.
Amikor New York és környéke magyarsága saját házhoz jutott a
Hudson-parti hatalmas metropolisban, amikor más nemzetek után végre
mi is elértük, hogy van egy magyar központ, csak kevesen tudták, hogy
a lökést, a siker biztosítását Neuman Ede biztatása adta meg. S a nehezen megszervezhető segély, amely odahaza elnyomott sok érdemes
ember minimális megélhetését biztosította, jelentős részben Tőle eredt, a
forrás ott volt, ahol Neuman Ede élt és működött, a Riverdale negyedében levő lakásán, vagy a Fifth Avenue józan üzletházának szerényen
berendezett irodahelyiségében.
Gondos és körültekintő, sokirányú mecénási működésében ihletője
kétségtelenül mély és hívő kereszténysége volt, kulturált katolicizmusa.
Ez az „anima naturaliter cristiana” a vallási béke és az univerzális gondolkodás megtestesülése volt s mint az amerikai magyar katolikus liga
egyik vezetője, az ökumenizmus gyakorlati munkása a hétköznapi feladatok elvégzése terén.
Nem törekedett elsővonalbeli közéleti szerepre, de ha valamely
emigráns vezető elbeszélgetett vele, mindig adott neki egy-egy okos
gondolatot, helyes impulzust, jó irányba terelő észrevételt. Érdeklődő
ember volt s amit valaha, maximumnak szánva, „európai látókörnek’'
mondottunk, azt Neuman Ede is, mint olyan sokan az emigrációban,
kifejlesztette globális látókörré. Mint üzletember és gazdasági tényező,
finom szeizmográfként érzékelte a világpolitika alakulásának döntő
fázisait s vallotta, hogy a magyarság további boldogulásának előfeltétele
a külpolitikailag jól képzett emigráns vezetőgarnitúra.
Ez a jelen és jövő mezsgyéjén álló ember mérhetetlenül tisztelte és
szerette a magyar múltat. Arad, a város, ahonnét nekivágott Amerikának, a népek országútján feküdt s emléke elkísérte Neuman Edét Manhattanig. Nyílt szellemét onnan hozta magával s ha tudta is, hogy már
nem éri meg, mindvégig álmodott egy dunavölgyi föderációról, olyan
nagy birodalomról, amelyet az első világháború katasztrofális vége szétrombolt. A mi külföldön tovább élő magyar életünk csendes, háttérből
segítő nemes alakja volt Neuman Ede, s most, mikor rejtőző szerénységét már a sír takarja, e jólelkű száműzöttől a száműzött Ovidius sorával
búcsúzunk: bene vixit, qui bene latuit.
Csonka Emil

Budapesten a Vár alatt atom biztos
óvóhelyet építettek a pártvezetőség és a
kormány számára. Ezenkívül valóságos
atom bunker-hálózatot létesítettek a Mátrában.
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*
Az állam legjobb üzlete a lottó és a totó. Főleg a lottó, mert arra még annyi
kiadása sincs, mint a totóra. A lottó egyedül többet hoz, mint azelőtt a békekölcsön, de míg a békekölcsönt fogcsikorgatva jegyezték, a lottóra szívesen adnak
évi átlagban többet is, mert önkéntes. A
lottónál a bevétel egyharmada az államé,
a fennmaradó kétharmadból levonják a
készkiadásokat és adminisztrációs költségeket (1.5 százalék), a fennmaradó összeget a nyerők között osztják szét. Nagyobb
összegű nyereményből az adót azonnal
levonják. A lottón az állam több milliót
keres hetenként.
*
Fejlődik és egyre több embert vonz a
lóverseny Magyarországon, bár még mindig mögötte marad a háború előtti mértéknek. Az állam rájött, hogy ez is jó
üzlet. Budapesten és a vidéki városokban
több bukméker iroda működik, ahol fogadást lehet kötni: tét, hely, befutó és halmozásra. Nem tudni pontosan, hogy hány
százalékot vesz le az állam a bevételből,
valószínűleg hármas befutóra többet, kb.
30 százalékot, a többinél 20-25 százalékot, de erről hivatalos jelentés nincs.
*
Megjelent az Új Testámentom új református fordítása 736 lap terjedelemben
a hollandiai református egyházak és a
holland bibliatársaság támogatásával. A
fordítást Dr. Budai Gergely végezte, aki
először szövegmagyarázatot, kommentárt
írt a görög szövegek alapján, amiből az Új
Testámentom szövegét kiemelte, amikor
értesült a holland reformátusok készségéről, hogy munkáját a magyar nép iránti
szeretetük jeleként kinyomatják.

VASVÁRY GERGELY:

L OBOGÓ LÉLEK VALLOMÁSA
találkozunk, régi tanítóval, aki a tanteremben tartotta
tajtékpipáját és szűzdohányát, vagy a több mint kilencvenéves Kustár Ignác piaristával, aki azzal kezdte a
gyóntatást: „csak a nagyját mondd, fiam”. A könyv az
emlékezések műfajának azért különösen érdekes példánya, mert ellentétben a legtöbb memoire-ral, ez a mű –
őszinte. Nem tárgyilagos, de igaz. Ez tán paradoxnak
tűnik, mégsem az, mert az objektív tényeket az író átszűri
hihetetlenül erős szubjektív érzésein. Ítéleteivel nem
tudunk mindenben egyetérteni; politikai vagy történelmi
kérdésekben alkotott véleménye gyakran megalapozatlan
és felületes, helyesebben: elfogult. De őszintén az, látjuk,
hogy sommáson kimondott és többnyire „landläufig”
ítélete való igazában nem kételkedik. Nem kíméli önmagát, igaz, kortársait sem. A nagyság, politikai, hatalmi
nagyság nem imponál neki, közéletünk tényleges vagy
vélt hatalmasságai iránt becsületesen és igaz hittel tiszteletlen. Ugyanakkor nem riad meg attól, hogy közéletünk
bukott szereplőiről, akikről ma mindenki más vagy illedelmesen hallgat vagy opportunistán csak rosszat mond,
azokról szépen emlékezzék, ha egykori benyomása valóban szép és pozitív volt. Egyáltalán, ennek a könyvnek,
amely a századfordulótól majd egy félszázad magyar
közéletét ábrázolja, majd az emigráció Dél-Amerikáig
vezető állomásait rajzolja, egyik legnagyobb értéke, hogy
írójában egy fikarcnyi opportunizmus sincsen. A másik
feltűnő jelenség, talán már kevésbé pozitív, hogy a szerző semmiben sem – revideál. Goethe azt mondotta:
„Nem azért éltem nyolcvan évig, hogy mindig ugyanazt
gondoljam.”
Nyisztor Zoltán azért élt hetvenhét évet, hogy akiről
és amiről egyszer véleményt alkotott, akár félszázaddal
előbb is, azt ma is ugyanúgy lássa. A könyv olvasója
kíváncsian halad a lapokon át, helyenként csóválja a
fejét, többször, – mint e recenzió írója is – felháborodik
egyes fejtegetéseken, de végigolvassa a könyvet s a megőrzendők közé teszi el.
Mert tudja, hogy igaz ember szólt minden sorában,
büszke, haragos, vitázó szellem, akinek aggastyán testében is úgy lobog a lélek, mint fiatal küzdő korában s aki
nem véletlenül írja a bevezető ajánlásban: „Emlékül
mindazoknak, akik harcoltak, harcolnak és harcolni fognak a katolicizmusért.” És a harcos crédó alatt, mint
vallomás, ott áll Horatius sora: „Impavidum ferient
ruinae...” – s Nyisztor Zoltán valóban egy összedőlt világ
omladékin áll – rettenthetetlenül.

Nyisztor Zoltán: „Vallomás magamról és kortársaimról”. – Róma, 1969. – 408 oldal. – 5 dollár.
„1893 december 28-án a debreceni római katolikus
templomban egy újszülött fiúcskát tartottak keresztvíz
alá... Kegyetlenül hideg téli vasárnap volt. Sarki szelek
dáridóztak a civis város felett s a keményre fagyott hó
élesen csikorgott a patkóval kivert csizmák alatt. A komaasszonyok nagykendőbe bugyolálva hozták a templomba és vitték haza az újszülöttet, nehogy a zúzmarás
tél megártson neki s talán azért is maradt meg benne
mindvégig egy berzenkedő irtózat a hideggel szemben.
Otthon azt mondták az ilyenre, hogy cigány-természet, ő
azonban világcsavargásaiban arra jött rá, hogy a gólya
hibázott, mert a trópuson kellett volna ledobnia...” Így
kezdődik Nyisztor Zoltán vallomása és az első soroktól
mindvégig sajátos, friss, élvezetes, pergő, színes emlékeket kapunk attól, aki vasutas szülők gyermekeként mindig az állomás közelében lakott s mindig úton volt, sorsa
Debrecentől Máramarosszigeten, Ungváron, Nagybányán
keresztül elvitte a nagy pillanatig, amikor a reggeli napsütéses párában megláthatta a római Szent Péter kupoláját. Végighurcolta az első világháborún, élt és tanult
Innsbruckban, volt menekült először, az lett másodszor,
világcsavargó, aki nem csak látott, hanem megfigyelt, s
nemcsak megfigyelt, hanem feljegyzett és megjegyzett.
Élvezetes, üdítő, tanulságos írás Nyisztor könyve. Aki
negyedszázadon át volt a magyar publicisztika érdekes és
sajátos jelensége, annak tolla egy cseppet sem kopott
meg, lendülete, dinamikája a régi.
Egy-egy környezetrajza és korrajza maradandó érték.
Irodalomtörténeti jelentősége van, ahogy megörökíti
gimnáziumi tanárát, Juhász Gyulát. „Igénytelen megjelenésű, horpadt mellű, rosszul öltözködő, alacsony termetű
emberke volt, akinek csak a szeméből parázslott valami
rejtett, megejtő tűz... Osztálytársaim a szelíd, szórakozott
tanárt látták benne, akit könnyű kijátszani, engem azonban mágikus erővel vonzott a költő.” A gimnazista
Nyisztor bejáratos lett Juhász Gyula albérleti lakásába,
majd élete alkonyán is találkozik vele, mint torzonborz
aggastyánnal. S a magyar irodalmi-, egyházi- és közélet,
valamint a publicisztika számos nagy egyénisége elevenedik meg a „vallomások” hasábjain, Prohászka, Bangha,
püspökök, kispapok, a gyerekkori iskolatárs Korvin Klein Ottó éppúgy, mint Vass József vagy Grieger Miklós,
egy régi bestseller címével szólva: jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikek egyaránt. Színes, eredeti alakokkal
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RÁKOSY GERGELY:

L ÁNG , PARÁZS, HAMU
Hatra beszélték meg a találkozót, de Vid már negyedórával előbb ott volt a presszóban. Végre eljött a
nap, amikor reggeltől estig kitartott amellett, amin már
több mint három hete nyüglődött. Eleinte csak futó gondolat volt, aztán néhány nap múlva már elalvás előtt
jelentkezett, és egy hét múlva ott tartott, hogy nem tudta
kikapcsolni, fél éjszakát töprengett, s csak hajnal felé
rázódott bele valami kellemetlen, kába félálomba. Töprengése az első napokban abból állt, hogy rajta akarta
kapni magát vagy Ágit, hol is hibáztak, vagy tulajdonképpen melyikük hibázott. Nem sikerült. Nem tudta
volna megmondani, hibáztak-e, s ha igen, melyikük.
Próbált visszaemlékezni összekoccanásokra, ideges szavakra, mozdulatokra, ajakbiggyesztésre. Nem is volt
közöttük az utóbbi időben összekoccanás, semmi. Moziból jövet újabban, talán két hónapja van így, ügyesen,
félszavakkal kiszedték egymásból, tetszett-e vagy sem a
film, mi tetszett benne, mi nem, aztán mindketten hátráltak, engedtek, s fele-fele alapon nagyban helyeseltek
egymásnak. Újabban gumikardokkal vívtak. Eleinte úgy
tűnt, hogy ez remek dolog.
Legbelülre ment, egyik barátja katakombának nevezte
ezt a műkőlap falú helyiséget, de ő szeretett itt üldögélni.
Az ablakok mellett ülők, mintha akváriumban lennének,
mintha kirakatban élő próbabábuk. Persze van, aki szeret
próbabábu lenni. Ő nem, ő itt belül szeretett meghúzódni,
s bensejében boldog zsongással várni Ágit. Ha valamit
meg tudott fogni, hát tán ez volt az egyetlen: ez a boldog
zsongás szűnt meg benne az utóbbi időben. S a mélységélesség változott. Múlt hónap közepén történt, hogy egyszeriben észrevette, milyen feszülően izmos, jó formájú
lába van egyik kiszolgálónőnek. A parányi szökőkút
melletti asztalnál fizettek, a nő előredőlt, amint az aprót
leszámolta, szoknyája a térdhajlata fölé billent. Ági
nagyban magyarázott valamit, de ő nem is figyelt rá, a
kiszolgálónő lábát nézte, s a három, konyaktól, sörtől,
melegtől vörös arcú férfi bizalmaskodó, így távolról is
pimasz kedélyeskedését. Ági beszélt, s ő arra gondolt,
mily undorító, hogy két, három, négy forint borravalójukkal s egymást hergelő csordaszellemeskedésükkel
szinte jogot formálnak a nőre, mert van egy sablonelképzelésük. Dühöngött a három, összhangban dürgő fajdkakasra, pillanatnyi indulata szerint legszívesebben odaugrott volna, hogy felképelje őket, de azért a nézést nem
hagyta abba, pedig tudta, hogy Áginak jobb a lába, karcsúbb a bokája, hosszabb a lábszára.
Addig mindig úgy volt, hogy csak Ágira figyelt, ha a
szavaira nem is mindig egyforma intenzitással – például
ha Piri barátnőjéről mesélt, akkor a legkevesebbel, mert
Piri minden bemondását és esetét már majdnem kívülről
tudta –, de rá figyelt akkor is, a szemére, szájára, a nagy
magyarázgatásban a jobb szemöldöke tövénél megjelenő
ráncra. Élvezet volt nézni, ahogy Ági beszélt. Amint
acélkék szeme tágult-szűkült, amint önkéntelen mozdulattal megigazította hamvasszőke, fiúsra nyírt haját; ked-

ves arcának játékosságát, akaratos állának durcáskodó
gömbölyűségét. S akkor hirtelen azon vette észre magát,
hogy a kiszolgálónő lábát nézi. A mélységélesség változott.
Jobbra, félig a szűrt napfényben a megszokott asztaluk szabad volt. Szerette ezeket a legömbölyített sarkú,
háromszög-asztalokat, tavaly mindig úgy ültek a kis,
eléggé kényelmetlen műbőr karosszékekben, hogy a
térdük könnyedén összeért, de idén ezt már nevetségesnek találták, jobban mondva, más találhatta volna annak,
s így felhagytak vele. Nem is lett volna értelme, megvoltak a biztos napjaik, amikor szabadon szerethették egymást. Kedden az ő házinénije látogatta meg programszerűen a nővérét, ahonnan este kilenc előtt sosem jött meg,
Ági pedig minden péntekre mozijeggyel kedveskedett a
szüleinek, ne unatkozzanak a televízió-szünnapon. Semmi értelme nem volt már rég ennek a gyerekes térd játéknak.
Egy üveg vörös bort rendelt, s két poharat kért. Fél
évvel ezelőtt még nagy ritkaság volt, ha megittak egy kis
konyakot vagy egy vermutot, fekete mellett is nagyon jól
érezték magukat. Sőt, fekete nélkül is. Tavaly egyszer
estefelé végigmentek a Váci utcán, szorosan egymás
mellett mentek, kinyújtott kezük ujjai ölelkeztek. Átmentek a forgalmas Vörösmarty téren, s visszagondolva
szinte időtlen pillanatok alatt értek a Kiskörútra. Sokszor
emlegették. Vid azt mondta: – Semmi másra nem emlékszem, akárhogyan is erőltetem magam, csak hogy kékesen világítottak a kirakatok, fekete volt a járda az esőtől,
s hogy egyszer lépést váltottunk. Meg az ujjainkra, ahogy
ölelkeztek. Te emlékszel másra? Valakire, aki szembejött, vagy valami kirakatra? Bármire? – Én nem – mondta
Ági. Mostanában azonban mindig ittak valamit. Jobban
telt az idő.
Töltött az egyik pohárba, felhajtotta, rágyújtott, aztán
megnézte az óráját. Háromnegyed hat múlt öt perccel.
„Tíz perc múlva itt lesz Ági – gondolta. – Legkésőbb
tizenöt múlva. Nyugodtan és higgadtan kell mindent
elmondanom. Semmi jelenet, semmi izgalom, semmi
rekedtség.” De máris nyugtalan volt. Megköszörülte a
torkát, mintha azonnal beszélnie kellene, aztán újabb
pohárral töltött a borból. Szerette a vörös bor tömör,
fanyar ízét, de most nem is érezte. „Láng, parázs, hamu”
– járt a fejében. A hasonlatot igen hatásosnak találta.
„Ágikám, figyelj rám, meg fogsz érteni, mindig megértettél. Láng, parázs, hamu. Figyeld a sorrendet. Meg
fogsz érteni. A láng gyönyörű, kékessárgán lobog, nemcsak melegít, gyönyörködtet is. a parázs már kevésbé
játékos, kevésbé is gyönyörködtető, de melegít, izzik,
tagadhatatlan. A hamu viszont szürke, hideg és kietlen.
Mindketten bemocskolódnánk tőle...” – Egészen kimelegedett, pillanatra úgy érezte, mintha Ági máris ott ülne
mellette. Mégis kár volt ennyivel korábban jönni, így
egészen megmerevedik és kiizzad, mire Ági ideér. Jobb
lett volna sietősen, néhány perccel később jönni, s még a
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mozgás nyugtatásával ereiben megfogni Ági karját: „Na,
most és mindjárt beszéljünk arról, amiről beszélni kell.”
– Vagy tán jobb lenne nem is rá nézni, hanem a kis szökőkút fehér buborékaira, s közben halkan beszélni, mikor
pedig túl van a dolgon, lassan ránézni a lányra?
Ismét az órájára pillantott. Hat óra. Néhány pillanat s
feltűnik Ági hosszú lépteivel a kis asztalok között (a
járását külön szerette, utálta a tipegő nőket), már messziről mosolyog... De nem, lehetetlen, hogy hat óra lenne.
Ilyen gyorsan nem múlhat el tíz perc. Tán megbolondult
az órája. Felállt, előrement a hosszú pult mellett, s a
sarokablakon kipillantott az utcai villanyórára. A mutató
éppen akkor ugrott odébb a tizenkettesről. Hat óra egy
perc. Pontos az órája, nem is tudta hirtelen, miért volt ez
annyira fontos. Állt, szinte gondolattalanul, mögötte
sziszegett, és illatos kávégőzt fújt a több karos, lapos
presszógép. Itt elől minden asztal foglalt volt. Kinn a
villanyrendőr sárgáról zöldre váltott, s mintha valami
láthatatlan gumiszalag pattant volna fel a járdán toporgók
elől, versenyszerűen tódult a tömeg az úttestre. A kavargásban megvillant egy cirmos esőkabát. Vid feleszmélt,
megfordult, visszasietett az asztalához, nem akart itt elől
a szikrázó neonok fényében találkozni Ágival. El volt
szánva, hogy azonnal a tárgyra tér, s ez körülményes és
fonák dolog lenne másokat kerülgetve, az asztalok közt
kacskaringózva.
Már elhelyezkedett a székén, mikor észrevette, hogy
valaki ül az asztalánál. Látta, persze látta, de azt hitte a
másik asztalhoz tartozik, mert oldalt ült, keresztbe vetett
lábbal. Mikor a pohárhoz nyúl, egy lehetetlenül hosszú
vörös körmös kéz billentette a cigarettáját az asztal közepén álló hamutartó fölé. Elengedte a poharat. „Hihetetlen, hogy milyen figyelmetlen emberek vannak – gondolta. – Három szék van az asztal körül, az egyiken a táskám, az asztalon üveg két pohárral, lehetetlen nem észrevenni. Az ember feláll valahol a világban egy asztaltól,
és sosem lehet biztos benne, hogy a következő percben
leülhet-e még hozzá.”
– Bocsánat, de én ültem ennél az asztalnál – mondta.
– Tessék? – Fiatal nő volt, néhány évvel még Áginál
is fiatalabb lehetett, tán húsz éves, fojtó púderszagot
árasztott maga körül. Némileg zavarban volt, de nem
mozdult, pöccintgette a cigarettáját, sűrűn pislogott a sok
festéktől összeragadt szempilláival, nem lehetett tudni,
Vidre néz-e vagy máshova.
„Még nekem kell bocsánatoznom, a keserves mindenit – gondolta Vid, s mindjárt utána: – Micsoda hülye
volt, aki kitalálta, hogy mindenki szép, aki fiatal.” Esküdni mert volna, hogy az izzadt, mosdatlan bőrére pamacsolta rá a púdert. – Várok valakit. Csak egy pillanatra
mentem ki – mondta.
– Mindenki vár valakit – mondta a lány. – Régi dolog.
– A két poharat nem viccből hozattam ki – mondta
Vid.
– Majd leveszi a táskáját a székről, ha megjön a valaki – mondta a lány. Lassan beszélt, elnyújtott orrhangon.
– Ha megjön!
– Azt a mindenit! – mondta félhangosan Vid. Felkapta az üveget, hozzáfogta a két poharat, s a másik kezével

SOROK R ÁKOSY G ERGELYRŐL
Budapesten született, 1924-ben, de élete nagy részét dunántúli megyékben töltötte, Somogyban,
Veszprémben, Zalában, Baranyában.
Mint a második világháború után jelentkező írónemzedék több egyénisége, Rákosy Gergely is
gyermekmesékkel kezdte, „A csodálatos trombita”
című kötetével, 1963-ban. Országszerte viharos sikert aratott később „Az óriástök” című szatirikus
kisregénye, amely a funkcionáriusi stupiditást gúnyolja ki, azt a szellemet, amely már annyi szenvedést, egyéni és kollektív tragédiát okozott az emberiség történetében.
Az újabb írónemzedéknek talán Rákosy Gergely
a szatirikus vénával leginkább megáldott tehetsége.
Gúnyolódása intellektuális, mint Bemard Shaw-nál,
de együttérző és emberi is, mint Móránál. „Mondok
mást” és „Elmarasztalva: Brigitte Bardot” című elbeszéléskötetei kitűnő megfigyelőnek mutatják. Ha
egyes írásain érződik is a mai hazai alkotási lehetőség korlátainak nyoma, a publikálási lehetőség áraként egy-egy mondatban vagy szakaszban lefizetett
kötelező obulus, írói elve – mint minden vérbeli íróé
– nyilvánvalóan a „l'art pour l'art”. Az „Új Európa”
1968 júliusi számában ismertette részletesen Rákosy
Gergely írói egyéniségét.
felragadta a táskáját. – Hát azt hiszi, meséket találok ki?
Elmegyek akkor én.
– Na jól van, nyugi – mondta a lány. A háta mögötti
asztalnál éppen fizettek. – Nem kell mindjárt a plafonra
mászni. – Elnyomta a cigarettáját, áttette a túlsó asztalra
a limonádéját, de nem is átült, hanem átcsusszant a
szomszéd asztal egyik székére.
Vid rágyújtott, töltött még egy pohárral, s aztán még
eggyel. Jól felidegesítette magát. Meglötyögtette az üveget, fél literes volt, s már éppen rendelni akart egy újabbat, mikor eszébe villant: ha az a cirmos esőköpenyes
Ági volt, akkor már rég itt kellene lennie. Vagy tán ruhatárba tette a kabátját? Megrázta az óráját. Negyed hét.
Már tízszer itt lehetne ruhatárral együtt. Elnézte, nem
Ági volt.
„Láng, parázs, hamu. Láng, parázs, hamu. Láng, parázs, hamu. A hamu bemocskol mindkettőnket” – járt a
fejében. Viszont ez a láng, parázs, hamu hasonlat elég
régimódi, dohszagú. Meg aztán nem is konkrét. Sokkal
jobb lesz onnan megközelíteni a dolgot, hogy az egésznek nincs semmi értelme. Másfél éve gyűjtenek lakásra.
Először öröklakásra gondoltak, de mikor megtudták a
közel negyedmilliós árat, véglegesen és azonnal elvetették a gondolatot. Maradt a szövetkezeti lakás. Másfél évi
gyűjtésük eredménye tizenkétezer forint. Tehát még
hosszú évek elérhetetlen távolában lebeg ez is. S ha végre meglesz a pénz, majd a Külső-Zuglóban vagy Farkasréten kapnak lakást, s ő járhat be a Keleti Károly utcába,
a Statisztikai Hivatalba, s Ági Újpestre, az iskolájába. A
negyed életüket villamoson tölthetik. Vagy az milyen
megoldás, ha albérletbe költöznek, és még köhögniük is
csak lelkiismeret-furdalás árán lehet? Vagy az milyen, ha
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Ágiék egyszobás lakásába? Négyen éljenek egy szobában, vagy az öregek a saját lakásuk hideg konyhájában
éljék le utolsó éveiket?
„A boldog és boldogtalan házasságok okairól kellene
egyszer hivatalunknak statisztikát készítenie. És hogy
érző ember boldogsága épülhet-e mások boldogtalanságára” – gondolta.
De hol marad Ági? Soha nem késett. Ha valami közbejött, akkor is időben telefonált. Ági maga volt a biztos
biztonság.
„A lényeg az egészben, s ezt kell megmagyaráznom
Áginak: nem szabad, hogy a gyönyörű szép szerelmünk
tönkremenjen. Mert akkor már az emlék sem lesz szép.
Láng, parázs, hamu – mégsem olyan hülyeség.”
Még vár öt percet. Nézte a másodpercmutatót, amint
ideges rángásokkal körbeszaladt. Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. Csuda rossz lehet annak, aki csak úgy
üldögél itt, ha akár a legfinomabb konyak mellett is, de
nem vár senkit. Nem is ha nem vár senkire, hanem ha
nincs, akit várjon.
A szék mellette siváron üressé vált. Már régen itt kellene lennie Áginak, itt kellene ülnie, magyarázgatnia a
kedves gyerekes hangján, s feléje csúsztatnia minden
porcikájában ismerős kezét, hogy ő rátehesse a magáét.
„Aranyos Ágikám” – gondolta, de a székre nézett, az
nagyon üres volt, s ő tudta: Ági nem jön, nem jöhet.
Valami történt. Néhány lépésre állt csak tőle a kiszolgálónő, ő mégis szinte kétségbeesetten kiáltotta: – Fizetek!
A maradék bor eszébe sem jutott, felállt, felkapta a
táskáját, indult. A lány asztala mellett újra érezte az émelyítő púderszagot, s hallotta, amint a lány dünnyögő
orrhangján utána szól: – Valakit várok! Cö-cö...
Szerencséje volt, a buszmegálló melletti taxiállomáson éppen benn állt egy kocsi. Bemondta a
címet, s hátraült, egyedül akart lenni, nem tudott volna
most beszélgetni senkivel, semmiről. Ahogy a kis utcába
befordultak, előreejtett a sofőrnek egy húszast, s még
egészen meg sem állt a kocsi, máris kiugrott, és becsapta
az ajtót.
Berohant a homályos kapualjba, a lift előtti öt lépcsőt
átrepülte, s az akna dróthálójába akasztva két ujját, a
főlépcső felé penderült. Egyenest neki Áginak.
– Ági!
– Haragszol, ugye? Jaj, ne haragudj! – Mintha már
nagyon-nagyon régen nem találkoztak volna, úgy álltak
egymással szemben. – Tudod, mintha meg lettem volna
babonázva ezzel a dög harisnyakötővel. Eltört az egyik
csat, tudtam, valahol kell lenni egy tartaléknak, nagy
nehezen megtaláltam, erre leszakad a másik gumi, aztán
a harmadik... Ez az egy van, mióta gyűjtünk, nem vettem... Ugye, nem haragszol?

TŰZ TAMÁS:

MÚLT ÉS J ÖVŐ
Hozzásímulok a hajlékony csigolyákhoz,
a tekervényes idegekhez.
Modern és elvontabb az élet ma,
mint Horáciusz arany napjaiban.
Persze zaklatottabb, berzenkedőbb
és félelmetesebben villogó is.
Okultunk sok mindenen.
Egybeforrtunk a légkör változásaival.
Hadonásztunk is egy kicsit, értelmetlenül.
Becézgettük tébolyult elgondolásainkat.
De a letűnt korszak csonkjain új élet
szökött sarjba, s lehet, hogy túl is ragyogja
majd a múlt eszelős föllobbanásait.

CSERE A CSERÉÉRT
Színt váltok újra, földet, űrt:
bolygó világfi megyek mindenüvé,
hol orgonasövényt,
sudárló fákat látni
s fejét már felüté
a klastrombéli szép gledícsia,
a kosbor; pönög a nyárfaág,
cirógatja a haranglábat s a kolostor
ripacsos vén falát.
Csereberélem félholt terveim,
suttyomban vágyam kettészelem.
Átváltozom, mint Daphne –
ma épen újhold van –
kibontom gyökerem.
Kileskelek a vízre, kikötődarúkra,
ott már tolong a nép.
Dohányszagú zugát tündérivé hazudja,
elkölti mindenét.
Álmatlan testamentumomba burkolózom
és jó nagyot sunyok,
míg csak meg nem támad a túlvilági mólón
egy óriás szúnyog.
A földgömb másik oldalán talán majd jobb lesz.
A térképben hiszek.
Kardjával mélybe hull a jó öreg
Damoklesz, fölötte éj zizeg.
– Ágikám! Aranyos Ágikám.
Akkor este ugyanúgy mentek végig az utcákon, mint
régen a Váci utcán, csak egymásra figyelve, ölelkező
ujjakkal.
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

A NÓTÁZÓ DUNÁNTÚLI POÉTA
– Pálóczi-Horváth Ádám –
1760 május 11-én született Kömlődön. Apja református pap volt és papnak szánta gyermekét is. A debreceni
kollégiumban tanult, de a kollégiumot otthagyta, jogot
végzett, aztán lassacskán szép birtokot vásárolt a Balaton
mellett. Hírnevét „HUNNIÁS” című Hunyadi-ról írt
époszával szerezte. Nagy volt a tekintélye költőtársai
előtt. Csokonai, akit vendégül látott házában, három
verset is intézett hozzá. Egyikben tréfálkozva írja:
Míg lehelnek tüdője hólyagjai,
Addig igaz tisztelője s híve lesz
Csokonai.
Berzsenyi ódában magasztalja a „HUNNIÁS” szerzőjét:
Múzsa! te Horváthot hajdan
szárnyadra emelted,
Amikoron Hunyadit lantján
hirdette s az Árpád
Vére dicsőségét magyarul
harsogta közöttünk.
Ó, te hevítsd lelkét, hangját
régolta sóhajtjuk.
Kazinczynak Horváth Ádámhoz írt terjengős költői
episztolájában pedig ezt olvassuk: „Igazabb unokáim
örömmel emlegetik: Horváthjáért mint ége Kazinczy.”
Mert Kazinczy jó ideig szíves barátságot tartott a dunántúli költővel, 1789 novemberében fel is kereste szántódi
otthonában. Útleírásában kitűnő portrét rajzolt róla:
„Horváth harminc éves, feleséges, de gyermektelen,
középszerű magasságú... Igen fekete, szálas bajúsza
elfedi száját; hajai pedig, melyek természettől göndörök,
mind oldalról, mind copf gyanánt hátul csombókmódra
vannak megkötve; veres paszomántos nadrághoz egy
tengerszínű rövid mentét vesz, s egy kalpagformára metszett nyusztos veresbársonyú süveget. Víg, pajkos, tréfás,
elmés... társasága igen kedves. A legkényesebb párizsi
ízlésű dáma is elfelejti, hogy neki bajúsz borítja be száját,
hogy hajai tornyokra nincsenek fürtözve, hogy dohány
parfümírozta ruháit; s gyönyörködve múlat társaságában.” Mert a társaságot módfelett kedvelte. 1814-ben a
göcseji Petrikeresztúr faluban maga köré gyűjtötte a
környék verselgető nemesasszonyait és kisasszonyait és
megalapította velük a „Göcseji Helicont”. Ezek a lelkes
hölgyek persze jobban értettek a baromfitenyésztéshez,
mint az ó-klasszikus poézishez. De Horváth közülük
választotta harmadik feleségét, akit különben ő nevelt
kiskorától, Kazinczy Klárát és a verselgető ifiasszony
boldoggá tette a költő öreg napjait.

Egész életében gyűjtögette a régi és korabeli énekeket, saját szerzeményeit éppúgy közéjük keverve, mint
„némely fajtalanabb darabokat”, valamint szent énekeket.
Kéziratban ránk maradt gyűjteménye – amely csak 1953ban került kiadásra – a magyar népköltészet és népzene
felbecsülhetetlen kincsesbányája. Gyűjteményének a
címe és ajánlása is sokatmondó. így hangzik:
„Ó és új mintegy ötödfélszáz énekek, Ki magam
csinálmányja, ki másé. Az értelmes magyaroknak, akik
az itthonit szeretik és becsülni tudják, ajánlja a szerző.”
A bevezetésben, vagy mint ő nevezi: „Jelentésben”, rendre elmondja, mit gyűjtött, hogyan gyűjtött, mi volt a célja
munkájával?: „Ót és újat írtam öszve és adok itt elő,
hazafi barátom! A névnek nincsen semmi titkos értelme.
Azt akarom vele, hogy nemcsak a magam csinálmányi közt vágynak harminc-negyven esztendősök, gyermekkorombeliek, hanem a másunnan vettek sorában is
találhatni a kurucvilággal egyidőseket, sőt régebbieket
is...
Nem átallottam gyermekebb időmkori énekeimet is
ideírnom, melyek ha hellyel-közzel ízetlenek is, ha sokakhoz érdemtelenek is, senkise neheztelheti, hogy őrzöm magam szülöttjeit a haláltul, szintúgy mint minden
élő állat a tőle származottat... Amely régibb és újabb
énekeket másoktul vettem, gyermekkoromtól fogva hallottam és megtanultam, azokra csak igen kevés jegyzést
teszek, mivel csak arra a kegyes gondosságomra tartoznak, hogy megmentsem őket az örök haláltul. Tudni való
és soknál egész a neheztelésig tudva van, hogy én a réginek nagy becsülője vagyok.
Itt is megvallom, hogy egy olyan régi, kurta darabnak, mint a „Patyolat a kuruc” károbbnak tartom örök
elveszését, mint a hódoltató táborból egy hatvan fontos
ágyúnak... Sok van ezekben az énekekben, amelyeknek
énekhangjai, vagy amint mondják: nótái vagy áriái is a
magam munkája...” Gyűjteménye 357 dallamot tartalmaz, ebből 45 saját szerzeménye.
Költeményei mutatják, hogy Horváth Ádám kitűnően
verselt, a ritmusai frissek, tőrölmetszett nyelvét népies
zamata-íze teszi kedvessé, élvezetessé.
Behatóan foglalkozott a magyar versélés elméleti
problémáival. Kortársai a „Hunniás” költőjét tisztelték,
ma a magyar zenetörténet tartja számon, mint a magyar
zenei folklór legelső úttörőjét, aki – Szabolcsi Bence
szavaival: „a magyar népi zene kultúrájának az első tudatos, határozott programot követő felismerője és apostola.”
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

A DICSEKEDŐK
Volt egyszer egy ember s annak
három fia. Ez az ember a két idősebbik fiát mesterségre adta. Az egyikből borbély, a másikból kovács lett.
A legkisebb fiúnak nem kellett
semmiféle mesterség. Ez beállott
katonának.
Esztendő múlt esztendő után, a
fiúk nem jártak haza. Egyszer aztán
levelet kaptak, hogy siessenek haza,
ha még életben akarják látni az apjukat. Jöttek is a fiúk azonnal, s hát
csakugyan halálán volt az apjuk.
– Ó, édes fiaim – örvendezett a
haldokló ember –, csakhogy még
egyszer láthatlak!
Mondjátok el nekem, melyik mire vitte. Jól kitanultátok-e a
mesterségteket?
Mondta a legidősebbik:
– Ne búsuljon, édesapám! Én jól
kitanultam a mesterségemet. Úgy
tudok beretválni, hogy a nyulat futtában megberetválom.
– Na, ez igen szép – örvendezett
az öregember. – Ha olyan jól tudsz

beretválni, akkor te a jég hátán is
megélsz, édes fiam.
– Érettem se búsuljon, édesapám
– mondta a második legény, a kovács. – Én meg úgy kitanultam a
mesterségemet, hogy a lóra futtában
felverem a patkót, meg le is veszem
róla!
– Ó, de jó, istenem, ó de jó! – örvendezett az öregember.
Aztán a katona fiát kérdezte:
– Hát te, fiam, milyen katona
vagy? Jól tudsz-e bánni a karddal?
– Jól ám! – mondta a katona. –
Hallgasson csak ide, édesapám.
Egyszer sétáltam az utcán, mégpedig
a legfényesebb ruhámban. Amint
sétáltam, hullani kezd az eső.
Hej, uram teremtőm – gondoltam
magamban –, most mit csináljak?
Megijedtem, hogy az eső átáztatja az
én szép atillámat. No, nem gondolkoztam sokáig. Hirtelen kirántottam
a kardomat, s olyan gyorsan vagdalkoztam magam körül, hogy egy csepp
eső sem esett rám.

Hej, hogy csudálkozott a többi
katona, amikor visszamentem a
kaszárnyába! Kérdezték, mit csináltam, hogy nem vert meg az eső.
Aztán jött az ezredes úr. Az is
megkérdezte. Haptákba vágtam
magamat, s mondtam:
– „Jelentem alássan, vitéz ezredes úr, nem csináltam én egyebet,
csak kirántottam a kardomat, s azzal
visszavertem az esőt!”
„Derék vitéz vagy, fiam” –
mondta az ezredes úr, s egy zacskó
aranyat adott ajándékba.
– Ó, istenem, istenem – örvendezett az öregember – most már igazán
nyugodtan halok meg! Látom, hogy
megéltek a magatok mesterségéből.
Nincs szükségetek arra a pénzecskére, amit lassanként összekuporgattam.
Hej, hogy lekonyult a dicsekedő
fiúk orra. Úgy elment a kedvük a
dicsekedéstől, hogy soha többet nem
dicsekedtek.

A KULCS
Hol volt, hol nem volt, hetedhét
országon innét, az Óperenciástengeren túl, még az üveghegyen is
túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt
egyszer egy szegény ember s annak
egy fia. Két kicsi ökör s egy darab
szántóföldecske: ennyi volt a szegény ember gazdagsága.
– No, fiam – mondta a szegény
ember –, fogjuk be az ökröket, s
menjünk, szántsuk meg a földecskénket.
Egykettőre befogták az ökröcskéket, kimentek a mezőre, ott beleálltak a földecskébe, de még hármat
sem fordultak, nagyot kiált a fiú:
– Nézzen ide, édes apámuram!
Kulcsot találtam.

– Az ám – mondta a szegény
ember –, ez csakugyan kulcs. Hát ez
te hol találtad?
– Ezt én a barázdában, édes
apámuram.
– Ejnye, ejnye – mondta a szegény ember –, de jó volna, ha ládát
is találnál hozzá, s az a láda tele
volna arannyal meg ezüsttel!
– Hej de jó volna! – mondta a fiú
is.
Aztán tovább mentek, mendegéltek, de most már kettőt se fordultak,
megint nagyot kiált a fiú:
– Nézzen ide, édes apámuram!
Ládát is találtam!
– Az ám – mondja a szegény
ember – ez csakugyan láda. No, édes
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fiam, próbáljuk meg, hogy talál-e
bele a kulcs.
Egyszeribe megpróbálták, s hát a
kulcs talált a ládába. Nosza, kinyitották a ládát, szép lassan felemelték a
fedelét, aztán nézték, nézték, vajon
van-e benne arany meg ezüst. Hiszen
nézhették, mert nem volt abban sem
arany, sem ezüst, de még csak réz
sem.
Na, mit gondoltok, mi volt benne?
Egy icipici, kurta farkú egerecske!Ejnye, ejnye, ha legalább hosszú
farka lett volna az egerecskének!
Bizony mondom, ha az egerecskének
hosszú farka lett volna, az én mesém
is tovább tartott volna.
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Hátra ne lépj, inkább kettőztesd minden erődet... (Kisfaludy K.)

H ITBÉLI SZABADSÁG
BETHLEN GÁBOR
(1620 augusztus 25)
Bethlen Gábor királlyá választásának 350. évfordulója lesz augusztus
25-én. A legtöbb embert megszédíti a nagy tisztség, lehet, hogy csak az
igazán nagyok tudják megőrizni ilyenkor is tisztánlátásukat. Ezek közé
tartozott Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem. Már az 1619-20-as pozsonyi
országgyűlés megválasztotta Magyarország fejedelmévé, mégpedig méltán, hiszen fegyvereivel valóban meghódította a töröktől meg nem szállt
Magyarországnak majdnem egész területét. 1621-ben a besztercebányai
országgyűlés, amelyen ott voltak a francia, lengyel, török, morva és sziléziai követek is, Magyarország királyává is kikiáltotta. Bethlen Gábornak
kezében volt a Szent Korona is, mégsem koronáztatta meg magát. Hogy
miért nem, talán legjobban az egykorú vers fejezi ki, amelyben az ismeretlen szerző sorban megszólaltatta a harmincéves háborúban részvevő
uralkodókat. Bethlen Gábor önvallomása így végződik:
Emlékezetemre
S nagy dicséretemre
Az lészen jutalmam,
Hogy királyi székben,
Pozsonyi gyűlésben
Közvoksul választattam,
Melyre én magamat
Minden érdem alatt
Ugyan nem méltóztattam.
Elég vala nékem,
Hogy vala érdemem,
Az magyar koronára,
Nem akartam venni,
Fejembe tétetni
IMRE SÁNDOR
(1820 augusztus 6)
150
esztendeje
született
Hegyközpályin, 1900 december 21én halt meg Hódmezővásárhelyen.
Irodalomtörténész volt és nyelvész,
egyetemi tanár, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja. Nyelvészeti
munkái közül a „Magyar mondattan”
(1861), a nyelvújítással foglalkozó
tanulmányai, „Kazinczy nyelvújítása” (1862), „A magyar nyelvújítás
története” (1896) és a magyar nyelvtörténettel foglalkozó írásai a legjelentősebbek.
Imre Sándor Debrecenben tanult,
ahol Arany János osztálytársa volt.

Másnak gyalázatjára.
Csak tartsa határát,
Ám viselje gondját –
Nincsen bosszúságomra.
De az közigazság,
Hitbéli szabadság
Igen nagyok előttem,
Melynek oltalmára,
Bosszúállására
Magamat lekötöttem.
Ha ki ellenem jár,
Míg életem fönnáll,
Kardomat le nem tészem!
1840-ben, 20 éves korában fejezte be
a jogi és teológiai tanfolyamot.
Volt tanár Hódmezővásárhelyt;
Hunfalvy Pál felszólítására a Magyar
Nyelvészet munkatársa; a debreceni
kollégiumban a klasszika-filológia
tanára, majd később a debreceni
akadémia magyar nyelv és irodalom
tanára.
Széleskörű gazdag nyelvészeti és
irodalomtörténeti munkássága, melyet egyre nagyobb buzgalommal
folytatott, mind több és több elismerést vívott ki számára. A kolozsvári
egyetem szervezésekor (1872) kinevezték a magyar tanszékre. 1886-ban
vonult nyugalomba, Hódmezővásárhelyre.
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Műveit elsősorban alapos előtanulmányok, a források biztos ismerete, nagy adatkészlet és megbízható
alaposság teszik rendkívül értékessé.
Könyvein kívül számos irodalomtörténeti tanulmánya is megjelent szakfolyóiratokban. Dolgozatait 1897ben a Kisfaludy Társaság adta ki két
kötetben „Imre Sándor irodalmi
tanulmányai” címmel.
LAVOTTA JÁNOS
(1820 augusztus 11)
150 esztendeje halt meg a Zemplén-megyei Tállyán. Zeneszerző volt
és jogász. (Született 1764 május 5,
Pusztafödémes, Pozsony megye.)
Atyja a Helytartótanács hivatalnoka
volt Pozsonyban. Tanulmányait
Nagyszombaton és szülővárosában
végezte. Később Pestre került, ahol
jogot hallgatott. Már ez alatt az idő
alatt sokat muzsikált Pesten. Ezután
egy ideig hivatalnokoskodott, később nevelő volt a Zichy-családnál,
végül teljesen a zenei pályára lépett
és a pestbudai magyar színjátszó
társaság „muzsikadirektora” lett. Élt
egy ideig Miskolcon, volt a kolozsvári
színtársulat
„orchestrum
directora”, Debrecenbe egy „kótásbolt” tulajdonosa, tanított hegedűt és
zongorát és hosszabb időt töltött
különböző nemesi kúriákon. Nyugtalan, hányatott élete volt, a magyar
zene történetében nagy szerepet
játszó úgynevezett „virtuóz-triász”
tagjának. (A másik kettő Bihari és
Csermák.)
Nagyjelentőségű
úttörője
a
verbunkós muzsikának, ő az első, aki
nagyobb, átfogóbb formában kísérelte meg a verbunkost feldolgozni.
Stílusa nem egységes. Egyes szerzeményei teljesen a nyugati zene
hatását tükrözik, így pl. nagy számmal fennmaradt német táncai, menüettjei, kontratáncai, polonaiseei, stb.
A budapesti Nemzeti Zenedében
számos eredeti kéziratát őrzik,
ugyanitt van ismeretlen festő által
készített arcképe is.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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CARL GUSTAF STRÖHM:

O ROSZ VÉGCÉL
Hónapok óta keringenek a hírek, hogy a Kreml falai
mögött hatalmi harc folyik. Ezzel magyarázták többek
között azt, hogy Brezsnyev főtitkár nem utazott el Bukarestbe a szovjet-román barátsági szerződés aláírására.
Amíg ezek a híresztelések Brezsnyev pozíciójának megingásáról beszéltek, korábban Koszigin helyzetének a
meggyengüléséről hallottunk híreket. A londoni „Daily
Mail” jelentette, hogy Koszigin miniszterelnök lemondása
küszöbön áll. Moszkvából viszont nyugati tudósítók ironikus hangon és a Kreml-asztrológusok címére szóló
oldalvágással megjegyezték: Koszigin már évek óta folyton lemond, de még mindig a hivatalában van.
A 24. pártkongresszus közeledtével mindenesetre egyre többet tudhatunk erről a kérdésről. Egyelőre csak bizonyos jelek vannak. Ezek a következők:
Nemrégiben egy úgynevezett választási gyűlésen
Koszigin volt az egyetlen, aki a gazdasági reformot védelmezte, sőt azt állította, hogy a reformnak nagy sikere
van. Ezzel szemben Brezsnyev az utóbbi időben egyre
gyakrabban és egyre inkább autokratikus módon nyilatkozott a gazdasági problémákról és e gyakori megnyilatkozások során a reformot egyáltalán nem említette. Ehelyett 1969 decemberében élesen bírálta a szovjet gazdasági helyzetét, márpedig tudnivaló, hogy a gazdasági élet
irányításáért Koszigin a felelős. Ehhez járult még, hogy
Brezsnyev e beszéde után a szovjet sajtó hevesen megtámadott több olyan minisztériumot, amely Kosziginnek
van alárendelve.
A Brezsnyev körül kialakult neo-sztálinista csoport
tehát a belső vitában világos álláspontot foglalt el. A
szovjet kommunista párt ideológiai folyóiratai újabban
ismét hangoztatják, hogy a politika fontosabb, mint a
gazdaság, és állításuk alátámasztására Leninre hivatkoznak. A „Kommunist” című moszkvai folyóirat májusi
száma bírálta azokat, akik a gazdasági élet irányítását
politikamentesnek óhajtják látni és azt írja, hogy az ilyen
felfogás veszélyezteti a párt uralmát.
Ugyanúgy, ahogy Csehszlovákiában a gazdasági reformert, Ota Síkot tették meg bűnbaknak, a moszkvai
ideológusok most szintén összefüggést kreálnak a gazdasági reform és az ellenforradalom között. Aki az elsőt
akarja, az óhatatlanul felidézi a másodikat, – mondják
ezek a neosztálinista cikkek. És talán éppen ez a pergőtűz
a magyarázata annak, hogy Koszigin miniszterelnök miért

védi oly gyakran és szemmel láthatóan a gazdasági reformot, amelyet egyébként az idők folyamán már eléggé
szétvagdaltak és megcsonkítottak.
Brezsnyev szerepének és jelentőségének megnövekedése, ha tartósnak bizonyul, nem marad következmények
nélkül a szovjet külpolitikára sem. A kommunista pártok
1969-es tanácskozásának idei évfordulóján a moszkvai
„Pravda” egy cikket közölt, szerzője nem volt megjelölve
és ezért elvi, félhivatalos cikknek tekinthető. Ez a cikk
nyíltan megmondotta, hogy a Szovjetunió a jelenleg érvényes nyugati politikáját eszköznek tekinti arra, hogy az
Európában ma még fennálló hatalmi viszonyokat megváltoztassa.
A „Pravda” cikke azzal a megállapítással kezdi, hogy
Amerika súlyos társadalmi válságban van és az amerikai
kormány az országot nyugtalanító tömegtüntetések felett
nem tud úrrá válni. Ez a tény – írja a „Pravda” –, roppant
nagy jelentőségű az antiimperialista harc szempontjából.
Ez a harc – követeli a „Pravda” – offenzív jellegű kell,
hogy legyen. Arról van szó, hogy olyan pozíciókat kell
meghódítani, amelyek a „békeszerető demokratikus erők”
számára lehetővé teszik, hogy a világpolitikára gyakorolt
befolyásuk megnagyobbodjék. Ebben az összefüggésben
a Pravda Nyugatnémetországot is megemlíti, és arról ír,
hogy „a Nyugatnémet Szövetségi Köztársaságban növekedőben vannak a reálisan gondolkodó és progresszív
erők”. Megállapítja még: „ez új jelenség, amely a nyugateurópai politikai helyzetben bekövetkezett változás
jele”.
Hivatalos szovjet helyen eddig még sohasem
mondották meg ilyen nyíltan és leplezetlenül, hogy a
bonni kormány keleti politikáját Moszkva az európai
erőviszonyok megváltoztatására kívánja felhasználni.
Vagyis a kommunista tábor belső erőinek megfékezésére
irányuló Brezsnyev-doktrina mellett van most egy másik,
a Nyugat ellen irányuló Brezsnyev-teória is. Eszerint
egyrészt a kommunista tábor egysége, másrészt a koegzisztencia „harci, offenzív jellege” azt a célt szolgálja,
hogy a világban hatalmi változások következzenek be a
Szovjetunió javára. Moszkvában tehát úgy látják, hogy
Amerika gyenge, Nyugateurópában pedig új helyzet állt
elő. Ezek a körülmények meglehetősen érdekes gondolatokat keltettek a Szovjetunióban. Amint láttuk, ismét
súlyosbodott a nyomás Romániára és az elmúlt hónapban

ANGLIA A KAPUK ELŐTT
„A Közös Piac és Anglia között folyó tárgyalásokon többről van szó, mint puszta taktikázásról. Az elmúlt évtized során az angolok gondolkodásában alapvető változások történtek. Sem a Commonwealth, sem az Egyesült
Államokkal fennálló speciális kapcsolat nem lehet többé akadály az európai integráció útján. Mindhárom fórum,
Commonwealth, Amerika és London, elismeri a Közös Piachoz való csatlakozás szükségességét. A pillanat kedvező. De Gaulle távozása óta nincs többé francia vétó. A hatok el vannak szánva a britek befogadására. Nem lesz
könnyű az érdekek összeegyeztetése, de a kezdet megtörtént s a kezdet ígéretes…”
(New York Times, 1970 július)
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Bukarest kénytelen volt végre aláírni a szovjet-román
barátsági szerződést, amelyet oly hosszú ideig húzott és
halasztott. Nem lehetetlen tehát, hogy olyan helyzet áll
elő, amikor a bonni úgynevezett keleti politika és Amerika átmeneti gyengeségének az árát Keleten Románia,

vagy esetleg Kína lesz kénytelen megfizetni. A Szovjetunióban a Brezsnyev kurzus hívei igazolva látják elképzelésüket és ebben megerősíti őket nem utolsósorban az,
hogy a bonni kormány a jelek szerint meghajol Moszkva
jólismert régi követelései előtt.

MARTON LAJOS:

A KÍNAI HATÁRŐRVIDÉK
Lassan kerek egy esztendeje lesz, hogy a pekingi repülőtéren tárgyalt egymással a kínai és a szovjet kormányfő. Azóta semmi sem történt, ami megerősítené,
hogy ez a hirtelen találkozó a két kommunista szuperhatalom közötti feszültség enyhülésének kiindulópontja lett
volna. Igaz ugyan, hogy azóta nem hallunk hivatalos
jelentéseket az Amur vagy az Usszuri mentén történő
véres összecsapásokról, de a két kommunista birodalom
között a sajtóháború azóta is folyik. Sőt, nemrégiben a
hivatalos szovjet pártlap odáig ment, hogy a Маоrezsimet határozottan Hitler Adolf rendszeréhez hasonlította, nyíltan világuralmi törekvésekkel vádolta meg és
azt állította, hogy odahaza, saját portáján zsarnokuralmat
gyakorol.
Koszigin és Csu En-láj a csaknem egy évvel ezelőtti
találkozón megegyezett, hogy kormányaik tárgyalásokat
folytatnak. A megbeszélések meg is kezdődtek, elvben
tartanak is, bár legtöbbször azt halljuk, hogy éppen szünetelnek és csak csigalassúsággal jutnak előre. Egyes
vélemények szerint csak azért nem hagyták végleg abba,
mert egyik fél sem akarja vállalni a szakítás ódiumát. A
tárgyalások lényegi tartalmáról mélyen hallgatnak, de az
ellenségeskedés szemmel láthatóan egyre jobban mélyül.
A dolgok ez irányú fejlődésének oka elsősorban nem az
ideológiai ellentétekben keresendő, hanem a hatalompolitikai érdekek ütközésében. A Guam szigetén meghirdetett Nixon-doktrina gyakorlatilag politikailag légüres tér
keletkezését eredményezte Délkelet-Ázsiában és Pekingnek sikerült ebbe a térbe Moszkvát megelőzve bevonulnia és máris igyekszik a maga pozícióit még az amerikaiak végleges távozása előtt kiépíteni.
Miközben a világ elsősorban a közelkeleti és
távolkeleti frontok eseményeire szegezte tekintetét, kevésbé kísérte figyelemmel azt a konferenciát, amelynek
pedig mind a helye, mind pedig résztvevői figyelmet
érdemeltek volna. Kanton kínai városban találkozott
egymással a megbuktatott kambodzsai államfő,
Szihanuk, valamint a kommunistabarát laoszi Patet-Lao
mozgalom vezetője, Szufanuvong herceg, továbbá Pham
Van Dong északvietnámi miniszterelnök és a délvietnámi
úgynevezett felszabadító front vezére, Nguyen Huu Tho.
Ennek a csúcstalálkozónak a résztvevők ezt a nevet ad-

ták: „Az indokínai népek konferenciája”. A konferencia
puszta ténye azt mutatja, hogy Peking befolyása az egész
indokínai térségben megnövekedett. Moszkva láthatta,
hogy kész tények elé állították. Az amerikaiak kambodzsai akciója is erősítette Pekingnek a harmadik világ
felé irányuló azon propagandáját, amely azzal érvel,
hogy „az imperialista agresszorok nem hajlandók a békére” és hogy Moszkva koegzisztencia-elmélete nem
egyéb, mint a „szovjet revizionisták lepaktálása az imperialistákkal”.
Figyelmet érdemel az utóbbi idők két érdekes kínai
híre. Az egyik, hogy a Pekingben tárgyaló szovjet delegáció vezetője, Kuznyecov nemrégiben betegség miatt
elhagyta állomáshelyét. A másik hír, egy nappal azután,
az volt, hogy a Szovjetunióval határos tartományokban
Peking egységes főparancsnokságot állított fel és ennek
élére Mao Ce-tung kijelölt utódja, Lin Piao került. Helytelen volna természetesen, ha a két hír között összefüggést igyekeznénk teremteni. Kuznyecov valóban beteg
volt, és az is bizonyos, hogy egy főparancsnokság felállítását nem egyik napról a másikra határozzák el. A két
esemény időbeli egybeesése azonban kétségtelenül felértékeli mind a két hírt. Az új főparancsnokságnak katonaközigazgatási jelentősége van, de maga a tény, hogy
felállították, bizonyítja, hogy Kína demonstrálni akarja: a
szovjettel határos területeken, éberen őrködik.
Valamennyi Kína-szakértő egyetért abban, hogy a
Szovjetunióval történő „nagy leszámolásra” Kína ma
még nem volna képes. Ennek több oka is van. A „kultúrforradalom” óta a belső helyzet még nem szilárdult meg
kellőképpen; a Мао-utódlásért folyó belharcok javában
tartanak; Peking akarata nem érvényesül egyforma hatállyal valamennyi provinciában, bár Kína négyezer éves
történetében nem is nagyon volt példa arra, hogy a központ hatalma mindenhová kiterjedjen; végül a távoli
tartományokon belül is különböző politikai irányzatok
érvényesülnek.
Ilyen körülmények között a határvidéken felállított
egységes főparancsnokság úgy is értelmezhető, hogy
célja az erők egyesítése, kísérlet, hogy a szétágazó erőket
összefogó kapocs a külső veszélyre hivatkozó sovinizmus legyen.
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KOVÁCS IMRE:

K I MARAD A PORONDON?
– Megférnek-e a szuperhatalmak a zsugorodó földtekén? –
Kovács Imre alábbi tanulmánya a mai világhelyzet alapos diagnózisát nyújtja, különös tekintettel a „három nagy” egymáshoz való viszonyulására és belső problémáira. Különösen figyelemreméltó és izgalmas
a szuperhatalmak belső helyzetének taglalása, ezen belül elsősorban a Szovjetunió problémáinak értesüléseken nyugvó feltárása. Kivel szövetkezik Kína, a Szovjetunióval vagy Amerikával; mennyire gyengíti az
Egyesült Államokat az „új baloldal” agitációja; megoldható-e a német kérdés; milyen méreteket öltött az
orosz birodalmon belül a „disszidencia”, van-e lázadó Oroszország? – ezekre a kérdésekre felel Kovács
Imre tanulmánya.
reken, az USA vezető pozíciójának kihívása, mindez
halomra dönti mindazokat a nyugati elképzeléseket,
amelyeket Moszkva hamis „békehajlama” és a „békés
egymás mellett élés” propagandája inspirált. A détente
nem több délibábnál, a puhatolódzó és jószándékú bécsi
SALT- (Strategic Arms Limitation Talks) tanácskozások,
a berlini négyhatalmi megbeszélések a város státusáról és
az ENSz-beli ugyancsak négyhatalmi eszmecserék Közép-Keletről nem tekinthetők rendkívüli erőfeszítésnek
az amerikai-szovjet ellentétek kiküszöbölésére, melyek a
nemzetközi politika minden szintjén és sarkában veszélyesen kivetülnek. Nixon elnök halálos pontossággal
jelölte meg a kérdés lényegét, amikor a kambodzsai beavatkozást követő sajtóértekezleten kijelentette: inkább
lesz egy időszakos elnök, mintsem hogy határozatlan
vagy engedékeny politikája következtében Amerika
lecsússzék másodrendű nagyhatalommá.
A Szovjetunió és Kína világuralmi törekvéseihez kétség nem férhet, külpolitikájuk mozgatója az a missziótudat, amely céljuk elérésére inspirálja őket. Amerika oldott eddigi elkötelezettségein, visszahúzódási szándéka
egy hevenyészetten meghúzott periméter mögé, ami
magában foglalja a Csendes- és az Atlanti-óceánt, a hagyományos elszigetelődési (izolacionista) irányzatot
eleveníti fel. A „New Left’ (új baloldal) főleg az akadémikus világban, nyíltan és balgán érvel, hogy nem volnae jobb önként elfogadni a másodrendű státust és szerepet.
Anglia és Franciaország „boldog másodrendű nagyhatalmak”, erősködnek ezek a forrófejű tanárok és diákok,
akik logikájukban odáig nem jutottak el, hogy felismerjék: a nyugati országok bármiféle helyzetének és viselkedésének biztosítéka az a nagy ernyő, melyet föléjük tart –
Amerika.
De ki fogja az ernyőt a „second rate power USA” fölé
tartani?
Az ilyen defetista felfogástól eltekintve, ami valóban
egy igen kis töredék felelőtlen játéka a tűzzel, Amerika
nem akar a „világ zsandárja” lenni, bármily hangosan
kiabálják feléje a vádat. Az egész amerikai társadalom
forradalmi erjedése a nemzeti feladatok és célok újrafogalmazásához vezetett.
Egy bizonyos: Amerika ambíciója nem világuralom,
(bár jobban „amerikanizálta” a világot, mint Moszkva
„szovjetizálta”), csupán vezető hatalmának megtartása,
ámbár felelős, nagyon józan körökben is latolgatják,
hogy nem volna-e helyes a Szovjetunióval a nukleáris

I.
Nem elméleti kérdés, nagyon is aktuális, hogy megférnek-e a vetélkedő szupernagyhatalmak (USA, USSR,
Kína) a zsugorodó földtekén, vagy feltartóztathatatlanul
csak egyikük marad a porondon, a többinek be kell érni a
második hellyel, illetve helyekkel. Orwell látomása, hogy
1984-ben három totalitárius szupernagyhatalom rotálódó
szövetsége (mindig másik kettő a harmadik ellen) permanens hadiállapotot teremt, aligha teljesedik be. Valószínűbb, hogy a hetvenes évek végére, a nyolcvanas évek
elejére új világrend alakul ki egy vezető nagyhatalommal. Hogy melyik lesz az, nehéz megjósolni, azt azonban
biztosra vehetjük, hogy a második hellyel a versengés
mai állása szerint egyik sem akarja beérni.
A Szovjetunió és Kína vetélkedése nem annyira a
nemzetközi kommunista mozgalom vezetéséért folyik, a
tét sokkal nagyobb: melyikük hajtja majd uralma alá a
világot egyetlen központi irányítású kommunista rendben. Kínában a hatalom a párt (a munkásosztály) kezéből
átcsúszott a katonák kezébe, nemzeti jelleggel. Amíg
Moszkva (Sztálin) irányíthatta a kínai pártot is, addig
besorolása a világkommunizmus hierarchiájába nem volt
problematikus vagy legalább is nem látszott annak. A
kínai katona-kommunizmus elsősorban nemzeti,
nemzetibb, mint a jugoszláv; de ugyanakkor provokálja
az orosz nacionalizmust, amit ugyancsak a katonaság
képvisel. Mindkét ország „nacionalizálódik”, ezért ellentéteiket a régi, szokásos kommunista terápiával, ideológiával vagy jelszavakkal feloldani nem lehet. Két nyersen nacionalista és imperialista hatalom néz farkasszemet
egymással, viszonyuk kiértékelésénél éppen ezért nem a
kommunista mértéket, taktikát vagy frazeológiát kell
alkalmazni; úgy kell rájuk tekinteni, mint két rivalizáló
imperialista szörnyetegre.
Moszkva nyíltan világuralomra tör, aminek legjobb
bizonyítéka középkeleti politikája. Közép-Kelet volt a
mindenkori világpolitika keresztútja; ahogy az angol
világbirodalom biztonsága megkövetelte a Szuezi csatorna birtoklását, úgy a Szovjetunió is birtokba akarja venni
és meg akarja nyitni a Nyugat számára jelentőségéből
sokat vesztett vízi utat, ami nélkül nem ellenőrizheti az
Indiai-óceánt és Dél- Ázsiát, a kínai befolyás főirányát,
le Afrikáig. A Szovjetunió (Oroszország) hagyományos
defenzív-jellegű hadászatát felváltotta egy offenzívjellegű, agresszív stratégia; támadó nukleáris fegyvereinek fejlesztése, jelenléte a kontinenseken és a világtenge7

fegyverkezésben (vagy lefegyverkezésben) paritásra
jutni.
Ettől a lépéstől azt hiszik (vagy remélik), hogy politikailag is hatna Moszkvára: az oroszok hajlandók lennének világhódító vagy uralmi terveiket feladni, hogy berendezkedhessenek a ténylegesen békés egymás-mellettélésre valamilyen hallgatólagosan elfogadott befolyási
övezetek között. A Szovjetuniótól (és Kínától) azonban
nem lehet remélni a békés együttélést az adott status quo
alapján, a status quo felfogásukban a mindenkori kikényszerített új helyzetet jelenti; aztán meg politikájukból
hiányzik egy világméretű együttműködés legfontosabb
kelléke – az őszinteség és tisztesség. A Szovjetuniót és
Kínát a kommunista ideológia és missziótudat hatja át a
világ meghódítására, amiben nem annyira az USA határozott ellenállása tartóztatja fel őket, hanem inkább belső
bajok, olyasmi, ami más vonatkozásban és intenzitással
Washington külpolitikáját is megbénítja.
Egyetlen szupernagyhatalom sincs abban az állapotban, hogy tervei és felkészültsége alapján elérhesse a
célját. A játszma egyetlen pozitív eleme az idő: melyikük
éli túl a másikat. Nincs rend (saját értelmezésükben)
egyik szuperállamban sem, a vesztes könnyen az lehet,
amelyiknek belső erjedése szétveti a politikai vagy társadalmi kereteket, új forradalmak perspektívájában.
A szupernagyhatalmak vetélkedése az északi mérsékelt övre koncentrálódik. Az USA fel akarja számolni
indokínai kalandját, ugyanakkor pozitívabb érdeklődést
tanúsít Európa iránt, mint bármikor az elmúlt másfél-két
évtizedben. A döntésre nem Délkelet-Ázsiában kerül,
kerülhet sor, hanem abban az óriási háromszögben, melyet a Rajnától a Földközi-tengeren és Közép-Keleten át
Pekingig, onnét vissza Skandináviáig húzhatunk meg.
Moszkva különböző formában és napirenddel évek óta
sürgeti egy „össz-európai biztonsági konferencia” összehívását, aminek kizárólagos célja a kontinens befagyasztása lenne mai állapotában, hogy a szovjet vezetőség
szabad kezet kaphasson a Kínával történő leszámolásra.
Ha ez sikerül, akkor Moszkva egy egészen másfajta európai politikával állna elő. A Nyugat nem egységes ezzel
a szovjet javaslattal szemben, két koncepció azért jól
kivehető: a NATO tavaly december eleji brüsszeli nyilatkozata az önrendelkezési jogban jelölte meg az európai
biztonság legszilárdabb alapját; a május végi római nyilatkozat meg „kölcsönös és arányos” csapatcsökkentést
ajánlott a Varsói Hatalmaknak, amely lényegében Magyarország, Csehszlovákia és később Kelet-Németország
katonai kiürítésére irányul.
Moszkva egy ideig kacérkodott a katonai tömbök felszámolásának gondolatával, de a szovjetkínai feszültség
elmérgesedése óta azzal érvel, addig szó sem lehet róla,
amíg az „imperialisták” nem adják fel terveiket. Imperialisták alatt Kínát is értik, nemcsak Amerikát, s hiába
magyarázták Csehszlovákia lerohanását a nyugati, elsősorban nyugatnémet beavatkozás elhárításával, az a
Brezsnyev-doktrina főpróbája volt. Támadják ugyan a
NATO-t, egyelőre azonban Moszkvának jól jön, hogy
létezik, mert kordában tartja a nyugat-németeket.
Moszkva lassúbb külpolitikai gondolkodásában mindig
fel lehet fedezni korábbi nyugati (amerikai) javaslatokat

vagy koncepciókat; a peaceful engagement, vagyis a
katonai tömbök fegyelmezett érintkezése a kontinens
közepén most számára is a legjobb biztosíték: amíg Kínával vannak elfoglalva, meglepetés nem érheti őket.
Ugyanakkor a szovjet magatartást nem vehetjük állandó tényezőnek, mert maga a Szovjetunió és politikája
is változik. A változás legerősebb motiválója a német
kérdés, Kína, és a belső erjedés.
Nyugat-Németország a világ negyedik ipari nagyhatalma az USA, USSR és Japán után, Kelet-Németország
a nyolcadik, sorrendben Anglia, Franciaország és Olaszország után. Az egyesített Németország könnyen a harmadik, ha nem a második ipari nagyhatalom lehetne,
mindjárt az USA után, ha az USSR nem tudja tartani a
második helyet. Ez egymagában is bizonyítja a német
kérdés fontosságát, robbanékony potenciállal pedig a
politikai és katonai jelentősége tölti fel: képzeljünk csak
el egy nyolcvanmilliós Németországot fantasztikus ipari
kapacitásával és termelési dinamizmusával Európa közepén! Ezért félnek a német egységtől Nyugaton és Keleten
egyaránt.
Német egység nyugati feltételekkel felborítaná az
erőviszonyokat, amibe a Szovjetunió sehogy sem mehet
bele, különösen a mostani helyzetében nem. Német egység keleti feltételekkel szintén felborítaná az európai
egyensúlyt, még pedig a javukra, Moszkva mégsem lelkesedik érte, mert egy kommunista Németország legalább akkora veszélyt jelentene a Szovjetuniónak, mint
vele szövetségben Európának. A nyolcvanmilliónyi német a szovjet táborban a második legnagyobb nemzet
lenne, közvetlenül a százhúsz milliónyi orosz után; e
német tömbre aligha lehetne ráhúzni a Brezsnyevdoktrínát, mint Csehszlovákiára, ha Moszkvától eltérően
értelmeznék és gyakorolnák a kommunizmust. Sztálin
nem merte vagy nem tudta megleckéztetni Titót, Brezsnyev óvakodik a románok fejére ütni: egy elhajló kommunista Németországgal szemben a Kreml még tehetetlenebb lenne.
Bármily megoldhatatlannak tűnik, mégis találni kell a
német kérdésre egy olyan megoldást, ami kielégíti a
németeket, elsősorban őket, aztán tekintettel lenne mások
érdekeire is. Az oroszok tovább nem taktikázhatnak a
német kérdéssel. Hirtelen gerjedt jóindulatuk több aggodalmat, mint őszinteséget árul el: ha nem jutnak modus
vivendire Bonnal, akkor lefedezetlen marad a hátuk a
szovjet hatalom eddig legveszélyesebb kihívásában. A
második világháborúban Anglia és Amerika megsegítette
őket, egymagukban nem győztek volna; ha a Szovjetunió
háborúba keverednék Kínával, se az angoloktól, se az
amerikaiaktól – egyetlen európai nemzettől, még a csatlósaitól sem – remélhetne segítséget. Ha Brandt
Ostpolitik-ja kudarcot vall, ellenhatásaként felerősödik a
német nacionalizmus, a nyugatnémet politika veszélyesen elcsúszhat jobbra és Európa közepén olyan feszültség
keletkeznék, ami kétfrontos küzdelemre kényszerítené a
Szovjetuniót.
A Kreml dilemmája nem annyira politikai vagy katonai, hanem morális: a kommunista vezetőknek életükben
először tisztességesnek, őszintének kell lenniök, különben elveszíthetnek mindent.
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Ha Kínával visszaállítanák a régi barátságot és bajtársiasságot, akkor is maradna a vetélkedés közöttük a vezetésért. Kettőjük viszonylatában egyikük sem hajlandó
besorolni másodiknak. Ez egy gigantikus méretű gordiuszi csomó, amit szintén csak karddal lehet kettévágni.
Húsz éve a kínaiak már kísérletet tettek a Szovjetunió
elnyelésére: amikor ugyanis kiűzték Csang Kai-seket és
kikiáltották a kommunista Kínát, Mao Ce-tung azt ajánlotta Sztálinnak, egyesítsék a két hatalmas kommunista
államot. Minek kettő, legyen csak egy, egy még hatalmasabb! Hatszáz millió kínai, száz millió orosz (akkor
még), negyven millió ukrán, tizenöt millió fehérorosz
(folytassam?) egy államban... A kínai kérdés rettenetessége éppen abban van, hogy mit csináljon vele az a
nagyhatalom, amelyiket szövetségesül választott. Kínát
már nem lehet szövetségesül választani: Kína maga választja meg szövetségesét, ha arra szüksége lesz, a nemzetközi politika drámai hölgyválasza idején.
Sokan azt hiszik, hogy a megoldás Amerika összefogása lenne Kínával a Szovjetunió ellen, s amikor végeztek vele, egymás közt rendezhetnék a dolgokat. Amerika
azonban nem fog össze Kínával, ezt Washingtonban
többször és nyomatékosan kijelentették. De a Szovjetunióval sem fog össze – Kína ellen. A nyugati külpolitika
eme legnagyobb negációjában csak az maradt hátra, hogy
Kína melyikükre vesz irányt (USA vagy USSR) és amelyiket. választotta, annak a sorsa úgy módosul, mintha
valaki összeköltözne egy elefánttal. A Szovjetuniónak az
a büntetése: nincs kiút abból a dilemmából, hogy szövetségesnek nyerje-e vissza Kínát vagy ellenségnek tekintse?

eleve bukásra ítélt a munkásság kezdeti közönye, majd
későbbi ellenséges fellépése. Rebellis diákok, gazdag
családok gyerekei, naiv tanárok, sodródó intellektuelek,
opportunista politikusok és professzionista agitátorok azt
hitték, hogy megérett a helyzet és magukkal ragadhatják
a munkásságot, a proletáriátust, ami itt Amerikában nem
létezik, és akkor győz a „forradalom”. A szenzációéhes
sajtó és televízió, spekulációs tőzsdések és hivatásos
pacifisták pánikhangulatot teremtettek, egyesek borongósan már az Egyesült Államok végét jósolgatták, mások az
államszövetség (federáció) felbontását követelték. Aztán
egyszerre magához tért a társadalom. Rádöbbentek, hogy
az amerikai berendezkedés felcserélése bármily más
rendszerrel, amit a „forradalmárok” ajánlanak (Mao-é,
Ho Si Minh-é, Guevara-é) visszaesést jelentene, katasztrófát. Az egyetlen megoldás a mai rendszer fejlesztése,
folyamatos reformja, a churchilli tétel értelmében: a
demokrácia a leglehetetlenebb kormányzati rendszer, de
nincs jobb nála!
A három szuperhatalom közül a Szovjetunió van a
legrosszabb bőrben. A belső erjedés, disszidencia, népi
és nemzetiségi elégedetlenség olyan méreteket öltött,
hogy valaminek történnie kell. Vezetői nem erősek, hogy
megreformálják, mint azt André Amalrik megállapította,
aki a Szovjetunió végét jósolja 1984-re, s gyengék ahhoz,
hogy megvédjék. Legerőteljesebb az irodalmi és az intellektuális ellenállás. Orosz írók, hogy a cenzúrát megkerüljék, vagy kéziratban adják közre munkáikat vagy
pedig külföldre csempészik kiadásra. A samizdat (önkiadás) forradalmi hagyomány, a legkiválóbb írók, mint
Szolzsenyicin, Danyiel, Szinyavszkij gyakorolják, amiért
börtönbüntetés, száműzetés vagy elmegyógyintézet jár.
A terjedő disszidenciáról, írói és intellektuális ellenállásról egy földalatti újságból értesülhetünk, mely minden
hónap végén rendszeresen és pontosan megjelenik. Címe:
„Események Krónikája”; mottója: az ENSz emberi jogok
deklarációjának 19. szakasza, mely mindenkinek biztosítja a szabad véleménynyilvánítás és a szabad tájékozódás
jogát. A lap értesülései, pontosak, a titkos rendőrség, a
börtönök, koncentrációs táborok és politikai elmegyógyintézetek belső viszonyairól szóló tudósításai feltételezik
ügyészek, titkosrendőrök, börtönigazgatók és táborparancsnokok közreműködését, aminek tudata a Kreml
urait félelemmel tölti el. Félhetnek is, de a disszidensek,
a tiltakozó mozgalmak tagjai nem félnek, a megtorlásokkal egyenes arányban nő a számuk és a bátorságuk. A
sztálini idők patologikus és paralizáló félelmétől a szovjet társadalom elitje megszabadult, az oroszok megint
vállalják a kockázatot és szembe mernek nézni a következményekkel.
A 33 éves Andre Amalrik, aki neves történészcsaládból származik, „Túléli-e a Szovjetunió 1984et?” című munkájában statisztikát közöl az írók és intellektuelek perei ellen tiltakozókról, akik nevükkel együtt
rendszerint a foglalkozásukat is feltüntetik a röplapokon
és beadványokon, melyeket még az ENSz new yorki
titkárságára is eljuttatnak. Az utóbbi évek memorandumait 738-an írták alá, 38 nem jelölte meg a foglalkozását;
45 százalék (314) az akadémiai világot képviseli: tudós,
tanár, kutató; 22 százalék művész; 13 százalék mérnök és

П.
A három szupernagyhatalom belső baját közös nevezőre hozza a berendezkedéssel (establishment) szemben,
legyen az kapitalizmus vagy kommunizmus, megnyilvánuló elégedetlenség. Mao Ce-tung mintha túl lenne a
nehezén. Ő egyszerűen szabadjára eresztette a forradalmi
erőket, ráhagyta a vörösgárdistákra, hogy távolítsanak el
mindenkit, akivel nincsenek megelégedve, likvidálják a
nép (a rendszer) ellenségeit. Vagyis alkalmazta a legújabb politikai műfajt: forradalom a forradalomban. Aztán, amikor már majdnem kicsúszott a kezéből az irányítás, vagy éppen arra való hivatkozással, átengedte a
rendcsinálást a hadseregnek, ami nagyban és véresen
folyik. Kína megvalósította a lövészárok-kommunizmust,
szigorúbb formában, mint Sztálin, aki különben a bálványuk: a lakosság besorozottan, regimentáltan él, az értelmiségieket fizikai munkára fogják, az öregek csuklóznak, a tudósok nukleáris fegyvereken dolgoznak, a katonák meg újabb nagy menetelésre készülnek.
Amerikában a „forradalom a forradalomban” nem sikerült. Ennek a hatalmas országnak, megalakulása óta, a
fejlődése forradalmi: dinamizmusa, termelési módszerei,
technológiája, a pionír szellem, mely mind újabb és
újabb területeket tár fel az anyagtól a világűrig, mobilitása, formálódó, ötvöződő társadalma egyetlen nagy történelmi ár. Ebben a forradalomban, az amerikai forradalomban a New Left néven ismert elégedetlen, szélsőséges
koalíció a maga forradalmát akarja végrehajtani, amit
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technikus, 9 százalék orvos, ügyvéd, tisztviselő; hat százalék munkás és öt százalék diák. Az értelmiségiek, főleg
a tudósok, tanárok és kutatók magas aránya a forradalmi
erjedés minősége mellett azt is elárulja, hogy miért sikerül egy mintarendőrállamban, mint a Szovjetunió, röpcédulákat, dolgozatokat, memorandumokat terjeszteni. A
tiltakozó mozgalmakban szereplők többsége olyan intézményekben dolgozik, melyek fel vannak szerelve a
legmodernebb sokszorosító gépekkel, s a legszigorúbb
ellenőrzés sem riasztja vissza őket illegális használatuktól. Az „Események Krónikája” ismételt letartóztatásokról tudósít Akademogorod és Obninsz tudós városokból.
A tavaly augusztus 31-i számában a szovjet balti flotta 31
tisztjének és tengerészének letartóztatását jelentette, akik
röpiratokat terjesztettek, Észtország önrendelkezési jogát
követelve. A hadseregben is terjed a disszidencia, a sokszorosító gépeknek ott is jó hasznát veszik. Az észt mezőgazdasági akadémia hallgatói a csehszlovák invázió
első évfordulóján (1969 augusztus 21) tüntettek, ilyen
feliratú plakátokkal: „Kövessük a cseh diákok példáját”,
„Üdvözlet a tankos turistáknak!”
Három ideológia jelentkezik az új orosz forradalmi
mozgalmakban. Egyik a hagyományos vallásos, messianisztikus, keresztény. Másik a liberális. A harmadik a
tiszta marxizmusért és kommunizmusért küzd. A három
ideológia koalíciójából született a Demokratikus Mozgalom, a Szovjetunió egész területét behálózó szervezkedés, melynek vezetőit következetesen és rendszeresen
letartóztatja a rendőrség, de mindig újak és újabbak állnak a helyükre, akárcsak az „Események Krónikája”
szerkesztőségében, amikor egy-egy garnitúráit a KGBU
lefogott. Igen hatásos volt az „Össz-Orosz Keresztényszocialista Mozgalom a Nép Felszabadításáért” működése mindaddig, amíg a titkos rendőrség be nem épült;
vezetőit bebörtönözték, a szervezetet feloszlatták.
André Amalrik azt hirdeti, hogy a Szovjetunió, ez a
„Nagy Keleti Rabszolga Birodalom”, létezése utolsó
évtizedébe lépett. 1975 és 1980 között kitör az oroszkínai háború, de egyik fél sem mer majd nukleáris fegyverekhez nyúlni, konvencionális háborút vívnak, ami
kimeríti a Szovjetuniót. A német egység megvalósul, a
leigázott népek kiverekszik függetlenségüket és a
szomszédaikkal együtt visszaveszik elorzott területeiket.
Már csak az menthetné meg a Szovjetuniót, ha átalakul
Commonwealths, mint az angol világbirodalom, amire

úgy látszik képtelen, ezért sorsát nem kerülheti el, káoszban, vérben, gyalázatban összeomlik.
Az amalriki látomást csak az idő igazolhatja vagy cáfolhatja meg. Reális megoldásra a gondolkodó, tépelődő,
kiutat kereső oroszok vélekedéséből háromféle alternatíva vehető ki:
1. Konvergencia: tudósok, minit Kapitza vagy
Zaharov, általában a tudósvárosok népe, úgy véli, hogy a
kapitalizmus és a kommunizmus félúton találkozik és
összenő. Teljes lesz az egyéni szabadság, marad a szocialista köztulajdon, szélesedik, demokratizálódik a politikai
és gazdasági élet ellenőrzése. Az ellenzék legálissá válik,
kialakul a kétpártrendszer szocialista formában.
2. Nacionalizmus: a mind tehetetlenebb politikusoktól
a hadsereg átveszi a hatalmat és átmeneti katonai diktatúra után visszaállítja az alkotmányos, parlamentáris kormányzást.
3. Pánszlávizmus: az orosz túléli a kommunista merényletet is, a kommunizmus ellen Istenhit és messianizmus (az oroszoknak küldetése van a világban) egy nap
elemi erővel kirobban és megdönti a szovjet rendet. A
pánszlávizmus máris tömegmozgalom, ideológusai, írói,
lapjai vannak.
A három kombinációja sem lehetetlen, a találgatást az
olvasóra hagyom.
A közlekedési és távközlési eszközök fejlődésével
megszűnt a távolság, a világ összezsugorodott, a szupernagyhatalmi rivalizálásnak technikai és technológia akadályai nincsenek, akárcsak az emberiség elpusztításának
sem. Egy elhamarkodott döntés vagy mozdulat pontot
tehet mindennek a végére. Soha találóbb nem volt, mint
ma: aki kardot ránt, kard által vész el. Mivel azonban a
szupernagyhatalmak cselekedeteit nem a biblia szelleme
irányítja, az elhamarkodott döntéseket vagy mozdulatokat nem iktathatjuk ki a világpolitikából. Valószínűbb
azonban az a feltételezés, hogy nukleáris összecsapásra
mégsem kerül sor, semmilyen relációban; marad tehát a
belső felbomlás, a szupertársadalmak szétesése, a szupernagyhatalmak összeomlása. A történelem elég példával szolgál, párhuzamot könnyű találni: ízlése, érzése,
hite vagy meggyőződése szerint ki-ki rámutathat arra a
szupernagyhatalomra, melyet jelöltjének tekint az első
helyre.
Mert abban az írónak nincs kétsége, hogy végülis
csak egy marad a porondon...
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HANÁK TIBOR:

I DEOLÓGIÁK ÉS KORUNK
– Autoreferátum –
zet összefüggésén és ellentétén kívül áll. Feltehető, hogy
épp ezért mindkét oldalról provokatívnak érzik majd
fejtegetéseimet. Ez jó lenne, mert mozgást indítana el.
A gondolkodás önreflexiója szélesebb értelemben
magában foglalja azt a kérdést, hogy vajon ma miként
filozofálnak a filozófusok és miként vélekedik a társadalom, milyen eszméket követ, hogyan viszonylik a valláshoz és ideológiákhoz. Ennek megfelelően könyvemben
megtalálható a modern filozófiatörténet jelentősebb irányainak kritikai áttekintése, korunk társadalmi lélektanának és mindnyájunkat érintő főbb problémáinak rövid
bemutatása. Ezt kiegészíti századunk négy filozófusának,
a fenomenológus Max Scheler, az egzisztencialista Heidegger, a marxista Lukács György és a neopozitivistaanalitikus Wittgenstein elméleteinek vizsgálata. Azt
hiszem, főképp Lukács György fejlődéséről sikerült
olyan képet felvázolnom, mely a keleti és nyugati irodalomban egyaránt unortodoxnak számít. Ez lesz készülő
német nyelvű Lukács-könyvem gerince és alaphangja.
Disengagement? El-nem-kötelezettség? Az. Határozottan az. Elkötelezettség azonban abszolút értelemben
nem lehetséges. Függetleníteni próbálom magam világnézeti szövetségektől, vallási és politikai érdekgondolkodástól, pártoktól, klubszellemtől, hogy elkötelezhessem
magam a gondolkodás gondolásának, a filozófiának.

(Hanák Tibor: „Ideológiák és korunk”, –Szepsi
Csombor Kör kiadása. London, 1970.)
A filozófia mulaszthatatlan feladata a gondolkodást
gondolni. A valóságismeretet azzal egészíti ki a filozófia,
hogy megvizsgálja, mit ad hozzá megismerésünk a valósághoz. Csak akkor tudjuk megmondani, hogy mi a valóság, ha tudjuk, hogy mi a megismerés és gondolkodás.
Az emberi gondolkodás fényt, vetít a sötétbe. A fény és
megvilágított terep együtt alkotja azt, amit látunk. A
filozófia nyomon követi észjárásunkat, a problémák
keletkezés- és fejlődéstörténetét, megpróbálja elválasztani, hogy mi bennük az emberi és mi bennük a való. Ebben a tág és emelkedett értelemben a filozófia: kritika. Ez
azt jelenti, hogy a filozófia elsősorban saját működésével
foglalkozik. A filozófia a filozófia filozófiája.
Ez a szemlélet érvényesül könyvem tanulmányaiban.
Főképp az ideológiák áltudományosságát és fanatizáló
hatását próbálja érzékeltetni, de a kritikából kijut a filozófiának, az uralkodó vallásoknak és az egyes gondolkodókat körülvevő misztifikációknak is. A marxizmus
bírálata éppúgy megtalálható írásaimban, mint a kereszténységé. Valójában azonban nem ezekkel a világnézetekkel akarok szembeszállni, hanem legfeljebb azokkal a
nem tudományos gondolkodási modellekkel és sablonokkal, melyeket többek között a kereszténység és a
marxizmus egyaránt használ. Nézőpontom e két világné-

ZSIGMOND ENDRE:

K OSSUTH KATONÁI AUSZTRÁLIÁBAN
A világosi összeomlás után sok ezer magyar szóródott világgá, menekülve a megtorlás elől. Kossuth Lajostól az egyszerű újságíróig, tábornoktól közhonvédig sok
ezer ember lépte át a határt; vagy a kormányzó kíséretében délfelé, a török birodalomba menekülve, vagy nyugati országokban keresett menedéket. Az emigránsok
először főleg a londoni és a párizsi központokban gyülekeztek, de később szétszóródtak a világ szinte minden
tájára.
Történetük, amely természetesen az egyetemes magyar történet szerves része, mindmáig jórészt felderítetlen. Arról a 30-40 volt honvédről például, aki Ausztráliába vetődött a negyvenes évek végén és az ötvenes évek
elején, mindeddig szinte semmit sem tudtunk. Kunz
Egon, kitűnő történész és szociológus most megjelent
kötete derített először fényt az Ausztráliába vetődött
honvédek hányatott sorsára.
Dr. Kunz, aki Ausztrália vezető egyetemének, a canberrai Nemzeti Egyetem demográfiai csoportjának munkatársa, angolnyelvű „Vér és Arany – magyarok Ausztráliában” című több száz oldalas, páratlanul alapos köteté-

ben dolgozta fel az odasodródott magyarok mintegy 140
éves történetét.
A kötet harmadik fejezete tárgyalja részletesen az
ausztráliai aranyföldekre került egykori Kossuth- katonák
sorsát. Kik voltak ezek a honvédek? Mednyánszky Cézár
báró, a honvéd hadsereg főlelkésze; Rochlits Béla, Görgey egyik volt hadsegédje; Újlaky Lajos főhadnagy,
Prihoda János ezredes, Szumrák Ernő hadnagy, Nyulasy
Károly hadnagy, Csillag Ferenc-József hadnagy, valamint még mintegy két tucat egykori honvéd és politikai
emigráns.
Az Ausztráliába került honvédekről voltaképp regényt vagy akár regénysorozatot lehetne írni: a romantikus fordulatok, a váratlan találkozások, a sokszor bizony
hiábavaló küzdelmek és szenvedések, valamint a mindennapok harcában kivívott apró győzelmek részletes
adatai mind ott vannak Kunz Egon könyvében. A késő
utód nem borulhat le Ausztráliában domboruló sírjuk
előtt, hogy Petőfi jóslatát valóra váltva „áldó imádság
mellett, mondja él szent neveiket” –, de a teljes feledést,
amely eddig körülvette őket, valóban nem érdemelték!
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Életük történetét olvasva – minden pátosz nélkül – megállapíthatjuk: a magyar szabadság ügyének Ausztráliába
került harcosai ezen a távoli, idegen földrészen sem mentek veszendőbe: emberek maradtak és magyarok.
Mi vonzotta a maroknyi egykori honvédet a világ végére, Ausztráliába? 1851-ben igen gazdag aranyföldeket
fedeztek fel előbb Új-Délvelsz tartományban, majd nem
sokkal később a délausztráliai Viktóriában. A világ minden tájáról özönleni kezdtek az aranyláz megszállottjai:
leginkább angolok, írek és amerikaiak, de többek közt
még a kínaiak és az olaszok is. Az újonnan alapított Viktória állam lakossága az aranyláz következtében tíz év
alatt százezerről majdnem félmillióra szökött: voltaképp
ezt az évtizedet tekinthetjük a mai Ausztrália hőskorának
és kialakulási időszakának. Ez az aranyláz vitte és csábította a távoli ötödik földrészre a honvédhadsereg világgá
szóródott tagjainak egy kis csoportját is. Tegyük hozzá: a
magyar honvédseregnek nemcsak magyar tagjai kerültek
Ausztráliába. Bajtársaikkal együtt számos lengyel katona
is Viktóriába érkezett, így például Leopold Kabat főhadnagy, valamint Vladiszláv Kosák hadnagy, akik Vysocki
tábornok lengyel légiójában harcoltak a honvédhadseregben. Ausztráliába került a német anyanyelvű zsidó vallású magyar állampolgár, Mauksch Bence is, aki a forradalom idején a budapesti német nyelvű újságban, a „Pester
Zeitung”-ban támogatta a magyar szabadság ügyét.
Az említettekről voltaképp külön-külön életrajzban
kellene megemlékeznünk. Szinte csak mutatóba: két
bevándorló életéről szeretnék itt vázlatosan beszámolni.
Az egyik Mednyánszky Géza báró, a honvéd hadsereg
volt főlelkésze. Ő egyébként kivétel a szabály alól: neve
Magyarországon sem került teljes feledésbe: megrázó
önéletrajzi vallomásának alapján Sárközi György „Mint
oldott kéve” című történeti regénye feldolgozta az ő
valóban regénybe illő életét. Mednyánszky, anyai ágon
előkelő grófi család leszármazottja, fiatal korában lett
katolikus lelkész és 24 éves fejjel önként jelentkezett
Görgey hadseregébe. A kápolnai csatában különösen
kitüntette magát: Dembinszky tábornok személyes kérésére, kezében magasra tartott arany kereszttel ő vezette
csatába Zanini őrnagy olasz önkéntesekből álló ezredét,
amely már-már megfutamodott az ütközetből. A világosi
összeomlás után egy ideig bújdosott, majd Nyugatra
menekült. 1854-ben egy másik honvédtársa társaságában
Ausztráliába érkezett, hogy az aranyföldeken keresse
szerencséjét. A vállalkozás azonban tragikus kudarccal
végződött.
Egy ausztrál útonálló az aranyföldekről hazatérő
Mednyánszkyra támadt, lövöldözésre került sor és a
fiatal báró vérbe fagyva maradt az út mentén. Mire kórházba szállították, már csak súlyos műtéttel lehetett

megmenteni életét: bal karját le kellett vágni. A testileg
csonka, lelkileg összeomlott Mednyánszky rövidesen
visszatért Európába, ahol, egy szerencsétlen szerelem
után, nemsokára öngyilkos lett.
A Viktóriai aranyföldeken Mednyánszkynak egyébként döbbenetes találkozásban volt része. Néhány nappal
megérkezése után egy katonás tartású, ősz szakállú, hoszszú bajúszú férfi ötlött szemébe. Mikor megszólította az
idős férfit, kiderült, hogy az Prihoda János volt
huszárezredes, aki a VI. württembergi huszároknál szolgálta végig a szabadságharcot. Ha arra gondolunk, hogy
az Európánál is nagyobb Ausztráliának ebben az időben
alig kétszázezer lakosa volt, a magyarok száma pedig 25
vagy 30 körül mozgott, akkor valóban szinte csodálatos
eseménynek kell modanunk a két honvéd találkozását a
ballarati aranymezőkön.
Később azonban még számos ilyen találkozásra került
sor. A honvédek keresték egymás nyomát és – sokszor
bonyolult úton, Anglián vagy Amerikán keresztül, –
kapták a hírt, hogy bajtársaik szintén Ausztráliába kerültek. Kapcsolatot kerestek egymással és, ők alapították
Ausztrália első magyar egyletét is, valamikor a múlt
század derekán. Dr. Kempf József és felesége alapította a
magyar olvasókört, amelynek tagjai voltak – többek
között – a már említett Rochlitz és Udvardy egykori
honvédtisztek is. A tagok felváltva üléseket tartottak
egymás lakásán; magyar könyveket cseréltek és Petőfiről, valamint Arany Jánosról vitatkoztak. A magyar betű,
Krúdy Gyula szavával „a drágalátos magyar irodalom”
bizonyult a legjobb kapocsnak a néhány tucat magyar
összetartására már a múlt század közepén és Ausztráliában is.
A romantikus életű Mednyánszky mellett Vékey
Zsigmond volt az Ausztráliába vetődött honvédek között
a legérdekesebb egyéniség, ő is 1354-ben érkezett Ausztráliába, miután előzőleg az angliai magyar emigránsok
egyik vezetője volt. Londoni élete során egyébként ő írta
az első angol nyelvű magyar nyelvtant és még Ausztráliából is sűrű levelezést folytatott az Angliában maradt
magyar emigránsokkal. Ausztráliai élete regénybe illő:
többek között ő alapította Viktóriában a filozófiai társaságot, amelyet Ausztrália egyik vezető tudományos szervezete, a Royal Society of Victoria egyik ősének tekint.
Számos pamflettel és könyvvel is részt vett az ausztrál
közéletben és egy 1854-ben megjelent munkájában elsőként foglalkozott behatóan Viktória állam mezőgazdaságának megreformálásával.
Egy rövid ismertetésben természetesen csak vázlatosan szólhattunk Kossuth katonáinak ausztráliai életéről.
Köszönet illeti Dr. Kunz Egont, hogy kitűnő könyvében
fényt derített feledésbe merült, hányatott sorsukra.
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NÁVORÍ KORNÉL:

E LMÉLKEDÉS NÉPÜNK FELADATAIRÓL
– Trianon, hídépítés, és a középkeleteurópai kérdés a XX. század utolsó harmadában –
(„Az emigráció műhelyéből” című új rovatunkban időnként olyan eszmefuttatásokat közlünk, amelyek
egy-egy magyar konferencián, vagy egy-egy vita inspirálására születtek s olyan problémákat taglalnak,
amelyek az emigráció közvéleményében hosszabb időn át vitaanyagul szolgálnak. Az itt közölt gondolatok és fejtegetések nem feltétlenül azonosak a lap véleményével, hanem egyedül és kizáróan a szerzők
felfogását tükrözik.)
A trianoni és a versaillesi békeszerződések 50. évfordulója évében teljes tudatában vagyunk annak, hogy ezek
a szerződések készítették elő a talajt a II. világháborúra
és másodlagosan megnyitották az utat az orosz hatalmi
törekvések előtt Európa szívébe anélkül, hogy annak ellensúlyozását kellő erőviszonyokkal biztosították volna.
Felületes diagnózisok általában a szarajevói gyilkosságot okolják az I. világháború lángra lobbantásáért.
Lehetetlen azonban elfeledkezni a Török Birodalom
széthullásával adódott megoldatlan problémákról; a Duna-medencei alárendelt népek nyugtalanságáról; az Osztrák-Magyar Monarchia diplomáciájának hatástalanságáról és ugyanakkor a német hatalom növekedéséről; az
angol-német vetélkedésről; az államférfiak tájékozatlanságáról és félénkségéről; a sajtó által gyakorolt
közvéleményformálásról; és végül az egész európai kontinens, de különösen a középkeleteurópai népek lelki
ingatagságáról, amelyek a békét a XIX. század közepétől
egy bizonytalan hatalmi egyensúlynak köszönhették.
Gladstone, az angol államférfi mondotta, hogy „a
legerősebb védőbástya az orosz imperializmussal szemben a szabad emberek mellkasa marad”. Ő és a Nyugat
erkölcsileg elfogadhatatlannak tartotta, hogy a
„keleteurópai ifjú népek nemzeti szabadságának útjában
álljanak”. De sem Gladstone-t, sem III. Napóleont és
még Bismarckot is alig érdekelte a pánszlávizmus új
politikai elmélete, amikor ezeket a törekvéseket támogatásukról biztosították, s talán nem is sejtették, hogy a
pánszlávizmus milyen fontos szerepet fog betölteni a
bekövetkező eseményeknél.
Ki vitathatná a párizskörnyéki béketárgyalásokra kiküldött angol megbízott, H. J. Mackinder álláspontjának
helyességét, hogy csak egy teljes megoldás rendezheti a
keletközépeurópai problémát és hogy „nekünk kötelességünk, hogy ezt a németek és szlávok között fennálló
kérdést elintézzük”. Viszont az ezt követő gondolata,
hogy „nekünk arra kell törekednünk, hogy
Középkeleteurópa nemzeti államokra legyen felosztva”,
nemcsak megtestesítette a „divide et impera” alapelvét,
hanem azt is jelentette, hogy Ausztria-Magyarország
megszűnt létezni, ér, nem maradt a helyén semmi, ami
betölthette volna a szerepét. Az európai egyensúlyt ezzel
szétzúzták, mondotta George F. Kennan, az európai
helyzetet jól ismerő tudós amerikai diplomata.
Trianon igazságtalan volt Magyarországhoz és a Szövetségesek 1920-as határozata, amivel 3 millió magyart
az utódállamokba kebeleztek be, a magyar nemzet döb-

benetes szétforgácsolását jelentette. Nincs olyan nemzet,
amelyik nyugodtan fogadná az ilyen horderejű határozatot. És nincs olyan utódállam, amelyik megoldhatná a
magyar kisebbségi kérdést kiirtás, erőszakolt beolvasztás
vagy tömeges kiüldözés nélkül, amennyiben nem hajlandó nemzetpolitikájában változásoknak helyet adni. Minden olyan határozat, ami megtetézné a mostohán kezelt
kisebbség sérelmeit, kizárja az őszinte együttműködést a
szomszédnépek között. Ez annál is tragikusabb, mert a
közelmúlt megmutatta, hogy bár nyelvükben különböznek, Középkeleteurópa népei között nincs különbség,
amikor a keletről beáramló, szabadságfosztó befolyás
elviseléséről van szó.
Nehéz lenne Kennan-nak ellentmondani, amikor azt
mondja: „Oroszország és Németország között csak
apathetikus államok voltak, amelyekből hiányzott a belső
szilárdság és az államalkotás öröksége – népeik megrettenve, bizonytalanul, ingadozva álltak merészség és félénkség között, amikor a függetlenséggel járó, nekik
szokatlan felelősséget kellett gyakorolniok.”
Nem csoda tehát, hogy a végeredmény a Kelet és
Nyugat, nevezetesen a kommunizmus és nemzetiszocializmus összecsapása volt; az is nyilvánvaló, hogy ez
jórészt azért következett be, mert a középkeleteurópai
ütközőzóna eltűnt és az alázattal földre borult kis államok testei nem képeztek gátat a két ellenséges tábor
között.
A tárgyilagosság érdekében nem lehet elhallgatni,
hogy az 1867-es kiegyezés utáni magyar kormányok sem
mentesek a felelősségtől. Ha a budapesti kormányok nem
lettek volna oly merevek a kisebbségi kérelmekkel szemben, ezek a társnépek talán nem sajátították volna el azt
az eszmét, hogy csak úgy nyerhetnek nemzetiségi elismerést, ha megválnak az ezeréves államkerettől, amelyhez századok emléke és köteléke fűzte őket jólétben és
veszedelemben egyaránt.
Az I. világháború végén uralomra került Károlyi
kormány egyik legtragikusabb lépése az volt, hogy a
háborút átvészelt hadsereg érintetlenül maradt részeit is
leszerelte. Ez a politikailag sugalmazott lépés egyszerűen
védhetetlen a magyar történelemben, mert megpecsételte
a megtántorodott nemzet kiszolgáltatottságát; ha a haderő
fegyverben marad, a háború utáni terület- és
vagyontrabló beavatkozások aligha következhettek volna
be ily mértékben.
A háború után a kisantant nem volt képes betölteni a
korábbi államalakulat geopolitikai szerepét és több ízben
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delem évi átlaga négyszeresére nőtt, a fűtő- és nyersanyag behozatal is megnövekedett. Míg az 1940-es statisztikák a mezőgazdasági és ipari kivitelt egy szinten
mutatták, az ENSz 1965-ös Évkönyve szerint az ipari
kivitel háromszorosa volt a mezőgazdasági termékek
exportjának. Ehhez hozzávehetjük az említett évkönyv
azon adatait, hogy Magyarország lakosságának csak 38
százaléka maradt meg a mezőgazdaságban, viszont a
nemzeti össztermelésből csak 21 százalék esett a mezőgazdasági termékekre.
A Magyarország iparához szükséges nyersanyagok
beszerzése szinte teljesen a Szovjetunió és a többi keleti
állam nyersanyagellátásától függ. A vas- és acélipar
majdnem teljes egészében a szomszédok vasérc ellátásának a függvénye, mert csak az ózdi és diósgyőri művek
használják a magyar bányák által kitermelt nyersanyagot.
Szinte hihetetlennek tűnik az a tény, hogy bár Magyarország a világ legbőségesebb bauxit-tartalékokkal rendelkező állama és 1965-ben a kifinomított alumínium termelése 58.009 tonnára emelkedett, s bár az alumíniumnyersanyag 267.000 tonnára rúgott, – a magyar olvasztó
kemencék hiányosságai miatt ennek több mint felét Kelet-Németországba és Csehszlovákiába szállították ki
olvasztás végett.
Az ország nagy mértékben rá van utalva az orosz kőolajra, amelyet csővezetékek hoznak az ipari városokba.
A használt kőolaj 90 százaléka orosz eredetű s csak újabban nyílt meg a lehetőség nyugati szállítmányokra. Az
ipari szükségleteket kielégítő szénnek több mint a felét
keletről kell behozni. A vizierőtermelés igen alacsony
szinten mozog. Cement-termelésben csak Albánia termel
kevesebbet mint Magyarország. Fafeldolgozó ipar
mondhatni nem is létezik.
Az újjáépítés lassúságát és a külkereskedelem szintjének fenntartásában szüntelenül mutatkozó nehézségeket az okozza, hogy a Szovjetből behozott anyagok ára
magas, az oda exportált magyar áruk vételára viszont
alacsony; ez a szovjet kereskedelmi politika megfosztja a
lakosságot a jobb életszínvonal eléréséhez szükséges
magasabb jövedelem egyik igen fontos forrásától. Ezt a
politikát súlyosbítja a számtalan Magyar-Orosz vállalat
azzal, hogy a hasznot meg kell osztani és így ezt a jövedelmet is elvonják a nemzetgazdaság vérkeringésétől.
Ezeket a tényeket aligha ellensúlyozza a növekedő külföldi turistaforgalom és a Nyugatról küldött igen jövedelmező „ajándékcsomagok” áradata, ami a Magyar
Állampénztárt szívesen fogadott „kemény” dollárjövedelemmel gyarapítja.
Enyhén szólva sajnálatos, hogy a Nyugat ezt a Kelet
felé ömlő dollár-áradatot úgy tekinti, mint szükséges
rosszat. Ellenszolgáltatásokra nem is gondolva, belenyugszik abba, hogy a szovjet politika ilyképpen mellékjövedelemmel látja el az orosz gazdasági életet, mi több,
a Kreml által kitervelt és háttérből mozgatott különböző
katonai és egyéb külföldi beavatkozások pénzelésére
fordíthatja.
Nem csoda, hogy az első alkalmas pillanatban Magyarország és a többi keleteurópai állam megnyitotta az
ajtót a nyugati kereskedelmi érdekek előtt, kezdetben
csak óvatosan, később azonban egyre bővülő kereske-

elmulasztotta az alkalmat is, hogy igazságos jóvátétel
formájában kezet fogjon magyar szomszédjával a
dunamedencei konszolidáció érdekében. Mindezt súlyosbította, hogy egyik fél sem eszmélt rá idejében, hogy
időközben a német és szláv befolyás egyre erősebben
beszivárgott a középkeleteurópai térbe, amelynek pedig a
történelmi rendeltetése mindig az volt, hogy ezt a két
befolyást távol tartsa egymástól és a Balti-tengertől az
Adriáig húzódó térségtől egyaránt.
*
А II. világháború után sikerült ugyan a bizonytalan
egyensúly megőrzésével az európai földrész általános
békéjét fenntartani, de ez a politika figyelmen kívül
hagyta a rabnépek törekvéseit. A bölcsesség hiányát
mutatná, ha a világpolitika műhelyeiben a népek érzelmi
világát és tradíciót nem vennék figyelembe, mert történelmet csak népek és nemzetek írnak, az anyagi tényezők
csak a hatalom eszközei maradnak.
A Moszkvából irányított birodalomban a politikai élet
mindennapjait beárnyékolták a gazdasági szükségek. A
kora
1960-as
években
először
az
egyes
középkeleteurópai országok belgazdasági, majd rövidesen magának a Szovjetuniónak a gazdasági helyzete
került az érdeklődés középpontjába. Ahogy várható volt,
a marxista logikában számos repedés mutatkozott. Hallgatólagosan beismerték a kommunista dogma tévedését,
a jóslat helytelenségét, hogy tudniillik a kapitalista gazdasági rendszer összeomlik, a szocialista gazdasági tervezés pedig győzedelmeskedik. Ez a felismerés az ideológia pragmatikus átértékeléséhez vezetett és általános
átalakulási folyamat indult meg, minden különösebb vita
vagy előzetes bejelentés nélkül. A középkeleteurópai
államok a Szovjetuniót megelőzve az átalakulási folyamatnál egy lépéssel tovább mentek. Felismervén, hogy
külföldi gépekre és technológiára van szükség ahhoz,
hogy gyártási képességüket a világ standardjának megfelelően felemeljék, a KGST társállamai rájöttek arra is:
nem elég úgynevezett „kemény” valutát szerezni a kívánt
javak megvételére, hanem az üzleti tevékenységek finanszírozását is csak a haszonelv bevezetésével érhetik el.
Ez már önmagában is az orthodox marxista filozófia
anathémája. A KGST (Comecon) nem tudta a kereskedelmi partnerek magas igényeit kellőképpen kielégíteni;
az árucsere útján kapott javak nem voltak megfelelőek,
az áruk nem voltak versenyképesek és főleg képtelenek
voltak felhasználni a Szovjetben felhalmozódó hitelt. Az
oroszoknak is hasonló problémáik akadhattak a saját
portájukon. így tehát a pragmatikus kommunista kereskedők magukévá tették a megvetett kapitalista profitmotívumot, és ezt két kérdőmondat fejezte ki: El lett az
áru adva? Hány dollárt hozott az üzlet?
*
Trianon után Magyarország kivitele elsősorban mezőgazdasági termékekből, fűtőanyagokból és ipari nyersanyagokból állott. А II. világháború befejezése óta az
ország gazdasági szerkezete gyökeres változásokon ment
át, és a nemzetgazdálkodásban a nehéz- és könnyűipar
fontosabbá vált a mezőgazdasági termelésnél. A kereske15

delmi kapcsolatokat építve a nyugati országokban. Így
tehát a „hídépítés” befejezett ténynek tekinthető és úgy
látszik, több „híd” is épült, mi több, kiterjedt kereskedelmi és bankhálózat keletkezett, ami nem csak a vasfüggönyt, de a bambuszfüggönyt is többszörösen átíveli.
Létrehozták a „clearing dollárt”, éppen ennek a kereskedelmi mozgékonyságnak a céljaira, úgy, hogy 100:90
arányban a clearing dollár 10 dollárral kevesebbet ér,
mint az amerikai dollár.
A nyugati, de különösen az amerikai-magyar kapcsolatok nagy lökést kaptak, a magyar árupiac és az annál
sokkal fontosabb amerikai piac megnyitásával. A Magyar
Külkereskedelmi minisztérium időveszteség nélkül terjesztette ki kereskedelmi hálózatát Észak-Amerikában és
a világ más tájain. Úgy tűnik, hogy a diplomáciai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok az úgynevezett „normalizálódás” útjára terelődtek. Kulturális téren ez a
„normalizáció” abban nyert kifejezést, hogy az
északamerikai kontinens felé irányított nyomdatermékek
különös áradata indult meg – ugyanakkor az idekint
nyomtatott magyar betűből csak a kommunista vagy a
szimpatizáns nyomdatermékek juthatnak be Magyarországra. A magyar hitéleteit hivatalos kiküldöttek képviselték odaátról, – de az itteni magyar egyházak képviselőihez a hazai meghívások, a szabad szó jogának biztosításával, csak egyre késnek. Amerikai karmesterek, zeneművészek jelentek meg a magyar közönség előtt – ide
viszont kórusok, népi tánccsoportok és jólismert, de már
kissé öregedő színészek és énekesek jöttek azzal a céllal,
hogy felújítsák a régi emlékeket s kemény valuta szerzése mellett a budapesti kormányzat iránt érzett emigrációs
ellenállást is enyhítsék.
Különös jelenség az ottani kormányzat látható erőfeszítése, amellyel a „Magyarok Világszövetsége” révén a
Nyugaton élő magyarságot igyekszik megdolgozni. Kevés jele van viszont annak, hogy ez a „Világszövetség”
az utódállamokban élő több mint 3 millió magyar sorsával, gazdasági és kulturális kiszolgáltatottságával többet
törődne, mint az afrikai államok szükségleteivel. Többszörösen kifejezésre jutott hivatalos álláspont szerint azt
kívánnák, hogy a Nyugaton élő magyarság és az otthoniak között közeledés és eszmecsere induljon meg. Az
amerikai magyarság azonban a Csehszlovákiában, Kárpátalján, Romániában és Jugoszláviában élő magyarsággal alig törődő hivatalos bp.-i politika radikális megváltoztatása nélkül ilyen közeledést kizártnak ér; csupán
propagandisztikus manőverezésnek tart. Még egy kísérleti alapon felállított „közös kulturális bizottságinak is csak
akkor lehetne tárgyalási alapja, ha a kormányzat bizonyságát adná, hogy az utódállamokban élő véreink kulturális autonómiájáért megindította a diplomáciai offenzívát
és az adott körülményeknek megfelelően mindent megtesz a gazdaságilag megnyomorított határontúli magyarság helyzetének javítására.

nyugati gazdasági rendszerbe igyekszik egyre mélyebben
behatolni. Hosszútávon sokan azt remélik: a nyugati
eszmék a szovjet felfogást úgy átformálják, hogy a
Kreml az ellenségeskedés helyett a békés együttélést
fogja választani. De ezalatt a Kelet kereskedelmi hídfők
építésével hálózza be az ellenfél területét és soha nem
álmodott haszonra tesz szert. Az ilyen politikát követelő
nyugati kereskedelmi érdekek szószólóinak talán jó volna a fejükben tartani, hogy az elszánt kommunista meg
van győződve arról: az igazi harc a főnyereményért,
magáért a történelemért folyik. Hiszen Lenin 50 évvel
ezelőtt megmondta: „amikor annyira megerősödtünk,
hogy legyőzhetjük a kapitalizmust, fojtogató kezünket a
torkára tesszük...” Úgy látszik, az atomkorszak egy cseppet sem változtatta meg ezt a kommunista Credo-t.
Az államvezetés művészetének egyik tartozéka az,
hogy megérti a világ természetét és kifürkészi a történelmi fejlődés irányát. Nemzetek mindig az érdekeiknek
megfelelően cselekedtek s bár az élet valóságait el kell
fogadni, ugyanakkor ki kell fejleszteni azt a mindenre
kiterjedő, kifinomult észjárást, ami a Kreml stratégiájának, rövid-, közép- és hosszútávlatú taktikáját felismeri.
*
Magyarország jövője nem választható el a
középkeleteurópai államok jövőjétől, Európa jövője
pedig a Washington-Moszkva-Peking háromszög atomhatalmi egyensúlyától függ. Országaink sem az orosz,
sem a kínai nagyhatalom jóindulatában nem bízhatnak.
Igen fontos kérdés azonban az, hogy szabadságot „csak”
a Nyugattól várhat-e Kelet-Középeurópa vagy reménykedhetünk-e más erők munkálkodásában, más folyamatok megérlelődésében?
Különböző tényezőket kell szemügyre vennünk. Az
„egyetemes szocializmus”, a „szétválasztás” és az „átalakulás” divatos politikai elméletei kényelmesen elfeledkeztek bizonyos feszítő erőkről, amelyek feltartóztathatatlanul munkálkodnak a szovjet uralmi szféra határain
belül.
A szovjet övezet megbomlása nemcsak jóslatok alapján várható, mert az ez irányú fejlődés meghatározott
pályán halad a bizonyosság felé. Az okokat nemcsak az
orosz intellektuellek elkedvetlenedésében, vagy a hamu
alatt parázsló helyi tüzekben, – mint Lengyelországban
és Magyarországon a múltban, Csehszlovákiában és
Romániában az újabb időkben, – kell keresnünk, hanem
a Szovjetunió több mint 100 különböző nemzetiségének
természetes törekvéseiben. A Kreml-t nem annyira a
nyílt vagy rejtett politikai „tévelygések” tünetei, hanem a
nemzetiségi néptömegek iszonyatos méretű megnövekedése nyugtalanítja elsősorban. Ma az oroszok kisebbséget
alkotnak a Szovjetunióban. Az oroszok betegesen félnek
a távol-keleti szaporodásban rejlő veszedelemtől.
Miután a világ népessége hetenként 1 millió fővel
szaporodik, a jelenlegi 3.551 millió helyett 1980-ban
4.000 millió ember akar napjában legalább egyszer enni.
Az Úr 2.000-ik évében ez a szám meg fog kétszereződni,
7.522 millióra. A Szovjetunió népessége a jelenlegi 238
millióról 402 millióra növekedik – aminek a jó többsége
nemzetiségi csoportokból tevődik majd össze.

*
Összefoglalva a mondottakat: a Nyugat el van foglalva egy a kelet-középeurópai államokban és a Szovjetunióban egyre kiterjedő kereskedelmi és pénzügyi hálózatának a kiépítésével, – ugyanakkor a szovjet hatalom a
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Ázsia, Afrika és Dél-Amerika lakossága is hihetetlen
arányszámmal növekszik: 2.5 százalék évente: vagyis két
és félszer gyorsabb ütemben mint a termelhető élelem
százaléka. Az elmúlt 10 esztendőben az igen szegény
országok 87 százaléka zavargások színtere volt: országonként évente két nagyobb zavargásra került sor.
Ezidén 4 millió ember fog éhen halni. Tíz év múlva
az emberek százmilliói eshetnek áldozatul. Ilyen körülmények között forradalmak és háborúk elkerülhetetlenek.
Ez is olyan súlyos tényező, amelyet nem lehet figyelmen
kívül hagyni.
A nyugati felfogás elutasítja az emberiség nyomorának politikai kihasználását, a Kreml stratégiája azonban
el nem szalasztana egyetlen ilyen kínálkozó alkalmat
sem, és feltehető, hogy a kommunista erők megpróbálják
kihasználni az éhség vagy az éhségtől való félelem okozta zavarokat.
A kommunista ideológia „szalámi taktikáját” várhatóan a lázítással provokált összecsapások taktikája fogja
felváltani, már csak azért is, hogy a Szovjetunión belüli
helyzettel megbirkózhassanak.

irányvonalát megállapítsa és a nemzeti célok határait
kijelölje bármilyen politikai rendszerben él is a nemzet.
Az amerikai magyarság körében folyó vitákon, különböző konferenciákon kialakult felfogás: a jelenlegi
kormányzatot történelmi felelősség terheli és késedelem
nélkül hozzá kell látnia a következő feladatok megoldásához:
– a születés-szabályozás problémájának mielőbbi áttanulmányozása és kevésbé liberális abortusz törvények beiktatása, mert a nemzetvédelem legfontosabb feladatai közé tartozik a szomszédnépek szaporodási arányát, egészségesen kiegyensúlyozó
népszaporulat minden eszközzel való fenntartása;
– az elszakított területeken élő magyarság érdekeinek
védelme, különösképpen a magyar- nyelvű művelődés biztosítása kultúr-autonómiák keretében, és
gazdasági helyzetük feljavítása érdekében teendő
lépések;
– gondosan előkészített programok által biztosítani a
magyarság kiegyensúlyozott élelmezését és lakásigényeit, a legnehezebb körülmények között is;
– a Magyarország és az Egyesült Államokban élő
magyarok közötti „hídépítés” egyoldalúságának
megszüntetése, nemzeti kultúránk megőrzése és terjesztése érdekében konkrét lépések tétele, minden
politikai vonatkozás mellőzésével.
— Szent István milléniuma alkalmából szélesebb körű általános amnesztia meghirdetése és a politikai
jogok liberalizálása;
— munkatervek sürgős elindítása a szennyeződés felszámolására és a pollució terjedésének meggátolása
olyan tájak felé, ahol a környezet természetes öntisztulása még érintetlen;
— új energia-források teremtése, lehetőleg atomhajtású erőtelepek formájában, hogy kimeríthetetlen
elektromos erő álljon a nemzetgazdaság rendelkezésére.
Az új Magyarország, amely szemünk előtt lebeg,
amely igazságon, emberi méltóságon, kulturális és gazdasági bőségen, valamint faji megbékélésen alapul, nemcsak hogy vissza nyerheti vezető helyét a Kárpátmedence egyenrangú népei között, hanem ismét betöltheti Szent István ezeréves álmát. Az új Magyarország megtalálja a módot szomszédjaival a megértésre, mint ahogy
a szomszédok is barátra, a kultúra termékeny forrására,
hasznos üzlettársra és nemes lelkű fegyvertársra fognak
találni bennünk Középkeleteurópa semlegességének
fenntartásában.

*
A Kreml vezetősége és számos nyugati politikus között nincs különbség abban, hogy a status quo-t fontosabbnak vélik, mint az esetleges változásokat. KeletKözépeurópában azonban vannak, akik úgy gondolják,
hogy a nemzeti kommunizmus terjedése változtathat a
Kreml által teremtett status quo-n, továbbá, hogy egy
demokratikusabb
politikai-társadalmi
rend
és
Középkeleteurópa semlegesítése javulást jelentene a
nemzeti kommunizmuson túlmenően.
Nincs olyan kormányzat, amely figyelmen kívül
hagyhatná a valóságot. Az élet egyik valósága s az emberi történelem egyik mozgató ereje az irigység.
Középkeleteurópa mezőgazdasági országai azon versengenek, hogy beérjék az ipari államokat; az ipari államok
érezvén a nyomást, azon vannak, hogy versenyképesek
lehessenek a nyugati ipari államokkal.
De az irigységen kívül a gazdasági, szociális és kulturális okok is elősegíthetik, vagy hátráltathatják a nemzetek életében bekövetkezett változásokat.
A mindjobban előtérbe kerülő nemzeti törekvések
hangzavara, a világszerte tapasztalható népszaporulat
agonizáló problémája és az ezekből eredő társadalmi
forrongások lehetősége, nem adnak Magyarországnak
több mint 10-15 évet, hogy megfelelő életszínvonalat
biztosítson népének, hogy a nemzet művelődésének
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KÖNYVEK–LAPOK
(Új rovatunkban időnként rövid áttekintést adunk a nem magyar nyelven megjelenő külpolitikai munkákról és a nevesebb, befolyásosabb külpolitikai szemlék jelentősebb tanulmányairól.)
hogy a nemzetiszocialista invázió elhárítása céljából
átveszi a kancellári széket. Ezt a lépést a Schuschniggkönyv szerint Moszkva sem ellenezte, mert a szovjet
kormány reálisan úgy ítélte meg a helyzetet, hogy Ausztria Habsburg kancellárja soha nem adhatja be a derekát
Hitlernek. Az események azonban összezúzták a terveket. A volt osztrák kancellár könyve mindenesetre hűségesen beszámol, dokumentumokkal illusztrálva, ezekről
az évekről.

Tito: A Biography. (Longman kiadás, London.)
A jugoszláv diktatúráról írt legújabb munka szerzője
az angol Phyllis Auty. Végigkíséri a ma már 78 éves
államférfi nem mindennapi életét. Tudományos igénnyel
megírt könyv, de a száraz életrajzi adatokból valóságos
regény távlatai bontakoznak ki: a Monarchia ismeretlen
kis horvát falujától az államfői székig... Élete tele van
paradoxonokkal s a szerző egyet sem hallgat el belőlük.
Csak néhány: az első háborúban ott harcol a közös hadseregben a – szlávok ellen. Orosz hadifogságban lesz
kommunista, de 1928-ban elvtársai vágják rá a börtönajtót. Hol Spanyolországban, hol Bécsben, meg Moszkvában tűnik fel. Túléli a tisztogatásokat és már 49 éves,
amikor kiderül, hogy hadvezérnek sem utolsó. 1948-ban
elsőnek szakít Sztálinnal és azóta vita nélkül Jugoszlávia
ura. Amíg él – írja a szerző, – legendás neve össze is
tartja a mini-Monarchia tízféle nációját. A kérdés: mi
lesz halála után? A könyv hiányossága: nem tárja fel
Tito, a bonyolult ember egész valóját. Azét az emberét,
akire legjellemzőbb, hogy ő fordította szerb nyelvre a
kommunista párt rövid történetét és a moszkvai honoráriumból gyémántgyűrűt vett magának, amit ma is hord.

Armin Boyens: Kirchenkampf und Ökumene. (A
müncheni Chr. Kaiser kiadása.)
Akik a propaganda és szépirodalmi kiadványok mondanivalóján túl a tények után kutatnak, nagy haszonnal
tanulmányozhatják ezt a kötetet, amely az 1933-1939
közötti Németország kultúrharcáról számol be, – a nemzetiszocializmus ideológiájával szembeszegülő egyházak
és a III. Birodalom ideológusai, propagandagépezete
között.
Az ENSz demográfiai évkönyve.
1958-1969 közötti népesedésrobbanás nemzetközi
adatait közli. Két évvel ezelőtt 3.5 milliárd ember élt.
Azóta a napi növekedés: 180.000, vagyis évi 1.9 százalékos a szaporodási ütem. Kína lakosainak száma 730,
Indiáé 524, Oroszországé 238, az Egyesült Államoké
201, Európáé 455, Latin-Amerikáé 267, Óceániáé 19.
Ázsiáé 1200 millió volt – két éve. A világ városainak
nagyságrendje: Tokió, New York, Sanghaj, majd Moszkva. Magyarország egyetlen tekintetben áll a ranglisták
élén. A Szovjetunió és az Egyesült Államok után Magyarországon legtöbb a válások száma.

Donald D. Maclean: British Foreign Policy Since Suez
1956– 1968. (Hodder, London.)
Az angol külpolitika Szueztől máig csak azért érdemel említést, mert a szerzője az angol külügybe beépített
szovjet kém volt, aki jelenleg Moszkvában él. Amit
mond: a „Pravda” vezércikkeinek összefoglalása, de az,
hogy a könyv angolul, Londonban megjelent, az angol
sajtószabadság életerejét bizonyítja. A közszabadságét
pedig az, hogy a volt kém meg is kaphatja angol fontban
a honoráriumát...

Dennison I. Rusinow: Italy's Austrian Heritage (Oxfordi egyetem kiadása.)
Ha, nem is nagy fantáziával, behelyettesítjük a
könyvben szereplő kisebbségeket és neveket – más utódállamok nemzetiségeivel és szereplőivel, kiderül, hogy
Rusinow munkája valóságos modell... Ráhúzható az
Osztrák-Magyar Monarchia majdnem minden tagállamára, amely hasonló problémákkal viaskodik ma is, mint
Olaszország a nyakába szakadt Dél-Tirollal, és jugoszláv
szomszédjával. A nagy nehezen talán megnyugtató megállapodás felé haladó – de még ma sem lezárt ügyben –
kiváló eligazítás ez a kötet, amely az oxfordi iskola hagyományaihoz híven színesen, emberileg, de – mégis
hűvös tárgyilagossággal tárja fel ennek a kis európai
vitás területnek problémáit. Cseppben a tenger. Már ezért
is érdemes kézbe venni ezt a könyvet.

Kurt Schuschnigg: Im Kampf gegen Hitler. (München, Molden kiadás.)
Dollfuss meggyilkolása után, 1934-ben lett Ausztria
kancellárja Dr. Schuschnigg, aki most adta ki érdekfeszítő részletekben gazdag emlékiratait. Mint az akkori idők
egyik főszereplője nem tudományos elemzést ad, hanem
személyes élményeit írja meg. Mondanunk sem kell,
különösen értékesek a Mussolini és Bethlen István ausztriai politikájára vonatkozó részletek. Kiderül például,
hogy az erős osztrák szociáldemokrata mozgalmat és a
fiatal értelmiséget mennyire taszította Mussolini nyílt
támogatása. Részben emiatt sodródtak a nagynémet
mozgalom felé. Szenzációsnak számít az a levélváltás,
ami Hitler bevonulása előtt zajlott le a kancellár és Habsburg Ottó között, amelyben a trónörökös felajánlotta,
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L ESZERELÉSI VALCER

M ONDÁSOK

Miközben a bécsi SALT-tárgyalások nem kevesebb mint 21 ülésén az
amerikai és az orosz delegáció a stratégiai atomfegyverek korlátozásainak
módjait vizsgálta, odahaza mindkét szuperhatalom igyekezett gyorsan még
növelni és tökéletesíteni fegyvertárát. A Szovjetunió folytatta SS-9 interkontinentális ballisztikus rakétáinak fejlesztését, továbbá fokozta kísérleteit az
úgynevezett visszatérő és egymástól független több gyújtófejet hordozó
rakéták tökéletesítésére, végül lázasan fejlesztette rakétaelhárító rakétáit is.
Az Egyesült Államok sem maradt tétlen. Amerika immár befejezte a visszatérő, több gyújtófejes rakétákkal folytatott kísérleteit, megkezdte a tengeralattjárókon használatos félelmetes Poseidon rakéták építését, és folytatta
rakétaelhárító rendszerének kikísérletezését és fejlesztését.
Figyelemreméltó a szovjet taktika és propaganda. A tárgyalások kezdetén
az orosz sajtó hevesen támadta Amerikát, amiért rakétaelhárító berendezéseit fejleszti, ugyanakkor azonban a szovjet generálisok nyakra főre kérkedtek azzal, hogy lehengerlik Amerikát, ha kell. Grecskó marsall kijelentette: a
szovjet rakétaelhárítás játszva megsemmisíti az amerikai rakétákat. Krilov
marsall azzal dicsekedett, hogy a szovjet interkontinentális rakéták ezerszer
jobbak, mint az amerikaiak. Sztemenkó tábornok azt állította, hogy a szovjet
rakéták kivédhetetlen csapást tudnak mérni a világ bármely pontjára.
A hosszú bécsi tárgyalásokon a vita lényegében egy kérdés körül forgott.
Az oroszok úgynevezett kvalitatív, az amerikaiak úgynevezett kvantitatív
korlátozásra törekedtek. A szovjet cél, hogy befagyassza az amerikaiak
fegyverkezési technológiájának fejlesztését, megakadályozandó, hogy új
amerikai fegyverzeti szisztémák szülessenek. Ezt azért akarja, mert a kutatás, fejlesztés és kísérletezések terén nincs egy szinten, vagyis alatta van
Amerikának, tehát szeretné Amerika kezét megkötni. Az USA viszont a
kvantitatív korlátozásra törekszik, mert attól tart, hogy a Szovjetunió SS-9
típusú rakétái csökkentik az amerikai elrettentő kapacitás mértékét.
A SALT-tárgyalások vége még nem látható. Az amerikai delegátus kijelentette: „Arról még nem beszéltünk az oroszokkal, hogy még meddig fogunk beszélni.” Ősszel újra Helsinkiben találkozik a két delegáció, s akkor
bizonyára nosztalgiával gondolnak a valcer-hangulatú kedélyes Bécsre, az
oroszok pedig Badenre, ahol a Parkhotel luxusát élvezték. Bécsbe az orosz
delegáció tagjai mindenesetre csak csoportban rándulhattak ki, individuális
programot csak Szemjonov csinálhatott, Beethoven nyomait kutatta s ha
Moszkvával telefonált, – akkor Pozsonyba ment. (– k k –)

A jó politikus mindig megelégszik
a sikerrel és mindig lemond a diadalról.
Pietro Quaroni
V. olasz diplomata

K ORSZERŰTLEN J ELENSÉG
Északírországban Paisley lelkész a katolikusok kívánságait nagyban támogató reformprogram megakasztására törekszik: követeli a katolikusok
által joggal gyűlölt „B különrendőrség” visszaállítását, a rendőrség és hadsereg angol főnökeinek elbocsátását, mindenekelőtt pedig azt, hogy a lakáselosztást a központi lakáshivatalok helyett ismét a községi tanácsok vegyék át.
A katolikusok egyik legkonkrétabb sérelme éppen az volt, hogy a községek
protestáns hatóságai a sokgyermekes katolikus családok jogos lakásigényeit
nem elégítették ki. A középkori hitviták gyalázkodásaira emlékeztető Paisley
a kormány reformprogramját halálos veszedelemnek tartja, mert, mondja, ez
végülis Északírország és a déli köztársaság egyesülésére és a katolikusok
uralmára vezet. Az ökumenizmus korszakában, amikor a protestáns és katolikus világ legjobb koponyái a megbékélésen dolgoznak, Reverend Paisley
múlt századokból előretört alakja valóban időszerűtlen és korszerűtlen jelenség. (– kz –)
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A politika csak ritkán lesiklás,
többnyire inkább szlalom.
Edgar Fauro
francia miniszter
A cenzúra: reklám állam költségen.
Federico Fellini
olasz filmrendező

H ÍZELGÉS
Aki nem érez szeretetet, az legalább hízelegni tanuljon meg, mert
különben semmire se viszi.
A társas együttélés, a közösségben
való élet csakis azáltal lehetséges,
hogy az emberek hízelegnek egymásnak.
Vauvenargues
A legtöbb ember el sem tudja
képzelni, hogy a többiek a hízelgés
mily nagy mértékét képesek megemészteni.
Ludwig Reiners
Az ember a hízelgés akkora mértékét képes elviselni, mint amily
mértékben ő maga hízeleg.
Paul Valéry
A hízelgés hamis pénz, amely
csak azért van forgalomban, mert
valamennyien hiúk vagyunk.
La Rochefoucauld
Az ügyetlen hízelgés jobban megaláz bennünket, mint az alapos és
jogos korholás.
Ebner-Eschenbach
Aki szereti a hízelgést, méltó a hízelgőhöz.
Shakespeare

M ENDEMONDÁK

A FRONT KÉT OLDALÁN

Lukács János történész professzor, a
Chestnut Hill College (Philadelphia)
történelmi tanszékének vezetője a Rabnemzetek Szövetsége (ACEN) által
rendezett kelet-európai ankéton február
26-án a New Jersey állambeli Fairleigh
Dickinson Egyetemen a „Jalta öröksége”
c. előadásában kifejtette, hogy Sztálin a
jaltai konferencián bizonytalanul érezte
magát, s ha Chruchill, főleg pedig Roosevelt megszorongatják, akkor engedményekre kényszeríthették volna. Roosevelt már Jalta előtt „leírta” KeletEurópát, amit azonban sem nyilvánosan,
de még csak önmagának sem volt hajlandó beismerni. „Tudatos naivsága”
mellett „öntudatlanul cinikus” is volt
Jaltában. Európa akkori megosztását
mindenki ideiglenesnek vélte. Az pedig,
hogy már negyedszázada tart, az eredményes diplomácia (creative diplomacy)
hiányát bizonyítja.

A Közel-Keleten néhány konstans tényező lassú változása észlelhető.
Egyik ilyen tényező, hogy az örökké harcias Nasszer mintha óvatosabb
lenne. Jobban takarékoskodik az olyan kifejezésekkel, hogy Izraelt a
tengerbe söpri. Jele annak, hogy pozícióját nem érzi biztosnak, tudja,
mennyire függ Moszkvától és mily kétessé teszi helyzetét a gerillák legalábbis pszichológiai hatalmának a megnövekedése.
Másfelől figyelemreméltó, hogy időnként Golda Meir fogalmazása is
árnyaltabb és közelkeleti szakértők itt-ott bizonyos engedékenység jeleit
vélik felfedezni. Júniusban mondott beszédében első ízben nem követelte, hogy arabok és izraeliek közvetlenül tárgyaljanak egymással, ez pedig
lényeges eltérés a korábbi merev jeruzsálemi állásponttól. Az izraeli
magatartást befolyásolhatja az, hogy a szovjet védőszárnya alatt az
egyiptomiak eléggé szilárdan berendezkedtek a szuezi fronton, továbbá
hogy ma már tagadhatatlan: a határokon folyó kisháború az utóbbi időben lényegesen nagyobb izraeli áldozatokat és veszteségeket követelt,
mint a júniusi háború utáni első két évben. Márpedig az izraeli haderőnek
minden szál ember fontos, Izraelnek nincs népi tartaléka ágyútöltelékre.
E jelenségek logikusan ugyan a béke irányába terelik a közel-keleti
helyzet alakulását, de természetesen a logika és ésszerűség nem mindig a
legdöntőbb tényező a politikában. A békevágy és az egyre születő béketervek között is kipattanhat egy szikra, Nixon elnök célzása a közelkeleti
atomháború veszélyére nem alaptalan félelem s a Szovjetunió egyre
szélesedő és szilárduló befolyása a térségben a NATO-nak okoz egyre
nagyobb gondot.
Amíg Golda Meir kifinomultabb hangot használ és Abba Eban külügyminiszter újra és újra tárgyalásokat ajánl, Daján hadügyminiszter
pesszimistának mutatkozik. Az izraeli légierő fiataljai előtt mondott
beszédében kifejtette: az arab-izraeli konfliktus következő fordulója nem
a tárgyalóasztalnál, hanem a csatatéren zajlik le. E szavakból is látható,
figyelembe véve az előbbieket, hogy a Közelkeleten minden lehetséges,
háború és béke egyaránt, de egyelőre az utóbbi esélyei a gyengébbek. (–
bo –)

*
Egy londoni háztartási áruház új, selyem puhaságú mosogató kesztyűket
hozott forgalomba, s azzal reklámozza:
csak női nagyságban készült, mert férfiaknak a konyhában nincs keresnivalójuk.
*
Európában 1970 januárja óta, nemzetközi hitelkártyával készpénz nélkül is
lehet táviratot feladni.
*
Margaret hercegnő, az angol királynő
húga, és férje, elfogadta Tito meghívását, hogy Jugoszláviába látogasson.
*
A lengyelországi „Szpilki” című folyóirat a következő formát választotta a
közállapotok jellemzésére: „Az idegorvosok gyakran megállapítják rólunk,
hogy túl sokat dolgoztunk és azt tanácsolják: ne izgassuk fel magunkat. Valóban jó tanács. De hogy ezt meglehessük,
nem volna szabad bemenni a munkahelyünkre, igénybe venni a nyilvános közlekedési eszközöket, nem lenne szabad
soha taxira várnunk, kerülni kell az
éttermeket, egyetlen üzletbe sem szabad
betennünk a lábunkat, nem szabad megnéznünk a televízió adását, nem vehetünk újságot a kezünkbe.”

A DUBCEKI SORS
Csak keserűséggel gondolhatunk Dubcek sorsára, a részletekben „kivégzett” csehszlovákiai Nagy Imrére. Az övé tán még szomorúbb, mint
magyar sorstársáé, mert Nagy Imre mártír lett, Dubceknek azonban még
egyideig fémjeleznie kellett saját programja likvidálását, míg őt magát is
likvidálták. Sorsa mindenesetre világosan bizonyítja, hogy amiben hitt,
vagy legalábbis hinni látszott, az „emberarcú szocializmus”, az a szovjet
hatalmi szférában lehetetlenség, merő illúzió, utópia. Vagy, amivé Nyugaton tették: jelszó. Valószínűleg hamis jelszó, mert, tetszik, nem tetszik,
68-ban Prágában a nép nem kevesebbet akart, mint 56-ban Budapesten:
egyszerűen emberi életet, igazi demokráciát és szabadságot. Ezt kellene a
fejükbe vésniök a kényelmes biztonságban élő nyugati orákulumoknak,
akik gyanútlanul, vagy tán éppen gyanús felületességgel a vasfüggöny
mögötti népek szabadság utáni vágyát folyton erőnek erejével félremagyarázzák, átfunkcionálják a „szocializmus” ilyen vagy olyan variánsává.
S még egyet ne felejtsenek el: minden tisztelet a mártíroké, egy Nagy
Imréé, egy Dubceké, de biztos, hogy egy teljesen szabad nyugati mintájú
választás rajtuk is átlépett volna, mert mindegyik tagja volt egy kegyetlen
diktatúra „establishment”-jének. Mindegyik jóakaratú ember volt ugyan
egy kíméletlen garnitúrában, de az „izmus”, amelyhez ők humánusabb
jelzőt ragasztottak, túl sok szenvedést hozott e népeknek. A politikus
Nagy Imre és a politikus Dubcek pályafutását egy szabad választás befejezte volna, – ez természetes. (– bb –)
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VELENCEI KALAND

Velence-Lido. Fekszem a felfújt
gumimatracon, felettem az azúrkék
olasz ég, alattam az Adriai-tenger
hullámai. Köztem és a világmindenség között teljes az egyetértés. A víz
kellemesen meleg, a nap maradéktalanul barnít és a strandvendéglő
felől mézbemártottan bársonyos
hangon énekelt felém egy olasz slágert.
Ekkor váratlanul felkiált mellettem a feleségem:
– Nézd! – Aztán nyomban utána:
– Nééézd!
És sietve úszni kezd kifelé. – Mi
történt? – kérdem.
Távolabbról érkezik hozzám a
hangja.
– Gyorsan... Nééézd!... Utána
igyekszem. Ködösen látom, hogy
kigázol a vízből. Ahogy bukdácsolok
utána, agyamban kergetik egymást a
találgatások.
Otthoni ismerősöket fedezett volna fel? Az nem lehet, mert akkor
befelé úszna a tengerben, hogy ne
kelljen találkoznia velük. Sophia
Loren jelent volna meg a parton,
egyrészes bikiniben ? Akkor sem
szólt volna egy szót sem.
Napszúrás, mondom magamban,
amikor látom, hogy fut a nyugágy
felé és a következő pillanatban hallom, hogy angolul kiált rá valakire:
– What do you want? Mit akar?
Meggyorsítom a lépteimet. Most
már látom a nyugágyat, mellette áll
feleségem és kapkod egy meztelen
felsőtestű férfi felé. Ejha! Az olasz
éghajlat úgy látszik eddig nem is

sejtett szenvedélyeket hozott felszínre
és… A következő pillanatban az
idegen férfi ugrik egyet és futni kezd.
Feleségem sikoltó hangja szirénaszerűen száll utána:
– A pénzem... ellopta a pénzemet...
Tíz lépés előnye van, de ezt pillanatok alatt behozom. Látom rövid
lábait, amint csattogva szalad a
forró homokon. Én utána. Nyersvászon nadrág van rajta, felsőteste
meztelen.
Sohasem üldöztem még tolvajt.
Ha megfogom... belevágok az arcába. Teljes erővel. Ha nem esik össze
egy ütéstől, még egyszer és még
egyszer.
Mögöttem hallom feleségemet,
aki magyarul, németül és angolul
kiáltja: „Segítség! ... Hilfe!...
Help!...”
A strandolók érdeklődve néznek.
Megcsalt férj üldözi felesége szeretőjét. Talán késelés is lesz! A szemek
mohón csillognak. Többen felállnak,
hogy jobban lássanak.
Hirtelen ötlettől megkapva, lihegve szólok hátra, futás közben:
– Mennyi pénz volt nálad?
Szipogó válasz, szintén lihegve:
– Öt... ötezer líra...
Villámgyors fejszámolás. Ötezer
líra, az annyi mint... három angol
font... két jó ebéd borral és konyakkal... Úristen, gondolom, évekkel
ezelőtt egész addigi életemet otthon
hagytam, most meg ziháló tüdővel és
káprázó szemmel futok két ebéd ára
után?
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Megállok. A tolvaj kapkodó mozdulatokkal fut tovább. Már nem is
látom. Feleségem is megtorpan,
csodálkozva néz rám. Arca feldúlt.
Csak nem akarom hagyni, hogy ez a
tolvaj... csak úgy... minden további
nélkül elfusson?
Néhány szóval megmagyarázom,
hogy nehéz időket élünk, az emberi
energiát nagy feladatokra kell tartogatni. Nem ért egyet velem, de sóhajtva ballag vissza nyugágyunk
felé. Amerre megyünk, mindenfelől
csalódott tekintetek. Még csak bele
se rúgtam se a csábítóba, se a nőbe?
Micsoda férfi az ilyen?
A nyugágynál ott a strandretikül.
Feleségem izgatottan kezd kirakodni
belőle. Rúzs, púder, kulcsok, öngyújtó ... (hála Istennek, ezt legalább
nem vitte el!) napolaj, golyóstoll...
erszény...
– Nézd! – mondja izgatottan és
kinyitja. Ötezer líra van benne.
Mélyet sóhajtok. Eddig azt hittem, hogy két ebéd ára után futottam, mint egy rosszul fizetett profi
futó. Most kiderül, hogy amatőr
alapon kergettem a strandtolvajt.
A nyugágy mellett fehér ing hever. Felemelem.
– Mi ez? – kérdem feleségemtől.
– Az ő inge... – mondja egészen
halk kis hangon. – Ezzel takarta le a
retikülömet és úgy kotorászott benne...
Szegény tolvaj! Mennyit kell lopnia ahhoz, hogy magas üzleti költségeit fedezze. Egy ilyen ing legalább
6000 líra.

J ÖVEDELMEZŐ ÜZLET

KIS MAGYAR HÍREK

– Az idegenforgalom Magyarországon –
Írta: Kőmíves Imre
Magyarországon rendszeres idegenforgalomról lényegében csak az
1956 utáni években beszélhetünk. Így az idegenforgalom kialakulása és
fejlődése is a forradalom egyik vívmánya.
A forradalom előtti években a Magyarországra utazó külföldiek
száma évente alig haladta meg a 15 ezer főt. Magyarországról külföldre
pedig csak a hivatalos küldöttek és néhány száz kiváltságos turista utazhatott. 1958-ban viszont már 153 ezer külföldi turista jött Magyarországra. Igaz, ebből 128 ezer a szocialista országokból és csak 23 ezer a
nyugati államokból.
1958-tól kezdve évről-évre nőtt a Magyarországra látogató külföldi
turisták száma: 1969-ben pedig már közel húszszorosára növekedett az
idegenforgalom 1958-hoz képest. 1969-ben 2 millió 554 ezer (!) turista
érkezett a szocialista államokból és 447 ezer látogató a nyugati országokból és Amerikából.
A szabad országok közül, az 1969-es adatok szerint, a legtöbb turista
Ausztriából ment Magyarországra. Kereken 148 ezer fő. A második
helyen a Nyugat-Németországból érkező látogatók szerepelnek 107 ezer
fővel, a harmadik helyen 36 ezer látogatóval az USA áll. Majd sorrendben Olaszország, Franciaország és Anglia következnek. Hogy a legtöbb
turista Ausztriából, Nyugat-Németországból és az USA-ból jön, ennek a
magyarázata nyilvánvalóan az, hogy ezekben az országokban él a legtöbb magyar emigráns, akik időközben már külföldi állampolgárságot
szereztek és időnként hazalátogatnak.
Az úgynevezett „szocialista országok” közül a legélénkebb turistaforgalom Csehszlovákiával áll fenn. 1969-ben nem kevesebb, mint 1
millió 458 ezer cseh turista jött Magyarországra. Megelőzőleg, 1963-ban
még csupán 147 ezer cseh látogatója volt Magyarországnak. 1964-ben
eltörölték cseh-magyar viszonylatban a vízum kényszert. Ekkor hirtelen
már 747 ezerre nőtt a Magyarországra látogató csehek száma. Ez a szám
1969-ig lényegesen nem változott, ekkor következett be az említett rekord, a valóságos „cseh invázió”. A magyarázat egyszerű: a „prágai
tavasz” durva elfojtása után nehezebbé vált a csehek Nyugatra való
utazása, kárpótlásul tehát részben Magyarországra látogattak. No meg
azért is, mert Magyarország élelmiszerrel egyelőre még jól el volt látva
és a kiürült cseh éléskamrákat feltöltötték magyar élelmiszerrel.
A szocialista országok közül Jugoszlávia áll a második helyen. A további sorrend: a Szovjetunió, Lengyelország, a Német Demokratikus
Köztársaság, Románia és Bulgária.
Növekedett a Magyarországról külföldre utazók száma is. 1958-ban
még csak 205 ezer embert engedtek át az ország határain túlra, 1969-ben
pedig már 996 ezer magyar turista utazott külföldre. Ebből kereken 150
ezer fő nyugati országokba. Nemrégiben egy rendelet jelent meg, amely
bizonyos vonatkozásban megnehezíti a külföldre, illetve a nyugati országokba való utazást. Ennek az idegenforgalomra gyakorolt hatását
majd az 1970. évi adatok alapján mérhetjük le.
Befejezésül még annyit, hogy 1969-ben az idegenforgalomból több
mint 700 millió devizaforint bevétele volt az országnak és ez a tétel a
fizetési mérleg legnagyobb aktív tétele volt.

Hetvenéves korában elhunyt Fekete
István író. 1937-ben „A koppányi aga
testamentuma” című történelmi regényével tűnt fel, az akkori magyar reformnemzedék mohón olvasta „Zsellérek” című
könyvét, a háború utáni időszakban pedig
állattörténetei a legnépszerűbb olvasmányok voltak és ma is azok: „Csi”, „Lutra”,
„Kele”, „Bogáncs” . A ,,Bogáncs”-ot
megfilmesítették és film készült két ifjúsági regényéből is: „Tüskevár”, „Téli
berek”. Hézagpótló művet írt „Halászat”
címen.
*
A Felvidéken elhunyt Fábry Zoltán
szlovákiai magyar író. Főbb művei: „Palackposta”, „Harmad-virágzás”, „Európa
elrablása”, „A vádlott megszólal”, „Hazánk Európa”. Stószi magányából levelezett a világban szétszórt magyarokkal.
Halálával a magyar kisebbségi irodalom
egyik legnagyobb alakját veszítette el.
Minden vagyonát, hétezer-kötetes könyvtárát, kéziratait, házát, földjét, szülői
örökségét a szlovákiai magyarok közművelődési egyesületére hagyományozta.
*
A magyar-kanadai kártérítési tárgyalásokon egyezség jött létre. Hat éves huzavona után a kommunista kormány hajlandó 1.1 millió kanadai dollár jóvátételt
fizetni, öt évi egyenlő részletben, a kanadai állampolgárrá lett magyarok államosított vagyonáért.
*
Milánóban kiállítást rendezett és modern képeivel nagy sikert aratott Saáry
Éva festőművésznő.
*
A svájci Luganóban Sédy Mária magyar festőművésznő képkiállítása ebben
az évben is művészeti esemény volt a
Caffé Elite Galériában,
*
A Magyar Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók Németországi Szövetsége augusztus 24 és 30 között Bad
Marienbergben rendezi meg a IX. Magyar
Főiskolai
Hetet.
Cím:
5439
Marienberg/Westerwald, Europahaus.
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SELLYE VINCE:

M AGYAR EMLÉK A VILÁG FŐVÁROSÁBAN
– Szent István jubileumi kötvény –
Több mint másfél millió magyar él külföldön. Ez a
tény még akkor is valóság, ha honi vagy külföldi szervek
nem akarnak róla tudomást szerezni és agyonhallgatják.
De végzetes és megbocsáthatatlan hiba volna, ha mi is
strucc módjára homokba dugnók fejünket, vagy „elnémult harang”-ként állnánk a népek és fajok egymást
túllicitáló zajában és harcában.
Szent István király születésének ezeréves jubileuma –
talán utoljára ebben az új történelmi orientációt kereső
századunkban – mindnyájunknak alkalmat ad nagy tervekre és legalább egynéhány terv megvalósítására. Egyedüli nagy problémánk: a nagy király személyéből sugárzó erőnek sikerül-e lelkileg annyira összekovácsolnia
bennünket – akik egy otthoni író szavai szerint „száraz
ág”-ként csüngünk a magyarság és az Egyház testén –
hogy ezeket a terveket legalább részben megvalósíthassuk. Egy ilyen terv, vagy talán helyesebben eszköz egy
nagy terv megvalósítására, a Szent István Jubileumi
Kötvény.
1. Mi a kötvényjegyzés célja? – Röviden: Szent István király születésének jubileumát és a magyar kereszténység ezeréves fennállását méltóképpen és maradandóan megörökíteni.
A római Szent István Ház az „örök Városban” ma az
egyetlen intézmény, amely Szent István király egyik
dédelgetett gondolatát – a Rómába zarándokló magyaroknak szállást nyújtani – a valóság erejével képviseli.
Arra az 5600 négyzetméter kiterjedésű telekre, amelyet a
Római Szent István Alapítvány 1965-ben sok-sok külföldi magyar és katolikus szerv adományával 200.000 dollárért megvásárolt, Fáy Erzsébet svájci magyar hölgy, Sir
Duncan Olivér emlékének megörökítésére, 300.000 dollár költségen megépíttette a tervezett Szent István Ház
két szárnyát. A harmadik szárny megépítésének költsége
(berendezés nélkül!) 150.000 dollárra rúg. A kötvények
megvásárlásával a lehetőségek kiszélesednek. Nemcsak a
világ minden részéből Rómába zarándokló magyarokat
tudnók elszállásolni, hanem a Szent István Házat mindazon külföldi magyarok számára, akik a Szent István
Jubileumi Bizottság céljával egyetértenek, valóságos
szellemi és lelki gócponttá is kifejleszthetnek.
2. Mit nyújt a kötvény? – Ez a kötvény nem businessértelemben „jó üzlet”. De a kötvény-tulajdonos 15 év
alatt hiánytalanul visszakaphatja kötvénye névértékét. A
Szent István Jubileumi Bizottság 1970 január 1-én kibocsátott 10.000 darab 10, 1000 darab 25, 500 darab 50 és
300 darab 100 US dollár névértékű kötvényt. A kötvény
névértékét a római Szent István Ház fizeti vissza olyképpen, hogy valahányszor a tulajdonos vagy akinek a tulajdonos a kötvényt átengedi – mint születésnapi vagy karácsonyi ajándékot – megszáll a római Szent István Ház-

ban, szállása és ellátása díjából 10 százalék engedményben részesül. Ha például egy kéttagú család, férj és feleség, 8 napi szállásért és teljes ellátásért a római Szent
István Házban 62.000 lírát fizetne (napi átlag 6-7 US
dollár személyenként), az illetők 10 százalékos, vagyis
6200 líra engedményben részesülnének, ami többékevésbé egy 10 US dolláros kötvény névértékének felelne meg. Mivel a kötvény családtagokra és másokra is
átruházható, a befektetett összeg nem vész el. Ha a kötvény névértéke 15 év alatt nem lett kimerítve, ez esetben
mint adomány a Szent István Alapítvány tulajdonába
megy át.
3. Hogyan és kinél jegyezzük a kötvényt? – Közvetlenül, élő szóval vagy írásban a római Szent István ház
ügyintézőségénél. A névértéket pedig vagy bank útján a
Cassa di Risparmio di Roma, Agenzia No. 3, Via C. di
Rienzo 319 – Conto 382 05 90 Fond St. Stefano címére;
vagy csekk, ill. nemzetközi pénzesutalvány (money
order) formájában közvetlenül a Szent István Ház címén
kell átutalni. Pontos cím: Casa di St. Stefano, 00151
Roma, Via del Casaletto 181.
Röviden ezekbe a gondolatokba próbáltam sűríteni
azt az akciót, amelyet a Szent István Jubileum a többi
feladat mellett a vállunkra rak. Nem könnyű feladat. De a
keresztényi jótékonyság és összefogás korszerű formája.
Senki sem fog az akción meggazdagodni. Csak a külföldi
magyarság lesz gazdagabb olyan alkotással, amely a
Szent István Jubileumuk maradandó emléket állít Rómában – Goethe szavával – a „világ fővárosában és egyetemén”.

SZIRMAI ENDRE:

ÍGY ÉLEK ÉN
Így élek én, idegen házak, idegen városok,
Idegen országok, idegen ágyak között,
Magyar szavak, magyar beszéd, magyar emberek
nélkül,
de magyar álmokkal járva,
Így élek én Mohácsok, Trianonok, negyvenötök
és ötvenhatok között,
szívtelen emberek, gépek, lelketlen korok,
világok között.
Így élek én Európák, Ázsiák, Afrikák között,
Hazától elszakadt idegen, Amerikák és Sydneyk
között.
Így élek én a jó barátok, az ablakomra szálló
csacsogó, éneklő rigók, kis cinkék, harkályok,
s mogyorót rágó mókusok között.
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KAMONDY LÁSZLÓ:

A MAMA UDVARLÓJ A
Marica megállt a lépcsőházban, megszorította barátnője karját és elmosolyodott.
– Az a helyzet jelenleg – mondta mellékesen –, hogy
itt van a mama udvarlója. Minden csütörtökön eljön, és
éjfélig sem akar elmenni, akármekkorát ásítasz is...
Zsuzsa izgalomba jött azon, hogy Matild néninek udvarlója van, és ezt nem is tudta titkolni, de azért próbálta
megjátszani, mintha magától értetődőnek tartaná a dolgot
a maga részéről.
– Ha azt hiszed, hogy anyának tetszik, akkor nagyot
tévedtél – húzta félre Marica a száját. – Egyébként – a
csengőre tette kezét – Istenesnek hívják, és nekem
kezitcsókolomot köszön.
– Mi a keresztneve? – súgta Zsuzsa, hogy kérdezzen
valamit.
Hogy az illetőt Istenesnek hívják, ezt nagyon mulatságosnak találta.
– Te olyan butaságokat tudsz kérdezni néha, Zsuzsikám, hogy csodálkozom – felelte bosszúsan Marica. –
Nem mindegy az, kinek mi a keresztneve?
Zsuzsa az ajkába harapott, hogy hangosan fel ne nevessen. Ha bosszankodni látott másokat, különösen komoly felnőtteket, mindig csendes nevethetnékje támadt.
– Ezek szerint – húzta fel a szemöldökét – ne menjünk be?
– Bemegyünk, de meg kell ígérned, hogy nem fogsz
vihogni!
– Miért vihognék? Nem szoktam ugyanis – válaszolta
sértődötten Zsuzsa.
Marica végigmérte a barátnőjét, újra megtörölte a talpát, és megnyomta a csengőt.
– Ne lepődj meg – súgta –, ha kicsit mutogat. – Mutogat?! Mit?
– Általában mindent – válaszolta türelmetlenül Marica, és csendre intette barátnőjét.
Általában mindent mutogat – gondolta Zsuzsa, mikor
benyitottak a szűk előszobából.
Matild néni a cserépkályha mellett ült a szobában,
szemben Istenessel, teáztak. A vendég az ajtónyitásra
azonnal felállt. Marica megcsókolta az anyját és kezet
nyújtott Istenesnek.
– Kezeit csókolom, Mária – mondta az valóban –, hideg van odaki, látom, arcocskáját szépen megcsípte az
idő. Marica kedvesen mosolygott, Zsuzsi még kedvesebben.
– Örvendek – szólt Istenes bemutatkozáskor –, Mária
barátnőjét tisztelhetem?
Zsuzsa szertartásosan bólintott.
– Isztok teát? Van még a kannában – kedveskedett
Matild néni, s mintha szégyellte volna magát.
Mindenesetre Zsuzsa alaposan megnézte.
– Majd megcsináljuk – sietett válaszolni Marica, s
megfogta barátnője könyökét, hogy ne álljon olyan bámészan.
A konyhában megmelegítette, kiöntötte a teát, kekszet rakosgatott egy kistányérra.

– Mi szólsz – kérdezte a tea gőze mögül –, amúgy
kedves ember, mi?
Buzgón szürcsölte Zsuzsa a teát, hosszan ropogtatta
a kekszet.
– Kicsit kövér.
– Kövér? – Marica félrehúzta a száját. – Te talán sovány vagy, azt hiszed?
Zsuzsa nem vett több kekszet, szótlanul itta a teáját,
megbántottan figyelte az asztal viaszosvászon mintáit.
– Nézzed – szólalt meg engesztelőén Marica –, kicsit
demokrata ugyan, de jó ember. Anyáért hidd el, mindent
megtesz. És nagyon lovagiad is... Nem figyelsz? Börtönben is ült. Különben az anya főnöke, bérelszámoló.
– Mért mondod, hogy börtönben ült – kérdezte Zsuzsa ellenségesen, és letette a kanalat.
Marica szótlanul mosogatta el a porcellán csészéket a
vízcsap alatt.
– Azért mondom – fordult meg –, mert te ki akarod
nevetni!
– Én ugyan nem – felelt Zsuzsa komoran. – De ha
akarod, el is mehetek... Mária.
Ezt már Marica sem tudta nevetés nélkül megállni.
Jól kinevették magukat, és besétáltak a szobába, ahol
Istenes hangosan magyarázott valamit Matild néninek.
– El tetszik tudni képzelni – kérdezte –, amikor a két
vasgolyót a hónuk alá helyezik?
Marica megbökte a barátnőjét, hogy ne nevessen,
mert Zsuzsa mindenen tud nevetni.
Istenes két gyufásdobozt tett az egyik, majd a másik
hóna alá, és kezét az oldalához szorítva mulatságosan
kezdte az evést imitálni.
Még a száját is mozgatta, mintha enne.
– Tetszik, el tetszik tudni képzelni – kérdezte –, milyen gyötrő volt ez a kispapoknak? Egyébként zárdában
is ez volt a nevelési módszer!
Istenes újból lejátszotta a jelenetet, hogy jobban el lehessen képzelni.
Marica nem mert odamenni a kályhához, leültette
Zsuzsit a sarokasztalhoz, és oldalba bökte ott, ahol csiklandós volt különben. Istenes ezek után kiszedte a gyufásdobozokat a hóna alól, és a kövérkés emberek méltóságával hátradőlt.
Kispapok, vasgolyó, Istenes kövér, de én is az vagyok
– gondolta Zsuzsi, és megharapdálta a szája szélét.
– Nézze, Józsi – szólalt meg csendesen Matild néni –,
ez valóban feszélyező dolog kezdetben, de kétségtelen,
hogy sokkal elegánsabb is. Van olyan, aki a szomszédja
hóna alá dugja a könyökéit, figyelje csak meg az étkezőben.
Egy szót sem értek – gondolta Zsuzsa, de nem nézett
a barátnőjére, nagyon komoly volt.
Matild néni is olyan furcsán beszélt, mintha ő is nevetni akarna, csak hát neki nem lehet.
– Ez annyira igaz – felelte Istenes –, hogy megcáfolnom szükségtelen lenne. Én csak a dolog abszolút voltát
akartam érzékeltetni, amennyiben ezt észre tetszett ven-
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ni... De engedje meg, hogy ez után a kitérés után folytassam, ahol abbahagytam.
Marica titkon leste a barátnőjét. Mulatságosan mozgatta Zsuzsi az orrát, mintha légy mászna rajta, és ezt a
legyet úgy akarná elzavarni, hogy nem nyúl oda kézzel,
akárhogy is csiklandik.
Nagyon értett Zsuzsi a matematikához, de egy verset
például egész délután tanult, és mégse tudta.
– Tessék elképzelni – hallották ismét Istenes hangját,
amint a füzetre hajoltak – egy hatalmas termet.
– Voltam az Operában – szólt Matild néni kedvesen.
– Mikor – kérdezte Istenes –, olyankor, amikor előadás folyik? De amikor mi odamentünk, egy lélek sem
volt a hatalmas teremben.
Én akkor nem dolgoztam a szakmában, talán meséltem már erről, és a barátom maga mellé vett segédnek,
lényegileg elég jó fizetéssel.
Egyébként a barátom – folytatta Istenes – magas és
sovány, nagyon magas és sovány ember volt, hangja
mély, mint a pince. Ha én most felállók – Istenes felállt –
, és a kezemet jó húsz-harminc centivel a fejem fölé
emelem, akkor kapjuk meg az ő magasságát... Ha pedig
megszorozzuk hárommal, és a fordított arány kétszeresével elosztjuk – gondolta Zsuzsa, és erősen beharapta a
szája szélét –, az így nyert eredmény adja a tizedes számok negyedének térfogatát, ami egyenlő...
– Ne leskelődj hátra – szólt Marica –, üljél rendesen.
Zsuzsa úgy helyezkedett a székén, hogy fél szemmel
mindenkor láthassa Istenest.
– Mit szólsz?
–Nagyon barátságos ember – hunyorgott Zsuzsa.
– Kösz, nincs szükségünk a gúnyolódásodra – súgta
Marica.
De ő is elfordult, hogy láthassa Istenest.
– Egyébként – folytatta Istenes –, Kispéter Józsefnek
hívták, szintén Józsefnek. Furcsa járása
volt... Ezt is meg fogja mutatni, nem kell odanézni! –
sóhajtott fel Marica.
Istenes valóban fölállt, néhányat lépett, megállt a
szőnyeg közepén, és némi tétovázás után, hogy merre
vegye az irányt, Kispéter járását kezdte szemléltetően
utánozni, rövid, kövérkés lábaival.
– Így ment, pontosan ilyen volt a menése – mondta –,
mintha a következőkben, kérem, jobbra vagy balra akarna befordulni.
Marica felnevetett, Matild néni is, csak Zsuzsa maradt komoly. Istenes kedves mosollyal felelt a nevetésre,
és a járás mellé most már a kézmozdulatokat is hozzáképzeltette Kispéter alakjához.
– Ezek után – folytatta még a szoba közepéről –, mivel, ismétlem, senki nem volt a teremben, a nézőtéren,
Kispéter barátom így fordult hozzám: „Józsikám, mi
lenne, ha felmennénk, és kornyikálni kezdenénk kicsit, öt
perc?” – Kérlek szépen, mondom neki, ha akarod, csak
menjél fel, majd én leszek a nézők...
Matild néni erőltetetten mosolygott, és rövidlátó szemét összehúzva a lányokra tekintett.
– Csináljuk meg a számtant, add ide a könyvet – súgta Zsuzsa, és fintorogva lapozgatott a tankönyvben.

SOROK K AMONDY L ÁSZLÓRÓL
A „Kortárs” egyik kommunista kritikusa 1961ben azt írta Kamondy Lászlóról, hogy az „idegen
gyökerű írói rétegek” kategóriájába tartozik. Idegen
alatt természetesen nem külföldit kell érteni, hanem
aki a „szocialista” világnézet számára idegen. Ez a
„vád” azért érte a fiatal és nagy reményekre jogosító
írót, mert „Apostolok utóda” címen regényében nem
eléggé élezte ki az egyik szereplő, egy pap, figuráját
– negatív értelemben.
Kamondy – családi nevén Tóth László – 1928ban született Balatonmagyaródon. Budapesten végezte az egyetemet, később a Vígszínház lektora, illetve
dramaturgja lett. Az új magyar próza egyik legtehetségesebb novellistájának indult, később azonban nem
folytatta a kezdeti lendülettel ezt a műfajt, s újabban
mindinkább a film és a színház vonzza. „Megdézsmált örömök”, „Vád és varázslat”, „Ádám apja” című
kötetei jelentős tehetséget mutatnak. (Az „Új Európa” 1968 decemberi számában ismertette részletesen
Kamondy pályafutását és méltatta írói munkásságát.)
Írásaira az eleven fantázia és az emberi gyengeséget megértő szelíd irónia a jellemző. Stílusa tömör,
szűkszavú. Ez a drámaírói és drámaszerkesztő hajlamból származik, a legnehezebb műfaj tanította meg
Kamondyt a szavakkal való mesteri gazdálkodásra.
Ha énekelni fog – gondolta Marica –, szégyenemben
elsüllyedek. Nem, befogom a fülem, hogy a mamát meg
ne bántsam.
– Na érted? – kérdezte Zsuzsa.
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Marica meggyőződés nélkül biccentett, és szerette
volna elfordítani Zsuzsa fejét, ki a példára és Istenesre is
tudott egyszerre figyelni.
– Ekkor a barátom – hangzott Istenes hangja – átvágott a zenekari részen, és felment a dobogóra, az ő jellegzetes járásával, és elkezdi a modulációkat...
– Vége – gondolta Marica –, és behunyta a szemét.
Zsuzsa fél szemmel a füzetre, másikkal Istenesre figyelt, Marica teljesen háttal fordult.
– Csinált az én barátom néhány modulációt – folytatta
Istenes –, aztán rázendített, ha jól emlékszem a Levéláriára, hogy...
Marica hirtelen megfordult, Istenes már az énekhangok képzésére állította be az alakját, utánozni akarván
sovány barátját.
– Az Istenért, Józsi bácsi – sikoltotta Marica –, ne
énekeljen, kérem!
Istenes lassan összezárta a száját, keze lehullott a
mellére, szeme megbántott és jóságos volt, mikor a lányra tekintett.
– Kérem, Mária – mondta nagyon halkan –, ha maga... én csak a kedves édesanyját akartam megnevettetni,
de ha maga... kérem. – Ujjai szomorkásán felkunkorodtak, visszaült a helyére.
Marica kínjában az öklét harapdálta. Zsuzsa a könyv
fölé hajolt, finom ösztöneivel megsejtette, hogy mennie
kell.
A szobából mintha elszívták volna a levegőt. – Hát
akkor én, Matild – szólt Istenes –, mivel...
– Igazán ráérne még, Józsi – állt fel Matild néni –, hiszen nem lakik messze.
Istenes ült még egy darabig, aztán szótlanul felállt,
meghajolt az asszony előtt, majd Marica felé is, de a lány
háttal ült.
A mama kikísérte az előszobába Istenest, és amikor
visszajött, beleült a férfi székébe.
Zsuzsi is elköszönt.
Az előszobában sietősen magára kapta télikabátját,
sálját még a kezében tartotta.
– Tudod, hogy megkérte anya kezét? – kérdezte Marica szorongva.
Zsuzsa magához ölelte, megcsókolta barátnőjét, leszaladt a lépcsőn.
Marica az előszobában maradt, nem mert bemenni az
anyjához. Fázott, vacogott a foga.
– Gyere be...
Marica bement az anyja hívására, megállt az ajtónak
támaszkodva. A mama a férfi székében ült, háttal Maricának, szemben a kályhának.
– Pedig – szólalt meg csendesen – nagyon jó ember,
jó lenne hozzád...
– Ne legyen! – felelte hevesen Marica.
A mama a szék karfáját simogatta, nem fordult meg
– Jó van, kislányom – mondta. S kezét az ölébe ejtette.

MÉCS LÁSZLÓ:

CIVIS ROMANUS SUM
Én magyarságom soha nem tagadtam,
De soha nem is kérkedtem vele,
Nem pávatoll: egy mártír-pillanatban
Csak a bőrömmel együtt jönne le.
Magyarságom nem is átkoztam: könnyen
Fizettem az adómat.
Tizedem Kálváriajárásban, jajban, könnyben,
Kacajban, dalban ma is fizetem.
De aztán pont!
Nem csempészek dugárut,
Se rém-gázt!
Római polgár vagyok.
Okmányomon a százszor is elárult
Krisztus-Király pecsétje ég, ragyog.
Az iskolás földgömbön rég kis ujjom
Földrészeken suhant át perc alatt.
– Most az Isten földgömbjén járva fújom
A tarka szappanbuborékokat.
Nem percekben, még nem is századokban,
De időtlenségben gondolkozok,
Lábom pedig, ha vándorútra dobban,
Mindég népek térkép-rajzán mozog.
Országom az ország-feletti Róma:
Szüzek, mártírok, hitvallók derűt
Virágzanak itt, száll a szent aroma.
Az én országom ott van mindenütt.
Törvénytáram elfér egy nefelejcs kis
Szirmán, azért, hogy soha ne feledd:
„Szeresd az embert, mind, ha mérget rejt is
S szeresd az Istent mindenek felett!”
Az útjaim mind tiszta ölelések,
A népek köz úgy járok, mint követ,
A világtestvériség álma késhet
Több ezredévet, — s holnap eljöhet.
Mégis detektív-falka a nyomomba
Szaglász itt-ott s örülne vesztemen.
Urak! Hol fér el annál kincs, vagy bomba,
Ki minden cafrangoktól meztelen?
Nincsen zsebem, tarisznyám kincsre, pénzre,
Egyetlen rejtektárcám a szívem
És bent az Isten forradalmi pénze:
A szeretet ragyog tündérien.
Némely országban megállók. Kitárom
A karjaim: rügyezni kezdenek
S mint mesebeli hószín fa-titánon,
A lombomon sok kék virág remeg.
Én nem hiába vándoroltam, érzem.
Egy-egy országban megrázom magam,
A szél széthordja szirmaim zenésen
S Isten felé megyek tovább vígan.
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

P ATRONA H UNGARIAE
– Magyarok patrónája: Boldogasszony –
Augusztus 15-e, Mária mennybe menetelének napja,
a katolikus élet egyik legnagyobb és legszebb Mária
ünnepe. Az ünnep fényében Szűz Mária, az Istenanya
megdicsőült alakja áll, akinek lénye és sugárzó szépsége
minden időben kifogyhatatlan ihletforrása volt a költészetnek és művészeteknek. „Titkos értelmű rózsa”, „Hajnali szép Csillag”, a „Napba öltözött Asszony”, – ki
tudná felsorolni, mennyi kedves, színes jelző, változatos
költői metafora ékesíti Mária törékeny alakját.
A régi magyar nyelv „Nagyasszony”, „Kisasszony”
és „Boldogasszony” nevekkel tiszteli Szűz Máriát. Közülük legrégibb a Boldogasszony elnevezés, nagyon valószínű ugyanis, hogy a magyar ősvallás istenasszonyát
nevezték így. Annyi kétségtelen, hogy ezek a szép népi
elnevezések nálunk egyidősek a kereszténység felvételével. Már Szent István 11. századi életírójánál, az úgynevezett „Nagyobb-legenda” szerzőjénél ezt olvassuk:
„Magát és országát fogadással és odaadással szüntelen
könyörgések közt ajánló Isten örökké szűz anyjának,
Máriának oltalmába, kinek a magyaroknál oly kitűnő
tisztelete és dicsősége van, hogy mennybemenetelének
ünnepét nyelvükön nevének hozzáadása nélkül hívják
Királynő, azaz Nagyasszony napjának.” Még nagyobb
ámulattal, sőt némi megütközéssel állapítja meg a „Gellért-legenda” írója: „... az Isten anyjának tulajdon nevét a
magyar nemzetben nem említik, hanem csak „nagyaszszonynak” hívják.”
Szűz Máriát tehát már kezdettől fogva Magyarok
Nagyasszonyának tekintette népünk, a Mária ünnepeket
is mindmáig maga nyelvén nevezi Boldogaszszonyünnepeknek, így Mária mennybemenetelének
napját Nagyboldogasszony napjának. Ez a nap egyébként a keresztény magyarság legrégibb nemzeti ünnepe.
Nemcsak azért, mert első királyunk ezt az ünnepet választotta ki törvénylátó napnak, amelyben meghallgatta
népét, eligazította ügyes-bajos dolgaiban és igazságot
szolgáltatott; hanem mert augusztus 15-e volt akkor is,
amikor halálos ágyán országát és népét a Szűz Anya
oltalmába ajánlotta. Erről az ország-felajánlásról egyértelműen tanúskodnak a legendák és krónikák. A „Gellértlegenda” idevágó sorai: „Történt pedig, hogy miután
Szent István király Magyarországot a keresztény hit
világosságára térítette és azt a boldogságos Szűz pártfo-

gása alá helyezte, ugyancsak Urunk anyjának mennybemenetele napján meghalván, az örök nyugodalomra
átvitetett.” – Részletesebben tájékoztat bennünket Kézay
Simon mester Krónikája. Szent István végső óráiról nála
a következőket olvashatjuk: „A püspököket és főembereket intette: tartsák meg az igaz hitet, melyet elfogadtak,
szeressék az igazságot, ápolják a testvéri ragaszkodást,
de mindenek fölött őrizzék a kereszténység új ültetését. E
szavak után kezét és szemét a csillagok felé fordítva, így
kiáltott fel: Egek Királynéja! a Te pártfogásodba bízom
utolsó imámmal a szent egyházat püspökeivel és a papsággal, a királyságot főembereivel és a néppel, kiktől
elbúcsúzva lelkemet kezeidbe ajánlom.”
Alaposan tévednek azok, akik a „Patrona Hungariae”
eszméjét – külföldi példákra hagyatkozva – késői, nevezetesen barokk-kori terméknek tekintik. Semmi kétségünk az iránt, hogy Szűz Máriát első királyunk tette
„Magyarország védasszonyává”.
A harmadik Béla idején újjáépült esztergomi székesegyház kapuját is az általunk legrégebben ismert
„Patrona Hungariae” képe díszítette. Alig van régi magyar Mária-ének, vagy himnusz, amely a Szűz Anyához
másként fohászkodik, mint a magyarok oltalmazó jóhoz.
Pedig ezek a himnuszok jórészt idegenből plántálódtak át
hozzánk és többnyire latin himnuszok fordításai. Ilyen a
„Szent Ének ki dicséri Szűz Máriát” című 15. századból
megmaradt vers is vagy Vásárhelyi Andrásnak sokkal
eredetibb, önállóbb, 1508-ból való nevezetes éneke:
„Angyeloknak nagyságos asszonya”.
Meglátszik, hogy az énekszerzőben magyar szív dobogott:
„Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója,
Keráloknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója.”
Századok óta, nagy veszélyek, hányattatások és háborúk, ínség és elnyomás idején, milyen sokszor tört fel
Beldogasszonyhoz a könyörgés: „Ne feledkezzél meg
szegény magyarokról!” Nincs ennél szebb Mária énekünk, minden sora múlhatatlanul szívünkbe vésődött.
Többféle változatban is fennmaradt, közismert szövege
egy 1115-ből váló kéziratos énekeskönyvből váló. Igazán elmondhatjuk: ez a mi nemzeti Mária-énekünk.
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

A KOLOZSVÁRI BÍRÓ
Nemhiába szerette a nép Mátyás királyt: nem volt
több hozzá hasonlatos királya a magyarnak. Amint neszét
vette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják a szegény
földnépet, – álruhába öltözött, s úgy ment színről színre
látni a valóságot.
A többek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró
ugyancsak sanyargatja a szegény népet. Hiszen nem
kellett több Mátyás királynak! Bement Kolozsvárra paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen
szembe a bíró házával. Nagy sereg nép hordotta a fát a
bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény
népet: hordjad, vágjad, paraszt!
Egyszerre csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt.
– Ne, te, ne! – mordult rá a hajdú. – Hát te mit lopod
a napot? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány
paraszt!
S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a „hosszú orrú” paraszt hátára.
Mátyás fölállott, megvakarta a hátát, de nem indult
– Indulj már!
– Jó, jó, de mit fizet kend?
– Ezt né! – ordított a hajdú, s még jobbat húzott Mátyás hátára.
– Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú!
A bíró ott könyökölt a tornácon. Mátyás megszólította:
– Kigyelmed a bíró?
– Én hát, mi közöd hozzá?
– Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni,
mit fizet a favágásért!
– Ejnye, ilyen-olyan, szedte-vette parasztja – káromkodott a bíró –, mindjárt fizetek én neked! Húzz rá! –
parancsolta a hajdúnak.
No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje.
Jól van. Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát,
meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki sem
látta, veres krétával három hasábra rá írta a nevét. Este
csöndesen továbbkullogott, de másnap megint beállított
Kolozsvárra, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő
palotájába. Egyszeribe hívatta a bírót s az egész tanácsot
mind közönségesen. A bíróhoz volt az első szava:
– Mi hír a városban, bíró uram?

– Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békésen élünk, amiért áldjuk is felséged nevét lefektünkben,
felkeltünkben.
– Úgy? Hát a szegény földnépe? Nem sanyargatják az
elöljárók?
– Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem
volt ilyen jó dolga a földnépének.
– Jól van, bíró uram. Ha nem szeretnék végigsétálni a
városon, hadd lássak mindent színről színre. Tartsanak
utánam kigyelmetek.
Elindult Mátyás király, utána a bíró s mind a tanácsbeliek. Mennek utcáról utcára, s egyszerre csak megáll a
bíró udvara előtt.
– Ej, de nagy kazal fája van, bíró uram.
– Isten megsegített – mondotta a bíró alázatosan.
– Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták
ide ezt a sok fát?
– A népek, felséges uram. – S mit fizetett nekik?
– Ingyen, szeretetből tették – mondotta a bíró.
– Na, én mintha másként hallottam volna... Hé, legények – fordult a király a szolgáihoz –, hányjátok szét a
kazalt!
A legények serényen munkához láttak, széthányták a
kazalt, Mátyás meg csak erősen nézte, hogy mikor kerül
elő az ő három fája. Előkerültek azok le.
– Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni?
– Tudok, felséges uram – hebegett a bíró, akinek már
akkor égett a föld a talpa alatt.
– Olvassa: mi áll ezen a három hasábon?
– Mátyás... Mátyás... Mátyás... – dadogott a bíró.
– Bizony, ha Mátyás, úgy tudja meg kend, hogy azt
én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire
háromszor vágott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani a fát!
– Ó, felséges uram! Kegyelem árva fejemnek!
Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is. Mondta Mátyás
a hajdúnak:
– Te állj fel. Szolga vagy, azt tetted, amit az urad parancsolt. Hanem kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, de fejedet üttetem, szegény
népek sanyargatója!
A népek, akik ez hallották, lelkesen kiáltották:
– Éljen Mátyás király! Ez az igazság!
Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még
ma is kesereg a nép: „Meghalt Mátyás király, oda az
igazság...”
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„Én csak kettőtől félek: Istentől, és azoktól, akik őt nem félik” (Bakács Tamás)

AZ EMBERNEK TULAJ DON J AVA
PÁZMÁNY PÉTER
(1570 október 4.)
400 esztendeje látta meg a napvilágot Nagyváradon. († 1637 március
19, Pozsony.) Reformátusnak született, de a magyar ellenreformáció
vezére lett. Nem tűzzel és vassal, hanem írással, szóval és sok szívvel
térített. Ami jót látott ellenfeleinél, mindent eltanult tőlük. Írása és szava
a magyar nyelven értők, beszélők és gondolkodók gyönyörűsége lett.
Kereken kimondta: „Haszontalan és unalmas a község előtt sokat deákul
olvasni. Nagyobb és kedvesebb ereje mondásoknak abban a nyelvben…”, vagyis a magunk édes anyanyelvén. Látta a protestáns magyar
biblia óriási hatását, elkészíttette tehát ő is Káldy Györggyel a katolikus
magyarok bibliáját. Hallotta, amint a protestánsok latinból fordított énekeket énekelnek magyarul, elindíttatta erre a magyar nyelvű népénekek
és verses szövegek összegyűjtését. Amikor már jóval halála után nyomtatásban megjelent a Kisdi Benedek szerkesztette Cantus Catholici, a
Katolikusok Énekeskönyve, zenei téren is beteljesedett műve, az ellenreformáció. Meg volt győződve, hogy a magyarságnak a Habsburg királyok oldalán a helye, mégis védte és támogatta az önálló Erdélyt. Buzgó
katolikus, és jó magyar volt, a kettő benne harmonikus egységbe olvadt.
Amit a magyarságért tett, az egész népért tette, felekezeti különbség
nélkül. Neki köszönhetjük hazánk legrégibb és legnagyobb egyetemét, a
budapesti Tudományegyetemet, melyet Nagyszombatban ő alapított.
Magyar nyelvünknek egyik legnagyobb művésze volt. De amit írt, nemcsak ízes, népi gyökerű nyelvével kap meg minket, hanem örökérvényű
gondolataival is:
„... Csak abban áll az ember java, ami tulajdona az embernek. Nem
azt mondod jó hajónak, amelyet szépen megírtak és aranyoztak, vagy
sok kinccsel terheltek, hanem amely vizet be nem bocsát és oly vastag,
hogy habok ütését kár nélkül szenvedi; nem az a jó ló, melynek szép
öltözete vagyon. Hasonlóképp az ember javát sem kell abban keresni,
mily erős, mennyit szánt, mennyi jövedelme vagyon, mily szép ágyban
fekszik, mily drága pohárból iszik; mert ezek senkit jóvá nem tesznek,
sőt sokszor a gonoszsággal és undoksággal teljes latrokban találtatnak,
hanem egyedül a jóság és jámborság az embernek tulajdon java...”
ACSÁDY IGNÁC
(1845 szeptember 9.)
125 éve született Nagykárolyban
a magyar jobbágyság történetírója.
Nem annak indult. Jogot végzett és
újságíró lett. Elmúlt már 30 éves,
amikor a pesti egyetemen történelem
főszakkal doktorátust tett. Újságcikkeit és szépirodalmi műveit ma már
elfelejtették, de a közgazdasági és
társadalmi élet történetének kutatása
terén igazán maradandót alkotott.
Egyike volt az elsőknek, akik a nép
névtelen tömegeinek múltbeli életét,
örömét és gondját kutatták. „A ma-

gyar jobbágyság története” című
könyve ma is érdekes és aktuális
olvasmány. 1906 december 17-én
halt meg Budapesten.
BARTÓK BÉLA
(1945 szeptember 26.)
25 évvel ezelőtt halt meg a szellemi és alkotói szabadság önkéntes
száműzöttjeként New Yorkban.
Egyik
legnagyobb
zeneszerzőkortársa, Arthur Honegger írta róla:
„Bartók az, aki Schönberggel és
Sztravinszkij-vel igazi képviselője
korunk zenei forradalmának. Kevésbé közvetlen hatású és csillogó, mint
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Sztravinszkij, nem annyira dogmatikus, mint Schönberg, de hármójuk
közül talán a legbensőségesebb muzsikus.”
SZARVAS GÁBOR
(1895 október 12.)
75 éve halt meg Budapesten,
nyelvtudós volt (született 1832 március 22-én, Adán).
Még négy év sem múlt el halála
után és már nem csak szülőfalujában, hanem a fővárosban is ott állt a
szobra.
Ma legfeljebb egy-két tudománykedvelő ismeri nevét.
Pedig nem szolgált rá a feledésre.
A szabadságharc nemzedékéhez
tartozott, de fiatal kora miatt nem
vették be nemzetőrnek. Erre bencésnek ment, de az érettségi után jogász
lett és végül mint tanár kereste meg
kenyerét. 1869-ben került Pestre, a
magyar tudományos élet központjába.
Ő indította meg a Magyar
Nyelvőrt, a nyelvhelyesség első
tudományos megalapozottságú folyóiratát.
BEZERÉDI ISTVÁN
(1795 október 25.)
175 éve született a Sopronmegyei Szerdahelyen a reformkor
szabadelvű nemességének egyik
legkiválóbb tagja, ő volt az első
földesúr, aki élt az 1836-ban hozott
örökváltság-törvény adta lehetőséggel és saját jószántából örökre felszabadította jobbágyait.
BATTHYÁNYI LÁSZLÓ
(1870 október 28.)
100 évvel ezelőtt született a Moson-megyei Kilitin, 1931-ben halt
meg Bécsben Batthyányi Strattman
László herceg, a híres szemorvos.
1902-ben 24 ágyas kórházat létesített
Körmenden saját költségén.
Nagy tudásával segítségére volt
mindenkinek.
A rászoruló szegény embert egészen ingyen gyógyította.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
4

SALVADOR DE MADARIAGA:

A NAGY ÁBRÁND
Kormányra jutása pillanatában kevés államférfit fogadott annyi rokonszenv és várakozás, mint Willy Brandt
német kancellárt. Férfias, vállalkozó szellemű egyénisége
a kancellári székben teljes szakítást jelentett a nemzetiszocialista múlttal. Sokan reménykedéssel tekintettek az
általa képviselt dogmamentes és konstruktív szocializmusra és örömmel üdvözölték azt a szellemi magatartást,
amely pozitív változások érdekében még kockázatokra is
hajlandó.
A német államban a kancellárság, akár a császári birodalomban, akár a szövetségi köztársaságban, mindig
egyben a külpolitikai vezetéssel és irányítással volt azonos. Sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy például az
angol Premier vagy a francia miniszterelnök esetében.
Willy Brandt kezdettől fogva erre az álláspontra helyezkedett, és ez a meggondolás késztette arra, hogy a leggyengébb parlamenti párt vezetőjét tegye meg külügyminiszternek. Walter Scheel ugyan sajátos, önmaga jogán
létező politikai személyiség és vannak elgondolásai s
egyfajta vonzóereje, amely a közéleti pályán nélkülözhetetlen, ennek ellenére a külpolitika tényleges irányítása
Brandt kancellár kezében van.
Várható volt, hogy a Brandt-Scheel együttes a német
külpolitikába valami újat hoz. És hogy ez elsősorban
keleti vonatkozású lesz, nem pedig nyugati, szintén nyilvánvaló volt, hisz Nyugat fele legfeljebb már csak hangsúlyeltolódásokról lehet szó. Ez a tény azonban a Brandtidőszaknak különleges jelentőséget ad, mégpedig nemcsak Németország, hanem Európa és ezzel az egész világ
számára is.
Úgy tűnik, hogy Németország immáron ismét az az
ország, amelynek jelene és jövője a világtörténelem további menetére sorsteljes jelentőséggel bír. Ha Németországban a politikai barométer mutatója Wehnertől balra
vagy Strausstól jobbra lendülne, ez nagyon rosszat jelentene kontinensünk számára. De még a jelenlegi
liberálszocializmus struktúrája és atmoszférája sem zárja
ki, hogy hibák történjenek, már pedig a német hajó kormányánál elkövetett tévedés, tekintve a világpolitika
zavaros és csalóka tengerét, végzetes következményekkel
járhat.
Napjainkban egyetlen más navigáció sem olyan veszedelmes, mint a Szovjetunióval folytatott tárgyalás.

Willy Brandt persze bizonyára mosolyog és joggal, ha a
jóindulatú szemlélő erre figyelmezteti. Mintha ő nem
tudná! Éppen ezért mi, akik épp annyi jóindulattal, mint
amennyi aggodalommal szemléljük tevékenységét, –
félve, hogy vállalkozása nem sikerül és így mi is bajba
keveredünk, – egyelőre szerények maradunk, és igyekszünk tudatában lenni nemcsak Brandt képességeinek, de
tapasztaltságának is. Ám valamennyiünknek van szeme és
a szem azért van, hogy lássunk vele. És mit látunk? Azt
látjuk, hogy a világpolitika képe nem változott lényegesen. És mivel a világpolitika nem változott, némi bánkódással regisztráljuk, hogy itt Nyugaton a magatartás változóban van egy olyan táborral szemben, amely egy félévszázada változatlanul mindig ugyanaz.
Egy ember, aki már túl régen ül ugyanazon székben,
és úgy érzi, hogy megmerevedett, joggal változtat a tartásán, de nem jogos, ha azzal érvel: azért teszi ezt, mert a
szék alakja megváltozott. Természetes persze, hogy ötven
év után Európa belefárad abba, hogy a Szovjetunióval
szemben mindig ugyanúgy viselkedjék. Ez a világ sora.
Az emberek elfáradnak. Változást akarnak. Jól van, rendben van, tegyétek, kísérletezzetek. De ne mondja senki,
hogy az ő magatartása azért változik, mert a Szovjetunió
megváltozott! Ezt hinni merő illúzió. Ez korunk nagy
ábrándja. Márpedig a politikában nem adhatjuk át magunkat illúzióknak anélkül, hogy szubsztanciánkból ne
veszítenénk.
Ezen a világon semmi sem változik olyan keveset,
semmisem annyira mozdulatlan, mint – Oroszország.
Oroszország abszolút monarchia volt a fekete cárok idejében, a hadseregre és a titkosrendőrségre támaszkodott,
fegyveres erővel terjeszkedett Európában és Ázsiában és
meleg tengerekről álmodott. Abszolút monarchia most is,
a hadseregre és a titkosrendőrségre támaszkodik, terjeszkedik
Európában és Ázsiában, és meleg tengerekről álmodik
most is, a vörös cárok alatt.
Az ortodoxia változott. De az orosz politika módja és
iránya, külföldön és belföldön, semmit sem változott. És
ezekben az években, amikor a Brandt-Scheel kormány
immáron a Szovjetunió tárgyalópartnere, olyan időket
élünk, amikor Moszkva a legjobb cári hagyományok
szellemében megszállta például Csehszlovákiát és kö-

AGGODALMAK
„Azt a rossz érzést, amelyet a Brandt kancellár által Moszkvában oly meglepő sietséggel aláírt szovjet-német
szerződés keltett, a hivatalos szöveg nem oszlatta el. Az oroszok elérték, hogy keleteurópai birodalmukat most
felbecsülhetetlen érvénnyel konszolidálhatják, megerősíthetik, mert megkapták a de jure elismerést. Az oroszok
még mindig nem adták fel céljukat, hogy Nyugat-Berlint: ‚szabad várossá’ tegyék s a három nyugati nagyhatalmat
lassacskán kiszorítsák onnan ... Emlékezzünk Molotov mondására: ‚Akié Berlin, azé Németország, s akié Németország, azé Európa.’.”
(Daily Telegraph, 1970 augusztus 12)
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nyörtelen vendettát folytat Dubcek ellen. Ennek a
vendettának a csalfaságát és ugyanakkor szívósságát
mindenki megértheti, aki figyelmesen átolvassa az 1968
és 70 közötti európai sajtót. A Szovjetunió perfid és szívós politikájának nincs meggyőzőbb példája, mint Csehszlovákia újabb szolgasorba-taszításának a története, nap
mint nap. És vajon, a mostani tárgyalópartnerek tisztában
vannak a szovjet politika e két aspektusával, a csalfasággal és a szívóssággal?
A kettő között – csalfaság és szívós kitartás – természetesen szoros kapcsolat van, mert az oroszoknak mindig
szilárd és merev a stratégiájuk, de hajlékony a taktikájuk.
Hányszor hallottuk már Sztálin, Hruscsov és Brezsnyev
fülbemászó szavait a koegzisztenciáról, és Budapesten
mégis vérfürdőt rendeztek, Prága láncokban, Oroszország
a Szuezi csatorna mentén operál, az orosz flotta Isten
tudja miért, ott halászik a hét tengeren és Moszkva halászati egyezményeket köt Mauretániával és Spanyolországgal. Az orosz taktika mindig olyan elbűvölő, amilyet
a helyzet megkíván. Oroszország stratégiai célja azonban
változatlan: a világ feletti uralom (mint hatalom) és a
világkommunizmus (mint párt). Éppen ezért, aki a Szovjetunióval tárgyal, sohasem felejtheti el, hogy ez a birodalom mindig csak akkor köt megegyezést, ha ezzel egyik
vagy másik orosz célt, vagy mind a kettőt szolgálja.
A világban folyó hatalmas birkózás egyik lényeges
körülménye, hogy Oroszország semmibe se bocsátkozik
bele, ami általános háborút, vagy általános békét eredményezne. Általános háborúnak a Szovjetunió nem örülne.
Mert, ha egy ilyen háború történetesen nukleáris lenne, a
Szovjetuniónak ez túl nagy kockázat. Ha nem nukleáris,
akkor nehézkes erőszakrendszere valószínűleg összeomlana, hiszen a csatlósállamok népei egy emberként kelnének fel az orosz zsarnokság ellen. De a Szovjetunió az
általános békét sem kívánja, mert ez nem kedvezne világforradalmi terveinek, mert ha a földön béke van, akkor a
vörös zászló minden bizonnyal lehanyatlik.
A „Kelet” szerint a vasfüggöny mögött a kommunista
világban teljes és tökéletes egység uralkodik. Ez azonban
egyáltalán nem így van. Magyar barátaim tudják a legjobban, hogy a magyar forradalom, amelynek éppen most
van 14. évfordulója, vagy a csehszlovákiai megmozdulás,
a potsdami munkásfelkelés és a poznani dolgozók hajdani
harca világosan mutatja, hogy efajta „egységről” szó
sincs. „Kelet”-hez, vagyis a kommunizmushoz KeletEurópa kormányai tartoznak. A népek azonban nem.
Kelet-Európa népei Nyugathoz tartozónak érzik magukat.
Fizikailag ugyan a vasfüggöny az egész Keletet elválasztja az egész Nyugattól. Emberileg azonban a Nyugattól
csak a kommunista uralkodó osztályt választja el, mert
Kelet-Európa népei velünk vannak.
Ez a tény felvet egy súlyos elvi kérdést, amely így
hangzik: helyes és megengedhető, ha egy szabad ország
békét köt egy olyan kormánnyal, amely háborúban áll
saját népével? Természetesen nem prédikálok Brezsnyev
elleni keresztes hadjáratot azzal az indokolással, hogy

K INEK HASZNÁL ?
(A legtekintélyesebb európai napilap, a „Neue Zürcher Zeitung” hasábjain a külpolitikai
rovat vezetője, Eric Mettler a szovjet-német szerződés jelentőségét és következményeit vizsgálva a
következőkre mutat rá:)
Miről van szó? A nyugatnémetek „keleti politikájának” a sikeréről, vagy inkább a Szovjetunió
nyugati politikájának a sikeréről?
Scheel külügyminiszter Moszkvából visszatérve „biztonságról” beszélt. De lehet egy „erőszakról lemondó” szerződésnél biztonságról
beszélni, amikor egyik oldalon az iszonyatos
szovjet haderő, a másikon a kis szövetségi hadsereg áll, s ugyanakkor láttuk, hogy a moszkvai
katonai gépezet Csehszlovákia esetében még a
„barátait” is fegyverrel erőszakolta meg?
A moszkvai szerződés „enyhülést” eredményez, – mondják. Enyhülést Európában. De egyelőre csak azt látjuk világosan, hogy az egész
csupán a szovjet uralom keleteurópai konszolidálásának, mégpedig neosztalinista konszolidálásának használt.
Nehéz szabadulni attól a benyomástól, hogy
itt csak az egyik fél tett engedményeket, méghozzá „gratis és franko”. A szovjet engedmények
igen szerények és nagyon tágíthatók.
Nem nagyon értjük, mire gondol Scheel,
amikor azt mondja, hogy a szerződés megvédi „a
német nép nemzeti érdekeit”. Németországban ez
a szerződés legfeljebb az Ulbricht-állam, a DDR
érdekeit védi.
És mindez akkor és úgy, amikor Moszkvánál
még nem tapasztaljuk a szemléleti változás konkrét jeleit... A Kreml vezetőinek, változatlanul az
a célja, hogy az amerikaiakat valamiképpen
eltávolítsák Európából, Nyugatnémetországot
pedig kiszakítsák a nyugati katonai és gazdasági
szövetségből. Kiszakítsák, – fenyegetéssel vagy
csábítgatással.

Brezsnyev harcban áll Szolzsenyicinnel. Csak azt mondom, hogy Brezsnyev Willy Brandttal sem békét, sem
háborút nem akar, és ha Brandt békét köt Brezsnyevvel,
ez azt jelenti, hogy háborút visel Szolzsenyicin ellen.
Íme néhány meggondolás, amit a német kancellár merész vállalkozása keltett bennünk, bennünk, akik a javát
akarjuk. Ha kalandos vállalkozása békét, szabadságot és
igazságot hoz, akkor valamennyien boldogok lehetünk és
hálásak leszünk neki. De tekintve a jelenlegi félévszázad
makacs tényeit, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy
átadjuk magunkat ilyen magasröptű reményeknek.
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GOMBOS GYULA:

AZ EGYHÁZAK ELSORVASZTÁSA
Gombos Gyula a mai hazai magyar élet egyik legkitűnőbb külföldön élő ismerője. Gombos a két háború
közötti magyar reform nemzedék egyik kiemelkedő fiatal tehetségeként jelentkezett a politikai irodalomban. A református értelmiség tagjaként munkálkodott az új szellemiség kialakításán, amely Magyarország és a magyar társadalom szociális megújhodását lett volna hivatott véghezvinni. A kor már
elismert írói, Szabó Dezső, Németh László, Féja Géza és a többiek Gombos írásaiban a tiszta, nemes,
világos stílust és a gondolkodásban megnyilvánuló „gravitas” szellemét dicsérték. A magyar protestantizmusról otthon és Szabó Dezsőről New Yorkban írt munkája a magyar politikai literatúra maradandó
művei közé tartozik.
Rövidesen megjelenik Gombos Gyula új könyve: „Húsz év után”. Az 1945 óta eltelt negyedszázad magyar életének alakulását és átalakulását vizsgálja. A magyar élet minden jelentős szektorát és a fejlődés
minden fázisát figyelemmel kíséri, mint ahogy most lapunknak adott tanulmányában a legdrámaibb sorsot megért intézmények, az egyházak helyzetét elemzi. Tanulmánya prológusában Gombos egy képzelt
reformer-kommunistához szól, Mircséhez, aki Németh László „Az utazás” című híres drámájának egyik
hőse. Ezután Gombos az egyházak kálváriáját eleveníti fel és kiértékeli az egyházüldözés mozzanatait.
Gondolom, kedves Mircse, Önt ez a kérdés – az egyházaké – a legkevésbé érdekli. De engedje meg, hogy én
mégis kitérjek rá. Mert a marxizmus-leninizmus húszéves
uralma alatt az egyházakra is súlyos – rájuk nézve talán a
legsúlyosabb – következményekkel járt. S nem ateizmusa
miatt. Az ateizmus nyugaton már rég kivívta polgárjogát,
s jól megfér, ugyanabban a társadalomban, az istenhit
mellett. Az egyházaknak végső fokon inkább használt,
mint ártott: kimozdította őket szellemi és erkölcsi ernyedtségükből. A nyugati egyházak jórészt ennek köszönhetik, hogy a társadalomhoz való viszonyukban ma
élőbb intézmények, mint száz esztendővel ezelőtt. A
marxizmus-leninizmusba foglalt ateizmust nem az különbözteti meg a nyugatitól, hogy gondolati fegyverzete
modernebb, hanem ellenkezőleg: hogy ósdibb. S ennek
következtében erőtlenebb is. Néhány elévült, a tizenkilencedik század módján hivatkozó szólamból áll csupán. Ez
tehát ma, a huszadik század második felében, sok kárt
nem tehetne az egyházakban. Sem Magyarországon, sem
egyebütt.
Ami az egyházakat itt mégis létükben fenyegeti, nem
is ebből a gondolatilag oly vérszegény ateizmusból ered,
hanem képviseletének és alkalmazásának a nyugatitól
merőben eltérő módjából. Nyugaton a filozófiailag formulázott ateizmus mennél filozófikusabb, annál türelmesebb is – mi több: megértőbb – minden más felfogással
szemben. Vonzóereje, ami van, lényegileg innen származik. De a marxizmus-leninizmuson belül az ateizmusnak
nincs önálló filozófiai alapja. Marx dialektikus materializmusa, mely állítólag alapját képezhetné, sokkal inkább
szociológiai elmélet, mint filozófia. Lévén lényege az a
tétel, hogy minden társadalmat gazdasága határoz meg.
Logikailag ez nem következik a hagyományos értelemben
vett materialista filozófiából. Mint ahogy a materialista
filozófiát sem lehet levezetni Marxnak a társadalom gazdasági meghatározottságát valló elméletéből. A kettő két
különböző dolog; egyik sem igazolja a másikat. Annyira,
hogy az egyik igaz is lehetne, egészében vagy részleteiben, anélkül, hogy a másik helytálló voltát bármiben is
bizonyítaná. S Engels filozófiai kísérletén, hogy a marxi
dialektika érvényét az anyagra – a természetre és a mindenségre – is kiterjessze, ma már csak derülni lehet. Le-

nin pedig saját nevén kívül jobbára csak orosz messianizmusával és politikai fogásaival bővítette Marx elméletét, nem filozófiával. Legkevésbé olyan gondolattal, mely
az ateizmus filozófiai alapját képezhetné. Így mint annyi
minden a marxizmus-leninizmuson belül, az ateizmus
sem egyéb, mint egyike az önkényesen felállított credóknak. Fonákjára fordított hitre – elsőrendűen hitre – tart ez
is igényt, nem gondolkozásra.
S ebben az ateizmusban mint credóban az Isten tagadása csak a kisebbik és kevésbé jelentős elem; a nagyobbik és fontosabb: az istenhit alap-követelményszerű eltávolítása – gyakorlatilag erőszakos kiirtása – az emberi
gondolkozásból. S ez épp úgy küldetése a marxizmusleninizmus messianizmusának, mint a Párt egyeduralma
vagy a tökéletes társadalom megépítése. Ahol a marxizmus-leninizmus a maga egészében – credóival, messianizmusával, kizárólagossági igényével – új államvallás
szerepét tölti be, keretei közt még sok mindennek lehet
helye. Lehet az irodalomnak, művészetnek, tudománynak,
legalább elméletileg, – tőlük minimumként az alkalmazkodást, maximumként az államvallás igazolását várja el a
Párt. De éppen elméletileg nem lehet helyük az istenhitben gyökerező vallásoknak s hordozóinak, a történeti
egyházaknak. Ennek nyers logikája érvényesült kezdetben
Oroszországban, amikor a Párt vak buzgalmában még úgy
vélte, hogy rövid úton, rohammal végezhet az istenhittel,
s gázolhatja le hagyományos orosz megtestesítőjét, az
Orthodox Egyházat. S csak amikor látnia kellett, hogy
Istent nem lehet úgy dekrétummal eltörölni, mint a magántulajdont, s a templomok elkobzásával még nem kobozza el milliók hitét: változtatta meg módszereit. Formailag türelmesebb lett, de e türelem nem az istenhitnek
szólt, nem is az egyházaknak, hanem a vártnál nagyobb
lelki ellenállásnak, melybe az üldözés első nyílt rohamaival ütközött. Az egyház gyors felszámolása helyett lassú
elsorvasztásra rendezkedett be. Kivitelezéséhez nem ötéves tervben gondolkozott, hanem egy-két nemzedék
életében. Az ezzel járó türelem azonban csak új taktikai
módszer volt, nem szellemi magatartás. E magatartás
változatlanul militáns és kizárólagosságra törekvő maradt
az új módszer mögött is. Így alakította ki a Párt Oroszországban az egyház köré vont ellenőrzési és irányítási
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rendszerét. Ez került át Magyarországra is húsz esztendővel ezelőtt. A magyar egyházak ilymódon elkerülték,
hogy templomaikból lóistállót, szerelőműhelyt, mozit
vagy még stílszerűbben vallásellenes múzeumot csináljanak. De nem kerülhették el sorvasztásra ítéltségüket.

e kifejezésen több mint száz éve nyugaton értenek. Nem
azt tehát, hogy az állam ügyeit ténylegesen elválasztják
mindenben az egyházakétól, s ennek megfelelően az állam és az egyházak kölcsönösen tiszteletben tartják egymás jogait és hatáskörét; mindössze azt, hogy az egyháznak semmilyen beleszólása nem lehet nemcsak az állam,
de még a társadalom legkisebb dolgába sem: az állam
viszont egész hatalmi gépezetével fogja, minden mozzanatában ellenőrzi, a szorosan vett szertartásokon kívül
szabályozza, s érdemleges megnyilatkozásaikban irányítja
is az egyházak működését. Az egyházak egy vonatkozásban lehettek szabadok, de abban korlátlanul: az állam és a
Párt politikai céljainak szolgálatában, beleértve önmaguk
sorvasztását is. Mint ahogy a szabadságnak más téren is
csak ebben az egy vonatkozásban van gyakorlati értelme
Magyarországon. Röviden: az egyházakat nem választották el az államtól; ellenkezőleg: oly mértékben vetették
alá őket az állam kényének, mint soha sehol történelmük
során.
Az egyházak kezelésére, orosz minta szerint, az állam
külön intézményt állított fel: az Állami Egyházügyi Hivatalt. De szerepét tekintve, jobban fedné a valóságot, ha az
Egyházak Kormányzóságának neveznék. Mert e Hivatal a
gyakorlatban szerves része az egyházak működésének,
nemcsak ellenőrzi őket, de érdemleges lépéseikben igazgatja is. Központi szerve a fővárosban működik, de vannak kirendeltségei vidéken is, minden megyei székhelyen.
Körülbelül oly kormányzati szerepet tölt be az egyházak
életében, mint mondjuk az iparügyi minisztérium a vállalatokéban. S ha van különbség a kettő közt, csak annyi,
hogy a vállalatok ma már függetlenebbek a minisztériumtól, mint az egyházak az Egyházügyi Hivataltól. A vállalatok, például, eltekintve legfelső vezetőiktől, saját hatáskörükben vehetik fel és bocsájtják el alkalmazottaikat.
Ezzel szemben semmilyen egyházi tisztséget nem lehet
betölteni az Egyházügyi Hivatal engedelme nélkül. S e
tekintetben az egyházak helyzete ötvenhat után lényegesen romlott, ahelyett, hogy javult volna. 1957 és 59 között
kiadott törvényerejű rendeletek már a látszattal sem törődve nyíltan felszámolták az egyházi önkormányzat
utolsó maradványait is. E rendeletek kimondják, hogy
minden egyházi tisztség betöltéséhez az állam előzetes
hozzájárulása szükséges. A magasabb állásokéhoz (érsek,
püspök, egyházkerületi főgondnok stb.) az államfői jogkört gyakorló Elnöki Tanácsé, a többihez, beleértve a
teológiák és egyházi középiskolák tanszemélyzetét is, a
művelődésügyi miniszteré. S nemcsak az állások betöltéséhez, de minden áthelyezéshez és fölmentéshez is. Ezenfelül az államtól függ az egyházi törvények gyakorlati
értelmezése és alkalmazása is, s még inkább az esetleges
új törvények hozatala. Új törvényeket az egyházak csak
az állam jóváhagyásával léptethetnek életbe.
De ez még nem minden. Az Egyházügyi Hivatal a
maga kialakította önkényes gyakorlat szerint ma már
beavatkozik az egyházak minden ügyesbajos dolgába,
olyanokba is, melyekre még a mai Magyarországon sincs
semmilyen jogalapja. Ha az Egyházügyi Hivatal szükségesnek tartja, megbízottai jelen vannak a protestáns egyházi testületek – Zsinat, Konvent, Egyetemes Gyűlés –
hivatalos tanácskozásain. 1964-ig e megbízottak benn

*
A Pártnak néhány évre volt csak szüksége, hogy orosz
mintájú ellenőrzési és irányítási rendszerét Magyarországon is fölrakja az egyházak köré. E műveletet komolyabb
formában 1947-ben kezdték el, s 1950-re már be is fejezték. Először az egyházak régi vezetőit távolították el.
Ravasz László püspököt a Református Egyház éléről
fenyegetésekkel bírták lemondásra, de Ordas Lajost, az
Evangélikus Egyház vezető püspökét, és Mindszenty
Józsefet, a Katolikus Egyház hercegprímását már a rendőrség vitte el. Ordast és Mindszentyt perbe fogták, s
Mindszenty bemocskolására megrendezték a Párt egyik
legvérfagyasztóbb bírósági mutatványát Magyarországon.
Közben, még a földreform következtében, az egyházak
elvesztették birtokaikat, – ez a Katolikus Egyházat érintette a legsúlyosabban. De kisajátították, kivéve a templomépületeket, az egyházak minden más ingatlanát és
valamit érő vagyontárgyát is, kórházakat, nyomdákat stb.
Egy-két kivétellel feloszlatták a szerzetes- és apácarendeket, s minden vallásos jellegű társadalmi és kulturális
szervezetet; felszámolták az egyházi sajtót és könyvkiadást, s amit névleg meghagytak belőle, alávetették a
teljes ellenőrzésnek. S végül államosították az egyházi
iskolákat. 1948-ig az alsófokú oktatás kétharmadát, a
középfokúnak nagyjában a felét egyházi iskolák végezték. (S nem rosszul: színvonal dolgában különösen a
középfokúak, fölötte álltak az államiaknak.) A több mint
négyezer egyházi iskolából tizenegy középiskolát (8 katolikus, 2 reformátust, 1 evangélikust) hagytak meg az
egyházak kezén. De ezekben is a tanítás minden mozzanatát azóta már az állam írja elő.
Ezek után az állam megköthette úgynevezett egyezményeit az egyházakkal; a protestánsokkal még 1948ban, a katolikusokkal csak 1950-ben. Diktátum volt ez, de
az egyházak új vezetőitől megkívánták, hogy szabad és
egyenrangú fél színében írják alá. Ezt, főként a protestánsok, meg is tették. Célja e névleges egyezményeknek az
volt, hogy okmánnyal szentesítsék (a Párt, orosz származásának terheltségével, betegesen szereti az ilyen okmány
szerű látszatokat) az 1946 óta az egyházak ellen foganatosított jogfosztó intézkedéseket. Formailag az állam és az
egyház szétválasztását mondták ki, papíron biztosítva –
mint az 1949-ben életbeléptetett új alkotmány idevágó
cikkelyei is – a lelkiismereti és vallásgyakorlási szabadságot és az egyházak önkormányzatát. S bár az 1947 előtti
állapotokhoz képest meglehetős térvesztést is foglalt
magába, az egyházak még mindig boldogak lehettek volna, ha működésüket az így szabályozott szabadságnak
megfelelően folytathatják. Mindez azonban csak a Párt
látszatmániáját szolgálta, viszonylagos meggyőző ereje –
sajnos mindmáig, s még szomorúbb: egyre növekvő mértékben – csak külföldön, nyugaton, volt. De az állam és
az egyház szétválasztása a magyarországi – s az egész
középkeleteurópai – gyakorlatban nem azt jelentette, amit
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fő foglalkozássá is válhat: méhészettel, baromfitenyésztéssel vagy más pénzt hozó foglalkozással kénytelenek
fönntartani magukat. S ez még a jobbik eset. De ott, ahol
a pap erre nem eléggé rátermett ember, vagy ha a helyi
körülmények nem teszik lehetővé az efféle élelmességet,
mellékfoglalkozásnak csak valami irodai munka marad a
tanácsházán, a szövetkezetben vagy hasonló helyen. S az
ilyesmi egyre több politikai szolgálattal jár együtt: gyűléseken való részvétel, ott felszólalások, a Hazafias Népfrontban viselt tisztség, cikkezés a helyi lapban stb., ami
viszont épp azokban rendíti meg a pap iránti bizalmat,
akik egyébként legjobban ragaszkodnának egyházukhoz.
Az eredmény: rohamosan fogy azoknak az egyháztagoknak a száma, akik hajlandók az önkéntes egyházi adót –
évente és fejenként 60 forintot – befizetni. Ez pedig következményeiben még inkább szorítja a papot az egyházon kívüli pénzkeresetre. Ahol e még nagyobb bajba
taszító kényszerű körforgás egyszer beindul, nem is vezethet máshová, csak a gyülekezet szétzülléséhez.
A Párt azonban nem elégszik meg azzal, hogy az egyházak sorvasztását zajtalan menetrendje szerint irányítsa:
amíg léteznek, politikai hasznukat is kívánja venni. Az
egyházak minden nyomorúsága közt ez a legsúlyosabb,
mert létük belső értelmét kezdi ki. Amit így kívánnak
tőlük, nem kevesebb, mint hogy tanaik újraértelmezésével
közvetve – de ha lehet közvetlenül – igazolják az ideológiát, illetve annak gyakorlati érvényét. Benn az országban: a Párt egyeduralmát, a szocializmus úgynevezett
építését és az orosz hódoltság állapotát; külföld felé: az
orosz hatalmi törekvéseket s a belőlük burjánzó propagandát a társadalmi igazságról, az elnyomottak felszabadításáról és a békéről.
E politikai kizsákmányolás a legkisebb kárt a Katolikus Egyházban tette, jórész az egyház nemzetek fölötti
szervezetének s Rómától függő szigorú hierarchiájának
köszönhetően. A Katolikus Egyház magyarországi vezetői nem illetékesek az egyház tanításának olyan értelmezésére és alkalmazására, mely eltér a hivatalos szentszékitől. Így a politikai kizsákmányolás a Katolikus Egyházba
csak afféle partizánkodással tudott betörni: a kívülről
szervezett és irányított békepapok mozgalmával, melyhez
az egyháznak hivatalosan semmi köze. A békepapok csak
magánemberként szegődhetnek a Párt szolgálatába s csak
a saját szakállukra szállíthatják a megfelelő politikai nyilatkozatokat vagy gyűléseket. De a gátlástalanabbját az
egyház hivatalból így is kiközösítette, s ezzel elég világos
vonalat vont maga és e papi jelmezben űzött propaganda
közé.
Más a helyzet a protestáns egyházaknál. Itt az új vezetők, kik jórészt az Egyházügyi Hivatal akaratából kerültek
az élre, már hivatalos színben, tehát mintegy egyházuk
nevében, tesznek eleget a tőlük elvárt politikai szolgálatnak. Vannak köztük, akik csak a kénytelen alkalmazkodásig mennek el, de a többség, sajnos, nem titkolt buzgalommal, egymásra is rálicitálva, iparkodik a politikai
megfelelésben. Ez érvényes a Református Egyházra éppúgy, mint az Evangélikusra. S e politikai megfelelés már
nemcsak alkalmi nyilatkozatokban ölt formát. Ez hagyján
volna, ezt a katolikus vezetők is kénytelenek tenni. Nem
is lenne könnyű dolog következetesen kitérni előle. Ami

ültek a Katolikus Egyház hercegprímási és püspöki hivatalaiban, s ellenőrzésük oly részletekbe menő volt, hogy
még a beérkező postát is ők bontották fel. A beavatkozásnak e durván megalázó módját megszüntették a magyar
állam és a Szentszék közt létrejött részleges egyezmény
után. (A Katolikus Egyház szempontjából az egyezménynek talán ez volt az egyetlen gyakorlati haszna.) De
mindmáig az Egyházügyi Hivatal engedélyétől függ valamennyi egyháznál a papok külföldre utazása, akár hivatalos, akár magán jelleggel, a külföldi egyházi vendégek
meghívása, sőt még az is, hogy külföldi lelkész csupán
turistaként is kaphat-e Magyarországra beutazási vízumot.
Mindehhez a kénytelen engedelmességet a rendőrállam hatalmán túl a teljes anyagi függés is biztosítja. Megfosztva minden vagyonuktól, az egyházak működését
csak jelentős államsegély teszi lehetővé. Erre az állam
1948-ban vállalt kötelezettséget. Eredetileg azzal, hogy
anyagi támogatását öt évenként 25 százalékkal csökkenti,
vagyis húsz év alatt megszünteti. Ezt azonban nem egészen így hajtották végre. Az állam ugyan ragaszkodott a
szerződés szerinti csökkentéshez, ugyanakkor az így
levágott összeget rendkívüli segély formájában mégis
kiutalta az egyházaknak. E rendkívüli segély azonban
mindig csak az adott költségvetési évre szól. Tehát minden esztendőben újra ki kell érdemelni. E módszer logikája nyilvánvaló. Egyfelől: az egyházak függését a maximumra növeli; másfelől: elejét is veszi annak, hogy az
egyházak a teljes önfenntartás útjára kényszerüljenek, ami
hosszabb távon, aligha lehet kétséges, hivatásukéhoz hű
megmaradásuk egyetlen tiszta útja volna. E helyzet viszszás voltánál tehát csak tragikuma nagyobb: az egyházak
annak az államnak a kitartottjai, melynek halálos szándékáról még kétségük sem lehet.
E függőség az egyházakat két hurokkal is fogja. Az
egyik mint intézményeket tartja az anyagi kiszolgáltatottság lábujjhegyén, a másik valamennyi papjukat egyenként
is, külön-külön. Egyrészt az állam fedezi, az Egyházügyi
Hivatal útján, az egyházak igazgatási költségeit, központi
szerveinek és irodáinak személyi és dologi kiadásait; a
többi közt: a püspökök és beosztottjaik fizetését, a teológiai és középiskolai tanárok illetményeit és az egyházi
lapok költségeinek jórészét. Másrészt az Egyházügyi
Hivatal kiegészíti – az úgynevezett kongruával – az egyházközségekben, illetve gyülekezetekben szolgáló lelkészek fizetését. E kongrua összegét az Egyházügyi Hivatal
határozza meg kinek-kinek személy szerint. Általában a
fővárosi és környékbeli lelkészeké lényegesen nagyobb,
mint a vidékieké; de a politikailag készségesebbek is
többet kapnak, mint a vonakodással magukat gyanúba
keverők. S e fizetés kiegészítést még formailag sem az
egyház folyósítja a lelkésznek, hanem közvetlenül az
Egyházügyi Hivatal. Hogy az így érkező pénzutalvány
havonta emlékeztesse a lelkészt: kitől függ mindennapi
kenyere.
S ez a családos protestáns lelkészek helyzetét egy
fokkal még kiszolgáltatottabbá teszi, mint a katolikusokét.
Ma már egyre több olyan falusi lelkész van, kinek fizetése
még a kongruával kiegészítve sem fedezi, különösen, ha
nagy a család, a létminimumot. Ezeknek mellékfoglalkozás után kell’ nézniök, ami a helyzet kényszerében lassan
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azonban jóval súlyosabb: e vezetők egyházaik hagyományos tanítását szabják át az ideológiának megfelelően.
Amit az ideológia mond marxi és lenini terminológiával,
jórészt azt mondják utána e terminológia nélkül némileg
teológiai nyelvezetbe öltöztetve. Ezt nevezték el új teológiai látásnak. Alapját Bereczky Albert, a Református
Egyházak vezető püspöke – e minőségben Ravasz László
utódja – rakta le a negyvenes évek végén és az ötvenesek
elején. Bereczky teológiai látása szerint a magyar történelemben negyvenöt ugyanaz a gyökeres fordulópont, apokaliptikus kizengéssel, mint az ideológia szerint. A háborús összeomlás: Isten igazságos ítélete, mely összetöri a
bűneitől megrontott magyar világot; a rákövetkező „felszabadulás”: Isten kegyelme, mely megnyitja az utat a
megigazulás felé. A múltban az egyház uralkodni akart,
ez bűn volt; e bűnétől megszabadítva vissza kell térnie
eredeti hivatásához, a szolgálathoz. De szolgálni csak úgy
tud, ha politikai kérdésekben nem politikai, hanem hitbeli
döntéshez jut.
Ez, kivéve az apokaliptikus értelmezést, nagyjában elfogadható volna, ha Bereczky gyakorlatilag nem az ellenkezőjét teszi annak, amit elméletileg hirdetett. Ő jobbára
csak politikai döntéseket hozott, s azokat nevezte – lehet,
hogy érezte is, – hitbeli döntésnek. Ezért folytatódik fenti
gondolatmenete már így: az egyház csak azzal szolgálhat,
hogy a szocializmust szolgálja. Mi több: a szocializmus a
magyar nép Istentől rendelt útja. De e szocializmus nem
eszme, nem igény vagy eszmei cél, hanem az a valóságos
politikai rendszer, mely Magyarországon negyvenöt óta
van megépülőben. S nem véletlenül történik orosz közreműködéssel. Az emberi együttélés igazságtalansága a
történelem egész folyamán végighúzódó nagy kérdés,
mely most Oroszország műveként oldódik végre meg
nálunk és egyebütt is. Mert a negyvenöt előtti évtizedekben az emberi együttélés megoldatlan problémája nemcsak óriásira nőtt, de a megoldás felé is utat vágott magának: az első világháború alatt megszületett, a másodikban
rendkívül erőre kapott az első szocialista nagyhatalom, a
Szovjetunió. S az emberi együttélés kérdésében nemcsak
igazságosabb megoldást kínál, hanem példájával máris
pozitív megoldást ábrázol. Kétféleképpen is. Egyrészt: az
egyes társadalmakon belül; másrészt: a nemzetek közti
együttélésben. S ennek mi magyarok is élő példái vagyunk.

E gondolatmenet, melyet Bereczky makacsul teológiának nevezett, már semmiben sem emlékeztet – kivéve az
ilyen teológiai kulcsfogalmak gyakorlati használatát,
mint: bűn, bűnhödés, megbánás, kegyelem, stb. – a keresztény teológiára, sem azon belül Luther és Kálvin
tanaira, de a nyomukban keletkezett hitvallásokra sem,
melyek hitbeli alapjait képezik mind a Református, mind
az Evangélikus Egyháznak. Bereczky új teológiáját nehéz
is teológiának tekinteni.
De nem volt olyan politikai téma, illetve hozzájuk fűződő propaganda-követelmény, mely beiktatva e teológia
hézagaiba ne neveztetett volna „teológiai látásnak”: benn
az országban a kolhoztól a forradalom leveréséig s onnan
vissza az újbóli kolhozosításig az „emberszeretet jegyében”; kinn pedig Berlintől kezdve Koreán, Kongón, Kubán, Közelkeleten át Vietnámig a béke címkéjével.
Mert amint Bereczky hirdetni kezdte új teológiáját, az
óhatatlanul a politikai megfelelés mértéke lett mind a két
protestáns egyházban. Az Evangélikus Egyház vezetői
épp úgy átvették, mint a Református Egyházéi. S nyomukban az ötvenhat után hivatalba lépő második garnitúra is.
Bár e vezetők hivatalos minőségükben hirdették és alkalmazták, húsz éven át, az új teológiát, az egésznek még
mindig volt némi esetleges és rögtönző jellege: még mindig nem vált az egyház valóban hivatalos – megfelelő
alkotmányos formák közt elfogadott – tanításává. 1967ben ezt a kis szépséghibát távolították el maguk részéről a
Református Egyház vezetői. Szerkesztettek egy hatvanoldalas iratot, az úgynevezett Zsinati Tanítást, melyet a
Zsinattal – és stílszerűen: épp az egyház négyszázadik
évfordulójára összehívott ünnepi ülésen – el is fogadtattak. Természetesen, egyhangúan. Csak a külföldi vendégek csodálkoztak némileg e komor egyöntetűségen. Több
rabulisztikával, vastagabb álkegyességbe burkolva, mint
maga Bereczky tette, de a Zsinati Tanítás már mindenben
módszeresen alkalmazza a Bereczky-féle „látást”. Ráadásul oly alacsony szellemi szinten (Bereczkyénél jóval
alacsonyabban), s oly töredezett, szegényes, hulladék
magyar nyelven, amilyenre nincsen példa a Református
Egyház hitvalló iratainak történetében. Történelmi nevezetességét már csak ezzel is minden bizonnyal biztosította.
(Befejező második rész következő számunkban)
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KÖZI HORVÁTH JÓZSEF:

A SZENT J OBB HARMADIK HAZATÉRÉSE
– Egy negyedszázados jubileum –
A „Ditsőséges Szent Jobb Kéz”, első és legnagyobb
királyunk és apostolunk személyére és életművére emlékeztető egyházi s nemzeti ereklyénk történelmünk folyamán háromszor hagyta el az országot.
Első bújdosásáról keveset tudunk. Mindössze annyit,
hogy a Szent László által nagybátyja csodálatosan épségben maradt jobb keze őrzésére épített biharmegyei
szentjobbi apátságból a tatárok közeledésének a hírére
Dalmáciába mentették. A tatárok kitakarodása után a
Szent jobb visszatért és az országos tisztelettel körülvett
ereklyét Nagy Lajos, amikor lengyel király lett, kettéválaszttatta, és a karrészt Lengyelországnak ajándékozta. A
kézfej – valószínűleg Zsigmond uralkodása alatt – Fehérvárra került, ahol a zarándokok évről-évre „ájtatos
tisztelettel” keresték föl.
A Szent Jobb második bújdosásáról már bővebb értesüléseink vannak. A mohácsi csata előtt Fehérvárról
Budára vitték. Ott került az ozmán hódítók kezére. A
törökök a szent magyar ereklyét áruba bocsátották.
Boszniában keresztény kereskedők vették meg. Az ő
révükön jutott a raguzai domonkosok birtokába. A „szent
király”-nak ezüst tartóba helyezett drága ereklyéje csakhamar híres búcsújáróhellyé tette a tengerparti várost.
Érthető, hogy a raguzaiak ragaszkodtak hozzá, és Magyarországnak a török uralom alól történt felszabadítás
után sem akarták visszaadni. Hogy mégis visszaadták, azt
az oroszoktól való rettegésnek köszönhetjük. A raguzai
köztársaság attól félt, hogy a török fölött győzedelmes
orosz csapatok nem állanak meg az Adriáig. Ezért védelemért Mária Teréziához fordultak. Ellenszolgáltatásként
felajánlották a Szent Jobb visszaadását. A Szent Istvánt
nagyon tisztelő „asszonykirály” szívesen vállalta a „szeretett magyar nép” nemzeti kincsének visszaadását biztosító kötelezettséget.
A szent ereklye ünneplése már az osztrák fővárosban
megkezdődött. Mária Terézia a raguzai domonkosok által
Bécsbe hozott Szent Jobb csuklójára színaranyból
cserfakoszorút készíttetett. Migazzi érsek pedig ezüsttel
díszített kristályüveg-tartóba helyezte. Kilenc napon át
ezrek és ezrek vonultak el imádságos tisztelettel a
Schönbrunnban kiállított Szent Jobb előtt. Az ünnepélyes
bécsi tiszteletadás után a Grassalkovich Antal és Hadik
András királyi biztosok által vezetett küldöttség kíséretében elindult a magyar főváros felé. A hosszú török megszállás következményeiből lassan magához térő nemzet
teljes szuverénitásának visszanyerését jelképezte ez az
ereklye, a nép az egész úton boldog örömmel várta és
túláradó lelkesedéssel köszöntötte. A budai vár valóban
királyt és szentet megillető módon, a lehető legnagyobb
egyházi és katonai pompával fogadta. Az 1771. esztendő
így kiemelkedő év a Szent Jobb és Magyarország történetében.
A Szent Jobb harmadik bújdosása újabb nemzeti katasztrófával kapcsolatos. A nemzetiszocializmus és bol-

sevizmus malomkövei közé szorult és bensőleg is meghasonlott magyarságra 1944-ben rázúdultak a világháború borzalmának a hullámai. A Hitler által függetlenségétől megfosztott ország fővárosa felé korunk keleti veszedelme, az orosz közeledett. A visszavonuló német és az
előnyomuló orosz csapatok egymással versenyezve pusztították az országot. A dunántúli püspökök tiltakoztak a
kilátástalan harc folytatása ellen. A Budapestet fenyegető
ostrom elől a nemzeti kincseket, velük a Szent Jobbot is,
Ausztriába vitték, ahol az amerikai hadsereg őrizetébe
került.
A Szent Jobb harmadik külföldi tartózkodása azonban
csak néhány hónapig tartott. Az amerikai parancsnokság,
XII. Pius pápa közbenjárására, visszaadta a magyar egyháznak és nemzetnek. A hazatérés szegényes külsőségei
megfeleltek az ország szomorú állapotának.
A Szent Jobbot a magyar származású George Kovács
alezredes vezetésével 1945 augusztus 19-én visszavivő
amerikai küldöttség útja agyonbombázott városokon,
elpusztított falvakon vezetett keresztül. A legszomorúbb
látványt a kiégett és kirabolt budai királyi palota nyújtotta. A lelkesedés és az öröm azonban, mely a főváros
népét a Szent Jobb hazatérésének a hírére elfogta, határtalan volt. Másnap, augusztus 20-án embererdőtől feketéllett a Bazilika és a körmenet útvonala. Ez az összeomlás és az orosz megszállás utáni első Szent Jobbprocesszió – írta a rendezők egyike – fordulópontot jelentett a halálra vált magyar nemzet történetében. Szent
Istvánnak az ország romjai fölött való szimbolikus megjelenése újra öntudatos és jövőbe néző nemzetté fogta
össze a testileg kiéhezett, lelkileg megtiport és kétségbeesett magyar népet.
Egy év múltán, 1946 augusztus 20-án már az új prímás, Mindszenty bíboros vezette – beláthatatlan hívősereg élén – a Bazilikától a Hősök terére vonuló Szent
Jobb-körmenetet. „Ennek a Szent Jobbnak – mondotta
Esztergom érseke, a Szent István érdemét kisebbíteni
akaró marxista megnyilatkozásokra utalva – míg magyar
él ezen a földön, nem szűnő időszerűsége van és lesz…”
A békeszerződés aláírásának napján, 1947 február 10-én,
Budapest lakossága a Bazilikában hódolatra kitett Szent
Jobb köré gyűlt. A templomban és környékén összegyűlt
tízezrek zokogásától kísérve tiltakozott Mindszenty bíboros az igazságtalan ítélet ellen.
1947 nyarán a kommunisták – a közeledő választásokra való tekintettel – az Egyházzal szemben is a „mosolyoffenzíva” taktikájára tértek át. Ennek az új taktikának egyik lépéseként jelent meg az újságokban a híradás,
hogy a Szent Jobb-körmeneten pártzászlóik alatt a marxista pártok is részt vesznek. Az illetékes egyházi hatóság azonban a félhivatalos „Magyar Kurir”-on keresztül a
kezdeményezők tudomására hozta, hogy „katolikus egyházi körmeneteken a politikai pártok, mint ilyenek, nem
vehetnek részt”. Az Egyház abban a szerencsés helyzet11

mindenütt zsúfolásig megtöltő iparosság és munkásság
ajkáról hívő bizalommal szállott az ének a Magyarok
Nagyasszonyához és Szent István királyhoz, a „Magyarok Tündöklő Csillagá”-hoz. A munkaeszközök megáldásának szertartása mindenütt a himnusz eléneklésével
fejeződött be.
Sajnos, ennek a szertartásnak, illetőleg a szertartást
inspiráló keresztény-szociális hitvallásnak a megemlítése
és méltatása éppúgy hiányzik a szabad világ Mindszentyirodalmából, amint arról is csak ritkán olvashat az ember,
még magukat katolikusoknak nevező szerzők tollából is,
hogy a bíboros pártolta a földreformot. Nyilván azért,
mert a szegény parasztot egész életében támogató és a
gyári munkás jogaiért mindenkor kiálló főpap igazi alakja zavarná a kommunista és társutas propaganda által
megszerkesztett „feudális” és „reakciós” Mindszentyképet.
A megszállók kegyéből a tényleges hatalom birtokában levő kommunista párt a Szent Jobb elleni mosolyoffenzíva csúfos kudarca után 1948-ban újra támadásba
ment át. Augusztus 20-át „az új kenyér ünnepé”-vé tette.
A Szent Jobb körmenet útvonalát pedig lefoglalta az új
„demokratikus nemzeti ünnep”-pel kapcsolatos felvonulás számára. A Szent Jobb-körmenet részére először a
Bazilika környékén levő szűk utcákat, azután a romokban fekvő és alig megközelíthető várat, majd megint a
Bazilika környékét jelölte ki a főkapitányság. Mivel a
rosszakarat nyilvánvaló volt, és már se elegendő idő nem
állott rendelkezésre, se a precesszió méltó lefolyása nem
látszott biztosítottnak, az egyházi hatóság a körmenet
elmaradása mellett döntött. Az „illetékes egyházi hely” –
maga a prímás – pedig az eseményhez fűzött kommentárjában megállapította, hogy „annak a kenyérnek pártünnepét, amelyet július 15. és szeptember 30. közt bármely
vasárnap megülhettek volna, hatalmi szóval szembefordították az egész nemzet Szent Jobb-jával, amely megtanította őseinket a kenyérmagvak szorgos és verítékes termelésére”.
Azóta a Szent Jobb – s vele együtt az általa szimbolizált keresztény világnézet és nemzeti gondolat is – belső
száműzetésben és rendőri felügyelet alatt él Magyarországon. Tiszteletéből csak annyit engedélyeznek, ami
elkerülhetetlen, vagy ami a rezsim érdekét szolgálja.
Ennek a megállapításnak az igazságát az idei jubileum
megrendezésének az előzményei beszédesen bizonyítják.
Az Egyházügyi Hivatal nyomására a püspöki kar a már
bejelentett 1972-es dátum megváltoztatásával két évvel
előbbre, a felszabadulás 25. évfordulójára helyezte a
Szent István Millénium egyházi megünneplését. A szándék és a cél világos: a kommunista rendszert és az orosz
orientációt a „szent” jelzőjétől megfosztott, „haladódnak
és „forradalmi újító”-nak rajzolt I. István által megkezdett munka befejezéseként akarják odaállítani a magyar
nép és a hazalátogató külföldi magyarok elé.

ben volt, hogy ezen a téren precedensére is hivatkozhatott. 1938-ban ugyanis, a Szent István-jubileum és az
Eucharisztikus Világkongresszus évében a nemzeti szocialista párt hasonló ajánlkozására is határozott nemet
mondott. De nem volt kifogása az Egyháznak az ellen,
hogy a kormány, a képviselőház, az állami hatóságok, a
hadsereg és a diplomáciai testület – a szokásnak megfelelően – hivatalosan képviseltesse magát.
1947 augusztus 20-án délután 3 órakor indult el a
menet a Szent István Bazilika elől. Egyházi és nemzeti
zászlók alatt imádkozva-énekelve félmilliót meghaladó
tömeg kísérte a „szent király” személyét és életművét, a
szentistváni Magyarországot jelképező ereklyét. A három
kilométer hosszúságú Andrássy-út mindkét oldalán mély
és tömött emberfal fogadta és köszöntötte, tapssal és
éljenzéssel, a liturgikus ruhákba öltözött fiatal papok
vállán, gótikus kápolnához hasonló tartójában elvonuló
Szent Jobbot.
A Hősök Terén felállított hangszórók bemondója sorba jelezte a vezető személyiségek érkezését. Mindszenty
bíboros nevének hallatára egetverő tetszésnyilvánításban
tört ki a teret megtöltő tömeg. A társutas Dinnyés miniszterelnököt viszont alig hallható udvarias taps fogadta. A
nyugati nagyhatalmak képviselői azonban ismét lelkes
fogadtatásban részesültek. Az orosz követ érkezésének
bejelentését aztán fagyos és megvető némaság követte.
A körmenet másnapján Dinnyés miniszterelnök magához kérette a rendezőket: Witz Bélát, a prímás budapesti helytartóját, Mihalovics Zsigmondot, az országos és
Beresztóczy Miklóst, a budapesti „Actio Catholica”
igazgatóját, és súlyos szemrehányásokkal illette őket az
előző napi „politikai demontsráció” miatt...
Mindszenty bíboros az utolsó szabad Szent Jobbkörmenetet bezáró beszédében megállapította, hogy „a
mi ezeréves múltunk Szent Istvánban testesül meg legkifejezőbben, Tőle kaptuk legnagyobb és időálló értékeinket”. És felszólította a hallgatóságot, hogy „őrizzük
büszkén a szentistváni hagyományokat családban és
társadalomban egyaránt, s ezzel keltsük életre az elalélt
Magyarországot”. Hogy a prímás a szentistváni hagyományok ápolásán nem a múlt politikai, társadalmi és
gazdasági rendszerének a visszakívánását értette, azt
kifejezte egy új szertartásnak, a munkaeszközök megszentelésének a szentistváni ünnepi programba való beiktatásával. Mialatt a bíboros az ünnep délelőttjén a Szent
István Bazilikában a nagymisét pontifikálta, a főváros hét
esperesi templomában az istentisztelet előtt az oltár rácsa
elé helyezett asztalokra a kerület kisiparosai, ipari és
gyári munkásai rátették a munkaeszközeiket. A nagyobb
vállalatok és gyárak virággal és nemzetiszínű zászlókkal
díszített autókon vitték gépeiket a templomokba, amelyek mellé felsorakoztak az üzemek munkásai. A prédikációk a fizikai munka értékéről és a munkásember megbecsülésének fontosságáról szóltak. A templomokat
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NEMESKEI KÁLMÁN:

E GY BÉKÉS ÉS GAZDAG KONTINENS
– Ausztrália világpolitikai helyzete –

Ebben az évben 200 éve annak, hogy Cook kapitány
partra lépett Ausztráliában és a Botany-öbölben felhúzta
az angol lobogót.
A részletesen leírt aktust színészek játszották végig
1970-ben, II. Erzsébet királynő és családja jelenlétében.
Ugyanakkor a Sidney-i kikötőből kargó-hajók tülkölve
úsztak ki Indokína felé és a Sydney-Mascot-i repülőtérről
újabb, csapatokkal megrakott gépek repültek fel
délkeletázsiai rendeltetéssel. Onnan pedig naponta jönnek az ausztrál sebesülteket szállító vöröskeresztes gépek.
Kétszáz év alatt az ismeretlen földrész belekerült az
összeszűkült világ egyik forgatagos külpolitikai örvényébe. Sárga és barna hullám veszi körül a kereken 12 millió
lakosú kontinenst, amelyen roppant távolságokban, remekül élnek a pionírek leszármazottai és az új pionírek,
akik minden évben országnyi területeket hajtanak az
ember uralma alá.
Csak egyben nem változott semmi 200 év alatt.
Ausztrália ma is az angol nemzetközösség szerves része.
Bármennyire önálló is, az anyaországhoz olyan eltéphetetlen szálak fűzik, mint normális időkben Erdélyt Magyarországhoz. Sőt, ennél erősebbek, hiszen Ausztrália
lakosságának 90 százaléka ma is angolszász és a kisebbségnek számító friss bevándorlók semmiképpen sem
akarják – az ország geopolitikai helyzete miatt nem is
állna módjukban – leszakítani az országot egy másik
állam javára.
A békés és gazdag sziget-kontinens a második világháború óta folytat –— és ezt kényszerűségből teszi! –
önálló külpolitikát.
Az angol birodalom katonai-hatalmi felszámolásával
párhuzamosan Ausztráliának a saját lábára kellett állnia
Délkelet-Ázsiában. Londontól örökölt empirikus ösztönnel először is Japánnal rendezte a háborúban alaposan
megrongált kapcsolatait. A trópusi dzsungelekben mindkét fél kegyetlenül harcolt. A múltra pokrócot borítottak
és, kissé elnagyoltan bár, de ma azt mondhatjuk, hogy a
háború után 25 évvel Japán „lényegében” elérte, amit a
háborúban szeretett volna. A japán tőke és ipar egyre
nagyobb szerepet játszik Ausztráliában. A régi ellenszenv már csak hamu alatt izzik és lassan talán ki is alszik.
A Colombo-terv keretében Ausztrália aktívan kapcsolódott bele a környező, szegény, de önálló országok fejlesztési programjaiba is. Elsősorban az angol mintára
szervezett, kitűnő ausztráliai egyetemek nyitották meg
kapuikat a cejloni, maléziai, szingapúri, indiai, indokínai
és japán egyetemi hallgatók előtt. Évente átlag 15.000
diáknak ad ösztöndíjat az ausztrál kormány. Négy-öt
éves tanulmányi idejük alatt nem csak szakmai és hivatási kiképzést kapnak, hanem ami ennél még fontosabb:
megismerik az angolszász demokráciát. Árnyoldalaival
együtt. S úgy mennek haza saját országukba, hogy ott az

Ausztráliában tapasztalt legrosszabbakat is boldogan
látnák – reformként.
Az ausztrál külpolitika fő vonala azonban a
délkeletázsiai térségből kivonuló angol jelenlét helyettesítésére igyekszik összegyűjteni minden erőt. Az előbbieken kívül ez a magyarázata, hogy Canberra szorgalmazta leginkább a SEATO (vagyis a délkeletázsiai védelmi
szövetség) megalakítását. A NATO ikertestvérének szánt
szervezet azonban nem életképes, mert a sok tagállam
közül Ausztrália, Újzéland és az Egyesült Államok (mint
Csendesóceáni hatalom), amúgyis meglévő szerződései
alapján, az egyedüli komoly tényező. A többi országban
annyira bizonytalan a gazdasági, társadalmi és katonai
helyzet, hogy csak egy dolog bizonyos náluk: a megbízhatatlanságuk. Ennek persze ezer oka, magyarázata van,
de a politikában nem a magyarázatok, hanem a tények
fontosak. A helyzet az, hogy egyikre sem számíthatnak
és az indonéz, a fülöpszigeti, az indokínai országok puszta életben tartása többe kerül a SEATO-nak, mint az
egész térség védelmére fordított kiadások összege.
Mindezt persze zokszó nélkül fedezik, hiszen így saját magukat védik, ha a Churchill szavai szerint „Ázsia
lágy alsórészében” nem omlanak össze kártyavárként a
mesterségesen kreált új államok.
Ez a magyarázata annak is, hogy Canberra meglehetősen kesztyűs kézzel kezeli a kínai kérdést. Diplomáciai
kapcsolatban van ugyan Formózával, de a PekingCanberra közötti kapcsolatok felérnek a „de facto”elismeréssel. Részben gazdasági okok miatt van ez így.
Ausztrália nyersanyag és terményfeleslegeinek tekintélyes része jut a kínai piacra (főleg gabona). Nem egy
éhínséget mentett már meg az ausztrál búza, vagyis nem
egy politikai válságot tudtak elodázni Canberra segítségével. Ausztráliának azonban Kína a „nagy szomszédja”,
amellyel igyekszik jóviszonyt tartani. Részben ezért
építette ki újabb kapcsolatait Japánnal és, harmadikként,
ezért támaszkodik egyre jobban az Egyesült Államok
katonai erejére.
A második világháború alatt az egész közvélemény
megdöbbenéssel vette észre, hogy az angol flotta egyszerűen eltűnt a Csendes-óceáni vizekről. Ha az amerikaiak
nem lettek volna ott, Ausztrália elesett volna. Tévedés
lenne azt hinni, hogy emiatt rögtön „megszerették” az
amerikaiakat. Ennél sokkal angolabbak az ausztrálok:
nem a szimpátia, hanem a praktikum vezeti őket. Ezért
sodródnak Amerika felé. Ezért tartották morálisan kötelezőnek, hogy a vietnámi háborúba is kiküldjék néhányezer főnyi expedíciós dandárjukat. A közvélemény túlnyomó többsége azonban fokozódó nyugtalansággal
szemléli a fejleményeket.
Mennyből jött ajándék volt tehát, amikor 1967-ben a
legközelebbi, népes ázsiai országban: Indonéziában
megbuktatták Sukarno elnököt és az új kormány néhány
hét alatt félmillió kommunistagyanús embert rövid úton
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kiirtott. Mert ez történt Indonéziában. A politika megmeg ismétlődő tragikomikuma, hogy ezt a népirtást Canberra örömmel könyvelte el, hiszen félmillió indonéziaival 12 millió ausztrál életbiztosítása hosszabbodott meg.
Dzsakarta és Canberra azóta szorosan együttműködik és
az ausztrál külpolitika egyik fő érdeklődési területe érthetően – a legközelebbi ázsiai állam megszilárdításának
kérdése.

Hogy ez a törekvés ma már bizonyos eredményeket
mutat, az annak köszönhető, hogy Canberra időnként
Washingtonnal ellentétes hangokat tud hallatni. De végső
soron az amerikai nukleáris védőpajzs borul az ausztrál
kontinens fölé is, amit az amerikaiak adott esetben úgy
védenek majd, mintha a saját országuk lenne. A régi
recept itt is érvényes: jobb a szomszéd szövetséges földjén vívni háborút, mint a saját országunkban.

BRASSAI IMRE:

M INDENNAPOS DRÁMÁK
– Pogány András könyve: „Város a homályban” –
Pogány András könyve először 1966 őszén, „A city
in the darkness” címen angolul jelent meg. Ez a city in
the darkness, ez a város a homályban Budapest, amelynek 1945 és 1956 közé eső tízesztendős végzetét pillanatfelvételszerű életképekben szemlélteti a szerző. Aki,
vagy egyéniségből fakadó szerénységgel, vagy nem ismerve föl művének történelmi forrásértékét, azzal kezdi,
hogy nem a szívszorító korszak nagy személyiségeiről,
nem áldozatokról, rabokról, vértanúkról, hanem mindennapi emberekről ír csupán, akiknek egyéb szerepük sem
volt, mint végigélni a rettegés éveit. Az ő hétköznapjaikból kibontakozik a nemzet néma és névtelen ellenállása a
zsarnoksággal szemben.
A valóságban Pogány András ennél sokkal többet,
eleven históriát írt. Művének már első epizódja is messze
jövendőkre szolgáló tanúságtétel. Pogány András,
egyébként neves ügyvéd, elmondja, hogy az 1945-ös
választásokon a Kisgazdapárt megbízottjaként az egyik
budapesti szavazatszedő bizottság tagja volt. Körzetében
a kommunisták és a vonzókörükbe tartozó csatlós pártocskák a szavazatoknak mindössze 16 százalékát kapták.
A bizottság elnöke, hithű moszkovita, a voksok összeszámlálása után eltorzult arccal vágta Pogány szemébe:
– Itt így nem lehet győzni... itt maga a nép reakciós!
Vajjon nem volt-e már benne ebben a dühkitörésben a
szalámi taktika agyafúrt politikája? Mivel így nem lehetett győzniük, győztek úgy, már ahogyan éppen győztek.
Ezt a sajátos győzelmet a magyar élet teljes síkján megörökítik Pogány András mozaikjai. Például a párt ifjúsági
rohamcsapatainak az egyetemek ellen intézett első támadása már mintegy előkép gyanánt tükrözte a tanszabadság és a lelkiismereti függetlenség egyhamar bekövetkezett eltiprását. Korrajzzal ér fel az a jelenet is, amelyben
a szerző elmeséli, hogy a budapesti Törvényszék előcsarnokában valamelyik barátja meghívja egy társas
összejövetelre, de ő aggályoskodva válaszol:

„– Nem okos dolog manapság csoportosulnunk, legyen érettségi találkozó, születésnap, bridzsparti, mindegy, életveszélyes.
A barát könyörgésre fogta a dolgot.
– Csak egyszer, komám, csak egyszer. Pali is ott lesz,
meg egy fiatal titkár a svájci követségről. S a házigazdák.
A férj újságíró, egyik nyugati hírügynökség képviselője.
Eltűnődtem.
– Jankó Péter tanácsánál ez három év, fiam. Ölti Vilmosnál legalább öt év...”
Íme, néhány sor csupán, Pogány András is csak úgy
futtában, egy történet bevezetéseként veti oda ezt a jelenetet. Mégis siralmasan benne van a jogrend, a személyi
méltóság és szabadság teljes összeomlása.
Az 1951-es, tízezrek és tízezrek sorsdrámáját jelentő
budapesti kitelepítések szintén egy-egy pillanatfelvételen
keresztül elevenednek és örökítődnek meg Pogány könyvében. Például, amikor az ÁVO legényei benyomultak a
70 éves Tóth altábornagyhoz, az öreg katona „kirántotta
szolgálati pisztolyát s tüzelt. Egyet, majd még egyet.
Mind a két ávós összeesett. A harmadik golyót saját
fejébe küldte, feszes vigyázzban...”
Egy hajnalban megszólalt a csengő Pogány
Andráséknál is. Egy rendőr kézbesítette, minden részvéttel a végzést. Mindössze három sor volt. ,,A belügyminisztérium elrendelte, hogy mostohaapám, édesanyám,
saját magam, feleségem és a három gyerek, az 5 éves
Anikó, a 4 éves Ildikó és a 2 éves András, mind a nép
ellenségei, 24 órán belül hagyjuk el Budapestet. Ingóságaink köztulajdonba vétetnek.”
E megrendítő epizódok sorozata elvezet bennünket az
56-os forradalomig, majd a határig, melyet öreg szüleivel
és immár hat gyermekével lépett át Pogány András. Mindennapos élmények! – írja egyszerűen a szerző. Tényleg
mindennaposak. nem pedig rendkívüliek, éppen ezért tárul
ki belőlük óriási dokumentációként, a nemzeti történelem.
.

14

MENCZER BÉLA:

A FELTEVÉSEK TRAGÉDIÁJ A
népszerű amerikaiangol dal szerint ez a vén folyók szokása – de sokat tudna mesélni, ha egyszer megszólalna.
Megírta, még egyszer, a sokszor elmondott történetet a
bujdosó királyi párról, a Dunapart és Madeira messzi
szigete között lejátszódó öt évről, amely ötfelvonásos
tragédiának is beillenék.
Meglepő módon új okmányokat is talált, pl. Zita királyné egykorú feljegyzéseit és Edward Lisle Strutt angol
alezredes eckartsau-i naplóját, 1918-1919 teléről és tavaszáról. Ez az angol tiszt V. György király személyes
megbízottjaként küldetett Ausztriába, hogy ott barátságos
rábeszéléssel gondoskodjék arról, hogy Károly király,
Zita királyné és gyermekeik Svájcba távozzanak, szövetséges védelem alatt, nehogy a cári család szibériai sorsa
az ő esetükben is megismétlődjék; Magyarországon Kun
Béla átvette a hatalmat, Ausztriában 1919 tavaszán valami hasonló fordulat nem volt elképzelhetetlen. György
király ezen intézkedése eddig sem volt ismeretlen; közvetlenül a második világháború kitörése előtt a
„Hungarian Quarterly” Budapesten közölte Sir Thomas
Cunninghame ezredes, volt prágai és bécsi katonai megbízott 1918-19-iki feljegyzéseit, amelyek az egykori
fegyverszüneti bizottság tevékenységéről (és érintkezéséről az új osztrák szövetségi kormány hatóságaival) részletesen beszámolnak. További új anyag Brook-Shepherd
könyvében néhány, a brit állami levéltárból származó
akta, amely ötven év után hozzáférhetővé vált – többek
között Károly király két levele György királyhoz, továbbá a brit minisztertanács jegyzőkönyve Sixtus pármai
herceg békeakciójáról 1917 tavaszán.
Gordon Brook-Shepherd célja nyilvánvalóan és bevallottan apologetikus. Némelyek szerint ez okból könyve nem tekinthető történelemnek. Azonfelül publicista
írta e művet, nem „szakember” – mondják fitymálva.
Mintha a történetírás kizárólag a tanár urak feladata lenne, s mintha a tanár urak első feladata az volna, hogy a
múlt nagyságainak jó és elégséges osztályzatokat osztogassanak történelmi műveikben, esetleg a gyengébb
királyokat, államférfiakat és hadvezéreket javítóvizsgára
küldjék, vagy éppen osztályismétlésre is utasítsák! Ámbár mindez nem így van. A történelmet emberi tévelygésekről írják, emberi sorsokról. Olykor – elég ritkán! – a
lelki nagyság dicséretére, de legtöbbször, sajnos, a tévedések magyarázatára, a bűnbeesés igazolására. Gordon
Brook-Shepherd nem tette művét olvashatatlanná – mint
annyi más szerző, aki osztrák-magyar témákhoz nyúlt –
hosszadalmas statisztikákkal, tudományosan hangzó
szociológiai műszavakkal, „folyamatok”, „fejlődési tendenciák” elemzésével. Megmaradt témája mellett s témája, a történetírás valódi és jogos témája: az emberi sors, a
„fenn és lenn” emberi és nemzeti változatai, a jó sors és a
balszerencse.
Más kérdés persze, hogy apológiája teljesen és maradéktalanul meggyőző-e? Talán sokkal nagyobb tudományos apparátus sem tenné azzá. A történelem nyelvtana
és mondattana olykor, sőt igen gyakran, megkívánja a

Gordon Brook-Shepherd: „The last Habsburg.”
Weidenfeld & Nicolson, London 1969, 63 sh. 358 ps.
Montesquieu azt állítja, hogy boldogok ama nemzetek, amelyeknek évkönyvei unalmasak. Lehet, hogy ez
így van, de sok kivétel látszik erősíteni a szabályt. Az
északi három nemzet évkönyvei a tizenkilencedik századon át unalmasok voltak, néhány izgalmas esztendőt
kivéve, Bernadotte svédjeinek 1813-14-iki hadjáratát s az
1864-iki német- dán háborút, – de vajon boldogok voltak-e Észak népei? Európa a tizenkilencedik évszázadból
három északi bolygó lelket jegyzett meg, a lelki gyötrelmek három nagy íróját, Strindberget, Ibsent,
Kierkegaardot. Csak egy kis, igen rövid polgárháború
zavarta meg Helvécia virányos mezőnek nyugalmát,
illetve boldog unalmát, az egész múlt század során,
1847-48 telén, mégis a Gottfried Keller „Zöld Henrik”-je
számunkra a múlt század Svájca, nem éppen egy boldog
ifjúság sugárzó emlékezete. Az a gyanúm, hogy boldog
nemzetek egyáltalán nincsenek, még egyetemes és tartós
unalom esetén sem. Vagy legalább is a nemzeti unalom
nem teszi boldoggá az unatkozó népek kivételes lelkeit
és szellemeit.
Annyit talán mégis engedjünk meg Montesquieu-nek,
hogy vannak aránylag szerencsés nemzetek, amelyek
történelmüket hosszú korszakokra osztják és kevésbé
szerencsések, amelyek holmi lelki kényszert éreznek
arra, hogy évtizedeken, vagy akár évszázadokon át vitassák történelmük oly epizódjait, amelyek az arisztoteleszi
tragédia szabályai szerint egy helyen, egy napon belül,
egy cselekmény körül játszódnak le. Korszakokat éltek
más birodalmak s te boldogtalan Ausztria...! És a veled
egyesült, boldogtalan Magyarhon...! Csupa helynévből
áll örökké vitatott, örökre eleven történelmünk: Mohács,
Világos, Arad, Döbling, Trianon. Azaz szabályos,
arisztoteleszi tragédiákból. És utolsó dinasztiánk utolsó
félévszázada méginkább csupa tragikus helynév, amely a
Habsburg-királydráma összefüggésein kívül mit sem
jelent: Queretaro, Mayerling, Szarajevó! S végül következett az utolsó Habsburg-tragédia, némi shakespeare-i
eltéréssel az arisztoteleszi szabálytól: IV. Károly király
alig öt évig tartó történetében három helységnévvel:
Eckartsau, Budaörs, Funchal. Az utolsó habsburgi királydráma költője talán csak a jövő évszázadban fog megszületni, avagy még később. Nem minden évszázadban divatos műfaj a királydráma, amint nem minden évszázadban divatos a monarchikus államforma sem, ámbár a
történelem („utánozva a költészetet”, amint Oscar Wilde
mondaná) időnként visszatér kedvenc műfajához, amelynek lényege az emberi gyengeség összeroppanása az
évszázados, dicsőséges örökségek és koronák súlya alatt.
A királydráma még messze van a jövőben, a krónikákat viszont már félszázados por lepi, az emlékiratok, a
naplójegyzetek, már elsárgultak. Gordon BrookShepherd, mint egy nagy londoni újságvállalat bécsi és
középeurópai levelezője, megkedvelte a régi császárváros köveit és a vén Dunát, amely hallgat – az egykor oly
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feltételes módot. Minden történetíró kénytelen feltenni
oly kérdéseket, mint „mi lett volna, ha...”. Si mens non
laeva fuisset, Troia nunc stares, Priamiquae arx alta
maneres. Állna még Trója, Priamus büszke vára, ha népe
nem hitte volna el, oly esztelenül, Ulysses hitegetéseit.
Pascal pedig feltevéssel kívánta bizonyítani a világ gyarlóságát, az emberi esendőséget; azt a kérdést vetette fel,
hogy mit is érhet az emberi hatalom és a dicsőség, amikor is minden máskép fordult volna, ha Kleopatra orra
kissé piszébb és sem Caesar, sem Antonius nem szerettek
volna bele az egyiptomi királylány sasorrába?
Brook-Shepherd, mint előtte annyi mások, osztrák
forrásokra támaszkodik, osztrák gondolatokat követ,
anélkül egyébként, hogy ez elfogultságra vagy ellenszenvre vezetné a magyarsággal szemben.
Osztrák birodalom, osztrák gondolat, osztrák jog és
törvény volt, de osztrák nemzet nem. Ausztria
államférfiai, hadvezérei, törvényhozói – voltak közöttük
igen jelesek – nem tartoznak egy nemzethez sem. Némelyikük csak feudális, hűbéri kapcsolatot érzett a császári
ház iránt, mint derék és hű zsoldos katona; ilyenek voltak
Szavojai Jenő, Ligne herceg, Clairfayt. Mások számára,
mint Metternich, vagy Kaunitz, Ausztria európai fogalom
volt; talán ők voltak az első európai hazafiak, de osztrákok alig voltak, németek is csak anyanyelvűk szerint,
ámbár az utóbbit egyszerre tanulták a hivatalos francia
nyelvvel, amelyet jobban tudtak és gyakran használtak,
még a magánéletben, családjuk körében is. Lehettek
csehek, mint Radetzky, lehettek magyarok is, mint Nádasdy, Hadik, Benedek, de a birodalomhoz tartoztak
legalább annyira, mint ősi nemzetükhöz.
A magyarok ezzel szemben, a tizennyolcadik század
vége óta, egyre inkább nemzetnek érezték magukat. Szinte elfeledkeztek arról, hogy Magyarország is birodalom
volt, sokkal inkább mint nemzeti állam. Amint a magyar
nemzeti állam egyik legmeggyőződöttebb és egyben
legtudósabb és legtehetségesebb ideológusa, Beksics
Gusztáv, oly helyesen írta: „Mátyás király birodalmában
nyolc nemzetiség volt, Ferenc Józsefében tizenegy...
következetesen és kizárólag magyar politikát egy magyar
származású uralkodócsalád csak oly kevéssé folytathatott
volna, mint az ,idegen’ dynasztia.” Ugyanama korszak
egy másik magas színvonalú publicistája, Réz Mihály
professzor, aki jó néhány éven át Tisza István szócsövének számított, az ily gondolatokhoz még azt tette hozzá,
hogy a nemzetiségek, részben az új bevándorlók pártfogói nemcsak a Habsburgok voltak, hanem már az Árpádok is. „Királyi politika volt és lesz mindig a gyengébbek
pártfogása” – mondja Réz Mihály, sőt „királyi kötelesség”.
A monarchia védelme ily szempontból nézve eléggé
könnyű feladat és Brook-Shepherd érvei számunkra nem
újak. Gyakran hallottuk már, hogy a Habsburgok a gyengébbek pártfogói voltak, oly magyar szerzőktől is, mint a
fentebbiek, akiket Brook-Shepherd nem idéz s talán nem
is ismer. Azonban mégis szóvá kell tennünk azt, hogy
ebben a jószándékú, érdekes és jól megírt könyvben
túlságosan sok a féligazság, a Magyarországra vonatkozó
régi szokvány és klisé. Magyarország ebben a könyvben
is gyakorta mint a feudális nagybirtokosok reakciós biro-

dalma szerepel s Tisza István, mint a „feudálisok” vezére, minden reform csökönyös ellenzője.
Elég ahhoz, hogy a felületes gondolkozót félrevezesse. Az igazság az, hogy Tisza István gyorsított ütemben
akarta a modern, iparosított Magyarországot létrehozni,
oly szakemberek elképzelése szerint, mint Matlekovics
Sándor, Gratz Gusztáv, Hegedűs Lóránt, Hantos Elemér.
Azt remélte (s éppen, e reményét radikális és szocialista
ellenfelei is osztották), hogy a gyorsan fellendülő, ipari
Magyarország gazdasági befolyásra tud majd szert tenni
a fejlődő Balkánon s ez által a nemzetiségi kérdés enyhülni fog, az irredenta törekvések Romániában és Szerbiában háttérbe szorulnak. Továbbá az is az igazság, hogy
éppen a nagybankok és a nagyipar tették súlyosabbá az
agrárkrízist, amelynek főokozója, már a múlt század vége
óta, az óriási arányokra növő tengerentúli agrárbehozatal
volt. Az iparfejlesztésre nagy kölcsönök kellettek, a kölcsönöket az örökös földbirtokra „táblázták be”, a föld és
a falu egyre szegényedett, a nagyváros élelmes kereskedői és vállalkozói gyorsan gazdagodtak, de ugyanakkor a
falvak
reménytelen
népe
beözönlött
a
proletárnegyedekbe, ha ugyan nem menekült a gazdagság
állítólagos ígéretföldje, a századeleji Amerika felé. De
vajon kizárólag magyar specialitás volt-e az agrárválság?
Kétségtelen, hogy a falu hanyatlásával válságba került a
régi munkamorál is, és ezzel a magyar állam és társadalom erkölcsi és érzelmi alapja. Viszont amióta van Nyugat-Európában közös piac, úgyszólván másról sem hallunk, mint a mezőgazdaság súlyos helyzetéről, az agrártársadalom, eddig sikertelen, mentési kísérleteiről.
Való igaz, hogy a Dunamedencében előbb jelentkezett ez a válság, mint Nyugaton. Az is valószínű, hogy
birodalmi, azaz osztrák-magyar-cseh-délszláv-lengyel
keretben könnyebb lett volna az egységes gazdasági és
szociális törvényhozás, mint az osztrák-magyar dualizmus keretében. De vajon melyik nemzetiségi csoport volt
hajlandó ebben lojálisan, hátsó gondolatok nélkül részt
venni? A kicsinyes, pedáns és tudákos érvek, amelyekkel
Poltzer-Hoditz kabinettfőnök kívánta Károly királyt 1916
novemberében rábírni arra, hogy ne tegye le a magyar
koronázási esküt, amely szerinte akadálya volt minden
birodalmi reformnak, még ma sem meggyőzőek, ámbár
Brook-Shepherd helyeselve idézi azokat. Az alkotmányos kérdés talán már 1867-ben is kisebb jelentőségű
volt, mint a kortársak hitték, 1916-ban pedig már ideje
lett volna tiszteletreméltó, de formális maradványnak
tekinteni, s ehelyett a főkérdésre terelni a figyelmet, a
gazdaságira, a társadalmira.
A dualizmus rendszere nem volt tökéletes, de hosszú
időn át a gyakorlatban bevált. Lehetett volna a delegációkat idővel egységes, birodalmi, szociális és gazdasági
törvényhozássá tenni. Ami ehhez hiányzott, a kölcsönös
jóakarat volt. A modern társadalom elkerülhetetlenné
tette a demokráciát, de sajnos a demokrácia elkerülhetetlenné teszi a demagógiát, amint ezt ma éppen a legdemokratikusabb államokban látjuk. A rombolás, a széthúzás, akadályok gördítése a jószándékú kormányintézkedések elé, olykor faji, olykor nemzetiségi, máskor szociális vagy akár vallásfelekezeti ellentétek felhasználásával,
– ma is egyetemes jelenség. Elég, ha az utóbbi néhány év
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amerikai, vagy ulsteri eseményeire gondolnunk. Már
pedig az első világháború második szakaszában ezt a
széthúzást erőteljesen támogatta az ellenséges kormányok propagandája, nem mintha a szlávok, a románok, a
trentinói olaszok sorsa különös fájdalmat okozott volna
az angol és francia kormányfejeknek, hanem azért, mert
az Osztrák-Magyar Monarchiát, a német birodalom főszövetségesét csak így lehetett több fronton „foglalkoztatni”, hogy képtelen legyen a főellenségnek, a németeknek hathatósabb segítséget adni.
Ekkor kezdődött az, amit a „ha” a feltevések szomorú
játékának nevezhetünk, Brook-Shepherd történetének
legtetemesebb részlete. A megválaszolhatatlan kérdések
sora, a feltételes mód történelmi túltengése. Ha Itália
nem hiúsítja meg Sixtus herceg békekísérletét... Ha
Czernin nem hiszi 1918 tavaszán, hogy Clemenceau
megbuktatása útján „leleplezésekkel” a legfőbb akadályt
hárítja el a béke elől. Ha a Wekerle-kormány nem ellenzi, még mindig, a nemzetiségi autonómiákat... És így
tovább. A beavatott olvasó egyébként ezen a ponton sok
hiányt vesz észre Brook-Shepherd művében. Szó sincs
Richard von Kühlmann 1948-ban megjelent poszthumusz
emlékiratairól, holott ez a volt német külügyminiszter
Czernin 1918-iki akcióját illetőleg majdnem a döntő
forrás. Szó sincs XV. Benedek pápa és Pacelli nuncius
1917-iki békeakciójáról a német katolikus Zentrum,
illetve Mathias Erzberger Reichstag-képviselő útján,
holott Károly király együttműködése Erzbergerrel az
eddigi Károly-irodalom egyik lényeges része, amely
számos vitakérdést vet fel.
Végül is sok mindent hallunk újra Budaörsről és a
funchali végjelenetről, de itt is megválaszolhatatlan kérdésekkel és feltevésekkel állunk szemben. Abban teljesen
igaza van Brook-Shepherdnek, hogy Briand francia miniszterelnök, Károly király magyarországi visszatérési
kísérleteinek inspirálója és támogatója, nem kedvelte az
olasz törekvéseket a Duna-medencében, ellenezte Sforza
kisantant politikáját, amelynek sarkalatos pontja az volt,
hogy Itáliára várt a volt Monarchia dunai és balkáni szerepe, miután ő volt az egyetlen nagyhatalom az utódállamok között. Brook-Shepherd e fejtegetése elég valószínűen hangzik, s ez a Sforzával foglalkozó új olasz irodalom felfogása is. Ezt mondja Nitti olasz miniszterelnök
poszthumusz hagyatéka (Róma, 1953) és Giovanni

Artieri könyve (Tre Ritratti Politici-Nitti, Sforza,
Gasperi, Róma, 1953). Ez a két mű azonban BrookShepherd figyelmét valahogy elkerülte. Valószínű, sőt
majdnem bizonyos az is, hogy ha Károly restaurációja
sikerül Budapesten, akkor Briand nem bátorította volna
fel a kisantant akciót Magyarország ellen, sőt az is lehetséges, hogy az 1921-ben oly élénk horvát és szlovák
autonomista ellenzéket a restauráció még vonzotta volna
is Magyarország felé. De még sem bizonyos az, hogy ez
elég lett volna a restauráció megszilárdulásához. A legközelebbi nagyhatalom nem Franciaország, hanem
Olaszország volt, amely csakúgy meg akarta tartani Triesztet, Fiumét és Dél-Tirolt, mint Románia Erdélyt,
Csehország Szlovákiát és amelynek katonai képviselője,
Piccioni tábornok már 1918 óta szervezte az új cseh
hadsereget. A burgenlandi kérdésben Olaszország angol
befolyás alatt, valamennyire magyarbarát utakra tért és
ezzel lehetővé tette a soproni népszavazást, de kérdéses
marad, hogy ezt tette volna-e restauráció esetén is.
Befejezésül, a magyar olvasó hiányolni fogja az
1920-21-iki magyar legitimizmus részletesebb elemzését.
Andrássy Gyula, Rakovszky Iván, Gratz Gusztáv a
könyvben alig és részben helytelenül vannak jellemezve,
Beniczky Ödön, Vázsonyi Vilmos elő sem fordulnak.
Holott még az angol olvasót is érdekelné az, hogy éppen az alkotmányos érzelmű, konzervatív, de haladó
szellemű és a törvényesség fogalmait tisztelő magyar
politikusok várták a királyságtól az ellenforradalmi téboly végét.
De amint már mondottam, a feltevések drámájával
van dolgunk. Fortrinbras arról elmélkedik, hogy mily
méltó és nagy király lett volna, ha életben marad, Hamlet, a dán királyfi. De máskép akarta a Végzet!
Oh kevély halál, mily dáridó volt örök honodban,
Hogy egy csapással ennyi fejedelmet ily véresen levertél?
Szerzőnk még néhány új adattal táplálhatja
Fortrinbras jövendő elmélkedéseit. Azonban, miután már
minden adatot tudunk, sajnos az 1938 óta bekövetkezett
német és oroszjárások történetét is, végre a bölcselőké a
szó, sőt a költőkön a sor. A birodalmi gondolat és a nemzeti eszme antinómiája örök témája a történelemnek. E
témának valósággal antik méretű iskolapéldája pedig a
legsajátosabb, osztrák magyar történetünk.

17

E GY FELVILÁGOSULT KAPITALISTA

M ONDÁSOK

A nyugatnémet közgazdasági miniszter, a szocialista Karl Schiller államtitkára nemrégiben egy milliomos lett, Philipp Rosenthal. Alig múlt
ötven éves, férfikora teljében van, duzzadó energiákkal és dús fantáziával.
A világ egyik leghíresebb porcellángyárának a tulajdonosa, illetve részbeni tulajdonosa, mert a gyár részvényeinek a többségét átengedte munkásainak. Ez az egyetlen gyár, ahol a részvények többsége nem a munkaadó, hanem a munkavállalók birtokában van. Philipp Rosenthal közgazdasági és szociálreformeri receptje tehát ez: nem államosítás és szocializálás, hanem a magasabb rendű kapitalista termelés megtartása, viszont a
munkásság nagyarányú részeltetése e termelési rend előnyeiben. Ezáltal
jobban látja biztosítva a munkásság életszínvonalának emelését s általában a dolgozó tömegek szociális biztonságát.
Berlinben született. Apja gazdag zsidó bankár volt, anyja pedig grófnő. Hitler uralomra jutásakor mindent visszahagyva menekülniük kellett,
a gyerek Rosenthal koldusbottal a kezében érkezett meg Angliába. Volt
tányérmosogató, pincér, kihordó, szolgált a francia idegenlégióban és az
angol külügyminisztériumban. Az egyetlen olyan nyugatnémet politikus,
akinek ma is megvan az angol állampolgársága. Hegymászó, síelő, sportrepülő. A tavalyi választáson jelöltette magát, batyuval a hátán járta be
választókerületét és fölényes győzelmet aratott. Belépett a szociáldemokrata pártba, ma ő a – „Genosse Kapitalist”. (– cs –)

Olaszországban a nap az egyetlen
olyan intézmény, amely sohasem sztrájkol, sőt néha túlórázik is.
Franco Pilastri
olasz idegenforgalmi szakember

J OGÁLLAM ÉS DIKTATÚRA
A politikai irodalomnak évek óta a legkülönbözőbb formákban visszatérő kedvenc témája az úgynevezett konvergencia elmélete. Ez a teória
úgy véli, hogy a fokozódó iparosodás, a tömegek városba özönlése és
ezzel kapcsolatos eltömegesedése mind a két társadalmi-gazdasági rendszerre, nyugatira és keletire egyaránt érezteti hatását. E tényezők hatására
Kelet és Nyugat között a különbségek elmosódnak, s megszűnik a szabad
jogállam és a totális diktatúra közötti különbség is. Eddig az elmélet.
Nemrégiben Svájcban, a zürichi Eugen Rentsch-Verlag kiadásában
több tudós közös munkája jelent meg, amely Kelet-Európa társadalmi
fejlődésének
az
irányát
vizsgálja.
(„Gesellschaftliche
Entwicklungstendenzen in Osteuropa”.) Olyan professzorok, mint Karl С.
Thalheim és Boris Meissner tudományos alapossággal rámutatnak arra,
hogy a konvergencia teóriája mennyire csalóka és hogy a keleti blokk
gyakorlati politikai fejlődése mennyire rácáfol ezen elmélet különböző
árnyalataira. A könyv felsorakoztatja a tényeket: Csehszlovákia szovjet
lerohanása, a resztalinizáló tendenciák Oroszországban és Lengyelországban, az egyre jobban kiélesedő kultúr- és vallásharc Moszkva impériumának kelet-európai országaiban. A könyv szerint a konvergenciaelmélet politológusai túlságosan optimisták voltak és az újabb fejlemények nyomán kénytelenek lesznek nézeteiket revideálni. Tarthatatlan
például a teória azon állítása, hogy a két rendszer a fejlődés folyamán
„szükségképpen” egymás irányába fejlődik. A könyv szerzője szerint
ilyen közeledés ugyan lehetséges, de semmiesetre sem biztos, vagy szükségszerű. A konvergencia elméletének hirdetőire az ökonómiai szemlélet
összeszűkülése a jellemző, mert az állami rendet a történelmi materializmus szemszögéből nézik. Azt a tézist, hogy például a totális kommunista
diktatúrán belül a gazdasági fejlődés hatásaként fokozatos fejlődés történik a nyugati szabadságrendszerek irányába, cáfolja szemléltetően az a
tény, hogy például Lengyelországban 1956 őszétől mostanáig a szabadság
bontakozó intézményeit szüntelenül és szisztematikusan sorvasztották és
elsorvasztották – állapítja meg a könyv egy harmadik szerzője, Hugh
Seton-Watson angol professzor. (– bb –)
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A divat úgy tűnik, mintha egyszerű
ajánlás lenne, valójában azonban könyörtelen diktátum.
Senta Berger
német színésznő
A politikában az a szép, hogy ott
még talál az ember igazi ellenségeket.
Henry A. Kissinger
az amerikai elnök tanácsadója

M EGBÁNÁS
A megbánás megkésve érkezett józanság.
Feuchtersleben
Késő bánat, eb gondolat.
Magyar közmondás
Vannak dolgok, amiket az ember
megbán, még mielőtt megtenné. De
aztán mégis megteszi.
Hebbel
A megbánás gyakran nem az elkövetett rossz miatti sajnálkozás, hanem
inkább a félelem, hogy mi lesz a következménye.
La Rochefoucauld
Aki megbánja tettét, az majdhogy ártatlan.
Francia közmondás
Csak aki bűnbánatot tart, nyer megbocsátást.
Dante
A szenvedély csak természet dolga,
de a meg-nem-bánás már romlottság.
Joubert
A bölcs ember nem utólag bánkódik,
– előre megfontolja cselekedetét.
Epicharmus

Ha semmit sem bánunk meg, – ez a
bölcsesség kezdete.
Börne

M ENDEMONDÁK

E GY FELVILÁGOSULT BOLSEVIK

Barcelona polgármestere elrendelte,
hogy a városban minden évben tartsanak
„Nagyanyák Napját”. Indokolása: „Az
emberiség igazi jótevői a nagyanyák, ők
jobban összetartják a világot, mint a nagy
államférfiaknak valaha is sikerült.”

Tito jugoszláv államelnök vatikáni látogatásának a gondolatát az
tette lehetővé, hogy a jugoszláv kommunista állam egyházpolitikája az
elmúlt négy évben lényegesen javult. Ennek oka pedig az, hogy Tito
gondol a jövőre. Attól tart, hogy halála után ez a tipikusan nemzetiségi
állam alkotó elemeire eshet szét, ha nem gondoskodik a faji és nemzetiségi adottságok és sajátosságok felett álló más összekötő kapcsokról.
Ahhoz, hogy a horvátokat további évtizedekre is a belgrádi központi
állam kötelékében lehessen tartani, elengedhetetlenül szükséges a horvát katolicizmus, áltálában a katolikus egyház jóindulatának és ragaszkodásának a megszerzése. Ez tehát, hogy úgy mondjuk, a reálpolitikai
oka annak, hogy a jugoszláviai Mindszentyt, Stepinac bíborost valaha
Rákosi módjára üldöző Tito évek óta következetesen igyekszik békejobbot nyújtani a híveknek és az egyháznak.
Természetesen a kommunista ideológiának is megadja azt, ami „az
államé” és ezért az egyház még nem nyerte vissza teljes szabadságát. A
javulás azonban, összehasonlítva más kommunista államokkal, lényegesnek mondható. A katolikus sajtó, a hitoktatás, a lelkipásztori munka,
a püspökök tevékenysége feltűnő fejlődésről tanúskodik. Az állam nem
szól bele a püspöki kinevezésekbe, a püspökök szabadon kormányozzák egyházmegyéiket. A gyakorló katolikusokat a rendszer nem üldözi,
sőt megbecsüli. Az egyház gondoskodhatik a világiak teológai képzéséről. Húsz évi kényszerszünet után a kormány engedélyezte a ferencrendi szerzetesek teológiai főiskoláját Dubrovnikban. A teológiára jelentkező kispapokat csak tanulmányaik befejezése után hívják be katonai
szolgálatra. A püspökök szabadon küldhetik kispapjaikat külföldi tanulmányútra. Szabadon szervezhetik a zarándoklatokat a nyugateurópai
nagy vallásos központokba, Rómába, Lourdes-ba, Fatimába. Ez év
júliusában Rómában franciskánus szenttéavatás volt és mivel az egyik
szent horvát származású, erre az alkalomra 15 ezer horvát zarándokolhatott az örök Városba. Velük tartott 800 szlovén, sőt többszáz délvidéki
magyar is. Ugyanakkor Tito állama azt sem kifogásolta, hogy a külföldön
élő horvátok szintén elzarándokoltak erre az alkalomra és így jugoszláviai
és külföldi horvátok nagy katolikus találkozója lett a Szent Péter tér. A
jugoszláviai püspökök ajándékot nyújtottak át a pápának, szív alakú dobozt, amelyen a hajdan üldözött kardinális képe volt látható. (– fk –)

*
Norvégia, amely nem csábítja a világ
turistáit napfénnyel és meleg tengerrel, azt
hirdeti, hogy az ország északkeleti részén,
Finnmark tartományban aranybányát bocsát a turisták rendelkezésére. A modern
aranyásók és aranymosók semmiképpen
sem járnak rosszul, mert ha nem elég jó a
szemük és nincs türelmük az eredményt
kivárni, akkor is gyönyörködhettek a fenséges vad táj szépségében, – írja az egyik
prospektus.
*
Hasonló idegenforgalmi attrakcióval
kísérletezik Skótország: gyöngyhalászatot
hirdet. Vödörrel, bottal, mérőeszközzel
lehet a kristálytiszta és jéghideg patakokban kutatni s bízni a „vak tyúk is talál
gyöngyszemet” igazában.
*
Kacak jugoszláviai városban emberölés
vádjával bíróság elé állítottak egy kakast,
mert halálos balesetet okozott. A bíróság
felmentette, mert megállapította, hogy a
vádlott „kiskorú”. Modell gyanánt a középkori „állatperek” szolgáltak, amelyek e
tájakon a legutóbbi időkben is divatoztak.
Néhány éve egy sertést ítéltek halálra, ki is
végezték.
*
Egy francia tudós szerint Franciaország
Európa legelmaradottabb országai közé
tartozik: a higiénia terén. Párizsban
100.000 olyan lakóház van, ahol a lakók
még mindig közös csapra járnak vízért. A
tudós szerint tipikus a Prée nevű község
állapota: 520 lakosra összesen 14 fürdőkád
és 3 tussoló jut.
*
A „Zeit-Bild” című svájci lapban Michael Stemmer, Ludvik Svoboda csehszlovákiai államfő egykori munkatársa visszaemlékezik arra, hogy Svoboda 1942-ben az
Uralban azt mondta barátainak: inkább lesz
Sztálin alatt egy kisebb csehszlovák egység
parancsnoka, mint tábornok a londoni
csehszlovák exil-kormány hadseregében.

A LENGYEL PARASZT MENEDÉKE
Ryszard Manteuffel professzor Lengyelország legismertebb agrárközgazdásza. Legutóbb nagy tanulmányban foglalkozott a lengyel mezőgazdaság helyzetével, az elkövetkező 25-30 évben várható mezőgazdasági fejlődéssel. Tanulmánya a Zycie Warszawy nevű újság július 29i számában jelent meg. Rövid idézet a tanulmányból:
„Lengyelországban jelenleg a megművelhető terület 85 százalékán
egyéni parasztgazdaságok termelnek. A belső piac számára ezek biztosítják a mezőgazdasági termékek háromnegyed részét, az állati, húsipari
termékeknek pedig 84 százalékát. Ezeknek az egyéni parasztgazdaságoknak állami gazdasággá váló átalakítása óriási összegbe kerülne. Tudományos felmérések és becslések szerint csupán egyetlen hektár magántulajdonban levő földterület államosítása vagy szocializálása több
mint 40 ezer zlotyba kerülne a kormánynak. Következésképpen a mezőgazdasági birtokok többsége Lengyelországban a jövőben is magánkézben fog maradni.”Ryszard Manteuffel professzor cikkét hadd egészítsük ki azzal: 40 ezer zloty magyar pénzben 31 ezer forint. A lengyel
kutatók tehát hektáronként 31 ezer forintra becsülik azt a beruházási
összeget, amelyet arra kellene fordítani, hogy a szocializált mezőgazdaságot gazdaságilag üzemképessé tegyék. Az ország tőkehiánya miatt ezt
a tervet egyelőre megvalósíthatatlannak tartják. (– sz –)
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APÁRÓL FIÚRA SZÁLL

Mr. X-et egy londoni „pub”-ban,
kocsmában ismertem meg. A tulajdonos mutatott be egymásnak bennünket, ezekkel a szavakkal: „Maga
újságíró, biztosan érdekelni fogja,
hogy Mr. X foglalkozására nézve
zsebtolvaj.”
Leültünk egy asztal mellé és beszélgetni kezdtünk. Megtudtam, hogy
Mr. X ősi angol zsebtolvaj családból
származik, felmenői a törvénytelenség mezején szereztek magunknak
babért és eltulajdonított értékeket.
– Meddig tudja visszavezetni családfáját? – kérdem.
Egy lordot meghazudtoló könynyedséggel feleli:
– A XV. századig vannak adataim. Egyik ősöm., Theodor, the
Slippery (Sikamlós Tódor) a piros
rózsa-fehér rózsa háború idején
háromszor is halálra volt ítélve, de
mindig meg tudott szökni. Innen a
neve. 1470-ben, ugyanabban az
évben, amikor a piros rózsák elkergették IV. Edwardot, Theodort is
elfogták. Akkor már hiányzott a jobb
füle, mert azt egyik korábbi rajtacsípéskor levágták. Birtokomban van
egy írás, amelyet kivégzése után
szegeztek ki a házra, ahol elfogták.
Az írás azt mondja, hogy többet volt
Theodor ősöm keze mások zsebében,
mint a sajátjában és emiatt akasztották fel.
Büszke oldalpillantással néz rám.
– Tudja, ha van egy kis időm,
családom történetével foglalkozom.
Talán egyszer megírom a család

teljes történetét. Hallott véletlenül a
Watton-féle tolvajiskoláról?
Kicsit szégyenkezve vallom be,
hogy én reáliskolába jártam. Ezt az
iskolát 1585-ben alapították. Ez a
Watton nem volt szakmabeli – folytatja némi megvetéssel a hangjában.
– Kocsmája volt. De William nevű
ősöm, aki Theodor egyenes ági leszármazottja volt, vezette az iskolát.
Látta az „Oliver” című musicalt?
Megnyugtatom, hogy láttam, sőt
valamikor olvastam is Dickens
„Twist Oliver” című regényét,
amelyből a musicalt írták.
Elégedetten bólint.
– Nohát, ott az a Fagin. Az a Fagin-féle tolvajiskola. Eredetileg
Watton iskolájából vette Dickens az
ötletet. William nagyon sok fiatal
tehetséget képzett ki, köztük saját
fiát, Bent. Benről nem tudok sokat,
elég magányos ember lehetett, bár
hat gyermeke volt, igaz, hogy hat
különböző nőtől.
– Mindegyik gyerek az apa mesterségét folytatta?
– Csak a legidősebb fiú,
Nicholas. A többi öt közül kettő lány
volt, ezekről nincs adatom. A másik
három fiú is a szakmában maradt, de
betörtek, meg útonálltak.
Elfintorítja az arcát.
– Ezt nem szeretem. Rossz fényt
vet a családi hagyományokra. A mi
családunk híres arról, hogy a zsebtolvajlást választotta élethivatásul.
Évszámok repkednek a levegőben, 1723, a szomorú év, amikor a
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család három tagját egyszerre fogták
el és zárták börtönbe, és mire Henry
bácsi, a család akkori feje, kiszabadult, hűlt helyét találta annak a 9
aranyórának és 70 arany tubákosszelencének, amelyet letétbe helyezett egy „megbízható” orgazdánál.
– Akkor is voltak becstelen emberek! – mondja szomorú mosollyal
Mr. X és ránéz karórámra. – Bocsánat, de sietnem kell. Megígértem a
feleségemnek, hogy nem maradok
sokáig.
– Megenged egy személyi kérdést?
– Hogyne, tessék.
– Ön most a családfő?
– Nem. Az apám.
– Él még?
– Igen. Hatéves börtönbüntetését
tölti.
– És ön?
– Én szabadlábon vagyok.
– Igen... de úgy értem... ön is
folytatja a családi mesterséget?
– Uram, – mondja olyan fagyosan, ahogy csak egy angol tud beszélni, ha mélyen megsértették –, én
egész estén át beszéltem önnek családomról... Ha ezek után ilyen kérdést tesz fel, akkor... akkor nincs
több mondanivalóm. Good night!!
Kis szégyenérzettel iszom ki maradék whiskymet. Igaza volt Mr. Xnek. Az ember nem kérdi meg egy
angol lord elsőszülött fiától, hogy
örökli-e a lordi címet? Ez ugyanis
természetes. Az ilyesmi apáról fiúra
száll...

ÚJ SZELLEMI PROLETARIÁTUS?

K IS MAGYAR HÍREK

Írta: Kovács K. Zoltán
Egyre növekszik Magyarországon azoknak a fiataloknak a száma,
akik nem fejezik be általános iskolai tanulmányaikat. Kifejezetten riasztó, hogy csaknem kétmillió 15-40 év közötti magyar embernek még
nyolcosztályos végzettsége sincs. Ez a hazai hivatalos beszámolókból
nyilvánosságra került jelenség különösen meglepő azért, mert az elmúlt
években valóban sok felnőtt pótolta korábban elmulasztott tanulmányait;
ennek lehetősége ma sem csökkent és jelentősen növekedett a középiskolások száma is, akiknek továbbképzése és elhelyezése viszont komoly
gondokat okoz a vállalatoknak és hatóságoknak.
A két világháború között – jól tudjuk – a szociális, gazdasági viszonyok kényszerítették, sokszor maguk a szülök szorították a fiatalokat
arra, hogy idő előtt abbahagyják elemi iskolai tanulmányaikat, mert a
családok nyomasztó anyagi helyzete elviselhetőbbé vált, ha a gyerekek
is idő előtt munkába álltak. És vajon milyen szerepe lehet ebben a mai
általános iskolai lemorzsolódásban ennek az egykor feltűnő arányokat
öltő és sokat ostorozott jelenségnek? Nem hinném, hogy messze járok a
valóságtól, ha úgy vélem, hogy ez a szempont ma sem kapcsolható ki
teljesen. Igaz ugyan, hogy az állami alkalmazásban levők átlagos havi
keresete közel jár a kétezer forinthoz és az ipari alkalmazottak átlagos
bérszínvonala ezt az összeget túl is lépi. De a mezőgazdaságban az átlagos havi pénzbevétel, már csak 1600 forint körül mozog, feltűnően széles szóródással. A fizetés azonban nem értékmérője az életszínvonalnak,
mert a gyerekek számának növekedésével egyenes arányban csökken.
Köztudomású, hogy Magyarországon rendkívül nehéz a sokgyermekes
családok megélhetése. Ezért szinte bizonyosra vehető, hogy a tanulmányaikat idő előtt befejező fiatalok tekintélyes része ezekből a családokból kerül ki. Az anyagi és szociális szempont tehát ma is közrejátszik a
tanulási készség csökkenésében.
Úgy látszik azonban, nem segíti az általános-iskolai tanulmányok
teljes befejezését a kialakult közszellem sem. Arra a társadalmi és munkaadói közvéleményre gondolok, amely nem támaszt eléggé szigorú
követelményeket a fiatalok tekintélyes részének iskolai végzettségével
szemben. Bizonyos munkák elvégzésére a vállalatok alkalmaznak olyan
fiatal munkásokat is, akiknek nem csak szakmai képzettségük hiányzik,
hanem ezek szerint az általános iskolai végzettségük sem teljes. Vagyis
Magyarországon a jelek szerint kialakulóban van egy olyan széles segédmunkás-tartalék, amely minden különösebb általános és szakmai
műveltség nélkül igyekszik megteremteni megélhetésének alapjait. Feltételezhető, hogy ennek a rétegnek jelentős része fiatal lány.
Attól kell tehát tartani, hogy ilymódon a rendszer lehetőséget ad egy
új proletariátus kialakulására, alacsony fokon gépesített vagy elavult
berendezésekkel dolgozó ipari és mezőgazdasági üzemekben.
A teljes általános iskolai végzettséggel rendelkezők számának csökkenése nyilván visszavezethető más okokra is.
A tragikus kultúrpolitikai jelenség sokrétűsége nyilván azt kívánja,
hogy komoly társadalomtudományi, szociológiai kutatás alapján szakemberek mérjék fel az általános iskolai lemorzsolódás növekvő arányának okait és a kormányzat határozott intézkedésekkel törekedjék azok
megszüntetésére.

Eltűnnek a háromnemzedékes családok, közli a Népszabadság (február 25);
az egynemzedékes és a kétnemzedékes
család a magyar társadalom alapformája.
Amíg egy fedél alatt éltek a nagyszülők,
szülők és a gyerekek, főleg falun, a nagycsalád volt a társadalom összetartója. Az
1960-as népszámlálás adatai szerint a
magyar családok 28.5 százaléka egynemzedékes, vagyis gyereknélküli házaspár,
64 százaléka kétnemzedékes (házaspár
gyerekkel vagy gyerekekkel) és 7.5 százaléka három-, illetve többnemzedékes.
1968-ban a családok 31 százaléka volt
gyermektelen, 57 százaléka gyerekes, a
többi nem teljes család (özvegy vagy
elvált) gyerekkel.
Hatmillió lélek (a lakosság közel 60
százaléka) falun él, de már csak a fele
szerzi jövedelmét a mezőgazdaságból. Az
egynemű többnemzedékes családok átalakulnak kétlaki többnemzedékes családokká: az öregek, a szülök még a mezőgazdaságban dolgoznak, a fiatalok már az iparban, a szolgáltatásoknál, de sokan a dolgozó parasztok, tsz-tagok közül is elmennek a városokba, ipartelepekre és ingáznak.
A kétnemzedékes családokban a fiatalok csak addig maradnak, amíg m unkát
vagy lakást nem találnak, így az általános
irányzat az egynemzedékes magyar társadalom kialakulása.
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*
Tószeghi András fiatal magyar brácsaművész nagy sikerrel mutatkozott be a
zürichi közönség előtt. 1956-ban kisfiúként hagyta el Magyarországot, iskoláit és
zenei tanulmányait Svájcban és Londonban végezte. Első hanglemeze az idén
nyáron jelent meg. A tehetséges magyar
brácsaművész ősztől kezdve, egy éven át
az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait.
*
Egy legújabb német statisztika szerint
а II. Világháborúban kereken 40 millió
ember vesztette életét.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:

A RAGYOGÓ AGYVELŐ
– 400 éve született Pázmány Péter: 1570 okt. 4. –
Pázmány Péter közelebb áll hozzám, mint bármelyik
más prózaírónk. Szinte naponta olvasom. Az a vastag
kilenc kötet, melyet a magyar tudományos egyetem adott
ki, imádságos könyve, hitvitái, haragos prédikációi és
országmentő levelei, napjaim kedves enyhülete és fölfrissítője.

katolikusoknak templombéli, „bálványos” szentképeit.
Pázmány Péter az első, aki egy ember lüktető gondolatait
ágyazza a magyar prózába. Milyen személyes és személyeskedő, milyen egyéni minden ízében. Ideges száján
szinte meggyulladnak az igék. A reneszánsz fölszabadult
egyéniségét érezzük, aki nem szégyenli különvalóságát.
Azon a nyelven, melyen még csak enni és inni lehetett
kérni és meghányni-vetni a családi élet történéseit, a
földművelés
kezdetleges
műveleteit,
egyszerre
lehelletnyi gondolatárnyalatot bűvöl elő, váratlanul hangot ad a harag, szeszély, önkívület és részvét minden
rezzenésének. Nincs többé lehetetlen ezen a nyelven.
Még csak néhány húrja van, de azért úgy játszik rajta,
mint hangszeren. Csodát művel. Írás közben keresi a
kifejezéseket, szemünk előtt formálja, amit mond, mindig
föllebb és föllebb hágva az éscalier d’esprit-n. Ebben van
nagy közvetlensége. Mintegy bőségszaruból önti a
rokonértelmű szók zuhatagát tiszaháti népi szólásokat és
maga alkotta terminus technikusokat, ellentéteket tornyoz és lerontja, vitázik önmagával, hamis gáncsok és
látszatellenvetések özönével mesterségesen dühíti és az
ellenfelére uszítja magát, hogy aztán a haragszülte rajongás tüzében annál tündöklőbben és lázasabban ragyogjon
föl egyetlen igazsága, az, ami az ő lelkében igazság.
Egyedül való mestere a magyar szónak, alkotó lángelme.
Ha őt forgatom, nem érzem a nyelvújítás szükségességét, nem látom azt a hiányt, melyre egy század múlva,
a XVIII. század elején döbbentek rá azok, akik tővelheggyel új feladatokhoz akarták törni nyelvünket. Nem
akarom kisebbíteni e mozgalom érdemét. Tudom, hogy
nélküle ma is dadogni kellene sokunknak, stílusunk hézagos fogyatékos lenne. De bizonyos, hogy előtte gyökeresebb, velősebb volt prózánk és a könnyítés, mely a
tömegek javára vált, megakadályozta, hogy igazi művészek a szükség gyötrelmében és sugallatában leljék meg
a nyelv szelleme szerint való megoldást. Pázmány e
könnyítés nélkül is szabadon mozog. Amit mások két
kézzel végérték, azt ő fél kézzel végzi, Játékosan dobálja
az irdatlan szavak szikláit, titáni kedvvel. Kell gyorsan
ölő gúny, újságírói nyílméreg? Íme a protestánsokat
hitcsáválóknak, újreszelőknek nevezi, akik egymást taréjozzák, azaz olyan nevetséges viadalra kelnek, mint a
kakasok. Kell szemléletes kép, mely mintegy megállítja
az időt és láttatja velünk, amit képzel? Azt írja:
étszakállott az imádságban, vagy: haragot kincsez a fejére. Mondatok szükségesek, hogy fölbontsuk e lelemények tömör tartalmát. Kell új szó köznapi foglalkozások
megjelölésére? Az adószedő: ravó. Kell megrázó és döbbenetesen-festő jelző? Az éhes bendőt ugató gyomorпak
hívja. Kell szójáték, majdnem diákos és majdnem kabarés, durván találó, fricskázó és taglózó? Unió – unni jó,
és: Luther Márton – Lator Márton. Vagy kell olyan tudományos szakkifejezés, mely a fogalmak csatájában
értékeli az ellenfél lelketlen és mesterkedő csűréscsavarását? A harag ihletében a rationalismust dib-dáb

I.
Vajon honnan az érdeklődés?
Sokszor, ha belémerülök ebbe a vonzó és csalogató,
bűbájosan-színjátszó szövegbe, magam is csodálkozva
ocsúdok a kérdésre és választ várok. Nyilvánvaló, a tárgy
messze van tőlem. Száz és száz olyan munkát lelhetnék,
mely hozzám rokonabb, szívemet és elmémet jobban
izgató eszmekörben forog. Magyari István sárvári prédikátorral, Gyarmatin Miklós zempléni esperessel és Alvinczi Péter urammal immár semmi háborúságom és az,
amit a bíboros esztergomi érsek a viadal során ellenük
vet, közönyösen hagy. Nem tartom őt se „istentelen
jezsuitá”-nak, mint a pozsonyi országgyűlésen egy protestáns szónok nevezte, se világmentőnek. De azért ragad
tovább szavai torlata, mondatai áradata. A művészet
eleven csodájával állok szemközt. Régen lelohadtak a
lángok, melyek írásait körülcsapkodták, hamuvá rogyott
a parázs, megmaradt azonban a forma, a halhatatlan
edény, melybe mondanivalóját öntötte.
A próza hamarabb megfakul és kirojtosodik, mint a
vers. Balassa Bálint költeményeit könnyebben olvassa a
mai olvasó, mint báró Eötvös József prózáját. Onnan
származik ez talán, hogy minden vers magasabb síkon
lebeg, egyformán távol a mai és holnapi hétköznapi beszédtől. De Pázmány Pétert most sem érzem idegenszerűnek, még csak régiesnek sem. Az a stíl, mely már több
háromszázévesnél, üdítően hat szememre és fülemre. Ha
valamelyik könyvtárban előveszek egy harminc év előtti
magyar lapot és vezércikkét olvasom, melyet írója bizonyára a közvetlen hatás céljával a napi élet közkeletű
nyelvén írt, szépelgőnek, avultnak és repedezettnek találom ezzel az ódonan is élénk, háromszázévesnél is vénebb prózával szemben, melyen az örökkévalóság
lehellete lebeg.
Maga vallja, hogy „felmelegített tintával” ír. Tollán
forró tinta csordogál, kalamárisában pedig tűz van, égi
szikra, de a poklok kénköves lángja is. Füstölgő állapotban kotorja ki szavait, melyeken még érzik egy barbár
élet nyersesége s minden tő és gyök messze-messze földről regél, ő a magyar próza atyja és törvényhozója, öntudatos stílművész, aki már a XVII. század elején becsüli a
művészi gondot, inti a prédikátorokat, nehogy rögtönözzenek. Mindig leírja szentbeszédeit, gyalulgatja a mondatokat. Elődje nincs, senki. A protestáns harcosok, kik
annak idején lándzsát törtek az új hit mellett, csak az
igazsággal akartak hatni, a szép szavakat megvetették,
képzeletüket, rokonérzésüket, vagy gyűlöletüket pórázon
tartották, a szóképeket éppúgy nem szerették, mint a
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magyar prózát ír, nem szerkeszt, mint a latin-francia, ősi
szabályok alapján, de nem is épít csúcsíves székesegyházakat, mint a germán-német, hanem a nyers észre hallgatva egymás mellé rakja gondolatait. Nem kedveli az
alárendelő mondatokat, inkább a mellérendelő szerkezeteket, kerül minden visszautalást és rámutatást, melyet
jelzés nélkül is érez. Meglehetős laza e próza szerkezete,
hasonlít a verséhez (minden verséhez), mely ide-oda
villan, szabadon s felfokozott éberség tüzében kötőszókat
hagy el s titkos és fontos kapcsolatokat gyakran csak egy
raggal, vagy igekötővel érzékeltet. Hogy mi prózánk
igazi volta – mert hogy van különváló magyar próza, azt
Pázmány, Mikes olvasásakor érzékletesen érezzük –, arra
még nem kaptunk szabatos választ, valamint arra sem,
hogy mi a magyar szellem, és a világ hangversenyében
milyen szerepet töltenek be olyan íróink, mint például
Arany, vagy Jókai. Nem érhetjük be azzal a magyarázattal, hogy a miénk a pusztai népek nyugodt távolba tekintése, a józan szemlélődés s hivatásunk kelet és nyugat
összekötése, az Ősi ösztönélet és műveltség, a termékeny
barbarizmus és elfinomult tudás egybefűzése. Az se
elégíthet ki, hogy a magyar próza fő tulajdonsága a világosság. Ez minden prózára áll. Más módon, pontosabban
kellene meghatározni a magyarság világküldetését, a
magyar szellem igazi mivoltát, tisztázni a kérdést, hogy
alkotóink zöme miben különbözik a többitől, például a
franciáktól, kik az élet kecses és formás művészei, vagy a
németekétől, a titkos mélységek búvárlóitól, vagy az
oroszoktól, kik mindinkább egy vallásos áhítat révületében nézik a világot.
Erre átabotában válaszolni hebehurgyaság lenne. Az
óriás kérdést, melynek vizsgálása, tudományos, művészi
keresése hosszú évtizedek munkája lehet, nem is bolygatom tovább, csak annyiban, amennyiben tárgyamhoz
tartozik. Úgy érzem, hogy a magyar szellemet bölcseleti
és költői formában még mindig nem fejezték ki teljesen,
csak nagyszerű útmutatásokat kaptunk néhány művészünktől, mert irodalmunk – akár az orosz – még nem
alakított ki egységes szellemet, irodalomtörténetünk alig
van, csak lángelméink, kik szerves fejlődés híján korszakokat hidalnak át. Legtöbbet ebből a szellemből, melyet
én csak a miénknek érzek, – úgy sejtem – Arany és Jókai
fejezett ki. Ahogy Arany öregkori lírai verseiben kesernyésen-mosolyogva évődik magával, ahogy Jókai szerencsés pillanataiban, regényeinek halhatatlan lapjain,
szinte magára feledkezve, andalogva és terjengősen, nem
nyugateurópai módon, hanem egyenesen keleti mesebőséggel le-leír egy csézát, mely megfeneklik a sárban, az
kiáltón és jellegzetesen magyar. Valami sajátos humor
nyilatkozik itt meg, mely hasonlatos a szlávokéhoz, de
még se azonos vele, nem hangulat és nem érzelmesség,
de életbölcsesség, nem elmésség, de alázat minden dologgal szemben, mélységes tartalom. Aki ismeri népünket, az tudja, hogy az is ilyen. Magyar paraszttal öt percig se lehet beszélni anélkül, hogy ne hallatna valami
csúfondáros, vagy fanyar megjegyzést, mellyel magát,
vagy a világot seprűzi. Csúfolja a sötétet, hogy olyan
sötét, a világosságot, hogy olyan világos és az esőt, hogy
olyan nedves. Ami nagyon kicsiny, azt nagynak nevezi,
ami nagyon nagy, azt kicsinynek. Nincsen benne semmi

agyaskodásnak kereszteli el. Micsoda pazarsága a szabados, merész rátapintásoknak. Pázmánynak nem volt
szüksége a nyelvújításra, mert maga újította a nyelvet,
még pedig helyesen szőrmentében, nem erőszakkal, a
népnyelv gazdagságából és saját termőerejéből. Ahol ő
szólal meg, ott világosság támadt. A Csepregi szégyenvallás című munkáján ez áll: „verőfényre hozta Pázmány
Péter”.
Ennek a magyar művésznek verőfényes agyveleje
volt.
П.
Lehetetlen nem éreznem, hogy Pázmány magyar.
Nemcsak nyelvénél és szavainál fogva, melyekre mindörökre rásütötte fémjelzését, de gondolkozása és lelkialkata jogán is, mely – túl minden nyelven – azt tanúsítja,
hogy rokon az itt élőkkel, vérét, agysejtjeit ugyanazok a
táplálékok fűtötték, melyek mieinket, kik hasonló területen és égalji viszonyok között nőttünk föl.
A magyar bíbornokot a francia egyházi ékesszólás két
mesterével szokás összehasonlítani: Bossuet-vel és
Bourdaloue-val.
Mindkettő kortársa Pázmánynak, alig félszázaddal
később született, mint ők. Olvasmányaik ugyanazok. A
latin egyház vette őket körül, egységesítő műveltségével
és a latin nyelv a maga pogány klasszikus emlékeivel.
Bossuet éppúgy viaskodott és vitatkozott élete során
jansenistákkal, quietistákkal, molinistákkal, mint Esztergom érseke a protestánsokkal. Elég azonban csak egy
pillantást vetni a pompás francia hitszónokra, a Napkirály prédikátorára, elég pár oldalt olvasni az orleánsi
hercegnő koporsójánál tartott beszédéből, ahol arányos
rendben állanak a szók, kecses fogalmak, játszadoznak
egymással és fönn a ritka levegőben gondolatok szárnyai
csattognak, nyomban érezzük, hogy a francia meg a
magyar prédikátor közt semmi atyafiság nincsen.
Bourdaloue rendtársa is Pázmánynak, jezsuita. Szigorú
érvelését, szántszándékos szárazságát szívesen egybevetik az övével. Ő is haragos, ijesztő és mennydörgő, mint
Pázmány. Sevigné asszony írja egyik levelében, hogy
mikor Bourdaloue páter, Maintenon asszony gyóntatója
prédikál, féltükben a feslett szeretők is megremegnek.
Még sincs köztük semmi rokonság. Ha Bourdaloue valamelyik ismeretlen beszédét áttennék magyarra és Pázmány szónoklatát franciául tolmácsolnák, akkor is fölismerném, melyik a magyar és melyik a francia. Más az
ütemük, képzeletük, világszemléletük. Bossuet tele van
fordulattal, finom és lenge képekkel, melyek az ég ábráinak, a képzelet délibábjainak rémlenek. Bourdaloue
józanabb nála. Pázmány hasonlít hozzá e tekintetben, bár
ő képekben is dúsabb, mint Bossuet. Alig észrevehetően
szórja kieseit, keleti tékozlással, egy-egy mellékmondatba dug valami újszerű megfigyelést, vagy észrevételt,
melyet Bossuet kör- mondataiban bontana ki és arányosan használna föl. Pázmány képzelete mérkőzik mind a
kettőével Csakhogy ő lázában is józan, földön járó, realista. Stílusa nem színes, hanem ízes.
Van-e magyar próza, mely tulajdon hagyományai és
törvényei szerint mozog, oly szigorúan, hogy minden
más írástól különbözik? Egyet-mást tudunk erről. Ha a
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nódtak, egy íz helyén nem maradott, a csontok forgói
egymásból kiestek, minden tagok csigára vonattak...
Fejét a töviskoszorúnak hegyessége általszaggatta, orcáját a sok arculverések megbékítették, haját és szakállát
kitépték, hátát keserves ostorozásokkal megnyúzták,
szent vállát a nehéz kereszt viselésével sebbé tették.” A
testi halál klinikai leírása ez, mely épp valószerűsége
által gyengéd. Vagy az utolsó ítéletről való képe: „Az
anya, leányát; leánya annyát; az ura, feleségét; felesége
urát átkozza, pöki, fogával, mint dühös eh, rágja, hogy
oka és eszköze volt kárhozatjának.” Akármit mond, érzékletesen fejezi ki: „Az ördög viszketteti az ember
gyomrát”. 1626-ban írott levelében a magyarság tragikus
sorsáról: „Mert úgy látszik, hogy mint a küszöb és ajtó
között levő ujj, úgy vagyunk mi a hatalmas császárok
között.” Egyebütt pedig: „A királyi korona nem veszi el a
főfájást.” Vitairatából: „Nem kártya az szentírás, nem
jácczótársaid a szentek, a lelki dolgok közt ne
makktromfoskodjál...” Nem csodálom, hogyha egyesek
Rabelais-t emlegetik. Bellarmin Róbertnek, a finom
római jezsuitának magyar tanítványa, Szyl Miklós és
Lethenye István a vére minden indulatával fordul „a
cégéres cigányság és orcapirító hazugság”-gal szemben.
„Hátatokhoz asz a hazugság” kiáltja ellenfeleinek, kik
„egymás szakállába okádkoznak”. Akkor azonban csak
így lehetett hatni, ellenfelekre és hívekre egyaránt, padban ülő, írni-olvasni alig tudó keresztényekre, kik majd
egy félszázaddal közelebb voltak még a pogánysághoz, a
dölyfös jobbágyra, ki félig állat volt és a gőgös, bővérű,
eszem-iszom úrra, ki vértódulásos arccal figyelt föl a
szószékre. Ebben a templomban árnyas boltívek és homályos pillérek mentén ott leskelt a középkor sivalkodó
ördöge. Föl kellett idézni a pokol minden fogcsikorgatását, hogy a hallgatók visszadöbbenjenek. Innen van, hogy
Pázmány a legszigorúbb egyházatyák és szentek kilétét is
aláhúzza, mint itt is, e hatalmas sorokban: „Ha fát gyümölcséről ismerünk: nézzed mennyi rútság származik
orrodból, szájadból, egyéb részeidből. Aranyszájú Szent
János a mi testünket szarsáknak és büdös kamaraszéknek
nevezi, és mikor igen jóllakunk, abban fáradunk úgymond, hogy több ganéjt csináljunk. Nézzed, mennyi
büdös ganéj, takony, nyál, vizellet takaroszik testünkből!
mennyi szenny, serke, tetű származik ebből... Mint a
koporsó, kívül szépnek látszik a test, de belül büdös
rútsággal teljes... Semmi gonosz hóhérok úgy nem vallatnak, mint kínozzák a testet magából származott nyavalyái. Az orvosdoktorok több betegséget találtak az emberi testben, hogysem napot az esztendőben...” Minden
hallgatóját mintegy testileg is összerázza, hogy ocsúdjon
magára.
Itt Shakespeare-re gondolok, aki kortársa volt panaszi
Pázmány Péternek, az angol drámaíró hat évvel előbb
született, mint ő. Hamlet első folio-kiadása pont akkor
jelent meg, mikor a 32 éves magyar jezsuita első munkája, Magyari István sárvári prédikátornak szóló felelet.
Csodálkozom, hogy e találkozást még nem vették észre.

korlátoltság. Még az ősszemlélet frissességével lát mindent és a tárgyakat elmozdítja megrögzött helyükről,
összeméri egymással. Ha elalszik a gyertya, azt mondja,
hogy világos van. Ezzel pedig koránt sem akar elméskedni, csak a dolgok viszonylagosságát hangsúlyozza,
mely minden humor alapja. Mosolygó nihilizmus lakozik
benne, humoros közöny a biztos halállal és az élet gyógyíthatatlan céltalanságával szemben, melynek tudatát
még messze Keletről hozta magával, végzetes örökségül,
a fakírok nirvánájából. Épp ezért néha lázas ugrással
cselekszik, nehogy végiggondolja, mit művel. Képzelete
nagy kilengéseket tesz, de a földön marad, érzéki, ábrándja kézzelfogható, föld-ízű.
Ezen szemléleten át érthetem meg a magyar prózát,
melynek főtulajdonsága a humor, az a tragikus vidámság,
melyet Aranynál és Jókainál jeleztem, az az éleslátás,
mely apró dolgokra is kiterjed, az az összevetés, mely a
nagyot a kicsiny, a kicsinyt a nagy által érti meg. Következőkben talán sikerül bebizonyítanom, – ami, elismerem, különösnek tetszik első hallomásra – hogy Pázmány
prózája is humoros. Amint a „bíboros Cicero” megszólal,
az ég közeledik a földhöz és minden megmarkolhatóvá
válik. Noha folyton fogalmakkal, elvont eszmékkel bíbelődik, az, amit mond, csupa test. Nincs görögtűz, minden
valóság. Egyik szentbeszédében leírja például a keresztre
feszített Istenember szenvedését és halálát, így: „Sok
óráig tartott a kereszt kínnya: melyben az inak megvo-

III.
De elhagyom a stílművészt és az íróra tekintek. Mert
gondolkozónak is nagy. Ez különben természetes. Jó stíl
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nincs mondanivaló nélkül, az az ősi erejénél fogva mindig utat tör magának, formát alkot.
Mennyire érezte az életet és a halált. Amit később egy
bölcsész úgy fejezett ki, hogy életünk inga vágy és csömör között, azt ő a XVII. század elején így fogalmazta:
„Ha az éhség, étellel; a szomjúság, itallal; fáradtság,
nyugalommal; a nyugodalom, munkával; a vigyázás,
álommal; az álom, vigyázással; a hévség, hidegséggel; a
fázás, melegítéssel nem orvosoltatik, megöli az embert…”
A vénségről meg olyan képet festett, hogy azt akármelyik remekíró megirigyelhetné: „Mikor immár közelgetni kezd a halál, előljáró vitézit küldi, hogy szállást
készítsenek, a sok és nehéz fájdalmat, mellyek a kedves
étkeket epévé, a gyönyörűséges italokat keserű ürömmé
változtattyák. És mikor szemeid elfordulnak, dobog
mellyed, rekedez röhögő torkod, fogaid megfeketednek,
orrod megvékonyodik, vak szemed béesik; eljő maga a
halál és erővel kiviszi testedből a lelket... Akiket semmire böcsüllöttél, azok járnak hasadon.” De se szeri se
száma egyéni ráeszméléseinek. Egy helyütt az iszákost
így írja le: „A részegember nyaka olyan hólyagos, mint
az indiai tyúké.”
Azt mondták, hogy nincs érzése, a komor szónok, aki
a szószéken szikár alakjával hideg hangjával, összevont
szemöldökével, spanyolosán nyírt szakállával hatott,
főképp csak érvelt. Beszédeinek zord szövetében azonban meglelni a gyengédség aranyfonalát is, csakhogy
olyan finoman, olyan magas öntudatú írói művészettel
van beleszőve, hogy avatatlan alig veszi észre.

ARANY JÁNOS:

ŐSZ VÉGÉN
Ki, ki a mezőre! nem állhatni ellent:
Gyönyörű idő van, a lég enyhe, tiszta:
A csapodár tavasz megbánta, hogy elment,
Az jött újra vissza,
Tavaszi sugárral a megifjodott nap
Fénybe öltözteti a világos eget;
Fehér gyolcs ruhában jőnek, udvarolnak
Távol a föllegek.
Hallom indulóját költöző madárnak
A végtelen űrből, mely fölöttem kékül.
Nyár és kikelet van, a tavasznak, nyárnak
Szeszélyei nélkül:
Sem a változó nap, mint a beteg ember,
Nem siratja minden pillanatnyi kedvét;
Sem a rekkenő hév, váratlan dörejjel,
Tűz-kanócot nem vét.
Harmatos mezőben, hol ezüst ér ballag,
Nem sápad halálra a legyilkolt fűrend;
Virul a rét újra, öltözik a parlag.
Minden újul, örvend.
Csak te nem derülnél, fátyolos kedélyem? ...
Tavaszod megtértél soha ne reméljem? ...
(1852)
Azzal, hogy milyen kincset hagyott hátra Pázmány,
édeskeveset törődött. Erkölcsi célokat vallott. „Nem
veszedelmes orvosnak tartanók-e – írja egyik prédikációjában – aki betege előtt lantot verne és éneklésével akarná gyönyörködtetni fülét... Ily ártalmasok a prédikátorok,
kik csak szólásnak ékességével, vagy magok álma és
elmélkedésük beszélgetésével, vagy igen mély és szokatlan, de haszontalan tudományokkal viszkettetik a hallgatók fülét, a lelki sebek genyedtségét pedig meg se illetik.”
Különben egyike volt azoknak, kik tűzzel-vassal irtották a magyar lírai költészet zsengéit, a virágénekeket.
„Undok virágénekeket irkálnak – szólt vízkereszti beszédében –, melyeket mind gyermekek s mind leányaszszonyok kardéra tudnak és csaknem minden házak ezekkel zengedeznek.”
Mégis művészetén van a hangsúly, abban van halhatatlansága. Erre az ősre szédülve tekintenek föl az írók:
„a lator lantverők.”

IV.
Pázmány Péternek, a prózaírónak nincs folytatója és
utódja, mint elődje sincs. Azok, akik nyomdokaiba léptek, Káldi György, Balásfy Tamás, Sámbár Mátyás,
Veresmarti Mihály meg se közelítették. Később a nyelvújítók fölelevenítették több szavát, mely ma is él nyelvünkben, de közvetlen hatása itt megszegett. Amikor
Petőfi és Arany a vers magasába emelte a népnyelvet,
nem akadt, aki Pázmány hagyományát folytassa és azon
az úton vigye tovább prózánkat, melyet ő megjelölt. A
magyar nyelv versnyelv maradt, amint a francia prózanyelv. Legtöbb irodalmi kincsünk, mely eléri az európai
szintet, versbe van letéve. De a célt és lehetőséget megmutatta Pázmány s Mikes, a két ellentét, a magyar próza
kemény és lágy-hangneme, a tragikus és mosolygó humorista.
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

E GY BOLDOGTALAN RÉGI POÉTA
– Dayka Gábor –
Törékeny alakja úgy tűnik elénk, mint egy síri árnyék. Szegény miskolci iparos-szülők gyermekeként látta
meg a napvilágot 1769 május 8-án. Korán árvaságra
jutva papnak készült s először Egerben, majd Pesten
tanult. Szellemi fölényével és ragyogó nyelvtehetségével
hamar kivált a kispapok közül. A szemináriumban magyar nyelvművelő társaságot alapított, megtanult latinul,
olaszul, franciául, – görög és német nyelven verselhetett
is, ámbár maga írja Csokonainak, hogy ezek csak „olyan
zengésűek, mint a láncolt kerék”. 1790 májusában a pesti
szemináriumban Kazinczy látogatta meg az akkor húszéves Daykát. Így áll előttünk Kazinczy leírásában:
„Ámor álla itt, talárisba öltözve, az anyaszentegyház
fiai között. Termete alacsony, de karcsú, és ami nagyon
tűnt szembe, oly erőltetés nélkül egyenes, mintha egész
életét táncmesterek kezei alatt töltötte volna. Lobogó
sötétszög haja saját dísz volt alakján. Horgas igen szép
orra, a legszebb metszésű ajak, a legszelídebb, domborodás nélkül lefolyó áll, hosszan elvonuló szemölde, nem
éppen sima, de tiszta bőrű arca, csontos magas homloka,
a legjátékosb két szem, a leglelkesb kép festette nekem e
múzsák és gráciák kedveltjét.”
Papi elöljárói nem nézték munkásságát jó szemmel, –
mint mondották: „Az a baja, hogy igenis poéta.” A pesti
szeminárium feloszlatása után visszakerült Egerbe, ahol
heves vitába keveredett Szaitz Leó szervita hitszónokkal.
A vita vége: Dayka sebzett lélekkel hagyja el az egyházi
pályát és Lőcsére megy világi tanárnak. Beleszeret háziasszonya lányába, Reich Zsuzsába és hiába óvják barátai,
nemsokára feleségül veszi. Soha nem ízlelte meg a szerelem boldogságát, felesége megcsalta és Dayka Ungvárra
költözött. De ide már csak, mint Kazinczy írja: „romlott
egészséget és elmarcangolt szívet vitt”. A sors csak anynyiban volt kegyes hozzá, hogy szárazbetegsége, a tüdőbaj rövidesen sírba vitte.
Dayka költészete irodalmunkban először fejezi ki a
magára maradt ember lelki didergését, az életet lassan
pusztító haláltól való rettegést. Mint ilyen, leginkább
Vajda Jánosnak a költő-őse és szellemi rokona. Néhány
verse a régi magyar költészet legjobb remekei közé váló.
Ilyen a „Titkos bú” című, amelyen Kazinczy is megérezte a nagy verset. Fellelkesültségében ezt írta róla: „Érzettem, hogy ez a legédesb ének, mely valaha – és mind
máig – magyarul énekeltetett.”

Valódi költői értékét, „mesteri tálentomát” Csokonai
vette észre. Egyik verséről Kazinczyhoz írt levelében ad
remek elemzést:
„Setét itt a poézis, mint a Brittusé, s rémítő, mint ha
Arábiában vette volna származását.
Muzsikája ollyan, mint az ég rettentő mennyköve,
felleghangon dalol s rázkódtat ereje... Pictúrája felséges:
a világosság benne kiálló s ragyog, az árnyékozat mély
és erős.”
A jellemzett vers címe „A rettenetes éj”. Csokonai
nem tévedett, ez a vers válóban Dayka Gábor legnagyobb
költeménye. Egy-egy sora Vörösmarty félelmetesenfenséges poézisébe illő.
A barna felleg szárnyain az éj
A földre borzasztó árnyékot hint,
A hold csillámló fénye béborul,
Homályba süllyednek csillagjaink,
A záporral terhes köd megszakad,
S özönbe fojtja el a természetet.
Nézd, a gyilkos villám mint
hembereg,
Mint csattogtatja mennykövét alá
A zordon ég. A pusztító tüzek
Hasítják a kősziklás bérceket.
Az öldöklő villámok fényinél
A halvány orca rettegést mutat.
Felrémül ágyából a jámbor hit,
S szentelt világgal űzi a halált,
Ím, újra csattan és a gyenge szűz
Lelkét kedveltje karján hörgi ki, –
Tovább, tovább, kérlelhetetlen ég!
Forgasd fel a rémült természetet,
S szegezd rám életoltó nyiladat!
De, jaj, megszűnt a gyilkos
fergeteg,
A hold előjön a homály megöl,
A csillagok halvány fényt
hintenek,
Az ég derül. Rémítő éjszaka!
Ah – holnap ismét hajnalom
hasad!
Dayka Gábor idő előtt halt meg, fiatalon, 27 évesen
„kiszáradásban elaludt örökre”
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M AGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

M ÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZÁZESZTENDŐS EMBER
Mátyás király a budai hegyek
közt sétálva, csudálkozva állott meg
egy kert előtt. Egy igenigen öreg
ember fát ültetett a kertben.
– Hallod-e, öreg – szólította meg
a király –, talán bizony nem eleget
dolgoztál ifjúkorodban? Most már
pihenhetnél.
– Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam – mondotta az öregember –,
de nekem öröm a munka. Bárcsak
még sok esztendeig dolgozhatnám!
– Hány esztendős vagy?
– Kerek száz.
– S azt hiszed, örömét éred ennek
a fának?
– Ha Isten akarja – felelt az öreg
–, örömét érem, ha nem: majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim.
Nem érdemes ezek öröméért ültetni?
– Na, öreg – mondta a király –,
ha megéred a fa termését, hozzál
majd nekem belőle. Igazán kíváncsi
vagyok, megéred-e.
– Viszek, felséges királyom, viszek, hogyne vinnék!
A király továbbsétált; aztán teltmúlt az idő, esztendő esztendő után
múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s
ím, egyszerre csak termettek is:
gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin.
Aki látta, gyönyörködve nézte.
Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a százesztendős emberről
(nem csoda, hisz folyton hadakozott
hol a némettel, hol a törökkel), de a
százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? Százöt esztendős volt már akkor, mikor a fák
teremni kezdettek. Nosza, megtöltött
egy kosarat a legszebb almákkal, s
felballagott a budai Várba. Bezzeg
hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak.

– Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van.
Egyszeribe jelentették a királynak,
hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott őfelségének. – Hát csak eresszétek be –
parancsolta a király.
Bement az öregember, szépen
meghajtotta magát (no, nem kellett
nagyot hajolnia, mert bizony már jól
előregörnyedt a háta), s mondta,
amint következik:
– Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öregemberre, ki öt
esztendővel ezelőtt fát ültetett?
– Emlékszem, emlékszem –
mondotta a király, s felvidult az arca,
mosolygott a szeme, amint újra látta
a százesztendős faültető embert.
– Felséges uram csudálkozott,
hogy öregember létemre fát ültetek,
s megparancsolta, hogy ha megérem
a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett
fa első termését. Fogadja kegyesen,
felséges uram, királyom.
Mátyás király leszállott a trónusáról (körülötte állottak a fő-fő
urak), az öregemberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy
aranylócára. Aztán parancsolta a
szolgáknak, hogy ürítsék tálba az
almát, a kosarat meg töltsék tele
színarannyal.
Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték.
Csak nézték, nézték a főurak, s
csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, hatalmas király
egy ilyen szegény embert aranylócája ültet, s olyan kegyességgel, olyan
nagy szeretettel bánik vele. Ám a
király éles szeme észrevette a nagy
urak megbotránkozását, merően
rájuk nézett, s azt mondotta nekik:
–
Látom,
csodálkoztok,
egyikmásik még meg is botránkozik,
hogy ezt a szegény öregembert így
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megtisztelem. Hej, urak, urak, büszke
nagy urak, tanuljátok meg, hogy aki
öregségében is ilyen dolgos, méltó rá,
hogy a föld leghatalmasabb urai is
megtiszteljék.
A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket, miközben a király
az öregembert újra karon fogta, s
gyöngéden levezette a palota lépcsőin, ott aranyos hintájába segítette, s
úgy küldötte haza kicsi kunyhójába...

BUJDOSÓ BÁLINT:
1.
Magas tetőn álltam
s kelet felé láttam:
nagy tengeren kis hajók.
Egy se az, kit vártam.
Nem várlak, nem várlak,
mégis egyre áldlak.
Védjen, áldjon a nagy Isten
bár nélküled járjak.
Sose látom tornyod,
hegyeden se bolygok,
erdeidbe nem tévedek...
Csak Te légy még boldog...
Tavasszal esővel,
nyáron dús mezővel,
áldjon meg az egek Ura
nyugodalmas ősszel.

2.
Aranyvessző ága
letörött a sárba...
Messze mehet, mégis marad
árva, aki árva.
Kerek a nagy ég itt,
ezer házat épít
a gazdag nép, bújdosásnak
még se látom végit.
Én Istenem, adjad,
otthonra virradjak
egy reggel, mely oly szép lesz,
hogy imádságot mondjak...
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Felemás beszéd, felemás lélek jele. (Kodály)

T ETŐTŐL TALPIG FÉRFIÚ
TELEKI SAMU
(1845 november 1)
125 esztendővel ezelőtt látta meg a napvilágot Sáromberkén. († 1916
március 10.) Afrika-utazó volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
1886 őszén Höhnel Lajos tengerésztiszt kíséretében indult Afrikába, a
rákövetkező tavaszon nagyobb felfedező utat tett. Zanzibárból indulva,
majd három hónapos út után, 1887 április 12-én értek el a Kilimandzsáróhoz, melyen az utazók közül Teleki hatolt fel elsőnek az örök hó határáig.
250 főnyi karavánjával további érdekes utakat tett meg, jobbára ismeretlen
vidékeken. 1888 áprilisában két nagyobb tavat fedezett fel, melyeknek a
Rudolf és Stefánia nevet adta. A Rudolf-tó partjához közel fekvő vulkánt
viszont róla nevezte el Höhnel. Afrikai útjáról 1889 tavaszán jött vissza.
1893-ban a Szunda szigeteken járt tanulmányúton. Nevezetes utazásait
Höhnel írta meg kétkötetes művében: „A Rudolf és Stefánia tavakhoz”
címen, mely a magyaron kívül németül és angolul is megjelent. Höhnel
írásából való ez az idézet is, mely így állítja elénk alakját:
„Teleki gróf 41 éves volt utunk kezdetén. Erdély hegyei közt nőtt fel,
szívós és makkegészségű. Kora ifjúságától szenvedélyes vadász, a vadonban való életre termett, annál is inkább, mert pompás céllövő volt, remek
idegekkel megáldva. Amikor Zanzibárba megérkezett és a világnak bemutatkozott, testes termete alig árulta el, milyen tetőtől talpig férfiú rejtőzik
benne. A nap velőt szikkasztó forrósága, éhség, szomjúság és a csaknem
kizárólagos hússal való táplálkozás hamarosan megtette hatását. Nem
maradt rajta más, csak csupa izom, ín és csont.”

OLGYAT VIKTOR
(1870 november 1)
100 esztendeje született Iglón a
magyar sokszorosító grafika jelentős
úttörője, a Képzőművészeti Főiskola
grafika-tanára. Eredetileg teológiát,
majd bölcsészetet tanult, de közben
szorgalmasan rajzolgatott. 1891-ben
a bécsi Akadémiára került. 1891-től
állított ki, több díjat nyert. Élt Münchenben és a Szepességben; Salzburgban halt meg 1929 június 20-án.
A Magyar Rézkarcoló Művészek
Egyesületének első elnöke és a Magyar Aquarell- és Pasztellfestők
Egyesületének egyik alapítója volt.
THEWREWK JÓZSEF
(1870 november 4)
100 esztendeje halt meg Pesten,
1793-ban született Déván. 1828-tól
rendszeresen gyűjtött mindent, ami a

magyar irodalomra, történelemre és
művészetre vonatkozott, ö fedezte
fel és róla kapta nevét az úgynevezett Thewrewk-Kódex, a túlnyomórészt imádságokat tartalmazó, 1531ből való kéziratos imádságos könyv.
ENDRŐDI SÁNDOR
(1920 november 7)
50 esztendeje halt meg Budapesten, 1850 január 16-án született
Veszprémben. Mikszáth baráti asztaltársaságához tartozott, nagy része
volt a Petőfi-kultusz és a Petőfi-ház
megteremtésében. A Petőfi Társaság
és az Akadémia tagja volt. Munkásságát 1869-ben fordítással kezdte,
első kötete 1874-ben jelent meg
„Falusi álmok” címen. Igen értékesek Heine-fordításai, valamint „A
magyar költészet kincsesháza” című
antológiája. Szerkesztette a Magyar
Hölgyek Életrajzait, a Magyar Re-
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mekírók sorozatban pedig a Magyar
Népdalok és Magyar Népballadák c.
köteteket. 1892-től évekig szerkesztette a Képviselőházi Naplót. Egyéni
hangot nem tudott kialakítani. Hol a
heinei dal, hol a kuruc nóta, végül az
anakreoni dal volt a mintája. Legnagyobb sikereit kuruc-nótáival aratta.
ROTTENBILLER LIPÓT
(1870 november 17)
100 esztendeje halt meg Pesten,
évekig volt Pest város al-, majd
főpolgármestere (sz. 1806 november
11. Pest). A viharos, forradalmi
időkben nagy tapintatról és bátorságról tett tanúbizonyságot. Az abszolutizmus alatt elmozdították állásából,
melyet azonban később újból elfoglalhatott.
ÁBRÁNYI EMIL
(1820 november 20)
A „legidősebb” Ábrányi 150 éve
született Szentgyörgyábrányon, 30
éves korában, 1850 április 7-én halt
meg Pesten. Író, publicista és lapszerkesztő volt, Ábrányi Kornél
zeneművész fivére, Ábrányi Emil
költő nagybátyja. Verseit és irodalmi
cikkeit a „Honderű” és az
„Életképek” közölte. 1846-ban tűnt
fel, amikor „Omode Pál” című drámáját a Nemzeti Színházban előadták. 1848-ban belügyminisztériumi
titkár lett, a forradalom alatt Kossuth
Pesti Hírlapjának volt buzgó munkatársa.
Az új országgyűlés működési
tervezetét és házszabályait ő dolgozta ki. 1848 végén saját szerkesztésében megindította a „Jövő” című
napilapot, melyet azonban hamarosan meg kellett szüntetnie. A szabadságharc bukása után súlyos tüdőbajára való tekintettel sikerült számára menlevelet szerezni. Népies
stílusú verseket és elbeszéléseket
tartalmazó önálló kötete, az „Alföldi
lapok”, 1848-ban jelent meg.

ÚJ EURÓPA POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS SZEMLE
9. ÉVFOLYAM

MÜNCHEN, 1970. NOVEMBER

11. SZÁM

TARTALOM
Otto Ferdinand Miksche: Játék a szavakkal. ........................................................................................ 5
Menczer Béla: A faji kérdés Angliában.. ............................................................................................. 6
Indro Montanelli: A fáradt matador....................................................................................................... 7
Vasváry Gergely: Futóhomok ............................................................................................................... 8
Gombos Gyula: Hitvallás a koporsóból................................................................................................. 9
Kovács Dénes: Huszonöt éve szabadult fel Kovács Dénes ................................................................. 13
Tamási Áron: Magyar fohász .... ......................................................................................................... 14
Litteráti Loótz Gyula: Az uzmányi gyereklázadás. ............................................................................. 15
Kaali-Nagy Tibor: Egy régi világkiállítás magyar dísze ..................................................................... 17

SZÉLJEGYZETEK ÉS KOMMENTÁROK
Polaris és Poseidon (– szig –)
Francia stabilizáció (– bb –)
A zöld léckerítés mögött (– kk –)
Moszkva és az arab olaj (– cs –) ........................................................................18-19
Vajda Albert: A modern Jeremiás siralmai ......................................................................................... 20

MAGYAR VILÁG
Kőmíves Imre: Turisztikai visszásságok ............................................................................................ 21
Fekete István: Indulnak a gólyák. ....................................................................................................... 22
Baráti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz... ...................................................................................... 24
Lévay József: Mikes ............................................................................................................................ 25
Szamosi József: Magyar poézis dísze, oszlopa ................................................................................... 26
Szalay Gyula: Baróti Szabó Dávid arcképe.. ....................................................................................... 26
Benedek Elek: Bolondos Gyurka. ....................................................................................................... 27
MINIATŰRÖK
Franz Josef Strauss: Miért van feszültség.............................................................................................. 5
Mondások-mendemondák .............................................................................................................18-19
Kis magyar hírek ................................................................................................................................ 21
Sorok Fekete Istvánról ........................................................................................................................ 23
Népdalok ............................................................................................................................................. 27
Kalendárium ........................................................................................................................................ 28
3

ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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OTTO FERDINAND MIKSCHE:

J ÁTÉK A SZAVAKKAL
– Az európai biztonság bizonytalansága –
Ez a helyzet az oroszoknak olyan lehetőségeket kínál,
amelyekkel történelmünk folyamán sohasem rendelkeztek. A második világháborúig a Szovjetunió olyan birodalom volt, amely iszonyatos földrajzi kiterjedése ellenére is
elszigetelődött a világtól és így a világpolitikának is, hogy
úgy mondjuk, csak a margóján létezett. De ez a valaha
kontinentálisan kötött Oroszország lépésről-lépésre a
második világhatalom lett, sőt bizonyos vonatkozásokban
talán a legelső. Meglepően rövid időn belül, két évtized
leforgása alatt, Moszkva befolyása eljutott Amerika kapujáig, mélyen benyomult az arab világba, kiterjedt Fekete
Afrikára, Indiára és Dél-Kelet-Ázsiára.
Félreismerhetetlen ennek a hatalmi törekvésnek az
imperialista jellege. Ezt a politikát, amely a kommunista
ideológiát gyakran csak cégtáblának használja, ma már
tisztán nemzeti érdekek szabják meg. És miközben a
klasszikus kommunizmus izzó vörös napja szép lassan
eltűnik a látóhatár mögött, Nyugat-Európára ráborul a
pánszlávizmus kísértetének az árnyéka. Ne ámítsuk magunkat, a marxizmus merev kötelékeitől megszabadult és
buján virágzó orosz nacionalizmus a Nyugatra százszorta
nagyobb veszedelem, mint az ellentmondásokban megfeneklett és dogmákban megkövesedett kommunizmus.
Alapvető és súlyos tévedés, ha Nyugat és Kelet ellentétét elsősorban ideológiai vitának tekintjük és nem számolunk azokkal a tényezőkkel, amelyek a 18. századtól
kezdve az orosz hatalmi politikát meghatározták. Az
oroszok ma Európában egyáltalán nem hajlandók csatlósbirodalmuk szétesését tűrni, Európán kívül pedig mindenekelőtt a Földközi-Tenger térségében és Elő-Ázsiában
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy az egykori
gyarmati hatalmak által könnyelműen feladott fontos
stratégiai pontokon befészkelődjenek. Ami a cároknak
újra és újra megismétlődő próbálkozások árán sem sikerült, az a cárok örököseinek minden nehézség és ellenállás nélkül az ölébe hullott a békés koegzisztencia korszakában. Közép-Európa orosz meghódítása és ezzel párosulva az, hogy a szovjet tengeri hatalom megjelent a Dardanelláktól délre, – történelmi fordulat csíráit hordja magában.
Akárhogyan fejlődik is tovább a kommunizmus, az
orosz világbirodalom változatlanul az egyik legáthatolhatatlanabb titok marad, amely még sok meglepetést rejt
magában. Ma még nehezebb elhinni, mint valaha is lehetett, hogy Moszkva becsületesen törekszik a Nyugattal

Amióta a szovjet miniszterelnök és a nyugatnémet
kancellár aláírta a Moszkva és Bonn közötti szerződést, a
politológusokat egyre jobban foglalkoztatja az a kérdés,
nincs-e felborúlóban a második világháború utáni európai
egyensúly.
Európa egyensúlya azonban már régen felborult. Először 1919-ben ingott meg veszedelmesen, 1945-ben pedig
a jaltai konferencia teljesen kiszakította szilárd alapjaiból.
Európa eredetileg három geopolitikai nagytér volt: KeletEurópa, Közép-Európa és Nyugat-Európa.
Közép-Európa évszázadokon keresztül a Kelettel
szembeni bástya szerepét töltötte be, amelyen először
megtört a mongolok és a törökök inváziója és amely később elzárta a Nyugat-Európa ellen törő pánszlávizmus
útját. A második világháború végén azonban beteljesedett
az orosz-pánszláv gondolkodók álma: Oroszország megvetette a lábát a Dunamedencében, kivéve Jugoszláviát,
ahol Tito mindmáig sikerrel tudott ellenállni Moszkva
törekvéseinek. A Keleti-Tenger és a Fekete-Tenger közötti csatlósövezet Moszkva szemszögéből nézve többé már
nem Közép-Európa, hanem félreérthetetlenül: Kelet.
Közép-Európa eltűnésével 1945-ben Kelet és Nyugat
egymás tőszomszédja lett.
Ha mindezt figyelembe vesszük és a jelent ennek a
háttérnek az ismeretében vizsgáljuk, megállapíthatjuk,
hogy Csehszlovákia orosz megszállása tulajdonképpen az
1919-20-as St. Germain-i és trianoni békeszerződések
késői hatása, illetve eredménye. A Dunai Monarchia
felosztásával, amelyet nagymértékben a csehek idéztek
fel, Európa szívében légüres tér keletkezett és ebbe a
vákuumba feltartóztathatatlanul benyomultak az erősebb
szomszédok, germánok, majd oroszok.
Európa mai térképe nagyon hasonlít a száz évvel ezelőtti Európához, amikor a szláv törzsek az Elbáig és a
Saale partjáig hatoltak előre. Németországnak a második
világháború végén történt feltételnélküli kapitulációja
folytán azonban Nyugat-Európa nemcsak geopolitikai
egyensúlyát veszítette el, hanem önállóságát is. Európának erre a felére egy pánszláv óriásbirodalom nehezedik
és míg ez a birodalom az Uralon túl a Csendes Óceán
partjáig terjed, addig Nyugat-Európa féllábon álló félsziget, amely hátával Amerikára támaszkodik. De nemcsak
erről van szó, hanem arról is, hogy Nyugat-Európának ma
már a közelkeleti és földközitengeri tartóoszlopai is roskadozóban vannak.

M IÉRT VAN FESZÜLTSÉG ?
„Miért van feszültség Európában? Azért, mert egy nagyhatalom – amelynek a nevét ebben a vonatkozásban
talán már nem is szabad kimondani – ellentétben a nemzetközi joggal, az ENSz alapokmányával, ellenkezve az
isteni és emberi törvények elveivel, erőszakkal akadályozza meg a népek önrendelkezését, az egyes embert pedig
erőszakkal fosztja meg a szabad, emberhez méltó élettől. Ezért van feszültség Európában.
(Franz Josef Strauss, parlamenti beszéd, Bonn, 1970 június 17.)
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fennálló nézeteltérések rendezésére. Az oroszoknak egész
történelmüket és Lenin tanait is el kellene felejteniök
ahhoz, hogy az 1945-ben támadt geopolitikai helyzetüket
és nyomasztó katonai hatalmukat ne használják ki százszázalékosan. Ha mindezeket figyelembe vesszük, világosan láthatjuk, Moszkva miért tekinti ravasz imperialista
összeesküvésnek azt, amit a Nyugat enyhülésnek nevez.
A Nyugat a vitás kérdéseknek szuverén államok közötti
tárgyalások útján történő megoldására törekszik, kölcsönös közeledést óhajt a békés versengés eszközeivel,
amely Kelet és Nyugat rendszereit közelhozza egymáshoz, és amely a népek önrendelkezési jogát biztosítja, – a
Szovjetunió azonban mindezt a maga hegemóniális hatalma ellen irányuló konspirációnak véli.
Sohasem érti meg a szovjet imperializmust, aki azt hiszi, hogy a Kreml urai egyszerűen feladják a Keleti-

Tenger és a Fekete-Tenger között, valamint a FöldköziTenger térségében megszerzett pozícióikat, és hogy megtűrnék, hogy Oroszország visszaessék korábbi geopolitikai elszigeteltségébe. A Kremlből tekintve, orosz szemmel nézve, Moszkva néhány évvel ezelőtti csehszlovákiai
befolyásának a csökkenése nem egyéb volt, mint az orosz
védelmi övezetbe vágott ék, amely előrenyúlt egészen a
Kárpátok láncolatáig.
És aki, a csehszlovákiai szovjet beavatkozás ellenére
és a földközitengeri szovjet expanzió láttán még mindig
azt állítja, hogy enyhülési politikára van szükség, mivelhogy ennek logikus ellentéte, nevezetesen az aktív ellenállás politikája szóba se jöhet, akkor az ilyen ember nem
tesz mást, mint a szavakkal játszik. És az ilyen játék nem
egyéb, mint a politikai ájultság bevallása, ájultságé,
amelynek mélyén a Nyugat katonai impotenciája rejtőzik.

MENCZER BÉLA:

A FAJ I KÉRDÉS ANGLIÁBAN
A faji kérdés Angliában a konzervatív párt prominens
politikusát, Enoch Powell-t foglalkoztatja a legintenzívebben. Powell egy olyan ipari kerület képviselője,
amelyben ázsiaiak, Afrikából származó nyugatindiaiak,
és afrikaiak bevándorlása a társadalmi feszültséget az
utóbbi években meglehetősen kiélezte. Powell számítása
szerint a színes bevándorlók száma 20 éven belül eléri a
két és fél milliót. Anglia lakosságának ez kb. 5 százaléka
lenne s ekkora kisebbséget egy ilyen nagy állam nyugodtan elviselhet.
Tény hogy Anglia, mint minden magas fokon fejlett
ipari állam, idegen munkásokat, vagy ahogy újabban
Németországban nevezik, vendégmunkásokat foglalkoztat. Angliában azonban bonyolulttá teszi a helyzetet az a
tény, hogy ezek az idegen munkások többségükben független Commonwealth-államok polgárai és ezért Angliában teljes polgárjogot és szavazati jogot élveznek. Németországban, Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban a vendégmunkások görögök, törökök, délolaszok,
spanyolok, portugálok és horvátok, Franciaországban
többnyire észak-afrikaiak. Csakhogy néhány év után
legtöbbjük hazatér; egy-egy ilyen vendégmunkás aztán
Görögországban penziótulajdonos lesz, Tuniszban
taxivállalatot nyit, Spanyolországban vagy Portugáliában
kiskereskedő vagy kisvállalkozó lehet a megtakarított
pénzen. Az Angliába érkező indiaiak és pakisztániak
azonban nem óhajtanak a maguk túlnépesedett országába
visszatérni. Az egykori afrikai gyarmatokon felnevelkedett indiaiak vagy pakisztániak ott egyfajta felső réteghez

tartoztak. Szinte „európainak” számítottak, anyagilag az
afrikai színvonal felett éltek. Az afrikai országok azonban függetlenségük kikiáltása után ennek a rétegnek nem
akartak állampolgári jogokat adni és így ezek Kenyából,
Tanzániából, Nigériából ezrével vándoroltak be Angliába.
Ezek az Afrikából jövő indiaiak és pakisztániak őseik
földjét a legritkább esetben ismerik. Ezek már Afrikában
született második vagy harmadik generációbeli emberek,
angol iskolákat jártak, a missziósok, presbiteriánusok,
anglikánok vagy katolikusok nevelték őket, India Brahman-vallása számukra ismeretlen és még ha muzulmánok
is, bár tudnak arabul, de a pakisztáni urdu-írást nem ismerik.
Ezért helyes volna, ha Anglia józan bevándorlási politikára szánná el magát, sőt jól átgondolt kisebbségi
politikára is szükség volna: muzulmán és indiai iskolákat, jóléti intézményeket kellene létesíteni. Ami azonban
az úgynevezett „Fekete Hatalom” nevű organizációt
illeti, ez továbbra is rendőri probléma marad. Akik szeretik a szabadságot, azok nem lelkesedhetnek az ilyen
erőszak-szervezetekért. A szabadságszeretet kevesebb, és
nem több rendőri hatalmat kíván, márpedig az efféle
fekete szervezetek óhatatlanul a rendőri hatáskör kiszélesítését vonják maguk után. Ezt azonban Angliában senki
sem kívánja, legkevésbé maguk a rendőrök, akik szívesebben olvasnak detektív-regényeket, semmint, hogy
úton-útfélen színes összeesküvő csoportok ellen harcoljanak.

6

INDRO MONTANELLI:

A FÁRADT MATADOR
– Gamal Abdel Nasszer portréja –
Közvetlenül Nasszer halála előtt érkezett meg szerkesztőségünkbe a nagy olasz közíró, Indro Montanelli
Nasszer-portréja. Indio Montanelli, aki lapunkat korábban is kitüntette írásaival, a közel-keleti helyzetre
való tekintettel írta meg cikkét. Az időközben bekövetkezett haláleset ellenére is változatlanul közöljük a
portré-írás mesterének, Montanellinek ezt a remekbevésett kis jellemzését az arab államférfiről, mert a
mérleg, amelyet Montanelli Nasszer politikájáról készített, most immár az arab vezérnek mintegy történelmi értékelése, s véleményünk szerint – abszolút helytálló. És talán ez a Nasszer halála előtt írott jellemzés kitűnő érzékkel akaratlanul is rátapintott a betegség okára is, amely Gamal Abdel Nasszer szívét
megtámadta és sorsát megpecsételte.
1968-ban szerte a világon elterjedt a hír, hogy az
egyiptomi vezér súlyos beteg. Hogy mi a baja, nem lehetett pontosan tudni. Csak azt tudtuk, hogy gyógykezelésre Oroszországba ment. De a diagnózis igen kedvező
lehetett, márcsak abból ítélve is, hogy a szovjet vezetők
bőséges hiteleket adtak Egyiptomnak. Mert a Kreml
urainak egyáltalán nem szokásuk, hogy folyószámlát
nyissanak egy haldokló számára.
Sokan különleges lénynek tartják Nasszert és utalnak
a 67-es epizódra, amikor a nagy vereség után a nagy
„rais” lemondott, hogy néhány óra múlva visszavonja
lemondását. Visszavonulását az akadályozta meg, hogy
Kairó tereire kiözönlött a nép és hozsannázva és könyörögve kérte: „ne menj el, maradj itt!” Többen úgy vélik,
hogy az egészet a párt rendezte, a Szocialista Unió, abban a hiszemben, hogy ha visszahelyezi Nasszert a hatalomba, akkor majd kénye-kedve szerint rendelkezhetik
vele. A nép azonban nem volt beavatva a játékba, a tömeg azért tapsolt, hogy tapsoljon. A vezér nélkül árvának
érezte magát.
Ha az ember ekkora ragaszkodást lát, nehezen marad
józan. Nasszer kétségtelenül nagy szolgálatot tett Egyiptomnak, amikor diktatúrája kezdetén egy jókor megválasztott hirtelen mozdulattal nacionalizálta a Szuezicsatornát. Azóta azonban – és immáron több mint 15 év
telt el – nem jutott neki más, csak csalódás. De, mint
valaki mondotta, Nasszer ellenállhatatlan, elbűvölő
egyéniség, hihetetlen csábítóerővel rendelkezik. Egy
amerikai diplomata mondotta: „Ha nálunk hetenként
háromszor szerepelne a televízióban, egész Amerikát
maga mögé állítaná.” Egyik írókollegám pedig így jellemezte: „Senkisem jött ki a szobájából úgy, hogy Nasszer
ne hódította volna meg.”
Nos, én voltam a szobájában, jártam Nasszernél,
méghozzá legjobb időszakában, uralma kezdetén. Öt órát
voltam nála, de karizmatikus erejéből semmit sem éreztem. Igaz, persze, hogy rokonszenvesnek találtam; csakhogy épp ellenkezőleg, nem azért, mert erős személyiség
volt, hanem mert egyfajta patétikus hiányérzetet tapasztaltam nála. Nem annyira kérdéseimre felelt, mint inkább
ő tett fel kérdéseket, mint olyasvalaki, aki tanulni akar és
ezt nem is szégyelli. Olyannak tűnt, mint egy derék katona, aki túl gyorsan lett tiszt; csak jóindulatú, de meglehetősen egyszerű és egy kissé könnyelmű, felületes is.
Társalgása nem volt valami ragyogó, csupán a fogai
ragyogtak. Kifejtette eszméit és ezek eléggé határozatla-

nok és nyersek voltak: a szocializmus és fasizmus valamiféle keveréke. A látogatás után kétségem támadt, hogy
vajon nem tévedek-e, és ezért elolvastam könyvét, amely
„A forradalom filozófiája” címet viseli. De a forradalomról keveset találtam benne, a filozófiának meg éppen
csakhogy a csücskét. A leggyakrabban visszatérő elvi
kijelentése az volt, hogy „az arab népnek hősökre van
szüksége”. Kétségtelen persze, hogy Nasszer igyekezett
is a maga személyében egy ilyen ,,hős”-sel megajándékozni a népét és még ma is igyekszik, vagy legalább is
úgy tesz.
Nasszer mérlege meglehetősen negatív, legalábbis
egyelőre. Nasszer Egyiptom teljes függetlenségét akarta,
de az ország végülis csaknem teljesen szovjet gyarmattá
lett. A nagyságot áhítozta s országának majdnem a felét
át kellett engednie Izraelnek. Egyiptom dicsőségére vágyott, ehelyett megaláztatások sorát idézte fel. A leghaladóbb állammá szerette volna tenni, valójában ma is az
egyik legelmaradottabb ország. Egyesíteni akarta az arab
világot, s csak jobban megosztotta. Míthoszából csupán
egyvalami maradt meg: személyes becsülete. Nasszer
forradalma elkergette a régi korrupt pasákat, hogy helyükre új és nem kevésbé korrupt vezetők lépjenek, de
ebben a romlott világban Nasszer talán az egyetlen, aki
megmaradt feddhetetlennek. Nincs vagyona, nem fényűző, nem feslett életű. Családjával együtt szerény házacskában él, amilyen az állami tisztviselőknek jár.
Megmaradt a postás fiának és a fellah unokájának. Márpedig egy olyan országban, mint Egyiptom, ez igen nagy
szó és elég ahhoz, hogy valaki valóban hős legyen.
Nemrégiben elolvastam egyik honfitársam, Dino
Frescobaldi Nasszer-bibliografiáját. Frescobaldi régi
barátja Egyiptomnak.
Nem tagadja, hogy Nasszer iránt bizonyos rokonszenvet érez. Ezen nem is kell csodálkozni. Mert Nasszer
mindenkit inspirál. (Inspirálja Golda Meir asszonyt és
Moshe Dayant egyaránt. Ezt ők maguk mondták nekem,
kijelentvén: ha tehetnék, szívesen nyújtanának neki segítő jobbot.) De rokonszenve ellenére is, Frescobaldi a
megkövetelt hűvös kritikával tárgyalja Nasszer személyét.
Könyvéből kibontakozik Nasszer képe, úgy áll előttünk, mint a varázsló, aki a saját bűvészkedésének a
foglya, mint a kuruzsló, aki nem hisz többé saját főzeteiben, de továbbra is úgy kell tennie, mintha hinne, hogy
ne okozzon csalódást a többieknek.
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Nasszernek sok minden hiányzott. Mindenekelőtt a
programja. Forradalmi elhivatottsága tisztára szentimentális eredetű. Nasszer a proletár és kispolgár származású
tisztecske tipikus példája, aki a vidéki garnizonok sivár
világában dicsőségről álmodozott és az álmok Mohamed
és Clausewitz rossz ötvözetét teremtették meg.
Az igazság az, hogy a nagy gazdasági és társadalmi
problémákról Nasszer jóformán semmit sem tudott meg
és valószínűleg ma sincs kellőképpen tájékozva. Ez a
másik nagy hibája. Mielőtt uralomra jutott, nem járt
Egyiptomon kívül, keveset olvasott és azt is összevissza.
A nyugati társadalomról alkotott képe nem egyéb részeg
turisták gyülekezeténél, akik leisszák magukat a kairói
luxus-szállodákban és a pornográfiában gyönyörködnek.
Egyiptomot az ipari forradalom útjára akarta vinni, de
erről az ipari revolucióról meglehetősen sommás fogalma
volt, azt hitte, az egész abból áll, hogy minél több gyárat
építsenek, a többi jön magától. Ezért nem tudta megérteni Izraelt s ezért nem tudta felmérni tényleges erejét.

Nasszer nem vetett számot azzal, hogy az antiszemitizmus tulajdonképpen kényelmes spanyolfal csupán,
amely csak arra jó, hogy eltakarja az arab társadalom
archaikus struktúráját. Az Izraellel szembeni allergia
tulajdonképpen nem más, mint a modern világtól való
irtózás, hisz a modern világ nem egyeztethető össze a
sejkek világával. Ez az a nagy ellentmondás, amely romlását okozta, és úgy tűnik, hogy lassan maga is kezd
tisztában lenni ezzel. Nem mintha nyilvánosan bevallotta
volna, de úgy látszik elmondotta egyik legbizalmasabb
munkatársának, Heikal újságírónak, aki azóta minisztere
is lett. Mert Heikal mindjárt a 67-es vereség másnapján
azt írta a „Al Ahram” hasábjain, hogy a háborút a két
hadsereg közötti „kulturális színvonalkülönbség” döntötte el. Most azonban már, attól kell tartani, késő az orvosság. És ha Nasszer beteg, valószínűleg ez a baja. Rájött,
hogy miről van szó. Nasszer, ez a különleges férfiú, néha
fel-felvillan még, de már változó fényerővel. Fáradt matador, akit a közönség nem enged eltávozni az arénából.

VASVÁRY GERGELY:

F UTÓHOMOK
– Az arab egység illúziója –
ellentétről van szó. De hamarosan kiderült, hogy a világnézeti azonosság sem képes békét teremteni az arabok
között. Amikor például több mint egy évtizede mind
Irakban, mind Szíriában a „Baath” néven ismert pártok
jutottak uralomra, az arab reneszánsz és egyfajta arab
szocializmus programjával, a bagdadi és damaszkuszi
kormány rövidesen egymás torkának esett és kölcsönösen államcsínyt szervezett a másik ellen.
De természetesen az egyes államokon belül is állandóan éreztette hatását az arabok egyenetlenségre való
hajlama. 1958-ban pl. Irakban Kasszem tábornok véres
puccsal megdöntötte Feizál király uralmát, öt év múlva őt
gyilkolták meg katonái, és a két Aref államfő közül az
egyik repülőszerencsétlenség áldozata lett, a másik
száműzetésbe került. A második világháború óta Szíriában majdnem annyi puccs volt, ahány év azóta eltelt.
Vagy: amíg pl. Szaudi Arábia a maga gazdagságának egy
részét az Izrael elleni harcra áldozza, arab partizánok
kényükre-kedvükre felrobbantanak olyan olajvezetékeket, amelyek Szaudi Arábia olaját szállítják.
Hosszú időn keresztül úgy látszott, hogy talán mégis
lesz egy olyan elem, amely az arabokat összefogja, nevezetesen az Izrael elleni harc: a közös gyűlölet.
Közelkeleti szakértők eddig is tudták, hogy ez a különben is negatív tényező sem lehet tartós forrasztóanyag.
Nemrégiben Nasszer azt mondotta Al Bakr iraki államfőről, hogy jobban ért az akasztáshoz, mint az államvezetéshez, s ez – Jordániáról nem is beszélve – újabb bizonyítéka annak: az arab egység olyan ház, amely sivatagi
futóhomokra épült.

Arab tájakról, Mezopotámiából származik az a mondás: „Ha hét ember mindig ugyanarra a csillagra néz,
nagyot vihet véghez.” Ha azonban nem az arab irodalmi
kincset, hanem az arab politikát nézzük, aligha találunk
hét arab államot, amely valaha is egy közös célra irányította volna tekintetét. Arab egység jóformán azóta nem
létezik, amióta a Közelkelet mai országai felszabadultak
az ozmán birodalom uralma alól.
Íme, csak néhány példa. Attól kezdve, hogy Nasszer
helyzete megszilárdult Egyiptomban, Kairó lett, a pánarab jelszóval ugyan, de lényegében az egyiptomi hegemónia céljával, az arab torzsalkodás legfőbb forrása.
1958-ban a nasszerista propaganda szerette volna megdönteni Libanon, Szíria és Jordánia függetlenségét és
ezeket az országokat az „Unió” jelszavával Kairó uralma
alá hajtani. A heves ellenállás miatt végülis csak azt érte
el, hogy Szíria unióra lépett Egyiptommal – akkor vette
fel az Egyesült Arab Köztársaság nevet – de néhány
évvel később Szíriában véres lázadás tört ki és Nasszer
helytartóját elkergették. Nem sokkal ezután Nasszer
beavatkozott a jemeni belharcokba, de a Jemenben állomásozó nagy egyiptomi hadsereg rövidesen közmegvetés
és gyűlölet tárgya lett még azon jemeni párt szemében is,
amely pedig Nasszer védence volt.
Ebben az időben kétszer merényletet kíséreltek meg
Husszein jordániai király ellen, a gyanú minden esetben
Kairóra terelődött. Egyideig úgy tűnt, hogy csak a köztársaságoknak a királyságok elleni harcáról van szó és a
Közelkeleten csupán a progresszív erők viaskodnak a
reakciós erőkkel, tehát világnézeti, nem pedig államközi
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GOMBOS GYULA:

H ITVALLÁS A KOPORSÓBÓL
Folytatjuk Gombos Gyula előző számunkban megkezdett tanulmányát az egyházak helyzetéről. Az egyházak elsorvasztásának új módszereit, a rendőrállam közigazgatási fogásait ismerteti, a papság munkájának egyre nehezebbé válását, az utánpótlás kérdését és az egyházak jövőjét veszi szemügyre tanulmányának ez a második, befejező része.
Minden intézmény, így az egyház is, addig él, míg élő
igények hordozója. Hogy lehet tehát egy intézményt a
legbiztosabban sorvasztani? Úgy, hogy minél szűkebbre
vonjuk körülötte a kört, mely eleven igényével még életben tartja. Pontosan e módszer az, melynek útján a Párt
az egyházakkal kitervelten végezni akar: híveik állományát, vagyis még élő igénnyel tápláló társadalmi alapjukat, igyekszik lemorzsolni. Ehhez több hatékony eszköze
van. Az első – és emlegetni csak ezt szokta – az úgynevezett felvilágosító munka, a nevelés. E tekintetben a
Párt maximális előnyben van az egyházzal szemben. A
totális állam egész gépezetével végeztetheti e munkát:
közoktatási rendszerével, társadalmi és ifjúsági szervezetekkel, külön e célra készült ifjúsági irodalommal, külön
folyóirattal, szemináriumok ezreivel, nem beszélve a
napi propaganda szabványeszközeiről: sajtóról, rádióról,
tévéről. S ha a Párt tudományosnak hirdetett ateizmusában gondolatilag csak tizedannyi meggyőző erő volna,
mint amennyi pénzt, munkát és időt fektet propagálásába: a magyar társadalomban már rég nyoma se kéne
legyen a vallásos gondolkozásnak. A Párt mégis úgy véli,
hogy eredményes munkát végzett: a rendszeres templomba járók száma az elmúlt húsz év alatt lényegesen –
60-70 százalékkal – visszaesett. S ez nem propagandaállítás: ez tény. De ebben jóval kisebb szerepe volt az úgynevezett nevelő munkának, mint az általános korszellemnek, mely sok minden egyéb mellett azt a folyamatot is,
amit szekularizációnak neveznek, az utóbbi évtizedekben
világszerte tömegjelenséggé tette. Ennek hulláma a Párt
nevelő munkája nélkül is elérte volna Magyarországot.
De különben is: a templomba járók száma nem feltétlenül fedi a hívőkét. Egykor olyanok is jártak templomba
– társadalmi érdekből – kiket nem hitük vitt oda; ma
azok sem járnak mind – politikai félelemből – kiket hitük
még oda vonna. Az egykori mérték szerint, eléggé képmutatóan, a templomba járás önmagában keresztény
erénynek számított; ma, ennek fordítottjaként, a felvilágosultság erényének minősül, ha valaki elkerüli a templomot. S ha a Párt a maga mértékét csak neveléssel igyekezne elfogadtatni, még nem volna baj. De ahhoz, hogy a
templomba járók száma évről-évre kisebb, mint az istenfélőké, a Párt nevelő munkájának semmi köze. A Párt ezt
kizárólag azzal a módszerével éri el, mely más téren is a
leghatékonyabbnak bizonyult: megfélemlítéssel. S ennek
itt is széles – a lélektani kondicionálást árnyaltan adagoló
skálája van. Kezdődik azzal, hogy mindenki tisztában
van a Párt mértékével; s azzal is, hogy ha szemet szúr
templomba járása, az egyéni boldogulásában semmiképp
sem segíti, de alkalmilag súlyos következményeket vonhat maga után. A tanítók és tanárok esetében majdnem
mindig. Mindez önmagában is nagy belső kényszer az

alkalmazkodásra. Még nagyobb, ha valaki e módszer
következő fogásában is részesül: a már személyének
szóló kezelésben. Akit erre kiszemelnek, „barátilag”
figyelmeztetik – a munkahelyén, a szakszervezetben
vagy a KISZ-ben – elmaradottságára vagy éppen reakciós voltára. S ha kell, ezt még követheti a nyilvános rápirítás is. A fővárosban még nem, de vidéken már előfordult, hogy a helyi sajtó – a megyei vagy a járási újság –
kiszerkesztett egy-egy makacs templomos embert. Különösen, ha értelmiségi. Megírják, jelentőségteljes fejcsóválással, hogy ebben és ebben a faluban ezt és ezt a tanítót vagy orvost sokat látják a templomban. Vagy megkérdezik: miként lehetséges, hogy a helybeli iskolaigazgató kántoroskodik is; vagy: mi a magyarázata annak,
hogy a helyi pártszervezetből (ez falun nem ritka) ezek és
ezek még mindig buzgón járogatnak templomba. S amit
húszévi nevelő munka nem tudott elérni, egy-egy ilyen
cikkecske bámulatos gyorsan éri el. S nemcsak a kiszerkesztett tér gyorsan felvilágosultabb belátásra, de többnyire azok is, akik olvasták az esetet, s abban a magukét
is felismerték.
De akiket a Párt így sikerrel elriaszt a templomtól
(vagy bármilyen más ok miatt évtized számra nem lépik
át küszöbét), az élet nagy állomásain – születés, házasság, halál – még mindig ragaszkodnak az egyházi szertartáshoz. S hogy a Párt mennyire süket még a legegyszerűbb ember belső világa iránt is, mutatja, hogy a különös
ragaszkodás szálait vicclapba illő fogásokkal próbálja
elvágni. Az egyházi szertartások behelyettesítésére kiagyalta a maga szertartásait, „az új társadalmi ünnepségeket”. Kidolgozták minden részletét, előírva, az alkalomnak megfelelően, hogy hol és mikor esedékes virágdíszes terem, József Attilától Bölcsődal, zászlódísz, fekete lepel, elvtársak sorfala, rejtett orgonaszó vagy öblös
kórus. Hogy e szertartások „szebbet és élményesebbet
nyújtanak, mint a templomiak”. Így lett a keresztelőből
„névadó ünnep”, a keresztszülőkből „másodszülők”, s a
katolikus bérmálás és a protestáns konfirmáció helyét így
lenne hivatva átvenni „a kisdobos avatás” vagy a „nagykorúsítási ünnepély”. A pap szerepét minden esetben a
helyi tanácselnök vagy a Párt valamelyik funkcionáriusa
tölti be. A temetésre különös gond fordítandó: „a ravatal
mellett lehetőleg valamely tekintélyes funkcionárius
mondjon gyászbeszédet. A beszéd legyen személyhez
szóló; foglalkozva a családdal, a hátramaradottakkal,
hasson a megjelentek érzelmeire. Helytelen az, hogy
haladó emberek temetése alkalmával sokszor száraz,
szemináriumi előadásszerű beszédek hangzanak el.” Ma
már minden temetkezési vállalatnál található szónoklista.
Erről a gyászoló család kiválaszthatja halottjának hivatott
búcsúztatóját – ingyen. Városokban ingyen kaphatnak
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gyászindulót fúvó zenekart vagy „gyászdalt intonáló”
kórust.
A hatvanas évek elején a Párt országos mozgalmat
indított szertartásainak bevezetésére. Mindenütt meg
kellett alakítani a Társadalmi Ünnepségek Bizottságát,
mely a helyi tanács állandó szervévé vált, – ott ahol valóban megalakult. Mozgósították a Hazafias Népfrontot
(melynek vezetőségében ott ülnek az egyházak vezetői
is!), a KISZ-t, a szakszervezetet, még a nagyobb vállalatokat is. A legtöbb eredményt az egybekelő fiataloknál
érték el; az egyházi esküvők száma szembetűnően csökkent. De még azok a fiatal házasok is, akik már mellőzték a templomi szertartást, többnyire ragaszkodnak
gyermekeik megkereszteléséhez. Nyíltan vagy titokban,
de módját ejtik, hogy az újszülött keresztvíz alá kerüljön.
Néha elviszik távoli helység templomába, ahol a szülőket
már senki sem ismeri. Vagy házhoz hívják, titokban, az
ismerős papot, hogy ott keresztelje meg gyermeküket. A
Párt szertartásainak legkisebb sikere azonban az életből
elköltözők közt van. Érthető, holtukban már nincs mit
félniök a Párttól. S hányszor kell tapasztalnia a Pártnak,
hogy három-négy évtizeden át mozgalmi emberek, veterán párttagok, az ideológia hű hangoztatói halálos ágyukon egyházi temetést kérnek. E koporsóból való istenfélelem kínos a Pártnak (mint nemrégiben Berda József, az
újpesti proletár negyedek költőjéé is), de az egyházak
már nem mennek vele sokra. Ha valami, a temető már
mindenképp a múlté.
Az egyházak jövője végső fokon: utánpótlásuk. Nemigen férhet kétség hozzá, hosszabb távon ettől függ
megmaradásuk. Túl minden őrzöttségükön, túl azokon a
fogásokon, melyeket naponta alkalmaznak ellenük, számukra ez a döntő kérdés. Gyakorlatilag két ága van. Az
egyik: tudnak-e kiöregedő és elhaló papjaik helyébe
újakat – fiatalokat – állítani s milyen arányban? A másik,
tudják-e pótolni, legalább részben, rohamosan fogyatkozó és sírba szálló hívőállományukat a felnövekvő új
nemzedékből? Figyelembe véve a jelenlegi állapotokat s
belőlük világosan kiolvasható irányzatot, az egyházak
jövője mindennek mondható, csak biztatónak nem. Mert
a Párt e két életbevágó kérdésben nemcsak legmerevebb,
de legkíméletlenebb is. S a jelek szerint: a legeredményesebb.
Nincsenek pontos adataink arról, hogy az egyházak
ma hány lelkésszel dolgoznak. De nagyjában ismeretes a
húsz év előtti helyzet, s pontos adataink vannak a jelenlegi lelkészképzésről. Közvetlenül a háború után a Katolikus Egyház több, mint tízezer lelkésszel rendelkezett; a
Református Egyház lelkészállománya megközelítette a
kétezret, az Evangélikusoké a hétszázat. Az 1965-66-os
tanévben a hat katolikus teológián összesen 303 papnövendék tanult (1948-ban még 1200!), ebből elsőéves 87,
– s ez kivételesen jó esztendőnek számított az előzőkhöz
képest. A protestáns teológiák adatai még frissebbek. Az
1967-68-as tanévben a két református teológiának 113
beiratkozott hallgatója volt; ebből elsőéves 33; ugyanebben az esztendőben az egy evangélikus teológián 32-en
tanultak, ebből elsőéves 7. E számok elég világosan
beszélnek. De igazi értelmükhöz tudni kell, hogy a teológiai felvételek kérdésében végső fokon nem az egyházak,

hanem az Egyházügyi Hivatal dönt. E hivatal szabja meg
minden évben a felvehető hallgatók számát, s eldönti azt
is, hogy a jelentkezők közül ki vehető fel s ki nem. S akit
így felvettek, még mindig eltávolítható később, tanulmányi eredményeitől függetlenül, ha az Egyházügyi Hivatal
úgy kívánja. Kirívó példa volt erre, amikor néhány évvel
ezelőtt a budapesti katolikus teológia ötven hallgatóját
zárták ki az Egyházügyi Hivatal utasítására.
Szintén az Egyházügyi Hivataltól függ, hogy a végzett teológust az egyház munkába állíthatja-e és hol. S a
protestánsoknál arra is van eset, hogy a teológus, megkapva diplomáját, mégsem vállal lelkészi munkát, mert
egyházi fölöttesei olyan politikai szolgálatot kívánnak
tőle, amire nem hajlandó. Inkább elmegy máshová írnoknak, vagy ha elegendő a nyelvtudása, fordításból próbál
megélni. Vagy gyári munkás lesz. Tehát abból a kevésből sem lesz mind lelkész, aki az Egyházügyi Hivatal
engedélyével beiratkozhatott és el is végezte a teológiát.
Az utóbbi időben felszentelt katolikus papok száma
évente már nemigen haladta meg a harmincat. A protestáns egyházaknál e szám csak kisebb lehet. Ez semmiképpen sem pótolja a hiányt, mely a régi lelkészek kiöregedésével és elhunytával évről-évre rohamosan nőni fog.
E tekintetben a Katolikus Egyházról nincsenek adataink,
de a protestáns egyházakban ma már több százra rúg az
üresen maradt parókiák száma. Egyelőre ez jobbára csak
falvakban tapasztalható. S vannak vidékek, ahol egy-egy
lelkész elhunytával már egy egész járás marad pap nélkül. S az Egyházügyi Hivatal – különböző ürügyekkel –
sokszor még azt sem engedi meg, hogy a pap nélkül
maradt gyülekezetei valamelyik környékbeli lelkész
legalább havonta egyszer beszolgálja. Ilyen esetben a
templom bezárása csak idő kérdése. Különösen, ha rossz
karban van, s a helyi tanács kijelenti, hogy még átmeneti
gondozására sincs pénze.
A lelkészek utánpótlásánál még rohamosabban apad a
hívőállomány pótlása. A múltban az egyházaknak viszonylag könnyű volt a dolga: amit elvittek a temetők,
pótolták a bölcsők. Ez ma megszűnőben van. Az utánpótlásnak e természetes útja, mely egyben az egyedül lehetséges is, ma már majdnem maradéktalanul el van vágva:
az egyházak minden évvel kevésbé férhetnek hozzá az
ifjúsághoz. A Párt egyházpolitikája sehol sem oly következetes, mint itt. Logikája nyilvánvaló: ifjúság nélkül a
természet rendje szerint kell kimúlniok az egyházaknak.
S e logikából folyik az is, hogy a Párt e ponton tartja be
legkevésbé az egyházakkal kötött egyezményeket, az
alkotmány idevonatkozó rendelkezéseit s az ezekre támaszkodó törvényerejű rendeleteket. A protestáns egyházakkal 1948-ban kötött egyezmények még biztosították
a kötelező vallásoktatást. Az egyházak szempontjából ez
volt a megegyezés legfontosabb pontja. De egy év múltán, mintha ezek az egyezmények nem is léteznének, a
Párt önkényesen eltörölte a kötelező vallásoktatást. Biztosította azonban, az új alkotmány keretei közt, a vallásoktatás fakultatív lehetőségét. Ennek alapján minden
szülőnek joga volna gyermekét vallásoktatásban részesítetni. De a valóságban ez nem sokkal ér többet, mint az
alkotmány által oly szépen biztosított többi jog: a szólás,
a gyülekezés, a szervezkedés szabadsága. Mert az ötve10

nes évektől kezdve, az általános megfélemlítés eredményeként, mind több szülő gondolta meg, hogy merhet-e
élni e jogával. A csökkenés azonban még nem volt vészes. S a forradalom után, 1957-ben egy új törvényerejű
rendelet az előzőnél konkrétabb szövegezéssel biztosította az állampolgárok jogát a fakultatív vallásoktatásra. „A
vallásoktatásban való részvétel vagy részt nem vétel
szabadságát – mondja e rendelet –, mindenkinek tiszteletben kell tartani. A törvény szigorával kell fellépni
mindazokkal szemben, akik: a) a vallásoktatást a Magyar
Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendje
ellen politikai célokra használják fel; b) erőszakkal, fenyegetéssel vagy megtévesztéssel a vallásoktatásban való
részvételre vagy részt nem vételre vonatkozó elhatározást
befolyásolni törekszenek; c) erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozzák a vallásoktatást, illetve az ebben való
részvételt.” Jogállamban ez kielégítően biztosíthatná a
vallásoktatás szabad folyását. De a rendőrállam gyakorlatában ez oda vezetett, hogy ma már jóval kevesebb gyerek részesülhet vallásoktatásban, mint akár Rákosi idején.
Lehet, hogy véletlen, de ténynek mindenképpen tény:
mióta a Szentszék megkötötte részleges egyezményét a
magyar kormánnyal s az Egyházak Világtanácsának
vezetői évente tisztelik meg Magyarországot látogatásukkal: a vallásoktatás nagyobb tért vesztett, mint az
előző másfél évtized alatt. 1963-ban az iskolaköteles
gyermekeknek még ötven százaléka részesült valamilyen
vallásoktatásban. Ma az országos átlag alig tizenöt százalék, Budapesten még kevesebb; de már vannak olyan
falvak és vidéki városok, ahol az utóbbi öt év alatt a
vallásoktatás teljesen megszűnt. Hogyan érte ezt el a
Párt? Igazgatási fogásokkal, melyek hagyományos jogfelfogás szerint mindenütt a törvény szándékos kijátszásának minősülnének, s rámenősebb „felvilágosítással” és
„neveléssel”, ami jogállamban kétségkívül kimerítené a
burkolt erőszak és megfélemlítés fogalmát.
Az igazgatási fogások rendőrállamban kimeríthetetlenek. S a beváltabbját országosan alkalmazzák, falun és
városon egyaránt. A gyerek maga nem iratkozhat be
vallásoktatásra, szülői nyilatkozat kell hozzá: de ezt a
szülők nem küldhetik be írásban, személyesen kell megjelenniük az illetékes iskolai hatóság előtt. A beíratás
időpontját, mely sok helyt csupán egy nap, csak az utolsó
pillanatban teszik közzé, s akkor sem ütik dobra. Így
sokan csak utólag, amikor már elkéstek, értesülnek róla.
A beíratást természetesen hétköznapra tűzik ki, a szülőknek tehát ki kell maradniok a munkából, – ez pedig
anyagi veszteséggel jár. Ezt tetézve, ki vannak téve annak, hogy ha délelőtt jelennek meg a kijelölt helyen,
közlik velük, az igazgató nem ér rá, jöjjenek délután
vagy másnap; vagy fordítva: ha eleve a kitűzött idő végén jelentkeznek, könnyen azzal fogadhatják őket, hogy
elkéstek, a beíratást délelőtt vagy az előző nap lezárták.
De a nehezebbje csak ezután következik. A szülőket,
akik mindezen kellő elszántsággal – és szerencsével –
átevickéltek, várja: „a felvilágosítás”. A beíratás előtt a
Párt minden évben felszólítja a pedagógusokat, hogy a
jelentkező szülőket a helyszínen „meg kell agitálni”. Ez
elég szabványos gondolatmenetből áll. Először azt ma-

gyarázzák a szülőknek, hogy a „kettős nevelés” (értsd: az
ideológiai és a keresztény) csak megzavarja a gyermek
lelki és szellemi fejlődését; azután figyelmeztetik őket,
hogy a gyermek jövőjét tehetik tönkre a vallásoktatás
erőltetésével.
De nem ritka az sem, hogy az iskolaigazgató mellé a
helybeli párttitkár vagy tanácselnök is beül az beíratáshoz. A makacsabb szülőket ők veszik kezelésbe. S itt
többnyire már öblösebbé válik a meggyőzés, s csak a
felvilágosítók személyes stílusától függ, hogy nyíltan
fenyegetnek-e vagy csak célozgatnak. A szülők múltjára,
ha van benne mit célozgatni (s kinek nincs, ha már
egyházhű emberként tartják nyilván), vagy arra a „rossz
fényre”, amit makacsságuk vet rájuk munkahelyükön
vagy más vonatkozásban. Falun az utóbbi években igen
hatásos érvnek bizonyult, ha kilátásba helyezték, hogy a
tanácsnak nem lesz módjában megadni az igazolást, mely
a városi munkavállaláshoz – az ingázáshoz – szükséges.
S másokat más érvvel – nyugaton élő családtag, rosszabb
munkabeosztás, áthelyezés, újabban az elbocsátás emlegetésével – lehet sebezhető pontjukon eltalálni. E módszer önmagában is igen hatékony lehet, de igazán eredményessé az teszi, hogy nincs hová ellene védelemért
fordulni. Az így megijesztett ember hiába megy papjához, az szegény csak a fejét csóválhatja. S bár évente
ezrével esnek át szülők e lelki tortúrán, még sohasem
fordult elő, hogy bárki is a bírósághoz ment volna jogvédelemért, jóllehet az ország írott törvényei bőséges alapot
szolgáltatnának hozzá. Nem mennek, mert jól tudják,
hogy el semmit sem érnek, de magukat végleg tönkre
tehetik. S ez az, ami eldönti – illetve már el is döntötte –
a vallásoktatás ügyét Magyarországon. Mert e tortúra
hatásfokát nem az méri, hogy az iskolaigazgató szobájában évente hány szülőt bír más belátásra, – aki odáig
elszántságával elment, ott csak végső esetben hátrált
meg. Hanem: az egész ország tudja, hogy a tortúrán mindenkinek át kell esnie, ha gyermekét vallásoktatásra
kívánja járatni. S ez a szülők zömét eleve arra bírja, hogy
ezt meg se kísérelje.
De e módszernek megvannak a gyermeklélekhez is
hatékonyan szóló fogásai. A hittanórát többnyire a rendes
tanítási idő előttre vagy utánra tűzik ki. A gyereknek
tehát a hittanóra végett vagy előbb kell bemennie az
iskolába, vagy ott kell maradnia, amikor a többi már
mehet haza, – ez aligha növeli lelkesedését. S azon a
napon vagy időpontban, amikor a hittanóra esedékes, az
iskola előszeretettel rendez vonzó foglalkozásokat: kirándulást, sport- versenyt, tévénézést, mozit és hasonlókat. Hol van az a gyerek, aki az ilyesmiből szívesen kimarad? S ha tanítója vagy osztályfőnöke elég korlátolt
pártember, ki van téve az osztály előtti viccelődésnek is;
máskor meg társai közt akad egy-két törtető, ki elménckedve haladó világnézetét köszörüli rajta. És semmi sem
oly megalázó, mint a röhögő kórus, mellyel szemben
kiszolgáltatottságunk miatt vagyunk tehetetlenek. S
ahogy rohamosan fogy a vallásoktatásban részesülők
száma, úgy válik társai közt a hittanórás gyerek mindinkább fekete báránnyá, kit mindenki szemmel tart, sajnál
vagy lenéz, így nincs mit csodálkozni azon, hogy akit
szülei még elszántan beírattak a vallásoktatásra, nem
11

– Néha eljön tíz-tizenkettő. De előfordul, hogy csak
egy.
– Akkor elmarad a foglalkozás...
– Egynek is megtartom!”
Szép hősiesség ez, azé az emberé, akiben a hűség
esély nélkül is kitart. Ahol ez hiányzik – és hiányoznia
kell, mert az efajta hűségből mérhetetlenül kevesebb van
e világban, mint a helyzet kétszerkettőjének engedő napi
bölcsességéből – ott hamarosan nem lesz – vagy már
nincs is – kit bérmálásra vagy konfirmációra előkészíteni. Mi sem mutatja jobban, hogy e téren is mekkora a
sorvadás, mint az a tény, hogy az annyi történelmet csináló, híres debreceni Nagytemplomban 1967-ben csak 19
gyereket konfirmáltak meg. S ez még baljósabb, ha figyelembe vesszük, hogy a két gyülekezet lelkésze maga
Bartha Tibor, Tiszántúl püspöke, aki egyben a Református Egyház Zsinatának elnöke is. Tehát az egyház példával elöljáró első embere.
Így az egyházaknak óhatatlanul el kell veszíteniök az
új nemzedéket. A mai tízéveseket sokkal nagyobb arányban, mint tíz évvel ezelőtt a mai húszéveseket. S aki ebbe
nem akar belenyugodni, pap vagy egyházához hű világi
ember, s érintkezni próbál fiatalokkal, bármily szerény és
ártatlan formában is: a politikai rendőrség lép közbe.
Azok az egyházi emberek, akiket az utóbbi évtizedben
pörbe fogtak, szinte kivétel nélkül ezért kerültek a vádlottak padjára s onnan a börtönbe. 1960-ban Lotz Antal
katolikus lelkészt; 1961-ben Tabodi István szerzetest és
tizenkét társát; 1964-ben Emődi László és Rózsa Elemér
szerzeteseket; 1965-ben Mocsoi és Halász szerzeteseket;
ugyanebben az évben Bálint Sándor egyetemi tanárt;
1967-ben Kovács Bálint és Dobos Károly református
lelkészeket s három világi társukat: Dr. Batiz Dénest,
Bugarszky Mátyást és Tisza Imrét állították bíróság elé.
A vád minden esetben összeesküvés volt vagy összeesküvésre való előkészület, de az igazi ok, amiért lecsaptak
rájuk: az ifjúság.
Mert ezek az úgynevezett összeesküvési kísérletek
kivétel nélkül abból álltak, hogy a vádlottak alkalmilag,
magán körben, foglalkoztak fiatalokkal, ami többnyire
abban merült ki, hogy könyveket adtak nekik s utána
azokról beszélgettek. Sokszor még a hivatalból megengedett formát sem lépték át, csak azon belül kirívó eredménnyel dolgoztak. Mint például Kovács Bálint református lelkész, akinél a konfirmandusok száma évről-évre a
legmagasabb volt az egész országban. S a Párt e perekkel
nemcsak büntetni kíván, még inkább: példát statuálni.
Ezért rendezi meg őket aggályos következetességgel. S
ebből a szempontból merőben mindegy, hogy az áldozatok öt hónapot kapnak-e vagy öt évet, s az is, hogy utána
amnesztiában részesülnek-e vagy sem. A megtorlás,
enyhe vagy kíméletlen, az övék, de a Párt e példákkal
üzenő intelme rajtuk túl világosan az egész egyháznak
szól, valamennyi papjának és hívének: el a kezekkel az
ifjúságtól! S e tilalom az egyházakat nemcsak elemi
hivatásuktól tiltja el, de világosan önmaguk jövendőjétől
is. Az elhalásnak csak azon az útján vonszolhatják magukat, melyet a Párt tervelt ki és kényszerít rájuk. Róla
letérni a saját erejükből minden évvel kevésbé lesznek
képesek.

egyszer maga kéri, mentsék föl alóla. S ebben, természetes, az iskolai hatóságok teljes támogatására számíthat.
De efelé szorítja a gyereket az is, ha józanul gondol a
jövőjére. Tudja, hogy hittanórás voltát és templomba
járását nyilvántartja a KISZ, felkerül a káderlapjára, s ha
be akar jutni az egyetemre, e bélyeg előnyére nem lesz,
de hátrányára. Eldöntheti, hogy fölveszik-e vagy sem.
Az egyház mindez ellen semmit sem tehet. Örül, ha
vallásoktatást nyújthat azoknak, akik a megfélemlítés e
gondosan felépített rendszerén átkelve még mindig hajlandók azt elfogadni. S örül, ha reá e téren is külön kirótt
akadályokkal meg tud küzdeni. A lelkésznek, akire a
beiratkozott gyerekek tanítása vár, engedélyt kell kérnie
a megyei tanácstól a hittanórák megtartására. Az engedély megadása nem automatikus. Függ a lelkész személyétől, de függhet a beíratott gyerekek számától is. Némely tanács bevezette ugyanis, hogy csak „megfelelő
számú” jelentkező esetén járul hozzá a hittanórák megtartásához. S e „megfelelő” fogalmát elég szabadon lehet
értelmezni, mert semmilyen előzetes egyezmény nem
határozza meg. Másutt pedig egy-egy felekezeten belül
több falu hittanóráit kell egy helységbe gyűjteni. S ez
már majdnem lehetetlenné teszi a rendszeres és folyamatos munkát, mert a távolságok, az időjárás, a közlekedési
nehézségek s a mindezzel járó töredelem miatt jó, ha a
beíratottak felét össze lehet hozni egy-egy órára.
E hittanóra – ahol még létezik – az egyetlen érintkezési lehetőség egyház és ifjúság közt. Az érintkezés minden más formája törvénybeütköző cselekedet. Az egyház,
melynek működése húsz év óta kizárólag a templom
négy fala közt végzett szertartásokból áll, még a templomban sem foglalkozhat külön az ifjúsággal. Ez alól
csak egy szűkös kivétel van: az a hat-tíz hét évente (gyakorlatilag 15-20 óra), amikor a katolikus egyház bérmálóit s a protestáns egyházak konfirmandusaikat készíthetik elő. Ha van rá jelentkező. Ez mindenütt a lelkész
rátermettségétől, főként a bátorságától függ. Hogy meri-e
e munkát, melyről tudja, hogy a hatóságok rossz szemmel nézik, odaadással végezni. Ha igen, van még bérmáló és konfirmandus, de a kör itt is rohamosan szűkül. S
ahol folyik is ily előkészítő foglalkozás, mily vigasztalan
– jövőtlen – a levegője! Ahogy az egyik irodalmi lap
munkatársa riportjában nemrég meg is örökítette. Falun
vagyunk, 1968 elején. „Hatan ülnek a padban. Négy fiú
és két kislány. Télikabátban ülnek, csak a kesztyűjüket
vetették le, és a fiúk a sapkát. A lányok fején gyapjúkendő. A pap reverendája fölött nagykabát. A római katolikus templom több száz hívő befogadására épült. Most
összesen nyolcan vagyunk benne. Amikor a pap elbocsájtja a gyerekeket, odalépek hozzá.
– Az iskolában melegebb van, miért nem ott tartják a
hittanórát?
– Ez nem hittanóra, csak foglalkozom velük.
– Mi a különbség a kettő között?
Méreget.
– Hittanórára csak a hitoktatásra beiratkozott gyerekek járhatnak.
– Ebben a községben hány gyereket irattak be?
– Egyet se.
– És hányán járnak a foglalkozásra?
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H USZONÖT ÉVE SZABADULT FEL K OVÁCS DÉNES
– Müncheni levél –
Mostanában, müncheni hálószobámban egy pozsonyi
pincéről álmodok. Nem csoda, annyi évfordulót ünnepelnek, hogy tudat alatt engem is régi emlékek kísértenek.
Az ágyam ezeken az éjszakákon rozzant szekérré
vedlik, a hálószoba plafonról Raták csapnak le.
Az utolsó nagy légitámadás ismeretlen ház pincéjébe
kergetett. A pozsonyiak nem rendezkedtek be hosszú,
földalatti életre. A kiürített fás-szenes kamrákban egyegy család szorongott. Az egyik polcon, mint valami
állatkerti tigris – testes férfi hevert. Úgy léptem a színre,
mint a Hírnök, Shakespeare drámáiból. A Katona voltam
a Frontról. Az előző támadásban egy légnyomástól elszabadult tetőcserép horzsolta fel homlokomat, néhány
csepp vér kiegészítette a „hős” jelmezét. Fiatal nő tapasztotta le sebemet. Marának hívták. Tiszta kölnijének szaga
elfelejtett béke csodáját idézte.
Én már akkor tudtam a hadtestparancsnokságról,
hogy a németek három nap múlva feladják Pozsonyt, – a
pince felszabadultan fogadta tőlem a hírt. A repülők
eltávoztak, a közeledő ágyúk dobogását már a föld alatt
is hallani lehetett. A férfiak hangos viták között kártyáztak, a nők, a támadások szünetében felszaladtak a lakások konyháira valami hirtelen ételt főzni.
Éjszaka, különbejáratú szalmakupacomon a rövid
álom makacsul vissza-visszavitt a budai hegyeknek mindig ugyanazon tisztására. Egy ismeretlen kisfiúval, aki

mintha hasonlított volna rám, ibolyát szedtünk és azt
énekeltük: „Pesten jártam iskolába, hukk!” Robbanásra
riadtam, a pozsonyi Duna-híd repülhetett a levegőbe.
Csend lett ismét, de ebből a csendből már valami biztató
áradt. Mara odajött hozzám, megfogta a kezemet és a
pince egyik rekeszének ágyához tapogatózott velem. Egy
ősz hajú, szemüveges férfi ült pokrócain. „Papa, – mondta Mara – ennek a magyarnak most át kell öltöznie.”
Felmentünk a második emeletre, de villanyt nem mertünk gyújtani. A kétszoba-hallos polgári lakás árnyai
fáradtan sóhajtoztak. A fürdőszobában megmosakodtam
– hetek után először – és átöltöztem. A papa ruhái kissé
lötyögtek rajtam, de az egyenruha után otthonos melegséggel ölelt át a civil gyapjú. A ház mögött még parázslott egy kerti kamra, mit repülőbomba gyújtott meg. A
tűzbe dobáltam egyenruhámat és pisztolyomat. Az ágyúk
akkor szólaltak meg, amikor visszatértünk a pincébe. De
a brummogás most egyoldalú volt, – csak néhány távoli
golyószóró válaszolt rá, – hátvédek biztosították a német
menekülését. Néhány óra múlva csend lett, azután vidám
lárma kelt: fölöttünk autók, tankok, szekerek vonulhattak. Mozdulni senki sem mert.
Hideg vágódott a pincébe, zseblámpa sárga fénye vakított a sötétbe, egy kisbaba felsírt. Az ajtó hajnali fényében egy magasra nőtt vattakabátos férfi kiabált:
„Nemezki, vengerszki soldat!” – német és magyar kato-

TAMÁSI ÁRON:

M AGYAR FOHÁSZ
– Budapest, 1956 október 26 –
Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az emberi Géniusz üzenete,
mély nemzeti hőseink példáit emeli elénk és költőink fénylő szavait idézi.
Nincs módunk kitérni a hűség elől.
Tizenegy éve élünk őrhelyünkön: ezen a földön; szomjazva az emberi és a nemzeti lét igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az enyhület után, de szomjúságunkban itthon a hazugság italát nyújtották nekünk, a
világ pedig vegyes főzetekkel kábított minket. Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás után, emberi
és nemzeti létünkben tehettünk-e mást, mint amit tettünk? Magunk főztünk enyhítő és éltető italt magunknak. A kor, melyben éltünk s amelynek ablakán a jövőbe nézünk, vért csordított ebbe az italba, örök intelem
ez, mely egyformán szól nekünk magunknak és a világnak. Minket arra int, hogy a kor forradalmát magunknak kellett volna végbe vinnünk. Mivel nem ezt tettük, hanem ajándékba fogadtuk el, olyan esztendők
rakodtak történelmünkre, amelyek hagyományainkat elferdíteni törekedtek, természetünket gúzsba kötötték
és jövendőnk felől kétségekkel kínoztak. Ebben a hamis és igaztalan állapotban a nép nem találhatta meg
nyugodalmát, és alkotó erejét bénaság fenyegette.
Ezért kellett megtörténnie annak, ami megtörtént.
A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb
gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. A hatalmak, melyek a maguk rendszerében jónak és helyesnek látják, adják meg nekünk a lehetőséget, hogy mi is a magunk emberi és nemzeti
formánkban élhessünk. Ez a forma nem más és nem is lesz más, mint a társadalmi demokrácia és a nemzeti
függetlenség formája. Ezt a formát, kormányzás dolgában, egy nemzeti kormány tudná a nép akaratával
megtölteni; a művelődés szellemével pedig a magyar léleknek azok a mesterei, akik az elmúlt évtized alatt
is a nép hűségében éltek.
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nákat keresett. Néhány idősebb házbeli férfi az orosz
kezét szorongatta, vállát veregette s izgatottan magyaráztak neki valamit szlovákul. De az lerázta magáról az
örvendezőket, mint farkas a kutyákat, s géppisztolyát
előre tartva bejött a pincébe. A férfiak előtt meg-megállt
és belevilágított az arcukba. Az utcáról harmonika és
idegen ének hangzott.
„Mir! Béke!” – mondtam a vattakabátosnak, amikor
hozzám ért. De az nem szólt, kézi reflektorának fényénél
barátságtalanul vizsgált. Fegyvere meglökött. Testéből
ázott mezők, sáros utak, alvadt vér kegyetlen szaga csapott meg.
„A férjem” – mondta Mara szlovákul és átölelte a
vállamat.
Az orosz a lábamra világított és felfedezte katonai
bakancsomat. „Vengerszki fasiszt bandit!” – kiáltozta és
megragadta mellemen a kabátot. A pince némán figyelt.
Mara apja egy üveg pálinkát tartott a vattakabátos orra alá és biztatóan mondogatta: „Prosit, tovaris! Prosit!”
Az orosz megszagolta az üveget, megszorította derekán a szíjat, nyakába akasztotta a géppisztolyt, szétvetette a lábait és a nyakát hátravetve, mint aki nagyon szomjas, az egész üveg pálinkát gyors kortyokban leitta. Azután megtörölte a száját, jólesően, állati hangon nyögött
és minden bevezetés nélkül belelőtt a pince mennyezetébe. A gyerekek mind egyszerre bömbölni kezdtek.
„Prosit, tovaris! Prosit!” – kiáltozta egy bölcs öregember
a bejáratnál és csábítóan a fénybe emelt egy üveg bordószínű rumot. A vattakabátos előre tántorgott. „Gyorsan, –
súgta Mara apja – gyorsan!” Egy nagy nyitott ládába
gyömöszöltek, tetejére pokrócokat dobáltak és Mara, két
öregasszony társaságában rám telepedett. Összekuporgó,

tehetetlen szégyenemben teljesen megsemmisültem. Már
dörömbölni akartam a láda falán. Kintről tompa sikolyok
hallatszottak hozzám, aztán félájultan kiemeltek koporsómból.
A pince vénei, mintha követségbe jönnének, körém
álltak. Az egyik fehér szakállas, gyerekesen kékszemű
öreg könyörögve nézett rám: „Ha tovább is itt marad,
fiam, – mondta – mindannyian veszedelembe kerülünk.
Az oroszok ellenséges katonák után tűvé teszik a várost.
Akik bujtatják őket, azokat is agyonlövik. Menedéket
adtunk, szeretjük magát, de most arra kérjük... menjen
innen!”
Mara apja megjelent egy pár barna félcipővel. És ideadott még kétszáz finom cigarettát és egy üveg rumot.
Mara nem törődve a pince közönségével, megcsókolt.
„Az én Istenem vigyázzon rád!” – súgta.
Az ajtóban egy fiatal, nagyon kövér férfi szívszaggatóan zokogott. „A drágám – nyögte, amikor levegőhöz
jutott. – Az egyetlen drága szentem... ”
„Az orosz elvitte ennek a kövérnek a feleségét!” –
súgta Mara.
A pincében még hajnal volt, a lépcsőházban már napfényes délelőtt világított.
Pozsony összes harangja szinte egyszerre kondult
meg, amikor az utcára léptem.
És azután csak hosszú eszmélkedés, szemdörzsölés
után ébredek arra, hogy a Frauenkirche harangja kongat
hajnali misére. Az álom semmivé olvad a borotválkozótükörben. Szemem a naptárra téved. 25 esztendő terpeszkedik a pozsonyi pince és a müncheni Frauenkirche között.
Kovács Dénes
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LITTERÁTI LOÓTZ GYULA:

AZ UZMÁNYI GYEREKLÁZADÁS
– Felszabadulási emlék –

Miután 1945 február 12-én a budai kitörésnél fogságba estem, az oroszok több ezer sorstársammal együtt
„ledavajoztak” Dunaföldváron keresztül, Tetétlen pusztán át Kiskunhalasra. Ott, mint a vágómarhákat, vagonokba préseltek bennünket és elszállítottak a hírhedt
Focsáni gyűjtőtáborba.
Embertelenül bántak velünk. Az evésről már ekkor
leszoktunk. Hogy milyen kegyetlenek voltak, arra két
történet jellemző. Dunaföldvár előtt, miután februárban a
szabad ég alatt töltöttük az éjszakát, reggel sorakozót
rendeltek el a körülbelül 4-5000 főből álló hadifogoly
csoportunknak. Ilyenkor ötösével kellett egy sorban felállni, az oroszok állandóan azt ordították: Popiáty, azaz
ötösével. Miért éppen ötösével? Mert felszabadítóink
csak ötös számrendszerben tudták összeszámolni a hadifoglyokat. No, és ahogy ott álltunk, ötös sorokban, több
szovjet tiszt a sorok mellett végig ment és számolt. Ez
néha eltartott 2 óra hosszat is, mert mindegyik más végeredményt hozott össze és akkor szitkozódva előről kezdték a számolást. A dunaföldvári popiátynál, ahogy akkor
a számlálást neveztük, egy szerencsétlen magyar baka
hatodikként állt az egyik sorban. Amikor a szovjet tiszt
ehhez a sorhoz ért, észrevette, hogy eggyel többen vannak, egyszerűen kirántotta a pisztolyát, fejbe lőtte a sor
szélén álló katonát és tovább számolt.
A másik élményem ugyanilyen borzalmas. Ez már a
vonaton történt, Segesvár előtt. Útközben az egyik tiszti
vagonból egyik hadifogolytársunknak az éjszaka sikerült
megszöknie. Amikor a következő reggel a számlálásnál
az oroszok ezt észrevették, először ártatlanul megkérdezték, hol feküdt az illető, és amikor megtudták, a szökevény két szomszédját kiparancsolták a vasúti töltés mellé
és szó nélkül agyonlőtték őket. Attól kezdve nem volt
szökés, céljukat elérték.
Focsaniban körülbelül egy hónapig voltunk. 1945 április végén bevagoníroztak bennünket és 10 napi keserves
utazás után május 5-én megérkeztünk az uzmányi, 95-ös
számú tiszti hadifogolytáborba. Ez a tábor a voronyezsi
hadifogolykörzethez tartozott és bár a barakkokban legfeljebb néhányszáz ember részére volt férőhely, mégis
2200 magyar, 300 német és körülbelül 100 más nemzetiségű internáltat préseltek bele.
A foglyok egy része a Szovjetunióval együtt harcoló
országok hadseregének tagja volt, például amerikai pilóták, akik kényszerleszállást végeztek szovjet területen,
szövetséges francia katonatisztekre is emlékszem és
rajtuk kívül a balti-államokból származó polgári személyek, közöttük egy tucatnyi nő is.
1946 augusztus 26-ig voltunk itt és hogy ebből a táborból elkerültünk, azt az uzmányi gyereklázadásnak
köszönhetjük, ami nemcsak hadifogságom, de életem
egyik legmegrázóbb élménye is volt.
Az uzmányi tábor egy, a cári időkből származó kolostor volt, amelyet két és fél méteres kőfal és kívül-belül

egysoros tüskés drótsövény vett körül. A fal tetején is
szögesdrót volt, magából a falból éles üvegszilánkok
meredeztek minden irányba. A város felőli oldalon egy
körülbelül 25 méteres omladozó harangtorony állt, aljában a kis kapu és az őrszoba, ezek felett pedig a torony
közepén, a fogda helyezkedett el. A toronytól körülbelül
200 méterre egy nagy kapu volt, amelyen keresztül a
járművek közlekedtek. Az elhelyezés földszintes barakkokban, 3 emeletes fapriccseken volt. A toronytól jobbra
és balra a kettes és a hármas számú barakk állt, történetemben ezek fontos szerepet játszanak. Az előzmények
1946 júliusába nyúlnak vissza. Már régóta az a hír járta,
hogy táborunk feloszlik és más célokra használják fel.
Minket hadifoglyokat valamilyen más táborba telepítenek át. Legnagyobb meglepetésünkre július utolsó napjaiban az addigi őrség létszámát duplájára emelték és a
tábor biztonsági berendezéseit még erősebben kiépítették. Az eddigi egysoros drótsövény helyére háromsoros
került, az őrtornyokba a puskás őrök mellé géppuskákat
szereltek fel és a tornyokat telefonokkal kötötték össze.
Valamennyi orosznál szokatlan idegesség volt tapasztalható és mi, szegény hadifoglyok, már arra gondoltunk,
hogy hazamenetel helyett itt öröklakásokat rendeznek be
számunkra. Később aztán megtudtuk, hogy helyünkre
tyurmás gyerekek kerülnek, azért ez a nagy izgalom.
A „tyurma” magyarul börtönt jelent. Kiderült, hogy
elítélt, illetve börtönviselt gyerekekről van szó, akik
részére a tábort, finoman kifejezve, javítóintézetté építették át.
A legkisebb 6 éves, a legidősebb 15-16 lehetett, de
mindegyik 10 és 15 év közötti börtönbüntetésre illetve
internálásra volt ítélve. Ez a körülbelül 70-80 főnyi, csak
fiúkból álló gyereksereg két csoportra volt osztva. Az
úgynevezett rosztoviak, vagy fasiszták, – ezek voltak a
politikai internáltak. Egyetlen bűnük az volt, hogy szüleik a német megszállás alatt tovább dolgoztak a németeknél és ezért eltűntek a szibériai kényszermunkatáborokban.
A másik, valamivel nagyobb csoport, az úgynevezett
voronyezsiek, avagy kommunistáknak nevezett csoport a
bűnözőket foglalta magában. Ezek között azután a szénakazal gyújtogatóktól a megrögzött tolvajig és a munkahelyéről távolmaradó szabotőrtől az anyagyilkosig a
bűnözők minden fajtáját képviselve láthattuk. Veszélyességükre jellemző, hogy amíg nálunk ezer hadifogolyra 2
puskás őr ügyelt, a gyerekeknél 2 gyerekre esett 1 géppisztolyos kísérő.
Valamennyien vézna, rosszul táplált, viaszsápadt kinézésűek voltak, koravén, brutális arckifejezéssel. Amikor a táborba érkeztek, semmiféle csomagot nem hoztak
magukkal, ruházatuk is csak egy leírhatatlanul piszkos
tornaingből és tornanadrágból állt és kivétel nélkül mezítláb jártak. Soknak a testét fantasztikus tetoválások
borították.
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A gyerekekkel érintkezni nem volt szabad, és külön is
voltak elhelyezve, a már említett kettes és hármas számú
barakkban. Külön a rosztoviak, külön a voronyezsiek.
Természetesen a táboron belül elkerülhetetlen volt az
érintkezés, annál is inkább, mert a gyerekek bennünk,
magyarokban, szövetségeseiket látták. A német hadifoglyokat nem szerették, de legnagyobb ellenségüknek az
orosz őrszemélyzetet és főleg a tiszteket tekintették és
ahol egyet megláttak, kőzáporral zavarták ki a táborból.
Az első napokban kitanulmányozták a tábor minden
zugát és a hadifoglyoktól a zsilettpengétől a dohányig
mindent elkoldultak. Felügyeletről szó sem volt, hisz
egyetlen orosz sem merte a lábát betenni a táborba. Ennek azonban, a megveretés félelmétől eltekintve, más oka
volt. Mint kiderült, a gyerekek már megérkezésükkor
ultimátumot intéztek a táborparancsnokhoz, hogy amenynyiben a börtönben visszatartott vezéreiket augusztus 18ig nem küldik utánuk, a táborban kő kövön nem marad.
Mi ezt ugyan nem hittük el, de úgy látszik az oroszok
tudták, hogy fenyegetésüket adott esetben be is váltják.
Ezek a gyerekek a táborparancsnokkal szemben azért
tudtak így fellépni, mert mindkét csoport egy tökéletesen
megszervezett katonai egységhez volt hasonlítható. Maguk választották vezéreiket és az alvezéreket és, ahogyan
a gyerekek mondták, nem a legerősebbet, hanem a legokosabbat választották meg. Vezéreiknek feltétlen engedelmességgel tartoztak és feltűnő fegyelemmel hajtották
végre azok minden parancsát.
A lázadás kitörését egy véres főpróba előzte meg,
amely a maga bestiális kivitelében minket, frontedzett
katonákat is megrendített. A tragédia azzal kezdődött,
hogy a gyerekek unatkoztak és így jobb híján a két csapat
egymásnak üzente meg a háborút. Ez 1946 augusztus 17én délelőtt 11 órakor volt. Mondanom sem kell, hogy a
fogság egyhangúságában egy vidám gyerekháborúra
gondoltunk és így a hadifoglyok legnagyobb része összegyűlt a két gyerekbarakk közelében, hogy végignézze ezt
a háborúsdit. De már néhány perc után észrevettük, hogy
nagyon is komoly harcnak leszünk szemtanúi. A két
csoport egymással szemben felállt, egyik kezükben fél
téglával, másik kezükben félelmetes fegyverükkel, a
borotvapengés bottal. Ez a maguk kitalálta és gyártotta
fegyver egy körülbelül félméteres behasított végű bot
volt, amelynek a végére egy borotvapengét erősítettek.
Minden ütés mély vágott sebet hagyott maga után. A
harc azzal kezdődött, hogy egymás felé közeledve 8-10
méter távolságról először a téglákat hajították egymásra,
majd amikor kartávolságra kerültek, a botokkal kezdték
egymást csépelni. Rövid elkeseredett harc után az erősebb voronyezsiek a mi irányunkba nyomták a
rosztoviakat, akik pánikszerű meneküléssel hagyták el a
csatateret. Ekkor történt, hogy a menekülő rosztovi vezért egy téglával hátulról úgy fejbe találták, hogy összeesett. Erre 7-8 voronyezsi botjával nekiesett a földön
fekvő legyőzöttnek és pillanatok alatt felismerhetetlen
véres hússá vagdalták össze. Ezt már nem nézhettük
tétlenül, elzavartuk a gyerekeket és súlyosan sebesült
társukat bevittük a tábor ambulanciájára. Máig sem tudom, hogy meglehetett-e volna menteni ezt a nyomorult
vézna gyereket. A győztes voronyezsi csapat körülfogta

az ambulanciát és miután az orvosok nem voltak hajlandók kiszolgáltatni a sebesültet, egyszerűen birtokukba
vették az ambulanciát és a még hordágyon fekvő rosztovi
vezérnek mindkét szemét kiszúrták, amibe rögtön bele is
halt. E szörnyűség után, mintha mi sem történt volna,
visszavonultak barakkjaikba és legalább azt megengedték, hogy néhány magyar orvos – oroszt a közelbe sem
engedtek – bekötözze csúnya sebeiket. Orvosainkkal
azután hálából közölték, hogy következő nap délután 4
órakor kezdődik a lázadás, de a magyarokat nem bántják.
A következő nap, 1946 augusztus 18-án délután pontosan 4 órakor, sajnos, be is váltották „ígéretüket”. Napsütéses vasárnap volt, amikor röviddel 4 óra előtt körülbelül 10 fegyveres milicista elhelyezkedett a két gyerekbarakk közötti kis kapunál. A magyarokat gyűlölő és
egykori disznópásztorból lett Diakov nevű propagandaőrnagy a napos tiszt kíséretében szintén bejött a táborba
és közénk vegyült. A tábor összes hadifoglya, tisztes
távolságban a két gyerekbarakktól, félkörben helyezkedett el, mintha egy színielőadásra kerülne sor. Az összes
gyerek a barakkokban volt, és harci dalokat énekeltek.
Pont 4 órakor, szörnyű üvöltés kíséretében az ablakokon
keresztül elhagyták a barakkokat és a kis kapuknál álló
milicistákat heves kőzáporral a tábor pánikszerű elhagyására kényszerítették. Ezután különböző pontokra őröket
állítottak fel és magukat újra téglákkal felszerelve, egyetlen sorba kiigazodva, megindultak felénk. Őrültség, gondoltuk mi, 80 gyerek 2500 hadifogolytiszt ellen, s földbe
gyökerezett lábbal figyeltük a lassú menetben, meztelenül felénk közeledő láncot. De a támadás nem nekünk
szólt. A két csoport közös fővezérének rövid füttyjelére a
lánc két szárnya bekanyarodott és amikor a katonai fegyelemmel végrehajtott mozdulatok befejeződtek, a
bezárult kör közepén halál sápadtan egyetlen ember állt,
Diakov őrnagy. A hadifoglyok és a napos tiszt eltűntek
mellőle.
Halálos csend volt.
Ezt a pillanatot életem végéig nem fogom elfelejteni
és agyam alig volt képes lépést tartani azzal, amit szemeim láttak. Diakov őrnagy alighanem már leszámolt életével, amikor a gyerekek által felállított egyik figyelő éles
füttyöt hallatott, ami úgy látszik veszélyt jelzett, mer a
gyerekek egymást lökdösve, ordítva rohantak vissza
barakkjaikba. A hirtelen és érthetetlen változás okát
megtudtuk, amikor láttuk, hogy a nagy kapun keresztül
feltűzött szuronyú puskával egy rohamsisakos légvédelmi tüzérszázad rontott rá a gyerekekre. A század élén,
kezében pisztollyal, egy tiszt futott. A szovjet katonák a
két barakkot azonnal körülfogták és a gyerekek elkeseredett védekezése ellenére az ablakokra leadott lövésekkel
a padlásra szorították őket. Ekkor a táborparancsnok is
megjelent, több tiszt kíséretében, és azt akarta, hogy a
tábor tűzoltósága, amely kivétel nélkül magyar tisztekből
állt, fecskendővel kergesse le a gyerekeket a padlásról.
Hadifogolytársaim ezt megtagadták, mire az orosz tisztek
próbálkoztak a fecskendővel, de eredménytelenül.
Ezután hosszas tárgyalás kezdődött az orosz tisztek és
a padlásablakon kiordítozó gyerekek között. Amikor
aztán a táborparancsnok megígérte, hogy nem lesz bántódásuk, a gyerekek megadták magukat és egyenként,
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Egy héttel később, augusztus 26-án minket elszállítottak a Leningrád közelében fekvő borovicsii táborba,
ahonnan legtöbben 1947 július végén tértünk haza. Az
uzmányi táborban egy kis magyar különítmény, főleg a
konyhaszemélyzet maradt.
A közlékenyebb orosz tisztek elbeszéléséből megtudtuk, hogy a gyerekek büntetésük letöltése alatt katonai
kiképzésben is részesülnek, majd a börtönökből egyenesen a Vörös Hadseregbe sorozzák be őket. Büszkén mesélték, hogy ebből a salakból micsoda katonákat nevelnek.
És hogy ez a nevelési módszer hová vezet, azt hazánk
lakossága kétszer is megtudta, amikor 25 éve Sztálin,
éppen most 14 éve pedig Hruscsov katonái hívatlan vendégként megjelentek nálunk...

feltartott kézzel lejöttek az udvarra. Amikor az utolsó is
megadta magát, adott jelre a szovjet katonák és tisztek
puskatussal és korbáccsal nekiestek a gyerekeknek.
Diakov őrnagy például egy karvastagságú kötéllel verte
őket, úgy, hogy pillanatok alatt egy vérében fekvő és
kínjában vonító tömeg maradt az előbb még oly győzelem-biztos gyerekseregből. Sokan közülünk elfordultak,
mert mindezt nehéz volt végignézni. A főbűnösök kezétlábát a hátukon gúzsba kötötték és arccal egy szénrakásra
fektették őket. A többi gyerek kihallgatása szovjet módszerekkel tovább folyt. Este 7 óráig minden kérdés tisztázódott és a 8-10 kiválasztott főbűnöstől eltekintve, akiket
szigorú katonai őrizettel ismeretlen helyre szállították, a
többi gyerek visszamaradt a táborban. Jellemző, hogy
másnapra már megválasztották új vezéreiket.

KAALI-NAGY TIBOR:

E GY RÉGI VILÁGKIÁLLÍTÁS MAGYAR DÍSZE
– Feszty Árpád és a körkép –
Feszty Árpád egy alkalommal Párizsban járt s teljesen lenyűgözte az egyik múzeumban látott festmény,
amely egy csatajelenetet ábrázolt. Visszautazott Budapestre s ott feleségének, Jókai Rózának, Jókai Mór neveltlányának elmondotta, hogy hatalmas festményt akar
alkotni, melynek a témája a „Vízözön” lenne, óriási ég,
felhők és sziklák uralnák a képet. Felesége próbálta lebeszélni, azzal érvelt, hogy egy ilyen nagyméretű kép nem
lehet művészi. Feszty azonban kitartott elgondolása mellett.
Felkereste Jókai Mórt és neki is előadta tervét. Jókai a
nagyméretű koncepciót helyeselte, csak a témát nem,
mert mint mondotta: miért nem egy magyar tárgyat dolgoz fel, például a magyarok bejövetelét.
Fesztynek nagyon tetszett az ötlet s másnap már fel is
kereste bátyját, Feszty Gyula műépítészt, aki megígérte,
hogy előteremti a szükséges tökét. Egy társaságot hozott
össze s rövidesen együtt is volt a szükséges 140.000
forint.
Feszty Árpád azonnal munkához látott, mert a közelgő millenniumi ünnepekre el akarta készíteni a képet.
1891 nyarán már kész is volt a körkép vázlata. Ezután
Feszty Munkácsra, a Valóci-völgybe utazott, hogy a
történelmi adatokhoz hű környezetet találjon a Vereckeiszoros környékén. Sátorban lakott, amelynek nyolc ablaka volt, hogy minden felé tudjon látni és tudjon dolgozni
esőben, borús időben is. Ide utaztak fel később Fesztyhez
Spányi Béla, Újváry, Mednyánszky festők is, akik segítettek a tájrészek festésében.
Ezután visszatértek Budapestre, hogy ott folytassák,
most már a rendes vásznon a műremek elkészítését. A

vásznat Belgiumból rendelték, 120 méter hosszú és 15
méter széles, egy darabból szőtt anyag volt. Mivel a
vászon túl magas volt, vasúti síneken gördíthető állványt
készítettek, mely maga is 15 méter magas volt, több
emelettel.
Feszty 1892 márciusában kezdett az égbolt megfestéséhez, ezt két hónap alatt fejezte be. Úgy dolgozott, hogy
alvásra is alig maradt ideje. Azután az előtérben lévő
nagy alakok megfestésébe fogott. Az egész kép kompozíciója Feszty elgondolása volt.
Ő festette az ökröket, szekereket, az előtéri sziklákat.
Magát Árpád vezért saját magáról mintázta. Újváry Ignác, Mednyánszky László, Spányi Béla és Olgyay Ferenc
a háttéri jeleneteket, Vágó Pál a lovakat, Pállya Celesztin
a táborozási jeleneteket vállalták.
A vezérek lovait és az előtéri nagyobb lovakat azonban Feszty maga festette. A gyönyörű aranysárga hegyoldal Mednyánszky remekműve. A háború alatt ez sérült
meg a legjobban.
A munka nem a tervezett két, hanem három év alatt
készült el. Az utolsó hónapokban már éjjel-nappal dolgoztak, csak hogy kész legyen a millenniumi megnyitásra. Éjjel Fesztyné nagy lábosokkal főzte a fekete kávét,
hogy bírják a fentlétet és a munkát. Barátaik, mint Gyenes László, a Nemzeti Színház művésze, órák hosszat
énekelt nekik Dankó Pista hegedű kísérete mellett.
A kép időre kész lett, de Feszty idegileg összeroppant. Hiába akarták szanatóriumba tenni, ő nem ment.
Ragaszkodott, hogy egy kis Komárom megyei tanyára,
Kingyesre vigyék pihenni. Három hónapig volt itt s ismét
vígan, egészségesen tért vissza Budapestre.
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P OLARIS ÉS P OSEIDON

M ONDÁSOK

Egy új amerikai fegyver, a Poseidon a jelenlegi hadrendhez tartozó 41
amerikai atom tengeralattjáró közül 31-en az eddig használt Polaris rakétát
fogja leváltani. Szolgálatba állításának idején, körülbelül 10 évvel ezelőtt a
Polaris forradalmi változást okozott a katonai vezetők gondolkodásában. A
vele felszerelt tengeralattjárók ugyanis felmerülés nélkül, tehát észrevétlenül
eljuthatnak a világtengerek bármely vidékére, így az esetleges ellenfél partjainak közvetlen közelébe is. Ha egy-kétszáz méter mélységben, a tenger
fenekén mozdulatlanul fekszenek, alig lehet őket felfedezni. Váratlan helyről
és irányból, az ellenséges elhárítást kijátszva hajthatják végre tűzcsapásaikat.
Az új Poseidon rakétát szintén a lemerült tengeralattjáróról lehet kilőni; a víz
alatti hadihajót ugyanolyan természetű harci feladatok elvégzésére teszi
képessé. A Polaris első kivitelének hatótávolsága a 2000 kilométert sem érte
el. A Poseidon maximálisan 4800 kilométer távolság elérésére képes. A
rakéta tehát az óceánokról kilőve az Ázsia közepén lévő célpontokig is eljut.
A Polarisnak csak egy robbanótöltete van. A Poseidon már úgynevezett
fürtösfejű rakéta. Tíz thermonukleáris robbanófejjel lehet felszerelni. Az
egyes robbanófejeket – melyek mindegyike egy-egy hidrogénbombának
felel meg – külön-külön lehet irányítani. Egyetlen Poseidon tehát 10 különböző, nagykiterjedésű, megerősített célpontot – például 10 várost, vagy ipartelepet – tud elpusztítani. Tűzereje tehát tízszerese a Polarisénak. (– szig –)

Az angolok ereje mindig is abban állt,
hogy mellékes dolgoknak nagy fontosságot tudnak tulajdonítani.
Pierre Daninos
francia író

F RANCIA STABILIZÁCIÓ

A szépség megcsúfolja a grammatikát.
Robert Schumann

A francia frank tavaly augusztusi leértékelését – a frank nemzetközi értékének 12 és fél százalékkal történő csökkentését – nyomon követte a francia
kormány stabilizációs programja. Ez szelektív hitelpolitika alkalmazásával
és a hazai kereslet mérsékelt korlátozásával egyidejűleg az ipari konjunktúra
fenntartására, valamint a produktív beruházások és az export növelésére is
irányult. A program tehát egyszerre kívánta megvalósítani a káros konjunktúra-tünetek fékezését és a gazdaságilag hasznos konjunktúra ösztönzését.
Elvben ez a politika hasonló volt a nyugatnémetek idén januárban megkezdett stabilizációs programjához. A német terv sikerét még nem lehet megállapítani, de a francia program nemcsak beváltotta, hanem meg is haladta a
várakozásokat.
A konjunktúra kedvező alakulását szemléltetően tükrözik azok az indexszámok, amelyeket a tavaly őszi becsléshez képest több ízben is módosítani
kellett. A társadalmi össztermék 1970-es növekedési ütemét például a tavaly
őszi költségvetésben 4 százalékra tervezték. Ezt az előirányzatot idén márciusban már 5 és fél százalékra módosították, májusban pedig már 6 egész 1
tized százalékra becsülték – az évvégéig kivetítve – a növekedés mértékét.
Hasonlóan meghaladta a várakozásokat az export alakulása: az eredetileg
tervezett 14 egész 8 tized százalék helyett, a jelenlegi becslések szerint több
mint 17 százalékkal fog idén növekedni Franciaország kivitele. Igaz, hogy a
behozatal is növekedett, de nem túlzott mértékben és így csaknem biztosra
vehető, hogy a francia fizetési mérleg idén jelentős többlettel fog zárni. A
konjunktúra növekedése a béreket és az árakat is befolyásolta, de az árak
idei várható növekedése – 4 egész 6 tized százalék – nem mondható soknak,
és jóval alacsonyabb, mint a nominálbérek több mint 8 százalékos emelkedése. Az indexszámok felfelé történő sorozatos korrigálása a beruházásokra
is vonatkozik.
A francia stabilizációs program sikerét bizonyítja az ország arany- és valuta-tartalékainak alakulása. A nettó tartalékok értéke a tavalyi leértékelés
időpontjában alig haladta meg a másfél milliárd dollárt. Nem egészen egy
évvel később a tartalékok majdnem megduplázódtak, 2 egész 9 tized milliárd
dollárra emelkedtek. (– bb –)
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A legtöbb asszony mindent elkövet,
hogy a férfit megváltoztassa. S ha
megváltoztatta, már nem is kell neki.
Marlene Dietrich
német-amerikai művésznő
Ha az ember csak egy kis magánéletet
is megőriz, már azt mondják rá, hogy
sznob.
Henry Fonda
amerikai filmművész

SZÉPSÉG

Tulajdonképpen minden szép, amit
szeretettel szemlélünk.
Morgenstein
Ha a lélek nem szép, nem is tudja
meglátni a szépet.
Plotinus
Aki szerencsés és gazdag, de házában
nem ápolja a szépséget, nem lehet
boldog ember.
Euripides
Az ember akkor a legszebb, ha bocsánatot kér, és önmagának is megbocsát.
Jean Paul
Mindenki magában hordja a szépség
ősi képét, amelynek mását a nagyvilágban keresi.
Pascal
Semmi sem olyan szép, mint az igazság.
Boileau
Minden kéz szép, amely ad.
Lengyel közmondás

M ENDEMONDÁK

A ZÖLD LÉCKERÍTÉS MÖGÖTT

Alexander Ginsburg orosz író, akit
„szovjetellenes tevékenység” címén öt
évi kényszermunkára ítéltek, büntetése
szigorítását várja a hírhedt Vlidimir börtönben.
Újabb bűne, hogy Nyugatra került
egy hangszalagra felvett nyilatkozata,
amelyben kritikát gyakorol a szovjet
rendszer felett.

Moszkvától nem messze, kissé nyugatra fekszik Jelnja helység. És a
helység környékén gomba módra szaporodnak a luxusvillák. Ha nem is a
munkás-parasztállam hordozói, a munkások és parasztok számára építik
ezeket a villákat, mégis szocialista vívmánynak tekinthetők, mert magas
rangú hivatalnokok és vezető üzemi tisztviselők vívták ki egymás számára. A hivatalnok gondoskodott különböző engedélyekről, hogy a gyárvezető építhessen, a gyárvezető pedig gondoskodott különböző anyagokról,
hogy a hivatalnoknak legyen miből építenie. Kéz a kézben dolgoztak
együtt, magyarán szólva „kéz kezet mos” alapon dolgoztak, vállvetve a
szocializmusért. „Personalnij Osobnjak” – ez az új státusszimbólum,
valóságos járványként terjed és a szovjet sajtónak máris szemet szúrtak
az immár általános szabállyá lett kilengések. Ostorozzák a jelenséget,
hogy vidéki polgárok állami pénzek segítségével és helyi manipulációkkal nagy előnyöket vágnak ki – saját maguk és családjuk számára. A
„Sovjetskaja Rossija” például szemére veti a jelnjai körzet építésügyi
vezetőjének, Nikoláj Judin-nak, hogy olyan magánvillát épített magának,
hogy abban ötven gyerek számára lehetne napközi otthont berendezni.
Az orosz lélek rejtelmeinek ismerői azonban azt mondják, hogy a sajtó támadásai mit sem érnek, egyszerűen azért, mert nincs itt semmi rejtély, – a szovjet elitből egyszerűen kitörtek a polgári ösztönök. Nem a
Nikoláj Judinokkal kezdődött, hanem fent, magasan, egészen magasan.
Moszkva környékén a legfelsőbb párezernek csodálatos hivatalos dácsák
állnak a rendelkezésére. Hangulatos erdőkben húzódnak meg, zöld léckerítés veszi őket körül, a kapun túl aszfaltozott út vezet a villákig. Az
egész körzetbe idegeneknek tilos a bemenet és hogy tényleg be ne menjenek, a kapuknál portás is van, még egy Onassis sem gondolna ilyesmire. (Azt aztán csak mellékesen említjük, hogy az élenjáró szovjet példát
hűségesen utánozza a népi demokráciák feudális rétege is, gondoljunk a
magyarországi párt-elit balatonmelléki rezervátumaira.)
A legfelsőbb réteg e haladó hagyományait kívánja most követni a
technokrata elit s hiába magyarázzák neki, hogy Marx így, Marx úgy, a
magántulajdon csúnya egoizmus, ezek vállat vonnak és „A tőke” vaskos
kötetére célozva azt mondják: „Tanár úr kérem, tudtam, de elfelejtettem.” (– kk –)

*
A nyugatnémet rendőrök szakszervezete nem régiben közölte, hogy 1969
során a rendőrség tagjainak túlórája egy
millióra rúgott. A legtöbb különórát az
őszi választások során kellett teljesíteni.
A túlórát nem adhatják ki szabadnapban,
mert a rendőrségnél így is tízezer munkaerő hiányzik.
*
Nyugat-Berlinben két fiatalember a
fal elleni tiltakozásként motoros fúróval
hatalmas lyukat fúrt a város közepén
húzódó monstrumba. A fiatalokat átmenetileg őrizetbe vették.
*
A spanyolországi Bilbao közelében,
Tolosaban az egyik textilgyár közölte,
hogy nemrégiben 150.000 katonasapkát
gyártott. Felét az arabok, felét az izraeliek vásárolták meg. Ahogy a gyár szellemeskedésre hajlamos szóvivője mondotta, nem az ENSz, hanem az ő gyáruk az,
amely a küzdő feleket „egy kalap alá
hozta”.
*
A londoni Times közölte JeszenyinVolpin orosz költő és matematikus levelét, amelyet eredetileg Szolzsenyicin
orosz íróhoz intézett.
A levél beszámol annak a klinikának
a viszonyairól, ahol Grigorenkó tábornok
raboskodik. Grigorenkó a tatárok védelmében került szembe a rendszerrel,
amely rövid úton elmebetegnek nyilvánította. A levél szerint Grigorenkó most
olyan rabbal van együtt, akit gyilkosságért ítéltek el és nem beszámítható.
Grigorenkónak nincs semmi jogi garanciája, nem tudja, mennyi ideig tart a
fogsága, retteg az ismeretlen orvosságoktól és kimondhatatlanul szenved az elmegyógyintézet durva atmoszférájában, a
teljes elszigeteltségben.

M OSZKVA ÉS AZ ARAB OLAJ
Korábbi nyugati elemzések úgy vélték, hogy a Szovjetuniónak olajfeleslege van. Újabb tanulmányok azonban kifejtik, hogy, tekintve a gazdasági célok igényességét, Oroszország rövidesen olajhiányban szenved
annak ellenére, hogy az utóbbi években növelte olajtermelését. 1960-ban
évi 150 millió tonna volt a termelés, 1969-ben 330 millió. Ebből Moszkva 50 milliót exportált dömpingáron, gazdaságpolitikai céllal. A szovjet
ipar azonban, amely még nem állt át az olaj használatára oly mértékben,
mint a nyugati államok, a jövőben nagyobb mértékben lesz „olajfogyasztó”. Az olajra már átállt amerikai iparnak évi 5 százalékkal nő az olajfogyasztása, a nyugateurópai államoknak évi 10 százalékkal. A Szovjetunió esetében azonban az olajtermelés évi 20-25 százalékos növekedésére volna szükség, ha az ipar igényeit ki akarják elégíteni. A belső olajtermelés azonban ennek az igénynek már nem tud megfelelni. A Kaukázus és a Volga-Ural vidékén lévő olajtelepek kimerülőben vannak, máris
minőségileg gyenge az előfordulás. Nyugat-Szibériában és Kazahsztánban ugyan új forrásokat fedeztek fel, de a klimatikus és geológiai feltételek miatt ezek kiépítése igen költséges. Moszkva tehát igyekszik függő
helyzetbe hozni és teljesen befolyása alá vonni az olajban gazdag arab
államokat, és ez a kvintesszenciája a Kreml közelkeleti politikájának,
eltekintve a katonapolitikai céloktól. (– cs –)
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A MODERN J EREMIÁS
SIRALMAI

amelyről Michelangelo vésője mesélt?
Elszálltak Beethoven melódiái és
Tizián lilapiros álmai helyébe
mértani idomok, letépett fülek beteg kompozíciója lépett.
Króm, beton és műanyag-habarcs a kor szimfóniája,
bicikli-pumpa és csupasz esernyő-váz manapság
a szobor és a csecsemő pelenkáját keretre feszítik,
felhördülnek a szakemberek: íme, a Műremek!

Ülök az Érzelem, Szeretet, Emberiesség
és Gondolat romjai között.
Megtépett köntösöm foszlányait lengeti
az atom-ventillátor mesterséges szele.
Mi lesz velünk? Jajgatva kérdem,
de hangomat hiába sokszorozzák a megafonok:
pusztába kiáltott szó marad minden sirámom.
A szakemberektől ments meg, Uram, minket,
a specialistáktól, akik megépítették ezt a
mű-világot és szemellenzőssé tették a kort,
amelyben élünk.
Munkanélküli lett a Selyemhernyó,
nylonszálból igazibb selyem lesz,
mint maga a valódi.
Nem kell a Fa,
hiszen plasztikból sokkal tökéletesebb műanyag készül,
szabályos erezéssel,
csak ha megérinted, érzik ujjaid a mesterséges termék
jeges hidegét,
a Fa élő tapintása helyett. Nem kell az Agy,
Komputer gondolkodik, hűvösen,
rideg számtani alapokon.

Loholj, taposs, könyökölj, gázolj át rajta!
Ez a világ rendje. Századunké, mely büszkén hirdeti:
Ő a huszadik a sorban, a modern, felvilágosult, a haladó ...
A többi század, mind-mind elmaradt,
sötét középkor és oktalan újkor váltotta egymást,
míg el nem érkezett a mi századunk, a Huszadik.
Elértük ezzel a felső fokot. Az Ember
ennél tovább eddig még nem jutott.
Miénk a Hold, az Atom a miénk,
legyőztük a levegő tengerét...
Nincs távolság, nincs többé titok.
A specialisták kiszámították: tökéletesen boldog minden
ember.
Csak nagyobb sebesség kell még, jobb televízió,
mozgójárdák és kétszázemeletes felhőkarcolók,
ahol kétmillió ember préselődhet doboz-szobákban.
Gombnyomásos világban így élje a szemellenzős
szürkeség kilúgozott hétköznapjait.
Altatóval húnyja álomra szemét, hogy másnap reggel
futhasson
a futószalag-jelenbe
és parkolóhelyet keressen kocsijának.
Kvarclámpa adja a Napot és esténként
hidegfényű neoncsövek a Holdat!
A kattogás, vibrálás, zúgás gépi világa egyre gyorsabb
és őrjöngő forgatagában lihegve loholunk, üres belsővel,
kongó bádogdobozként.

Az Ember is szám lett, sok milliárd apró
nulla sorakozik fel a szakemberek mögött,
akik az „Egyes” számot viselik.
Mindenkit besorolnak a komor
Elmélet rekeszeibe, tekintet nélkül arra: kiben mi rejlik.
A létszám a fontos, ennyi és ennyi millió féreg kerüljön a
Térdet és Fejet hajtók rekeszeibe.
Némán kell tennie azt, amit Tudós
Teória szerint tennie kell!
Agyunkból kiszűrik a Gondolatot,
Ereinkből az Érzelmet, Szívünkből a Romantikát.
Cserébe megkapjuk érte a modern Technikát...
Fejünk felett műholdak keringenek és korunk
Művésze egyre inkább a Mű és a
Vész idegtépő keverékét hajítja elénk, legyen a Mű
akár festmény, dallam, vagy színdarab.

Ülök az Érzelem, Szeretet, Emberiesség
és Gondolat romjai között.
Megtépett köntösöm foszlányait lengeti
az atom-ventillátorok mesterséges szele.
Nem azt siratom, ami Felépült, hanem azt,
ami Romokban hever ...

Hová lett a Renaissance színes varázsa? Merre jár a Fantázia, hol a formák harmóniája,
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J ÖVEDELMEZŐ ÜZLET — ROSSZ ÜZLETEMBEREK
– Néhány újabb megjegyzés a magyarországi idegenforgalomról –
Írta: Kőmíves Imre
Az Új Európa augusztus-szeptemberi számában, az 1969 évi adatok
alapján már kifejtettem, hogy milyen jövedelmező üzlet Magyarországnak az idegenforgalom. Az 1970-ről közzétett adatokból kiderül, hogy
az idén még jobb üzlet lesz az idegenforgalom, mint tavaly volt. A Belkereskedelmi Minisztérium idegenforgalmi osztályának tájékoztatása
szerint ugyanis 1970-ben az idegenforgalomból eredő devizabevételek
összege mintegy 30 százalékkal magasabb lesz az 1969. évinél, tehát
valószínűleg meghaladja majd az 1 milliárd forintot – devizában.
Az 1970. évi idegenforgalomnak egyik legérdekesebb sajátossága,
hogy a mintegy 25 százalékos forgalomnövekedés teljes egészében a
nyugati államokból jövő turisták számának a növekedésére vezethető
vissza. Főleg három országból nőtt különösen jelentősen a Magyarországra látogató turisták száma: nevezetesen Nyugat-Németországból,
Ausztriából és az USA-ból. Ugyanakkor a szocialista országok irányából
jelentősen lecsökkent a Magyarországra látogató turisták száma. Három
országból, Jugoszláviából, Lengyelországból és Kelet-Németországból
ugyan nőtt a turisták száma, de a többi országokból jelentősen visszaesett. Főleg a Romániából és a Csehszlovákiából jövő látogatók számának visszaesése feltűnő.
Amilyen jó üzlet – legalábbis egyelőre – az idegenforgalom Magyarország számára, annál furcsább, hogy milyen rossz üzletemberek a
hazai rezsim vezetői. Bár az utóbbi 2-3 évben sok modern szálloda épült
a Balatonnál, Budapesten, és még néhány más idegenforgalmi szempontból fontos helyen, ez nem változtat azon a tényen, hogy Magyarországon ez idő szerint a szállodai ágyak száma az 1937. évinek csak 72
százaléka. Ehhez figyelembe kell vegyük azt a tényt is, hogy most 3
millió körüli turistát kell elhelyezni, az 1937. évi 383 ezer turistával
szemben. Hogy a szállodahiány egyelőre nem okozott katasztrofális
méreteket, ez arra vezethető vissza, hogy a „külföldi” turisták zöme –
magyar. Egykori menekülő, aki időközben amerikai, vagy svájci, vagy
német állampolgár lett és most hazalátogat. Nem szállodában száll meg,
hanem rokonainál. De hogy a szállodahiány, a férőhelyek számának
lassú emelése előbb-utóbb komoly bajokat, az idegenforgalom katasztrofális visszaesését idézheti elő – ez kétségtelen. A „Figyelő” című hazai
gazdasági szaklap finoman erről csak így ír: „A szállodahiány egyáltalán
nem növeli az ország idegenforgalmi versenyképességét.”
De a szállodahiányon kívül sok más hiányosság is tapasztalható az
idegenforgalmi fronton. A Balatonnál például az idén súlyos víz- és
áramellátási zavarok bosszantották az üdülni szándékozókat. Szinte
állandó zavarok voltak a sör és más üdítőital-ellátásnál. A vendéglői
ellátás időnként katasztrofálisan rossz volt. Az illetékesek magyarázata
szerint „krónikus a vendéglátóiparban a munkaerőhiány”. Hiba az is,
hogy a híres magyar gyógyforrások legtöbbjénél egyáltalán nincs korszerű szálloda, vagy csak nagyon kevés a férőhely. Számos más hiányosság is akad még, például, hogy nem gondoskodnak megfelelően a
vendégek részére szórakoztató programról, rossz a közlekedés, nincs
elegendő autóbusz a vendégek rendelkezésére, stb., stb.
Hiába jó üzlet az idegenforgalom – a rossz vezetés, a „szocialista
hozzá-nem-értés” könnyen leronthatja ezt a ma még jó üzletet is.
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KIS MAGYAR HÍREK
D. Kapótsy Béla közgazdász, New
York város egyetemének könyvtárosa „A
magyar abortusz tragédia és következményei” című demográfiai tanulmányát a
Nemzetőr 1970-es évkönyve közölte.
Magyarországon 1956 és 1968 között
2,098.514 terhességet szüntettek meg
művi beavatkozással, ugyanezen idő alatt
az élve születések száma 1,925.792 volt.
Tudományos demográfiai előbecsléssel
megállapítható, hogy 1985 körül a magyarság lélekszáma csökkenni kezd, hacsak valamiféle előre nem látható tényező
nem érezteti hatását. Az USA népszámlálási irodájának előbecslése szerint Magyarország népessége 1990-ben kedvező
körülmények feltételezésével 11,651.000
lesz,
kedvezőtlen
feltételekkel
10,425.000.
A jelenlegi létszám 10,314.00. Az
utolsó húsz évben a lakosság 16.6 százalékkal (az elmúlt öt évben 1.4 százalékkal) növekedett.
*
Hosszas előkészítő tárgyalások után
Clevelandben a State University elhatározta, hogy az 1970/71-es tanévtől kezdődően a magyar nyelv és irodalom tanítását
felveszi rendes tantárgyai közé. A magyar
nyelv oktatása így egyenjogú lesz az
egyetemen eddig is tanított francia, német, spanyol és orosz nyelvvel. Az egyetem rendes növendékei közül, akiknek
egy nyelvet kell tanulni, ezek után választhatja a magyart és aki nyelvtanár akar
lenni, a kötelező második nyelvként a
magyart is felveheti. A magyar tanszék
felállításával kapcsolatos jelentős költségeket az egyetem viseli. A magyar nyelv
és irodalom professzora Oszlányi Róbert
lesz, aki az egyetem német professzora.
Oszlányi professzor a „Magyar Társaság”
s az „Árpád Akadémia” tagja.
*
A clevelandi „Krónika” új kötete $
4.50. Megrendelhető: Magyar Találkozó
Állandó Titkársága, Grace Ave 1425,
Cleveland, Ohio 44107, USA.

FEKETE ISTVÁN:

I NDULNAK A GÓLYÁK
– Részlet a „Kele” c. regényből –
A csapatban valami meglazult. Már reggel óta érezni
lehetett, hogy nincs minden rendben, és most kivált egy
öreg gólya és széles szárnnyal körözni kezdett. A fiatalok
szívesen mentek volna a magányos vándor után, de a
vezetők nem tágítottak, mert nem volt még itt a pihenés
ideje.
A rend tehát nem bomlott meg, csak egy gólya vált
ki, a többi ment előre kérlelhetetlen egyformasággal.
– Majd utánatok megyek – intett szárnyával az elmaradt vándor, ám ebben a szárnycsapásban majdnem annyi
szomorúság volt, mint mikor egy ember azt mondja:
Isten veletek.
– A nagy víznél elérhetsz bennünket – intett a csapat
vissza, de szemükben megvillant valami, és testükön
átborzongott a búcsúzás. Tudták, hogy viszontlátás nincs,
és a nemzetség eggyel kevesebb lett. Ha majd leszállnak
valahol, talán számadást tartanak, hogy mennyien maradtak, talán visszaszáll egy pillanatra emlékezetük az elhagyotthoz, de most erre nincs idő. Előttük a tér, amelyet
meg kell még ma járni, előttük az idő, amelybe ez a tér
éppen belefér – tűnődni nem lehet. A csapat minden tagja
érzi a hiányt, mintha társuk helye üresen velük repülne,
de ezen segíteni nem lehet, mert a segítség többe kerülne,
mint a veszteség. Előre, előre az évmilliós országúton, az
ősök százezerszer megjárt útján, előre, könyörtelenül
elhányva a fogyó életet, a jövendő élet nevében.
A békák, kígyók, gyíkok eltűntek; a szöcskék és sáskák megfogyatkoztak, a fiatalok éhesen ébredtek a fészek
peremén, egér az idén nem sok volt, hát indulni kellett,
mert elfogyott az élelem. A nagy utat éhesen megtenni
nem lehet, és azt se lehet megvárni, hogy a fiatalok meggyöngülve, kalandvágyóan és erőtlenül vágjanak neki az
útnak. A csapaton végigszaladt az indulás intő rezdülése,
az érzéketlen tollak alatt érezni lehetett messze idegen
tájak üzenetét, és a felhők formája, az ég színe, a szél
őszies sziszegése is mind, mind azt mondta:
– Indulás!
A gólyacsapat ekkor tűnődve állt a patakparton, és
egyetlen mozdulat sem árulta el ezt a belső parancsot.
Egyik még vakaródzott is, a másik ásított, de mindenik
pontosan tudta, hogy ha most valamelyik öreg kiterjeszti
a szárnyát, és egy-két lépéssel ráugrik a levegőre: akkor
már megállás nincs.
És most utaznak. Kora délután van még, alattuk ragyog a kései nyár, előttük valahol messze a Dél meleg
kamrája, és mögöttük, a meg nem született nappalok
titokzatos ismeretlensége mögött: a szárnydermesztő,
hideg félelem, az éhség és elmúlás.
Az elhagyott testvér helye hidegen úszik velük és
bennük, de az a másik aggódás sokkal nagyobb, és a
kisebbnek hallgatnia kell. Ott repül az elhagyott gólya
párja is, de nem érez többet, mélyebbet, fájdalmasabbat,
mint akármelyik csapatbeli. A párok élete szétszakadt. A
fiák már itt repülnek, a cél elérve, a nemzetség jövője

biztosítva, további kötelékre szükség nincs, az csak rossz
lehet. A tavasz fokozódó lángolása meghozta a párosodást, a fészekrakást, a fiókákat; a nyár a gondot, türelmet,
fáradozást, örömet, s a vénasszonyok nyarának hűlő
éjszakái elsorvasztották a szálakat, melyek összetartották
a családot. És ekkor, a nyárvégi tűnődés hallgatagságában mind erősebben szólaltak meg a régi szálak, amelyek
– ha el is hallgatnak, kisebb időre – mindig voltak, vannak és lesznek: a csapat és a nemzetség időtlen összekötői.
Alulról a sárga tarlók szikkadt melege most szinte
mellbe löki őket, és a csapatvezetők egyszerre mozdulatlanra fogják szárnyukat. Ez a levegő meleg és sűrű, csak
rá kell feküdni, a hegyes, piros csőrt nekiszúrni az iránynak, s akár aludnia is lehet.
Jó ez a pihenő repülés. Kicsit lassúbb, mint amikor
verdesnek a szárnyak, de ez nem baj. A vándormadár
számadásában – aminek nem is számadás a neve – ez is
benne van. Benne az ösztönök csalhatatlan mérlegelésében, az idő, az izmok, a távolság, a levegő, időjárás minden lehetőségében, ami nem is lehet másként, vagy csak
rövid ideig, mert ha véglegesen megváltozik, vagy elmúlik valamelyik: az maga az elmúlás.
A nap lassan közeledik a nyugati éghez, és fent hűvösödik a levegő. A szárnyak újra meglendülnek, a fiatalok
megérzik az öregek tudását, hogy mennyi van még viszsza; felettük hidegen pompáznak a bárányfelhők, alattuk
elnyúlnak a napközben hasas kis gomolyfelhők, a sárga
tarlók megbámulnak lassan, és az erdők zöldje fekete
lesz, mint a közelgő éjszaka.
A csapatvezetők keringeni kezdenek. A föld mind
közelebb, közelebb emelkedik. Alattuk tópart, sásos nagy
rét, a másik oldalon kopár homokdomb, öreg fák. A kör
arrafelé szűkül, és minden gólya tudja, hogy máshova
szállni nem is lehet. Kinyújtják hosszú lábukat, ugranak
egyet-kettőt a föld érintésétől, a szárnyak még csapkodnak, de aztán összezárulnak szépen, mint amikor a fáradt
munkás ölébe ejti a kezét.
Körülnéznek.
– Itt pihentünk meg máskor is – mondja az öregek
szeme –, kapkodjunk össze, amit még lehet. A nádashoz
közel nem megyünk, az erdőhöz közel nem megyünk, és
itt a fákon megalhatunk. Vigyázzatok!
A csapat szétszóródik, és az alkonyodó délutánban
huszonkilenc gólya vadászik szöcskére, békára a tó melletti réten. A harmincadik valahol elmaradt.
Elmaradt, ami annyit jelent, hogy nincs. Hogy miért
maradt el, az a csapatot nem érdekli, bár tudja. Csattant
valami, sziszegett valami, és a szép öreg gólyának fájdalmasan megütötte valami a szárnyát.
– Fene egye meg, elhibáztam ezt a dög nagy állatot –
mondta valaki.
– Húzz még egyet oda!
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Újra az a csattanás, újra a sörétek sziszegése. – Kár a
patronért.
Ennyi volt az egész. Két ember – két fiatal ember –
ment haza vadászatból, és úgy próbaképpen rálövöldöztek a gólyákra, melyek a fiaiknak vitték az ennivalót.
– De azért kapott a büdös – mondta az egyik –, láttam, megbillent.
A fiatalemberek aztán hazamentek, fegyverüket tisztogatták – rendes fiúk voltak –, és szerelmes levelet írtak
kedves, fiatal lányoknak. A levelekben rózsáról, alkonyatról, fájdalomról, hűségről, békés otthonról, gyengédségről volt szó, a gólyát nem említették.
A szerelmes levelek szépen sikerültek. Holdfény
csörgött bennük, az öreg gólya pedig állt a fészek szélén,
lüktető szárnycsontjára gondolt, és néha odanyúlt csőrével, hogy a fájdalmat kivegye. A fájdalom azonban mély
volt és kivehetetlen. A sörét a csont mellé szorult, feszített és égetett.
Pedig szép, nyugodt éjszaka volt. A fiak felnőttek
már, ott gubbasztottak a fészekben, az asszony néha
ránéz, mert érzi, hogy baj van, a hold felkelt a mocsárból,
és a levegőnek vándorlásszaga kezdett lenni.
Megmozgatta szárnyát, és újra visszacsukta. Nem,
nem törött, de ami benne van, az rossz, és még rosszabb
jön. A fájdalom nől, és a fájdalom eszik. Hogy az életét
megeszi-e ez a fájdalom, nem tudja. Előre nem gondol,
mert előre tudni semmit nem lehet, de a pillanatok nehezek, és még nehezebbek lesznek.
A fészek a faluvégen van, egy villám csapta nyárfán,
melynek csak egyik fele él, a másik halott. De a halott
része már nagyon régen halott, és az élő része nagyon
régen él. A fészek szinte időtlen. Ő rakta valamikor, de
hogy hányadik vándorlás után, arra nem emlékszik. Régen s ez egyenlő a végtelen múlttal.
A nagy fa mögött cigányputri lapul a malomgát mellé, és előtte csőszház van, ami nem sokkal nagyobb a
putrinál. A különbség csak annyi, hogy a csőszház mellett kert van, bekerített udvar, és a kerítés karóin köcsögök száradnak. A cigányputri mellett nincs kert, és nincs
kerítés. A végében egy kordé nyugszik rúdjára hasalva,
és – kicsit odébb – egy szamár legel, már amikor legel.
Többnyire gondolkodik. Ha rossz idő jön, nagyokat ordít.
Ilyenkor az öreg cigány nem fogja be. A neve Balambér,
és mint időjós faluszerte ismeretes. Szénagyűjtés és gabonahordás Balambér hozzászólása nélkül nem történik,
és ha Balambér nemcsak ordít, de még hempereg is: –
jégesőre, felhőszakadásra van kilátás. Ilyenkor tanácsos
az aprójószágot fedél alá hajtani, nemkülönben a kaszát a
padlásablakból bevenni, mert a mennykő – a fene a gusztusát – szereti az ilyen hegyes vas holmikat.
De Balambér most nem látszik – ezüst párában úszik
a táj –, az öreg gólya a fa árnyékáról tudja, hogy még
nem múlott el fele az éjszakának.
Az előbb Hu járt erre, a bagoly, és csendesen leszállt
a szomszédos ágra, megforgatta buksi fejét, mintha azt
kérdezte volna:
– Mi újság?
Az öreg gólya meg se mozdult, mintha azt mondta
volna:
– Semmi.

SOROK F EKETE I STVÁNRÓL
A második világháború utáni korszak egyik legnépszerűbb, és Passuth László mellett legolvasottabb írója volt az ebben az évben elhalálozott Fekete
István. Írói hírnevét még a háború előtt alapozta
meg „A koppányi aga testamentuma” című történelmi regénye, 1939-ben pedig „Zsellérek” című
megható regényével megnyerte az Egyetemi Nyomda pályadíját.
Mezőgazdasági szakember és számos agrártudományi írása jelent meg. De az irodalomtörténetbe
állatregényeivel írta be a nevét mindörökre. „Csi”,
„Lutra”, „Kele” és „Bogáncs” ezek a művek. A
Bogáncs kutyatörténetéről film készült. Fekete
István művészi igényű ismeretterjesztő kisfilmjeivel
is klasszikusan gazdagította a magyar kultúrát, „Halászat” című könyve pedig hézagpótló szakmunka.
A „Pepi-Kert” a szarvasi arborétum története és
leírása. Remekbeszabott, bájos, hangulatos két népszerű ifjúsági regénye, a „Tüskevár” és a „Téli berek”.
Természetábrázolásának mesterkéletlensége és
hitelessége, a meseszövés szelíd lendületessége, a
kifejezés csendes, mesélő egyszerűsége a műfaj
klasszikusává emelik Fekete Istvánt, akinek írásai a
háborút követő vigasztalan évtizedekben vigasztalást hoztak száz- és százezer magyar olvasónak.
– Úgy?
– Úgy!
A bagoly azután elrepült tanakodva, hogy mi baj lehet gólyáéknál, merthogy valami baj van, azt megérezte.
A gólya pedig elgondolkozott a bagoly megjelenésén,
akit már régen nem látott. És éppen most...?
Reggel sokáig álltak tűnődve a csonka fán. Végül az
asszony feldobta magát a levegőbe, s a fiák utána szálltak. Később az asszony egyedül visszajött – a párság
kötelékei még tartottak egy kicsit –, és odatelepedett
párja mellé. Ránézett:
– Az ember?
– Az ember.
Aztán csak álltak. Az úton szekerek ballagtak a malom felé, az ostorok pattanása néha végig- vágott a víz
felett, az emberek kiáltása hamar elhalt a széthulló nyár
lágy szalmájában, s a két gólya csak állt.
– A csapat együtt van – mondta az asszony.
Az öreg gólya csak bólintott. A csapat együtt van és ő
nem érzi a vándorlás hívogatását. Nem érzi úgy, mint
máskor. Az a kis ólomdarab a szárnyában elszakított
valamit; elszakította a messzeség fonalát, eltörte a vágy
végtelen ívét és óvatosságot ültetett helyébe. Ez az óvatosság ma még csak tapogatódzás, de holnap vagy holnapután igen lesz vagy nem. Élet vagy elmúlás. A kettő
között alig van kis különbség, de ez a hajszál: most minden. Neki minden. Az asszonynak nem sok, s a csapatnak
alig valami. Így van.
Amikor párja felszállt mellőle, kibontotta szárnyát ő
is, és úgy repült a rétre, mintha semmi baja nem lenne.
Amíg repült, csak a szárnyára figyelt. A levegő egyfor22

mán simogatta mindkettőt, és az egyik egészséges volt, a
másik beteg. Ezt a szárnyat figyelte az öreg gólya –
mintha a másik nem is lett volna –, s ez a szárny most azt
mondta:
– Nem!
A réten együtt járt a többivel. Evett, vadászott, mint a
többi, de most minden mozdulat más volt, mint máskor.
Minden mozdulat beleütközött abba a kis ólomdarabba,
és azt mondta:
– Nem!
S ezt tudta ő, és tudták a többiek is. Nem néztek rá,
nem figyelték, de önkéntelenül ellépett mellőlük, mert
idegenek lettek és idegen lett ő is azoknak. Magányos.
De azért jól evett és sokat, és később ismét közéjük ment.
Az idegenség megmaradt, de elhagyni magát nem szabad. Délután ő szállt fel először a levegőbe, s a család
azonnal követte az alvófához. Repülésén nem látszott
semmi, s amíg így repül, addig parancsol is.
Komoran ültek az ágon az öregek, és figyelve a fészek körül a fiatalok. Augusztusi délután volt. Álmos
nyárvége, poros alkony, ami melegen úszik az este felé.
A malom körül szekerek álltak; a gát vize sötét volt és
meleg, mint a sár, a malom előtt a fűzfák délutáni lélegzete összekeveredett a meleg liszt, erjedő mocsár és lótrágya szagával. Az ökrök nyugodalmasan kérődzőttek,
az emberek még nyugodalmasabban pipáltak, és ha
mondtak valamit, csak azért mondták, hogy el ne aludjanak. A vásott csizmák, repedezett nadrágszíjak, foltos
kabátok, szutykos pipák, izzadtság és fekete körmök a
nyárhoz tartoztak, a nyugodalmas, félig pihenő nyár
végéhez, s ennek homályos tudata olyan volt, mint az
álom.
Vége az aratásnak; megkapta mindenki a részét,
ahogy dolgozott, s a malom lágy dörmögésében, mintha
a téli pihenés puha, nagy macskája dorombolna.
Mozdulatlanul ültek a gólyák a fészek körül, a vén
nyárfán levél se rezdült, de a fiak és anyjuk úgy érezték,
hogy az apa nincs velük a vándorlás vágyódásában. Ott
álltak mellettük, mégis távoli lett és idegen, akit sajnálni
is lehet, de akihez mind kevesebb közük van.
Az árnyékok elmúltak már, Csi népe – a fecskék – ittak a gát vizéből, a szekerek puha pattogással eldöcögtek
a falu felé, és a cigányputri mellett Balambér unottan
csapott egyet-egyet a farkával, mert más tennivalója nem
akadt. Hosszan gondolkodott, hogy ordítson-e, de a levegő olyan száraz volt, mint a törek, amiből esőt, vihart
kisilabizálni semmiképpen sem lehetett. Tehát nem ordított, csak fülével billentett egyet-kettőt, mert az idő reménytelenül állandónak mutatkozott, és Balambér soha
nem csapott még be senkit hamis jóslatokkal. (Lehet,
hogy az emberek ezért gondolták róla, hogy „szamár”, és
ezt Balambér nem tudta, és amilyen bölcs volt, nem is
akarta tudni.)
*
Így jött el az este észrevétlenül és puhán, mintha nem
a percek éles határvonala hozta volna a sötétséget, hanem
az idő lágy szalagja, amely láthatatlan keréken mozog,
lemerülve a sötétségbe és felmerülve a sötétségből.
A hajnal mintha csodálkozott volna:
– Hát a gólyák még itt vannak?

BARÓTI SZABÓ DÁVID:

A MAGYAR IFJ ÚSÁGHOZ
Serkenj fel, magyar ifjúság!
Ím, nemzeti nyelved,
Egy szép nemzetnek bélyege, veszni siet.
Fogj tollat; kezdj íráshoz; kezdj szóba vegyülni
Lantos Apollóval nemzeted ajka szerént.
Nincs s nem is lesz ennél tehetősebb eszköz: ezen
kap
Minden eszesb ánglus, francia, német, olasz.
S mely szép versekkel telnek sajtói naponként!
Mint hordják hozzád!... mely ragadozva
veszed...
Mint telik a külsők szédítő kéncsivel honnod!
Mint pusztul Árpád hajdani nyelve, neme!
Serkenj fel mély álmodból, és szánd meg hazádnak
Nyelvét, mely ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.
1777
A csősz felesége levett két köcsögöt a karóról, a csősz
– megérkezve éjszakai őrködéséből – igazított egyet a
fűrészbakon, ami látszólag nem jelentett semmit, mégis
annyit jelentett, hogy rendetlenséget talált a ház körül,
ami mindenképpen tűrhetetlen, s most ő, hogy hazaérkezett, rendbe tett mindent. Felesége elébe tette a tejet és a
kenyeret.
– Ha nekem is csak annyi dolgom lenne, hogy a bakon lökök egyet, én is úr lennék.
– Nem állt egyenesen.
– Úgy állt, ahogy az este itthagyta. Talán elaludta
kend a szemét az éjjel, és most másként látta.
A csősz nem válaszolt. Nyelte a tejet nagy darab kenyerekkel. Mit válaszoljon? Az, hogy aludt az éjjel őrködés helyett: természetes, de miért hányja most fel a felesége, amikor máskor biztatta rá. A fene egye meg a bakot.
Ásított
A kutya kiment, bejött a földes konyhába, felette legyek zümmögtek.
A gát vize párásán füstölgött.
Az öreg gólyák kelepeltek egy sort, a fiak hallgattak,
s a kelepelés szétszóródott a reggelben, mint a tanácstalanság.
Megmozdultak, körülnéztek. A táj, a fészek környéke, az öreg fa, a gémeskút, a ház rásodródott a ballagó
idő szalagjára, s a gólyák feldobták magukat a levegőbe.
A réten már ott ácsorogtak a többiek. Látszólag tétlenül, semmit nem várva, semmivel nem törődve, ám mindenki érezte a messzeség hívogatását. A csapatvezér
lépett egypárat, szétcsapta szárnyait, a mozdulatlanság
megtört, a levegő suhogni kezdett, elsüllyedt alattuk a
rét, a patak, a malomgát vize, s amikor kitárult a messzeség: elindultak dél felé.
A fészekre, az otthonra már nem gondolt senki.
Előre! Vár a nagy víz, az idegen folyók, az idegen
mocsarak, vár az idő, ami szép és jó, meleg és élelemmel
teli, és másutt kell eltölteni.
Előre! A látszólagos rendetlenségben is rend van, érzik egymást, érzik a csapat összetartozandóságát, érzik
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mind lejjebb, mert a társak már eltűntek a messzeség
párájában.

önmagukat és szárnyukban a csapat minden szárnyát.
Tudják, hogy valahol baj van, figyelnek rá, és amikor a
beteg szárnyú öreg gólya kiválik közülük, a közösség
halvány részvéte mögött megnyugvás is van, hogy most
már csak egészséges szárnyak viszik a nemzetséget dél
felé.
Délután van még, szikrázó augusztusi délután. A
nagy réteken fonnyad a sarjú, a virágok megfakultak
már; a kertekben kesernyés illata leng a kapornak, sárgul
az uborka, idei verebek csiripelnek értelmetlenül a bokrok hűsén, a felhők nem mozdulnak, az ég porosán szürke, mint az unalom, csak egy magányos gólya köröz fájó
szárnnyal, tűnődve az idegen vidék felett, mind lejjebb,

*
Idegen táj forgott alatta, amint elgondolkozva szántotta a köröket és lassan ereszkedett lefelé, hogy jobban
körülnézzen. A falu végén a patak ismerős volt, mert
minden patak ismerős, s a különálló faluvégi ház barna
nádteteje is kedvére volt, mert a nád is ismerős, akár a
nyári zöld, akár a téli sárga. A ház kéménye meggondoltan füstölgött. Az udvar nagy, a kert még nagyobb, és
nem messze a kert alatt a patak.
Ereszkedett. A körök szűkültek...

LÉVAY JÓZSEF

MIKES
Ah! mért nem szállhatok hozzád szülőföldem,
Mikor minden bokrod régi ismerősem!
Mért vagy szolgaságban,
Gyászos rabigában,
Oly hosszú időkig!?
Ha feléd indulok, lelkem visszatartja
Az édes szabadság bűvös-bájos karja,
Vissza mind a sírig.
Itt eszem kenyerét a török császárnak,
Ablakomra titkos poroszlók nem járnak
Éjjeli setétben
Hallgatni beszédem
Beárulás végett...
Magános fa vagyok, melyre villám szakad,
Melyet vihar tördel, de legalább szabad
Levegővel élhet.
S egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,
Nagy Törökországban,
Körülöttem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában.

Egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását,
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,
Nagy Törökországban;
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában!
Peregnek a fákról az őszi levelek,
Kit erre, kit arra kergetnek a szelek
S más vidékre száll a
Csevegő madárka
Nagy Törökországból:
Hát én merre menjek, hát én merre szálljak,
Melyik szögletébe e széles világnak
Idegen hazámból?
Zágon felé mutat egy halovány csillag,
Hol a bércek fején hókorona csillog
S a bércek aljában
Tavaszi pompában
Virágok feselnek ...
Erdély felé mutat, hol minden virágon
Tarka pillangóként első ifjúságom
Emléki repkednek!
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

M AGYAR POÉZIS DÍSZE , OSZLOPA
– Baróti Szabó Dávid –
A háromszéki Baróton született Szabó Dávid 18 éves
korában lépett a jezsuita rendbe, tanár lett és amikor II.
József feloszlatta a rendet, világi papként tanított tovább.
1787-ben a nálánál húsz évvel fiatalabb Kazinczyval és a
még fiatalabb Batsányival együtt alapítja meg a „kassai
társaságot” s ez a kis írói szövetség indítja meg az első
magyar nyelvű irodalmi folyóiratot, a „Kassai Magyar
Múzeum”-ot. A folyóirat néhány év múltán megszűnt,
Batsányit és Baróti Szabót ellenben életreszóló barátság
fűzte egymáshoz. Megható bizonyítékát találjuk ennek
Batsányi feljegyzéseiben: „Búcsúzólevelét – tudniillik
Szabó Dávidét –, melyet halála előtt nem sok idővel igen
erőtlen és reszkető kézzel írt vala hozzám, mély megilletődéssel olvastam, – ő benne vesztvén el legrégibb és
leghívebb pályafutó bajtársamat; valamint a haza is egyik
legjobb, tudós fiát s a magyar nyelv és poézis egyik legfőbb díszét és oszlopát”
Eredeti munkáin kívül három fordítása nevezetes. Lefordította, illetve magyar hexaméterekre írta át egy francia jezsuita latin nyelvű tankölteményét, amely „Paraszti
majorság” címmel jelent meg. Ugyancsak hexaméteres
formában ültette át Milton „Elveszett paradicsom”-át, és
késő öregségében készítette el Vergilius „Aeneis”-ének,
valamint tíz eklogájának fordítását. Költeményei 1777ben vaskos kötetben látnak napvilágot. Könyvének teljes
címe: „Új mértékre vett különb verseknek három könyvei, melyeket szerzett Esztergom-megyebeli pap, erdélyi,
baróthi Szabó Dávid, mostan a kassai főiskolában az
ékesen szóllásnak királyi professzora.”
Ezek a versek nem igen emelkednek túl az alkalmi
költészet színvonalán. Jobbára névnapi köszöntők, egyházi elöljárók, barátok, pártfogók magasztalásai; egy-két
nemesebb indítású, ódai zengésű versen kívül unalmas
episztolák, nyájas anekdoták. – Miért kerekedett mégis e
versek körül szokatlan hevességű és csaknem egy évtizeden át tartó irodalmi háborúskodás? Mert Baróti valódi
költő-reformer volt, s vakmerő kísérletezései során nem
riadt vissza a legképtelenebb szó- és mondatfűzésektől,
elavult vagy maga-gyártotta szavak, tájnyelvi kifejezé-

sek, fordulatok alkalmazásától sem. Verseiben hemzsegnek az efféle hajmeresztő inverziók: „Bűn minden kárát
mondani tudja ki meg!” Vagy: „Estefelé leveled, második éri kezem.” Néhol már az értelem is elvész a szórend
képtelen összevisszaságában.
Ezen a ponton jogosan rótták meg, hogy tudatosan
vét a természetes magyar szórend ellen és ezzel megrontja nyelvünket. Barótit megdöbbentették a súlyos vádak.
Újító merészsége alább hagyott és verseit az újabb kiadásokban már javított, „megegyengetett” formában adta
közzé. Érdekes, hogy Arany János ezeket az utólagos
javítgatásokat nem tartotta szerencsésnek: inkább sajnálnivalónak. „Én megvallom, inkább szeretem Dávidot
nyers újításaival nyelve merész hibái és szépségei közepett az első kiadásban, mint a harmadiknak józan
correctiói után.”
Baróti Szabó érdeme azon túl, hogy az antik mértékek használatával a magyar verselés formakészletét
megújította és gazdagította, – abban áll, hogy új költői
nyelvet teremtett. Olyan nyelvet, amelyen majd Virág
Benedek Dayka Gábor, azután Berzsenyi és Vörösmarty
szólal meg. Kereste a szokatlant, a nagyszerűt; a páthosz
fensége, az ódai szárnyalás nála jelenik meg először.
Semmi sem állt messzebb tőle, mint korának ízlése, érzelmes lágysága, Kazinczy affektáltsága. Lenézte a
könnyed játékosságot, az ő nyelve súlyos, tömör matéria,
amely nem tűr lazaságot, oldottságot. Néhány verse ma is
elemi erővel hat ránk. Ilyen a „Magyar ifjúsághoz” című
vagy zengő elégiája: „A holdhoz” és a leginkább ismert,
nagy erejű költemény, az „Egy ledőlt diófához”. És aligha tudjuk meghatottság nélkül olvasni az aggastyán költő
szelíd melankóliájú, egyszerűségében monumentális
sorait, amelyekkel az élettől búcsúzik?
Örökre tedd le sípodat,
Öreg Szabó, menj haza:
Akaszd fogasra lantodat,
Elúnta már a haza...
80 évet élt, a komárom-megyei Visten van eltemetve.
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

BOLONDOS G YURKA
Hol volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, kidőlt
kemencének bedőlt oldalában – volt
egyszer egy szegény ember. Ennek a
szegény embernek volt három nagy
legényfia s egy bikája. Nem is hagyott egyebet rájuk, amikor meghalt,
csak ezt a bikát s egy kötelet. A
három legény, még el sem torolták
az apjukat, összeverekedett afelett,
hogy melyiké legyen a bika hármuk
közül. Amikor aztán istenesen
vérbeküpülték
egymást,
abban
egyeztek meg, hogy építenek hárman
három pajtát, a bikát eleresztik, s azé
lesz, akinek a pajtájába fut.
Hej, épít a két idősebb legény
olyan pajtát, hogy a király is ellakhatott volna benne, a kisebbik pedig,
aki egy kicsit bolondos is volt szegény feje – nem is hívták másként,
csak bolondos Gyurkának – nyírfavesszőből tákolt egy pajtácskát. No,
bezzeg kacagott a két idősebb legény, s már előre csúfolódtak Gyurkával, hogy a bikának majd csak
több esze lesz, mint neki.
Jól van hát, no! Kieresztik a bikát
az udvar közepébe. Rekkentő meleg
nap volt, s a szegény bika olyan
erősen legyezett a farkával, hogy
nem találta a helyét. Csak nagyot
szökik egyet, megtáncolja magát, s
egyenest béfut a bolondos Gyurka
pajtájába.
No, volt irigykedés! De Gyurka
egy kukkot se szólt, kötelet kötött a
bika fejére, s elindult vele a vásárra.
Amint mendegélne, az út mellett
csak nyikorogni kezd egy odvas
fűzfa. Megáll Gyurka, s azt kérdi a
fűzfától:
– Talán bizony megvennéd ezt a
bikát?
A fűzfa még jobban nyikorgott.
– Adsz érte negyven pengő forintot?

Még erősebben nyikorgott a fűzfa.
– Hát jól van – mondja Gyurka –,
látom, hogy most nincs pénzed, majd
két hónap múlva erre járok, s akkor
fizesd meg.
Azzal megkötötte a bikát a fához,
s elment haza.
Kérdik otthon a bátyjai:
– No, te bolond, hol hagytad a
bikát?
– Eladtam jó pénzért, negyven
pengő forintért.
– Kinek, te világ bolondja?
– Egy fűzfának! Azt mondotta,
hogy két hónap múlva meg is fizeti.
Hej, nagyot kacagnak a legények!
– Csak kacagjatok – mondta
Gyurka – megmutatom én, hogy lesz
pénz.
Eltelik két hónap, s Gyurka elmegy a fűzfához. Mondja neki:
– Hé fűzfa! Eljöttem a bika áráért, kitelt a két hónap.
De a fűzfa csak hallgatott; nem
fújt a szél most, hát nem is nyikorgott.
– Mit?! Te nem is szólasz? Mindjárt fizesd meg azt a negyven pengő
forintot, mert ha nem, rútul jársz!
Bizony, csak nem szólott a fűzfa.
Aj, megmérgelődik Gyurka, fogja a fejszéjét, s olyant döndít a fára,
hogy mindjárt kidőlt a gyökeréből.
Hát mit lát a gyökér alatt?! Egy üst
aranyat.
– No – mondja Gyurka –, a
negyven forintot elviszem az adósságba, a többit interesbe.
Kiemelte az üstöt, hátára vette, s
szépen hazaeregélt. Látják otthon a
bátyjai a tementelen sok aranyat; haj,
de csak most fogja el igazán az
irigység őket! Össze is súgnakbúgnak éjjel, hogy megölik azt a
bolondot, s a pénzből ők majd ketten
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boldogul élnek. De Gyurka nem
aludt, meghallotta, hogy miben mesterkednek a bátyjai, s még jó hajnalban fölkelt, s egyenest a királyhoz
ment panaszra.
Bémegy a királyhoz, s elémondja
a panaszát, s mindent, hogy s mint
történt. Ott volt a királynak a leánya
is, akinek az a betegsége volt, hogy
semmivel a világon meg nem tudták
kacagtatni. Amikor a bolondos
Gyurka panaszát hallotta, olyan
hangosan elkacagta magát, hogy az
egész udvar népe összefutott ijedtében.
– No, te legény – mondta most a
király –, én megfogadtam, hogy
annak adom a leányomat, aki meg
tudja kacagtatni, legyen az akármiféle rendbéli ember fia. Én a szavamat
meg is tartom, neked adom a leányomat fele királyságommal, a bátyáidat pedig karóba húzatom.
– Vagy ne, fölséges királyom –
mondta a bolondos Gyurka –, talán
nem is érdemesek olyan nagyra,
fogadja bé inkább béreseknek.
– Hát legyen meg a te akaratod –
szólott a király.
Tüstént nagy lakodalmat csaptak,
olyant, hogy hét országra szólott,
lakodalom után pedig az ifjú pár
tojáshéjba kerekedett, a Küküllön
leereszkedett. Holnap legyenek a ti
vendégetek!

Magas hegyen lakom,
Keress fel galambom,
Csöndes folyóvíznek
Csak zúgását hallom.
A nyári folyóvíz
Télbe megaluszik,
Búsul az én szívem,
Soha meg nem nyugszik.
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Nevét idézik, de szellemét nem... (Juhász Gy.)

K ÉZCSÓK AZ ÖREG PARASZTNAK
SZÉCHENYI FERENC
(1820 december 13)
150 esztendeje halt meg Bécsben a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója. (A Sopron-megyei Fertőszéplakon született 1754 április 29-én.) II.
József, majd II. Lipót és I. Ferenc alatt több megyében mint főispáni helytartó és királyi biztos működött. De amikor nem értett egyet az uralkodó
politikájával, lemondott tisztségeiről és visszavonult. 1802 november 25ről kelt levelével 11.884 nyomtatványból, 15.000 könyvből és 1152 kéziratból álló gyűjteményét a magyar nemzetnek ajándékozta. Később még
kiegészítette cenki könyvtárának gyűjteményével is. (6000 rézmetszet és
9206 kötet könyv.) óriási szellemi tőke volt ez, hatalmas műveltségű, az
igazi kultúráért rajongó és népét mélységesen szerető ember élete munkájának gyümölcse. Gondja volt arra is, hogy a hatalmas anyag hozzáférhető
és használható legyen. Már az ajándékozás előtt, 1800-ban, saját költségén
elkészíttette és ki is nyomatta a gyűjtemények katalógusát, melynek egyegy példányát a külföldi tudományos testületeknek is megküldötte. Nagy
érdemeit az 1807-es országgyűlés törvénybe iktatta; a göttingai és jénai
egyetem tagjává habilitálta. 1812-ben pedig a Bécsi Tudományos Akadémia tagjává választotta. Eseményekben, érdekességekben gazdag életéből
csupán egy rövid epizódot emelünk ki, mivel éppen ez világítja meg jól
Széchenyi Ferenc egész egyéniségét, gondolkodását. Mikor meglátogatta
egyik somogyi birtokát, a jobbágyok tisztelgő deputációjához odavitte
három fiát és azt mondta nekik: „Lássátok, fiaim, ezeknek az embereknek
a munkája és verejtéke szerzi meg nektek a módját, hogy úgy élhessetek,
ahogy éltek. Ne feledkezzetek meg róluk soha, legyetek irántuk mindig
jószívvel, szeretettel és hálával. És hogy a hála érzete feledésbe ne menjen, te fiam, István, eredj és csókold meg a legöregebb jobbágy kezét...”
Kell-e csodálkoznunk, hogy éppen ez a fiú, aki kezet csókolt az öreg jobJANCSÓ PÁL
(1845 december 2)
125 éve halt meg Kolozsvárott,
1761-ben született Gidófalván. Az
úttörő színészet egyik legérdekesebb
alakja volt. Gyulai Pált idézve: „természetes s éppen azért oly kedves
komikus, kinél e szerepben jobbat
magyar játékszínen azóta sem láttunk...” Először kántor volt Nagyszebenben, aztán tiszttartó Vécsen,
míg végül 1792-ben beállt színésznek Kolozsvárott. Egész életében
komoly, drámai szerepekre vágyott,
de alakja, mozdulatai és egész játéka
olyan volt, hogy nyomban nevetésre
ingerelt mindenkit. Így lett, kedve

ellenére, komikus színész, óriási
sikereket aratott. 1836-ban nyugalomba vonult. Felesége, fia korai
halála után magányosan élt. Különc,
mogorva, embergyűlölő lett, ennek
ellenére Kolozsvár egyik legnépszerűbb alakja volt. Emlékét találóan
örökítette meg Gyulai Pál „Az első
magyar komikus” c. rajzában, Déryné pedig Naplójában. Az utóbbiból
van a következő részlet:
„... a vad különcök közé tartozott, kik senkit se szenvedhetnek,
hacsak nem az ő teremtményük,
vagy régi közérdek nem köti őket
valamely lényhez... Ha színészt látott
az utcán menni: huss, bebújt egy
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kapu mögé, mintha észre se vette
volna... H a játszott akkor, mikor én
is játszottam, elbújt öltözködve már,
a legsötétebb álfalak közé, és nem
jött elé, csak a jelenésre... Mondták
róla, hogy szörnyű fösvény volt, egy
garast se ad ki a maga részére semmiért, se ennivalóért, se ruházatért.
Ez ugyan látszott is rajta, mert sohase látta őt az ember tisztába, és mint
mondták, sohase volt mégis pénze.
De ha az utcán járkált, s meglátott
egy mezítlábas szolgálót vagy más
parasztleányt, akinek kicsiny lába
volt, megállította az öregúr. ,Hová
mégy, édes leányom? Mutasd a
lábad? Hát miért jársz mezítláb?’
,Mert nincs min venni papucsot.’
,No, nesze. Vegyél rajta papucsot.’ –
Sok adomát beszéltek róla. Erántam
azután nagy bizalommal volt, s tisztelettel viseltetett...”
BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR
(1795 december 14)
175 esztendeje született Bölönön, 1842 február 3-án halt meg Kolozsvárott. Tanulmányait az unitáriusok kolozsvári főiskoláján, majd a
kolozsvári líceumban végezte. 1816ban ifj. báró Wesselényi Miklóssal,
kihez baráti kapcsolat fűzte, a marosvásárhelyi királyi táblához ment
jogi gyakorlatra. (Kazinczy ajánlatára került a Wesselényi házhoz.) De
az erdélyi kormányzószéknél nem
boldogult, Bécsbe ment, majd az
erdélyi kancellárián viselt kisebb
hivatalt 1830-ig. Ekkor gr. Béldy
Ferenccel nagy külföldi útra indult.
Bejárta Európa számos országát,
majd átment Amerikába is. Utazásairól igen érdekes és tanulságos naplót
írt, amiért az Akadémia tagjai sorába
emelte. Érdekesek még Emlékiratai,
Naplója, stb. Élete utolsó éveit Erdély történelmének kutatására szentelte.
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ÚJ OLVASÓINK TÁJ ÉKOZTATÁSÁRA
Az „Új Európa” minden negyedévben 250–300 új olvasó kezéhez jut el, mint
mutatványszám, egy év leforgása alatt tehát 1000–1200 új magyar elé kerül. Az új
olvasók azonban nem ismerik a megelőző évek számait, ezért e helyen állandó
jelleggel tájékoztatót állítottunk össze számukra. „Lectori salutem” – köszöntjük
az olvasót.
*
Az „Új Európa” elsősorban külügyi szemle. A pártok felett áll s a magyar sorsot a világpolitika összefüggéseiben vizsgálja. Az elmúlt években, – mindenekelőtt dr. Habsburg Ottó támogatásával – a külföldi közélet, irodalom, diplomácia,
egyetemi világ és publicisztika több kiválóságát nyertük meg szellemi
kontribúcióra. Cikkeket közölt lapunkban:
Konrad Adenauer †, Szvetlána Allilujeva, Raymond Aron, Dominique
Auclêres, General Bethouart, Fritz Bock, Wilhelm Bretscher, Gordon BrookShepherd, William C. Bullit, Albert Camus †, Lord Chalfont, Richard
Coudenhove-Kalergi, Alfonz Dalma, Abba Eban, Friedrich Engel-Jánosi, André
François-Poncet, Per Federspiel, Eugen Gerstenmaier, Edmond Giscard d’Estaing,
Leopold Goess, William E. Griffith, Karl Theodor v. Guttenberg, Harry Hamm,
Wenzel Jaksch †, Richard Jaeger, Robert F. Kennedy †, Henry A. Kissinger, Josef
Klaus, Maria-Elisabeth Klee, Georg Kliesing, Bruno Kreisky, Erik v. KuehneltLeddin, Joseph C. Kun, Willy Lorenz, C. A. Macartney, Salvador de Madariaga,
Douglas McArthur II., Eugene J. McCarthy, Klaus Mehnert, Ferdinand Otto
Miksche, Indro Montanelli, Robert D. Murphy, Richard M. Nixon, Comte de
Paris, Ernst Paul, Pierre Pflimlin, Wilhelm Röpke †, David Rockefeller, О. В.
Roegele, Duncan Sandys, Otto Schulmeister, Carlo Schmid, Sargent Shriver,
Ignazio Silone, Franz Josef Strauss, Lewis L. Strauss, Robert Strausz-Hupé, Carl
Gustav Ströhm, Ivan Svitak, Paul Wilhelm Wenger és Eugene P. Wigner.
*
Rendszeresen, vagy időnként, cikkel tüntették ki lapunkat a következő magyar
írók, újságírók, diplomaták és politikusok:
Adriányi Gábor, Ambrus Márton, András Imre S. J., Auer Pál, Ádám György,
Balázs Gyula, Balla Ignác, Bangó Jenő, Barankovics István, Bárány-Oberschall
Magda, Bartóky Zuzsa, Békés Gellért, Béry László, Bodnár Gábor, Bogyay Tamás, Borsányi Julián, Brassai Domokos, Csiky Ágnes Mária, Csonka Emil,
Czupy Bálint, Eckhardt Tibor, Fábián Károly, Feketekuthy László, Fenyő Miksa,
Ferdinandy György, Flórián Tibor, Forrai Eszter, Fóthy Ernő, Frankovics Ferenc,
Gombos Gyula, Gosztonyi Péter, Habsburg Ottó, Halász Péter, Hanák Tibor,
Hennyey Gusztáv, Hokky Károly, Ispánki Béla, Jónás Pál, Juhász Vilmos †,
Kalniczky György, Kasza Levente, Katona Emil, Kertész István, Kéthly Anna,
Király Kelemen, Kiss Sándor, Korondi András, Kovács Dénes, Kovács Imre,
Kovács Zoltán, Kőbányai Péter, Kőmíves Imre, Körösi Krizsán Sándor, KőszegiFarkas István, Kővágó József, Lengyel Béla, Lökkös Antal, Márai Sándor, Márjás
Viktor, Marosy Ferenc, Marton Lajos, Márton László, Megyery Ella, Menczer
Béla, Morel Gyula S. J., Mustó István, Nyisztor Zoltán, Orbán János, PadányiGulyás Jenő, Pados Katalin, Pogány András, Pongrác Lajos, Radányi Rókus S. J.,
Rónai Zoltán, Sisa István, Somodi József, Somos Katalin, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Szamosi József, Szeberényi László, Szécsi Lajos, Szigriszt László,
Szitnyay Zoltán, Tassonyi Gyula, Tolnay Imre, Tűz Tamás, Unger László, Vadász
János, Vadnay Zsuzsa, Vajda Albert, Vajta Vilmos, Varga Béla, Varga Sándor,
Vass Vilmos, Vasváry Gergely, Várady Imre, Várkonyi Ferenc, Vásárhelyi Vera,
Wöllner Ferenc, Zathureczky Gyula, Zas Lóránt, Zágon József, Zichy-Czikann
Mór, Zimányi Rudolf, Zólyomi István és Zsigmond Endre.
*
Képeink (baloldalon, felülről lefelé): Szvetlána Allilujeva. François-Poncet,
Habsburg Ottó, Kovács Imre, Salvador de Madariaga, Klaus Mehnert, David
Rockefeller, Ignazio Silone. – (Jobboldalt): Konrad Adenauer, Abba Eban, Robert
F. Kennedy, Josef Klaus, Douglas McArthur, Richard M. Nixon, Carlo Schmid,
és Franz Josef Strauss.
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SALVADOR DE MADARIAGA:

K RISZTUS, BUDDHA ÉS AZ UNO
Az ENSz 25 esztendős lett ebben az évben. Figyelemre méltó kor ez, ha egy intézmény megéri; hogy pedig egy
világszervezet él ilyen sokáig, igazán meglepő. Ennek
ellenére ezt a születésnapot semmiképpen sem ünnepelhetjük örömmel vagy büszkeséggel. A világszervezet
közgyűlésének a határozatai aligha találtak egyöntetű,
általános helyeslésre.
Miért? A válasz általában: mert e határozatoknak nem
lehet erővel érvényt szerezni. Mindenki ezt mondja, ami
persze nem jelenti, hogy ez a válasz egyben logikus is.
Mert tegyük fel, hogy az ENSz-nek valóban rendelkezésére állana egy hadsereg a határozatok keresztülvitelére.
De: ki bíznék ebben a hadseregben? Ki lenne a legfőbb
hadura? Ki döntene a bevetéséről? Vegyük például a
Közelkeletet. Ha, mondjuk, valahol a Spitzbergákon hatalmas ENSz-haderő állomásozna, hogyan kerülne el ez a
Közelkeletre, hogy rendet teremtsen? Ki intézkedhetnék
arról, hogy hol vessék be és főleg ki ellen? Világosan
láthatjuk, hogy egy nemzetközi haderő önmagában menynyire értéktelen.
A legfontosabb, hogy a betegség diagnózisa legyen
reálisabb. Az ENSz nehézségei valójában – akár politikai,
akár jogi aspektusát vizsgáljuk – nem abból származnak,
hogy nem rendelkezik haderő felett, hanem abból, hogy
nincs tekintélye. A tekintély ugyanis az a hatalom, illetve
képesség, hogy erőszak alkalmazása nélkül nyerjük el
mások beleegyezését, önkéntes alárendelését. Krisztus,
Buddha, Euklidesz és Newton elismerést szereztek maguknak, tekintélyük révén; Hitler és Sztálin passzív engedelmességre talált, de ezt erőszakkal kényszerítette ki. Az
emberek szívesen engedelmeskednek a tekintélynek, de
gyűlölik, ha az erőszak előtt kell meghajolniok.
A probléma tehát egészen világos. A kérdés az, hogyan szerezhet magának az ENSz tekintélyt? Elismerjük,
hogy ez rendkívül nehéz. Krisztus és Buddha Isten által
küldött személy és szent ember volt, Euklidesz és Newton
pedig zseniális. Tekintélyük forrása nem abban állt, amit
mondtak vagy cselekedtek, hanem, abban, amik voltak,
vagyis önmagukban. De az ENSz? Már a neve is gyűlöletes. Mert már a neve is hazugság. Talán éppen ezért is
választották. Ugyanúgy, ahogy a kommunista szótárból
származnak ezek a kifejezések is: „népidemokrácia”,
„demokratikus centralizmus”, „szovjet köztársaságok
föderációja”, „Legfelső Szovjet”. Ezek mind elnevezések,
mind verbális címkék, azon szovjet elv alapján, hogy
egyetlen szó és mondat sem kell azt jelentse, amit valóságos tartalma szerint jelentene. Az Egyesült Nemzeteket
azért nevezik így, mert egyenetlensége gyógyíthatatlan,
mélyreható és örökös.

Fel kell eleveníteni két olyan tényt, amelyek annyira
közismertek, hogy legtöbben már el is felejtették. A Szovjetunió, amely az Egyesült Nemzetek egyik vétójoggal
felruházott alapító tagja, régebben azért lett kizárva a
Népszövetségből, mert agressziót intézett Finnország
ellen. A másik nagyon jellemző tény, illetve eset pedig a
következő: az ENSz alapokmányának a szövegéről folyó
vita során derült fény a Hitler ellen harcoló lengyel ellenállás vezetőinek a sorsára. Ami velük történt, az a bizalommal való visszaélés olyan példája, amely még akkor is
elképesztő, ha Sztálin vagy Molotov cinizmusáról van
szó. Az történt ugyanis, hogy Sztálin elhatározta: Lengyelországban moszkvai csatlóskormányt szervez. Csakhogy Londonban még létezett a lengyel exil-kormány,
amelynek a csapatai a szövetségesek ügyéért, tehát a
Szovjetunióért is harcoltak. Sztálin mégis felállította a
lublini úgynevezett „lengyel kormányt”. A brit kormány
ekkor azt követelte, hogy ebbe a lublini kormányba a
lengyel ellenállás odahaza élő vezéreit is vegyék be. Sztálin közölte, hogy ezzel egyetért. A szovjet diktátor egyik
lengyelországi főmegbízottja, Ivanov ezredes írásban
szentesítette, hogy e vezetőknek semmi bántódásuk nem
történik.
A személyekre vonatkozó javaslatot Anthony Eden állította össze, a jegyzéket átadta Molotovnak és ezek után
az ellenállás vezetői feladták rejtekhelyüket, hogy a
lublini kormány tagjai legyenek. Repülőgépbe szálltak és
szovjet kísérőjük közölte velük, hogy Berlinbe mennek,
ahol először Zsukov marsallal találkoznak. De aztán
nyomtalanul eltűntek. Egy álló hétig semmit sem lehetett
hallani róluk, végre San Franciscoban, az ENSz alapokmányáról folyó vita során, Molotov bejelentette Edennek,
hogy a lengyel vezetők a moszkvai Lubjanka-börtönben
vannak.
Az angol kormány nem volt abban a helyzetben, hogy
bármit is tegyen. Ez a félelmetes epizód mind a mai napig
szomorú és sötét árnyékot vet az ENSz arculatára.
Manapság divatos jelzők keringenek a világpolitikában. Az ilyen esetekre például, amit fentebb említettem,
azt mondják: „régi történet”. „A világnak tovább kell
haladnia” – teszik hozzá jelentősen. De ugyancsak még
ma is hangoztatják: „Németország nemzetiszocialista
volt”.
Nos, igen, Németország nemzetiszocialista volt. De
vegyük végre tudomásul, hogy a náci-rendszer megbukott. Hitler eltűnt, és azóta egy Adenauerrel, Erharddal,
Kiesingerrel és Brandttal van dolgunk. Ellenben Oroszország, az az Oroszország, amely az ENSz alapokmányát
aláírta, Sztálin és Molotov Oroszországa volt és a rezsim

F ELELŐSSÉG ÉS MULASZTÁS
„Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, de talán még nagyobb mértékben azért is, amit nem teszünk”
Moliére
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azóta is ugyanaz maradt. Mert Adenauer, Erhard,
Kiesinger és Brandt nem támadott meg egyetlen országot
sem, de Hruscsov letiporta Budapestet, Brezsnyev bevette
Prágát. Mindezek után nem kerülhető el a végkövetkeztetés: az ENSz sohasem nyerheti el a világ helyeslését, mert
a világnak az a része, amely szabadságot, békét és igazságot kíván, sohasem bízhatik meg Oroszországban – mind-

addig, amíg ez az ország olyan diktatúra uralma alatt él,
amely az erkölcsi alapelveket figyelmen kívül hagyja.
Éppen ezért igényeinket le kell szállítanunk és tudomásul kell vennünk, hogy az ENSz-től sohasem várhatjuk
a világbéke megteremtését. A világszervezet nem más,
mint egyfajta diplomáciai gépezet, amelytől nem várható
a legjobb, legfeljebb csak a legkevésbé rossz megoldás.

BARANKOVICS ISTVÁN:

A T EREMTŐ ROKONA
– Emlékbeszéd Bartók Béla sírjánál –
Negyedszázada nyugszik sírjában Bartók Béla. A
modern zene világ-géniusza volt, aki új zenei nyelvet
teremtett, és az ősi magyar népi zenét egyetemes emberi
értékek kifejezőjévé tette. Az idő – minden emberi dolog
elkoptatója – nagyságát nem kisebbítette, hanem növelte.
Egy számra kicsiny nemzet kultúrkincseivel gazdagította az emberiséget. Alkotásaival dicsőséget szerzett
nemzetének, személyes magatartásával pedig példát adott
minden embernek, aki az igazság, szépség és jóság szolgálatában látja a nemzeti és emberi haladást.
Nemcsak zenéje, személyisége is műremek volt.
Olyan történeti földrengések időszakában élt, mikor
mindig eléggé okos senki sem lehetett, de jellemes mindenki lehetett és Ő tiszta ember maradt a mindent megmocskoló és megrontó időben.
Életében sem pártokhoz, sem irányzatokhoz, sem
ideológiákhoz nem tartozott. Mint Dante, magából csinált pártot magának. Mégis, halálában Ő sem kerülhette
el a kegyelettelenséget, mellyel a magyarországi kisebbségi kommunista uralom nemzeti értékeinket kisajátítja
és a saját szolgálatára kényszeríti. Halálának negyedszázados évfordulóján az Ő emberi, politikai és művészi
hagyatékát eláruló kommunista uralom leteszi hazug
hódolatának koszorúit emlékezetére, és a nép, melyet
elnyom, nem tiltakozhatik. De ha szabad volna, letépné

legkarakterisztikusabb hozományát a zenei életbe: a
zenei kolhozt.
Bartók személyiségét a kollektivitásnak alárendelő
rendszereknek, ideológiáknak és diktatúráknak minden
formáját és fajtáját az emberi méltóság meggyalázásának
és a haladás reakciós akadályának tekintette, és mint
ilyeneket megvetette és gyűlölte. Petőfivel vallotta, hogy
haza csak ott van, ahol szabadság is van. A szabadságot a
jólét és a biztonság fölé helyezte. Magyarországot már
akkor elhagyta, mikor a hitleri hatalom vészt jósló árnyéka a Duna völgyére esett és e hatalom árnyékában az
embertelenség hangja a hazai fórumokon is megerősödött. De nem Keletre ment, hanem Nyugatra, a tágabb
hazába, melyhez Ő és nemzete visszavonhatatlanul tartozik. Nem a kommunizmus országában kereste átmeneti
otthonát, hanem mint a legnagyobb európai és orosz
művészek, tudósok és gondolkodók hosszú sora, a szabadság Mekkájába, Amerikába jött, amely felé a megalázott ember reménye fordult. Ezzel is ékesszólóan kifejezte politikai krédóját, mely emberi és művészi krédójával
mindig összehangzott. Ennek lényege a szabadság volt,
mely az embert a Teremtő rokonává és a teremtés folytatójává teszi. A személyiségben látta a legfőbb értéket,
melynek tökéletesítését kell minden teremtett dolognak
és minden emberi intézménynek és alkotásnak szolgálnia. Krédójának integráns része volt a magyarországi
népi individualitáshoz és történeti nemzeti karakteréhez
való ragaszkodás és az egész emberiséget testvérévé
ölelő humanitás, mely az igazság, jóság és szépség egyetemes értékét és érvényességét vallotta. Magyar és emberi igazság közt nem ismert különbséget. Magyarsága
emberségében teljesedett ki. Integer magyar volt, mert
integer ember volt.
Nehezen tört utat a kijáró elismerés felé, de mozdulatlan lánggal égett a hit igazságában és mindhalálig
géniusza szavát követte, mint Sokrates. Csak halála után
győzött.
Ez a saját igazába vetett szilárd hite, mely lehetővé
tette, hogy halhatatlant alkosson és meghódítsa a jövőt, a
legidőszerűbb példaadása

„... a virágot, melyet eszméinek ellensége rádob emlékére – kőnek!” (Babits)
Aki Bartók szellemi hagyatékát és személyes magatartását ismeri, annak nem nehéz kitalálnia, hogy mi
lenne Bartók véleménye arról a lumpenbürokráciáról,
mely a magyar népre a kommunizmust rákényszeríti, a
magyar nemzetet szabadságától megfosztja, és a Magyarországot koloniális függésben tartó hatalmat dicsőíti.
Még zenében is félreérthetetlenül kifejezte véleményét a
kollektivista és antiindividualista, szabadság-gyilkos
kommunizmusról és azokról, akik magukat és tehetségüket a diktatúra kiszolgálóivá alázzák. Egyik világhírű
művében maró gúnnyal csúfolta ki a sztálinista kultúra
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HABSBURG OTTÓ:

E LHALLGATOTT TÉNYEK
– Jalta: ami előtte történt és ami utána következett –
Befejeződött-e Jalta hatása a világpolitikára? Hogyan kerülhetett sor a jaltai döntésekre? Mennyiben
játszott szerepet a negyedszázaddal ezelőtti fordulatban a protagonisták szellemi és fizikai alkata?
Mennyire megbízhatók a Jaltáról kiadott különböző hivatalos dokumentumok? Mit eredményezett Jalta a múltban s mennyire befolyásolhatja még a jövőt? Miként alakul a szuperhatalmak viszonya? –
ezeket a kérdéseket vizsgálja dr. Habsburg Ottó két részből álló tanulmánya, amelynek első részét
alant közöljük.
A fejtegetések érdekességét emeli, hogy dr. Habsburg Ottó ebben az írásában először mond el személyes élményeket, benyomásokat és epizódokat mintegy harminc évvel ezelőtti ténykedéséről, amikor a
jaltai konferencia két nyugati főszereplőjével, Roosevelt amerikai elnökkel és Churchill brit miniszterelnökkel volt munkatársi viszonyban. Írása így, napi politikai aktualitásán túl egyben a történelmi
visszaemlékezés műfajába is sorolható s Jalta tanulmányozói számára bizonyos mértékben kútforrás
jelentőségével bír.
A most végéhez közeledő esztendővel kerek negyed
század választ el bennünket korunk nagy történelmi fordulatától, a második világháború befejezésétől. Ha viszszatekintünk erre a 25 éves korszakra, meglepetéssel
láthatjuk, hogy az érdekelt felek részéről milyen nagyméretű történelemhamisítás folyt és folyik. Túl sokan igyekeztek a megtörténteket átírni, vagy, hogy saját tévedéseiket leplezzék, vagy, hogy az átköltött múltat a jelen
célok szolgálatába állíthassák.
Ennek az évnek a folyamán tanúi lehettünk a Lenincentennárium ünnepségeinek. Aki a történelmet csak
kevéssé is ismeri, minden bizonnyal látta, hogy Leninnek
az az alakja, amely a keleti propagandából és nyugati
visszhangjából elénk tárult, mennyire különbözik attól a
személytől, aki valaha itt élt és történelmet csinált. A
valóságban Lenin a hatalom embere volt, modern Machiavelli, az erőszak technikusa, akinek nem volt érzéke az
elméleti kérdésekhez. Az utolsó évtized során azonban
idealista filozófust és prófétát faragtak belőle, más szóval: átfunkcionálták. És ezzel elérték, hogy a kommunizmus borzalmaiért minden felelősséget egyetlen emberre hárítsanak, Sztálinra. Mert csak így lehetett a világgal elfogadtatni azt a fikciót, hogy a kommunizmus,
ellentétben a nemzetiszocializmussal, nem lélekromboló
totalitárius tan, hanem nemes eszmény, és csupán ennek
a nemes eszmének a meghamisítása okozta azokat a
tömeggyilkosságokat és bűntényeket, amelyeket még
sem lehet egészen letagadni. Ilymódon sikerült a világ
uniformizált és reménytelenül naiv rétegeit meggyőzni,
hogy az ukránok legyilkolása, millió és millió ember
lemészárlása Oroszországban, Magyarország véres leigázása 1956-ban és Csehszlovákia elnyomása 1968-ban,
mindez „más lapra tartozik” és mind ennek semmi köze a
különben érvényes nemesveretű kommunizmushoz. Ennek a beállításnak a sikerét azután végérvényesen biztosította a Nyugat sajátos, kettős erkölcse, amely valamely
cselekedetet nem önmagában, hanem aszerint ítél meg,
hogy ki követte el.
Az 1945-ös esztendőről az elmúlt negyed században
sokat beszéltek és sokat írtak. Emlékiratok valóságos
özöne árasztott el bennünket. Valójában azonban mindmáig csak igen kevés hiteles és igazi dokumentum került
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napvilágra. A Szovjetunió hallgat. Az Egyesült Államok
hatalmas aktakötegeket hozott nyilvánosságra ugyan, de
joggal feltételezhetjük, hogy ezek még nem a teljes képet
adják és nem is mindenben abszolút pontosak. Ha valaki,
mint én, személyesen megélte, hogy a második világháború során hogyan írták át a történelmet – gondoljunk
csak Joseph E. Davis amerikai nagykövet „Mission to
Moscow“ című könyvére –, annak alapos oka van arra,
hogy ezeknek a hatalmas aktafóliánsoknak az abszolút
hitelességében és történelmi igazában kételkedjék. 1941től 1944-ig Washingtonban ténykedtem és igazán módom volt a kulisszák mögé pillantani, s meg kell vallanom, hogy mindabból, amit láttam és átéltem, vajmi
keveset fedeztem fel a jaltai konferencia időszakáról
kiadott
ezen
állítólag
tökéletes
dokumentumgyűjteményekben.
Minderre időszerű példa a Brüning volt német kancellár személye körül nemrégiben támadt vita. Brüning
egyike volt a Hitler hatalomra jutása ellen küzdő és a
Hitler hatalomátvétele előtt ténykedő német kancellároknak. A keresztény szakszervezetekből nőtt ki, a szociális
reform eszméit igyekezett megvalósítani és modern politikával akarta útját állni a barna áradatnak. Most, amikor
nemrégiben meghalt, széleskörű vita támadt arról, hogy
közvetlenül a háború után miért nem tért vissza Amerikából és mért nem kapcsolódott bele a német politikai
életbe. A vita során felvetődött a kérdés, vajon nem az
volt-e az ok, hogy a nyugati szövetségesek és az oroszok
között akkoriban szerződés jött létre, amely kimondotta,
hogy politikai emigránsok a tengerentúlról csak akkor
térhetnek vissza azonnal, ha ehhez mindegyik nagyhatalom, tehát az orosz is, hozzájárul. A szerződésből persze
kimaradt az Oroszországban élő kommunista emigránsok
működésének szabályozása, úgy hogy ezek kedvük szerint térhettek vissza hazájukba. Tanúsíthatom, hogy ilyen
szerződés valóban létezett és magam is csak bizonyos
körülményeknek köszönhettem, hogy reám nem alkalmazták. Mindenesetre amikor 1944 végén vissza akartam
térni Európába, a State Department elutasította kiutazás
iránti kérelmemet, hivatkozva a szövetségesek közötti
szerződésre. De energikus munkatársam, Heinrich
Degenfeld, valamint Roosevelt elnök magántitkárnője,

Tully asszony, munkához láttak és a Fehér Házban rövidesen elintézték, hogy megkapjam az utazási engedélyt
úgynevezett „elnöki prioritással”. Ez azonban csak az
illetékes közegek mellőzésével és az illető szerződés
figyelmen kívül hagyásával történhetett. Mégis, erről a
szerződésről a Jaltáról kiadott dokumentumokban egy
árva szót sem lehet találni.
Éppen ezért ebben a kis eszmefuttatásomban szeretnék feleleveníteni néhány elhallgatott történelmi tényt s
közben néhány személyes tapasztalatomra is hivatkozni.
Magyarázatképpen legyen szabad megemlítenem, hogy a
második világháború alatt számos kérdésben, mint Magyarország háború utáni jövője, Ausztria függetlenségének helyreállítása, valamint a dunai térség néhány alapvető problémája, intenzív tevékenységet folytattam, szoros együttműködésben Roosevelttel és Churchill-lel.
Különösen az Egyesült Államok elnökéhez fűzött szoros
személyes kapcsolat és így többször is alkalmam volt
megtudni olyan fejleményeket, amelyek legfelsőbb politikai szinten voltak folyamatban. Ezenkívül munkám
során állandó kapcsolatban álltam amerikai parlamentiés kormánykörökkel, továbbá az Egyesült Államokban
működő idegen diplomatákkal, akiktől sok lényeges
értesülést szereztem. Ez a bizalmi viszony a háború után
is tovább tartott.
És ha most ebből a – elismerem: sok tekintetben
szubjektív és talán nem tökéletes – perspektívából az
1945-ös esztendőt jellemezni akarom, akkor ennek az
időszaknak három alapvető vonását kell kiemelnem. Az
első: a háború végén a „nemhadviselés” állapota következett be, de nem a békéé. A második: a Jaltában hozott
határozatok, valamint az ottani mulasztások egy egész
nemzedék számára fektették le a vágányokat. A harmadik: a háború végén végrehajtott tömeges elűzések és
erőszakos áttelepítések összességükben oly eseményt
jelentenek, amelynek következményei még ma sem mérhetők fel teljesen.
1945-ről szólva tudatosan nem használtam a „béke“
szót, s világos, miért beszélek a „nem-hadviselés“ állapotáról. Amit ugyanis Jaltában és Potsdamban létrehoztak,
azt, ha tárgyilagosak akarunk lenni, nem nevezhetjük
békének. De ez egyúttal figyelmeztet bennünket korunk
egyik legszomorúbb jelenségére. Felvetődik ugyanis a
kérdés, hogy a tömegháborúk korában egyáltalán lehetséges-e a harcnak békeszerződéssel véget vetni? Mert ha
valakit rá akarunk bírni arra, hogy egy másik embert
megöljön, akkor előzőleg a legnagyobb fokú izgalom és
elkeseredés állapotába kell hoznunk. A modern háborús
propagandának ez az értelme. Ez a propaganda csak
fekete-fehéren lát és láttat, az ellenséget szisztematikusan
mintegy Sátánnak tünteti fel, saját szövetségesét pedig
valósággal az égbe emeli. Ennek a törekvésnek ellene
mondani, akár a legégbekiáltóbb hazugságot is leleplezni, – mindez hazaárulásnak számít és elnémításra van
ítélve. Így támad aztán a teljesen torz kép, amelyet, ha
egyszer békét akarunk kötni, nem lehet egyik napról a
másikra megváltoztatni. A modern tömegháborúkban a
kompromisszum majdnem teljesen lehetetlen. Ha az
Egyesült Államok a casablancai konferencián elkövette a
nagy történelmi tévedést, hogy „feltétel nélküli meg-
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adást” követelt és ezzel a háború megrövidítésének a
lehetőségét eleve eldobta, úgy ez csak azért történhetett,
mert a háborús propaganda által keltett pszichózis nem
egyszer még a legnagyobb vezetők éleslátását is elhomályosította.
Ezt a tragikus történelmi tényt – mindazt, ami Jaltához vezetett – akkor érthetjük meg igazán, ha összehasonlítjuk a múlt század elején a Bécsi Kongresszuson
létrehozott békét, illetve békeművet a jaltai „rendezéssel”.
A nagy olasz gondolkodó és történész, Guglielmo
Ferrero jól ismert művében a Bécsi Kongresszus három
jellegzetességére hívja fel a figyelmet. Bécsben annak
idején győzők és legyőzőttek egyenrangú partnerként
ülhettek le a tárgyalóasztalhoz. A legyőzött franciák részt
vehettek a megbeszéléseken, még arra is megvolt a módjuk, hogy a győzteseket kijátszák egymás ellen, mindenesetre kívánságaikat és javaslataikat nyomatékosan képviselhették. Ez azzal az áldásos következménnyel is járt,
hogy a legyőzőttek kezdettől fogva részfelelősséget vállalhattak a békében, amelyet létrehozni szándékoztak.
Metternich ezenkívül keresztülvitte, hogy a keresett
megoldásokat ne a pillanatnyi politikai opportunitás
szempontjaihoz igazítsák, hanem általános, üdvös rendező elvek szerint szabják meg. A kor szellemének megfelelően a legfőbb ilyen elv a legitimitás volt. A lényeg,
hogy ugyanazt a mértéket alkalmazták a győztes szövetségesekre, mint a legyőzött franciákra. Mindehhez járult
még, hogy Metternich és Talleyrand együttműködése
folytán, ki nem mondva bár, de megszületett az „európai
Európa” gondolata és a gyakorlatban ezt a gondolatot
alkalmazták is. A kontinentális hatalmak együttműködése révén ugyanis sikerült elérni, hogy a két nagy birodalom, Oroszország és Anglia, amely részesedett ugyan
Európában, de egészében nem volt európainak tekinthető, megmaradt a kontinens barátjának, de befolyása nem
érvényesülhetett korlátlanul. Csak így volt lehetséges,
hogy földrészünkön igazi és megnyugtató egyensúly
alakuljon ki, amelyet joggal illettek „a hatalmak harmóniája” elnevezéssel. Ennek a diplomáciai mesterműnek
sikerült elérnie, hogy a forradalmi események és háborúk
által a népekben életre kelt félelem megszűnjék s így a
béke szilárd alapokra épüljön.
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A beavatkozás jogát is előszedték a történelem régiségtárából. Egyszerre megelevenedett a beavatkozás elve
nemcsak a Szovjetunió szótárában és nemcsak Németországgal szemben, hanem az ENSz politikájában is, amely
például a Katanga elleni támadásban nyilvánult meg. Sőt,
még a történelem említett konspiratív magyarázatát is
újra alkalmazták, minthogy a nemzetiszocializmus okait
nem történelmi, szociológiai és politikai érvekkel kutatták és világították meg, hanem reakciós erők, katonák és
junkerek összeesküvésének nyilvánították.
Mindez oda vezetett, hogy a népek félelmét és aggodalmait Jalta nem csökkentette, hanem ellenkezőleg csak
növelte, a feszültséget fokozta és elkerülhetetlenül kiváltotta a hidegháborút. Itt egyébként meg kell jegyeznem,
mert így igaz, hogy, ha az atomfegyverek nem lennének,
már kitört volna a harmadik világháború, legkésőbb a
berlini válság idején. Csak az új fegyverek pusztító potenciálja eredményezte, hogy a háború fogalma a katonai
összecsapás területéről áttolódott a politikai és gazdasági
felforgatás útjára.
Jalta, hibái ellenére, vagy éppen azok következtében,
történelemalakító tényező lett. 1945 óta Európában szinte
minden nagyszabású esemény Jaltából ered, alapjában
véve minden csúcstalálkozó Jalta következménye. Éppen
ezért most, 25 év után is, még mindig időszerű, ha ezzel
az eseménnyel foglalkozunk és különösen, ha megvizsgáljuk, hogy tulajdonképpen hogyan kerülhetett sor Jaltára? Ehhez mindenesetre szükséges, hogy szemügyre
vegyük a konferencia főszereplőit.
A krimi félszigeten tárgyaló politikusok között a legfontosabb figura kétségtelenül a Szovjetunió diktátora
volt. 1953-ban bekövetkezett halála, különösen pedig
Hruscsov úgynevezett sztalintalanító politikája óta Sztálin alakja, amelyet korábban a bizánci személyi kultusz
torzított el, most homályba került. Ma már senki sem
tagadhatja a tényt, hogy Sztálin az emberiség történetének egyik legnagyobb zsarnoka és tömeggyilkosa volt.
Másfelől viszont epigonjai mindent megtettek, hogy
jellemvonásait szisztematikusan átrajzolják, már csak
azért is, hogy saját szerepüket kedvezőbb színben tüntessék fel.
Tárgyilagosan megállapíthatjuk azonban, hogy Sztálin kétségtelenül nagy személyiség volt, zsenialitását nem
lehet tagadni. Ha, mint Machiavelli mondja, az állam
műalkotás, úgy a szovjet állam szemszögéből nézve
Sztálin ennek az államnak elszánt, hideg és okos vezetője
volt, aki a legnehezebb viszonyok között is szem előtt
tartotta országa és pártja sorsát és, eltekintve élete késői
fázisában elkövetett több súlyos hibájától, alapjában véve
sikeresen szolgálta a Szovjetunió érdekeit. Sztálin talán
„legnagyobb órája” volt, – érdekes, hogy a magyarban
inkább „szerencsés pillanatot“ mondunk – amikor a németekkel szembeni háború kitörésekor a Politbüro első
ülésén nemcsak a háborús rendszabályokat tárgyalta
meg, hanem egyúttal a Szovjetunió háborús céljait is
világosan meghatározta. Sztálin felismerte, amit nyugati
partnerei a feltétel nélküli megadás igézetében nem ismertek fel, hogy tudniillik egy háborúnak csak akkor van
értelme, ha konkrét célokra irányul és ha minden katonai,
politikai és propagandaművelet ezeket a célokat szolgálja.

Ha ennek ellenére a 19. század közepe táján, az Európa által megélt leghosszabb békeperiódus közepén
mégis néhány háborúra került sor, annak oka elsősorban
ideológiai természetű volt és mindenekelőtt a nemzetállamok kialakításának vágyából született; de mégis a
nemzetközi jog, a politikai instrumentumok, módszerek
és alapelvek, amelyeket a Bécsi Kongresszus mintegy
törvénybe iktatott, elegendők voltak ahhoz, hogy Európa
számára egy évszázadon át biztosítsák a felemelkedést és
a viszonylagos békét, nevezetesen 1815-től 1914-ig. És
ha a Bécsi Kongresszus elveit, illetve módszereit helyesen alkalmazták volna, úgy még az első világháború
kitörését is meg lehetett volna akadályozni. Hisz, ahogy
az egyik korabeli államférfi mondotta, az európai kormányok ebbe a háborúba mintegy „belesodródtak”. Vagy
ahogy számos modern történész vallja, az első világháborút nem „csinálták“, hanem az „rövidzárlat” volt.
Mindezt figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy Jalta és Potsdam mindenben pontosan az ellenkezőjét tette
annak, amire a Bécsi Kongresszus tanított. A Jaltában
létrehozott megoldásokat kizárólag a politikai
opportunitás és a személyes becsvágy diktálta. A
legyőzőttek, sőt még a győztesek kisebb szövetségesei
sem szólhattak bele a döntésekbe; ezeket a döntéseket a
két szuperhatalom rákényszerítette a többiekre. Végül
bekövetkezett Európa felosztása Amerika és Oroszország
között azzal, hogy világosan körülhatárolt befolyási övezeteket létesítettek, ahogy a kolonializálás korában volt
szokás.
Az alapvető elvi és világpolitikai különbségek ellenére, Jaltának és a Bécsi Kongresszusnak van egy hasonló,
közös vonása. A Bécsi Kongresszus egyetlen nagy gyengéje ugyanis az volt, hogy mintegy az árnyékában, létrehozták az úgynevezett Szent Szövetséget. Ez a szervezet
tisztán restauráló célokat követett, a Francia Forradalom
előtti status quo-t akarta visszaállítani s ha kell, fegyveres
beavatkozással fenntartani. Nem értették meg, hogy a
forradalmi események sohasem következhettek volna be,
ha a fennálló uralmi formák erre nem adtak volna okot.
Hogy azonban az érthetetlent érthetővé tegyék, elővették
a történelem egyfajta konspiratív magyarázatát, amely
mindig azzal az előnnyel jár, hogy a saját hibákat bizonyos sötét hatalmak emlegetésével lehet mentegetni. Ez a
súlyos történelmi tévedés Európa katasztrófáját okozhatta
volna, ha ugyanakkor a Bécsi Kongresszus helyes munkája, a megállapított alapelvek nem biztosították volna a
szilárd egyensúlyt, amely ezt a teherpróbát is kiállta.
Szinte azt mondhatjuk, a Bécsi Kongresszus békeműve
kibírta a Szent Szövetséget.
Jaltában azonban ezt az egyensúlyt egyáltalán nem teremtették meg, viszont a Szent Szövetség hibáit átvették,
mégpedig azzal, hogy Európa keleti felére erőszakosan
rákényszerítették a kommunizmust, Nyugaton pedig
végrehajtották az úgynevezett demokratikus restaurációt.
Szinte minden országban újra bevezették a régi kormányformákat, sokhelyütt a régi politikusokkal, mintha közben semmi sem történt volna, s anélkül, hogy feltették
volna a kérdést: mi volt az oka, hogy ezeket a rendszereket a nacionalizmus és fasizmus vihara oly könnyedén
elsöpörhette?!
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A háborús konfliktus első fázisában Sztálin hadicélja
rendkívül érdekes volt, mert saját szempontjából nézve
kétségtelenül realisztikusabb, sőt eredményesebb lett
volna, mint az, ami ebből Jaltában végülis kialakult.
Sztálin kezdetben sokkal szerényebb volt, mint amilyennek Jaltában mutatkozott. 1941 nyarán Sztálin ugyanis
kidolgozott egy tervet, amely szovjet győzelem esetére
Európában kedvező kiindulópontokat kívánt teremteni,
olyan állásokat biztosítani, amelyek az európai népeket
nem nyugtalanítják. A balti államokat és a Curzonvonaltól Keletre eső lengyel területeket ugyan mindenképpen bekebelezte volna, de Varsóra még nem akarta
rátenni a kezét. E terv szerint meg akarta szerezni Kárpátalját és Romániát a Dunáig, vagy még azon is túl.
Európa többi részét azonban akkor még nem óhajtotta,
úgy hogy Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország
és a balkáni államok megtarthatták volna teljes szuverenitásukat. Akkor ugyanis Sztálin, nagyon helyesen, úgy
vélte, hogy a háború után a Szovjetunió nagy rokonszenvnek örvendene, ha sikerül Hitlert legyőznie, ugyanakkor azonban ő maga nem imperialista hatalomként lép
fel. Az eredeti, fentebb vázolt demarkációs vonalnak
meglett volna az előnye, hogy a Szovjetuniónak Európában döntő stratégiai állásokat biztosít – a hídfőállások a
Kárpátok vonulatán belül és a Dunától délre –, de nem
keltette volna azt a benyomást, hogy Oroszország uralkodni akar más államok felett. Ezzel a Szovjetunió kitűnő kiinduló bázist kapott volna a második fázishoz,
amely későbbi következményként lehetővé tette volna
Oroszországnak, hogy ellenállás nélkül kiterjessze befolyását az Atlanti-óceán partjáig.
Visszatekintve tehát azt mondhatjuk, hogy ez az eredeti úgynevezett Sztálin-vonal a Szovjetuniónak a legjobb megoldás lett volna. Mert ha Oroszország mérsékelten lép fel: mindenütt kedvező benyomást kelt, Amerika
azonnal leszerel, Európa pedig a Harmadik Birodalom
megsemmisülése után egyedül marad és az európai népek

akkori hangulatát tekintve, minden további nélkül lehetséges lett volna, hogy a kontinenst Moszkvához kössék.
Ez a terv azonban a második világháború folyamán
egyre jobban háttérbe került, mégpedig mindenek előtt a
Sztálin környezetében lévő szélsőséges elemek nyomására. Ezek közé tartozott Vorosilov, Timosenko és Molotov, akik a diktátor eredeti, mérsékelt koncepcióját nyilvánvalóan sohasem értették meg és mindenáron szerettek
volna a legrövidebb időn belül minél többet nyerni. Kezükre játszott Nyugat hihetetlen gyengesége, amely a
maga részéről, a feltétel nélküli megadáson kívül, nem
rendelkezett konkrét háborús célokkal. Sztálin, aki már
nem volt fiatal ember, sőt egészséges sem, a háború éveiben egyre jobban felemésztődött, és már jóval Jalta előtt,
valójában már a teheráni konferencia idején, munkatársai
valósággal lerohanták. Ezek a túlzók gátlástalanul és
meggondolás nélkül törtek előre abba a légüres térbe,
amelyet a Nyugat koncepciónélkülisége kínált számukra.
Hogy félreértés ne legyen, hadd jegyezzem meg: természetesen tisztában vagyok azzal a hatással, amit a
világforradalom ideológiája nyilván Sztálinra is gyakorolt.
Világos, hogy minél nagyobbak voltak a katonai sikerek, és minél balgább a nyugati politika, annál jobban
csábította Sztálint a lenini ideológia varázsa, amely szerint a Szovjetunió arra van hivatva, hogy hadseregével
segédkezzék a világforradalom megszületésénél és minden lehetőséget használjon ki a kommunizmus uralmának a kiterjesztésére. Így erősödik meg lassacskán először Lengyelország likvidálásának a gondolata, majd egy
német forradalmi kormány megalakítása lép a szovjet
hadicélok sorába. De aki olvasta Milován Gyilasz „Beszélgetések Sztálinnal” című könyvét, jól tudja, hogy
Sztálin kezdetben óvatos politikát folytatott és például a
Titoval történt szakítás egyik lényeges oka Sztálinnak a
harmadik világháborútól való félelme volt.
(Befejező második rész következő számunkban.)
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VÁRADY IMRE:

A TÉBOLY ÉS A PURGATÓRIUM
– Márai Sándor új regénye: „Ítélet Canudosban” –
Kivételes írás. A kellően felkészült olvasó számára –
témájától, tendenciájától teljesen eltekintve is – nyílegyenes vonalú gondolatmenetével, mondatainak egy
acéllánc szemeihez hasonló szoros egységével és a mű
szerkezeti erényeivel lenyűgöző értelmi gyönyörűséget
nyújt. A kevésbé figyelmes, a csak szórakoztatást kereső
közönséget a tárgy szokatlansága, az elbeszélés fokrólfokra gyorsuló sodra, s a könyv atmoszférájának feszültsége ejti meg. Sehol egy fölösleges leírás, egy fárasztó
elmélkedés nem lankasztja el az efféle olvasó figyelmét.
De még csak egy fölösleges jelző erejéig sem vét az író a
művészi ökonómia ellen, még kevésbé él a hangváltás
pihentető vagy pezsdítő eszközeivel, hanem egyetlen
tónusban, egyazon hangerővel szól a regény elejétől a
végéig. A szerző sem a szórakozott, sem a puszta időtöltést kereső olvasónak nem tesz olcsó engedményeket,
semmi gondja rá, hogy hol izgató történés, hol szívderítő
leírások, hol lírai andanték váltakozzanak allegrókkal
vagy capricciókkal.
Akinek nem jó így, ahogy van, tegye le a könyvet és
térjen napirendre felette. Ugyanígy tegyen az is, aki idegenkedik az író szigorú pártatlanságától, vagy aki léptennyomon kiállást, állástfoglalást, vádló vagy védelmező
irányzatosságot vár a mai írótól.
Ilyen értelemben Márai nem „mai” író, azaz nem
ilyen vagy amolyan ideológiák harsonása, hanem ezeknél
sokkal modernebb és sokkal magasabb őrtoronyból nézi
kora életét, problémáit. A pártosok feltétlen optimizmusa
helyett meri érvényesíteni saját természete szerinti peszszimizmusát. Ezt a pesszimizmust, helyesebben, a földi
dolgok rendjébe való bánatos és bölcs beletörődésnek
lehetne nevezni. A „dolgok rendjében” a jónak és rossznak egyaránt helye van. Sőt rendszerint egyszerre van
jelen mindkettő és határaik sokszor összemosódnak.
Általában azonban egyfelől áll a „rend” a maga őreivel,
intézményeivel, másfelől e rend ellenzőinek tábora.
Márai választása a törvény és a forradalom között
nem kétséges, de azért a fájóan világos értelem fényénél
egyformán látja mindkettő hibáit, elfogultságát, túlzásait.
A rend, a törvény minden áron, kegyetlen következetességgel védekezik a felforgatók ellen, mely a „rosszal”
együtt, amit elpusztítani kíván, rendszerint a jót is kiírtja.
Ám a rend képviselőinél még rövidlátóbb a távoli, igen
távoli jobb jövő álmodozóinak kegyetlensége. Menekülni
kívánnak a társadalomból, amelyben élnek és összemérhetetlenül rosszabb környezetet teremtenek maguk köré,
amelynek elviselésére csak fanatizmusuk ad erőt.
Márai nem védelmezi az egyik felet s mély részvétet
érez a másik iránt. Az egyiktől a törvény, a másiktól a
vakhit egyaránt borzalmas áldozatokat követel. Végül is
a valóság győz az irreálisba menekült rajongók és mármár valószínűtlenül hívők és tébolyodottak fölött, anélkül azonban, hogy a vész vérbefojtásának örülhetne és az
elpusztítotthoz hasonló méreggócok keletkezésének

elejét vette volna. Ha nem értettük félre a szerzőt, ez a
regény mondanivalója.
Az esemény, amelynek elbeszélésében ez a gondolat
képletes kifejezést nyer, a múlt század végén, Brazília
északkeleti sarkában valóban megtörtént. Leírásával az
író egy egykorú szem- és fültanú portugál nyelvű emlékiratainak angol fordításában találkozott. Egy legendás
hírűvé vált forradalmárprófétának, (akit követői „Tanácsadó-nak neveznek), maga köré sikerült gyűjtenie a
dzsungelbe egy több ezer főből álló gyülevész tömeget s
azt személyes varázsával, a vakhit, fanatizmus, tömeghisztéria felszításával félelmetes erővé összekovácsolnia.
A lehető legheterogénebb eredetű, nevelésű és műveltségű híveit egyetlen ok és cél sodorta össze: a fennálló
állami és társadalmi rend elviselhetetlennek érzett súlya
és valami új, szabad világba menekülés vágya. Volt köztük a jóléttől, a civilizációtól, a rendtől megcsömörlött
sok művelt elem, voltak született forradalmárok, örök
elégedetlenek, és a törvény megtorlása elől menekülő
bűntevők. A „Tanácsadó” akarata szerint rejtett vályogfalut építettek az őserdőbe, minden egyéni javukról és
akaratukról lemondva valami primitív kommunizmusfélében éltek s egyetlen feladatukat a demokratikus elvek
alapján felépített brazil köztársaság létformáinak, erkölcsi kánonjának és az ezek védelmét szolgáló fegyveres
hatalomnak felbomlasztásában látták. Babonás megszállottság tartotta őket hatalmában s adott nekik kitartást
éhség, szomjúság, fagy és hőség közepette az eszme
szolgálatára, amelyért semmilyen áldozat sem drága.
Ezzel a már-már tébolyodott áldozatkészséggel és frenetikus dühvel majd egy esztendőn át győzedelmesen verték vissza a Canudosnak nevezett rejtekük ellen küldött
katonai kötelékeket. Négy expedíciót kényszerítettek
szégyenletes visszavonulásra, bár a küzdelem folyamán a
több ezer főnyi harcosból alig pár száz csontvázzá aszott,
torz ember-roncs maradt.
Elérkezett a törvényes hatalom részéről a végső leszámolás napja. Ennek előkészítése a hadügyminiszter
Bittencourt marsall részéről, – ez a regény tulajdonképpeni tartalma. A katonák felszedik sátraikat, a legközelebbi vasútállomáson készen áll elszállításukra a szerelvény, a marsall sajtókonferenciát tart és a bizalmatlan
újságíróknak, akik hosszú hónapokon át annyit csúfolták
és becsmérelték örökös kudarcai miatt a katonai hatóságok tehetetlenségét, nyugodt biztonsággal bejelenti, hogy
a „Tanácsadó” meghalt, már csak néhány élőhalott várja
Canudosban a megváltó puskagolyót s hajnalra ez a botrányossá vált háború egyszer s mindenkorra befejeződik.
Ekkor azonban váratlan fordulat következik. Három
canudosi foglyot vezetnek kötélen a marsall elé. Az
egyik közülük nő. Valószínűtlenül sovány, eltorzult
rongy-göngyöleg. Csak egy föltétel alatt hajlandó a marsall kérdéseire válaszolni: ha lehetővé teszi, hogy megfürödhessék. A kérés teljesítése után a nő váratlanul ango11

lul szólal meg és a párbeszéd a marsallal lehetne hivatva
arra, hogy megfejtse a canudosi rejtélyt, a „Tanácsadó”
titokzatos szerepét és a teljes lelki átváltozást, mely csodálatos módon mindenkiben végbemegy, aki Canudosba
kerül. Az angolul beszélő dáma sem kivétel. Néhány
hónap alatt ő is hozzáhasonult a canudosiakhoz, akik
közé az otthonából hirtelen eltűnt férjét keresve jutott. Az
asszony odahaza legkevésbé sem volt elégedetlen jómódjával, bundáival, fogatával, operaházi bérletével, nem
érezte fojtogatónak a kultúra levegőjét, nem kívánkozott
el belőle, mégis megejtette Canudos varázsa. De ezt nem
tudja megfejteni, mert ez értelmén túli erők műve. Talán
valami belső megtisztulás szüksége elégül ki
Canudosban. Előbb-utóbb mindenkinek meg kell járnia a
maga Canudosát, amely nem feltétlenül testi kínokból,
létünk önkéntes feladásából és vérengzésből áll. Talán a
nőnek e mellékesen odavetett csonka mondataiban szabad látnunk a regény szimbolikus értelmének betetőzését.

A hajdani híres és gazdag orvos felesége nem egy zavaros eszme megvalósítása érdekében vállalja Canudost,
hanem a maga egyéni purgatóriumát szenvedi át benne s
abban is különbözik társaitól, hogy az elhagyott civilizáció utáni nosztalgia nem hal ki belőle: mielőtt visszamegy a canudosi vályogkunyhók és sírgödrök közé, ahol
a biztos halál vár rá, még egyszer – utoljára – meg akar
fürdeni. Csak testileg is megtisztultan tud tökéletesen
megbékülni sorsával.
Márai szép könyvének aktuális jelentését nem szükséges különösképpen hangsúlyozni. A múlttól való erőszakos elszakadás, a tudomány, a művészet, az erkölcsi
szép lábbal tiprása, az ostoba kisebbségek erőszakának
tobzódása, az anarchia és ennek jegyében a minden civilizációs vívmány elpusztításának tébolyodott vágya –
mai életünk napról-napra fellépő jelenségei. E jelenségeken való általános megdöbbenésünkből született ez a
rendkívüli könyv.
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VADÁSZ JÁNOS:

A FÖLDBIRTOKOS FIA
– Legenda és valóság: Iljics Vladimir Lenin –
Végéhez ér a „Lenin-év”, a kommunista világ Lenin-ünnepségei lezajlottak s Leninre mindenki ráaggatta
a maga elképzeléseinek és céljainak leginkább megfelelő jelzőket. De ki és mi volt Lenin, korunk történetének e kiemelkedő jelensége a valóságban? Erre a kérdésre keresve a választ, munkatársunk alaposan áttanulmányozta az egyik legnagyobb és legjobb Lenin-biográfiát, Robert Payne könyvét, amely 1964-ben
jelent meg: „Lenin élete és halála” címmel. Payne egyben Sztalin és Marx életírója is, munkáiban gyűlölettől és rajongástól mentesen, hatalmas forrásanyagra támaszkodva ábrázolja hőseit. Robert Payne Leninéletrajza alapján mutatja be olvasóinknak Vadász János Iljics Vladimir Lenint.
Nagy emberek személye körül szükségszerűen legendák szövődnek – írja a szerző a könyv előszavában. –
Lenin sem kivétel. Az ő legendája legegyszerűbb formában így hangzik:
„Szegény iskolamester fia volt, aki kora ifjúságától
forradalmár lett; bebörtönözték, Szibériába száműzték,
míg végül sikerült elmenekülnie Oroszországból. Szegény emigránsként a távolból irányította a munkásság
szervezkedését Oroszországban és a forradalom győzelmes eszközévé kovácsolta a Bolsevik Pártot. 1917-ben
visszatért Petrográdba, ahol a fegyveres proletariátus élén
megdöntötte a cárizmust. Az orosz népért élve és dolgozva megszervezte a proletárdiktatúrát, győzelemre
vitte az első proletárállamot. Fáradhatatlan munkája
felőrölte egészségét és végül 1924-ben agyvérzésben halt
meg. Az orosz nép legnagyobb fia volt, megtestesítve
népének legkiválóbb tulajdonságait.”
Mint ahogyan gyakran lenni szokott, a legendának
kevés köze van a valósághoz. Az igazi történet körülbelül
így fest:
Lenin nem szegény iskolamester fia volt, hanem egy
nagy tartomány tanulmányi felügyelőjének a gyermeke.
Apjának földbirtoka volt és állása után „excellenciás
úrnak” titulálták. Szibériai száműzetése teljes nyugalmat
biztosított Leninnek elméleti munkái megírására. Nyugat-Európában – ahová legális útlevéllel távozott – polgári kényelemben folytatta a forradalmi emigráns tevékenységét.
Mikor Pétervárra visszatért – a német főparancsnokság közreműködésével – a cárizmust már megdöntötték.
1917 novemberében Oroszország diktátora lett, miután a
tengerészek és a pétervári helyőrség fegyveres puccsa
következtében a Bolsevik Párt hatalomra jutott. Egyetlen
csepp orosz vér sem folyt ereiben, és halálát minden
valószínűség szerint méreg okozta.
Lenin származásáról a rendelkezésre álló dokumentumok és anyakönyvi adatok alapján a szerző a következőket állapítja meg:
Az apai ág, az Uljanov család, a Volga felső szakasza
mentén élő finn-ugor törzsből, a csuvasoktól származik.
Asztrahánban, ahol
Lenin apja született és
Szimbirszkben, Lenin szülővárosában, a múlt században
még a lakosság tekintélyes része ki tudta mutatni csuvas
és mordvin őseit. Az Uljanov név csupán az eredeti foglalkozást jelző, átvett orosz név. Az anyai ágon német és
svéd ősöket találunk. Lenin anyja – leánykori nevén

Maria Blank – német eredetű földbirtokos családból
származott. Ezen az ágon Lenin nagyanyját
Grosshopfnak, dédanyját Ostedtnek hívták. Az előbbi
német, az utóbbi svéd eredetre utal.
Lenin apja, Ilja Nikolajevics Uljanov, komoly karriert
futott be a cári adminisztráció ranglétráján. Mikor Lenin
1870-ben megszületett, apja az egész környező tartomány tanulmányi felügyelője volt. Az Uljanov-család
társadalmi pozícióját, és a környezetet, amelyben Lenin
felnőtt, tökéletesen adja vissza a szerző, amikor leírja a
szimbirszki szülőházat.
Tíz ablak nyílik a széles utcára. Külön kocsiszín a
családi hintó számára. A ház legkisebb zuga is a felső
középosztály csendes jólétéről tanúskodik. A földszinti
szobák tágasak. A szalonban hatalmas zongora, a kottatartón Bellini „Puritánok” című operájának partitúrája.
Metszett tükrök, gyertyatartók, egy óriási keleti szőnyeg,
mahagóni bútorok, cserépben gondozott törpe-pálmák...
Ez a múlt századbeli idill semmiképp sem magyarázza, hogyan lett Vladimir Iljics Uljanovból, a tanulmányi
felügyelő jólétben felnőtt gyermekéből – Lenin? Gyermekévei nem árulnak el semmi rendkívülit, kivéve azt a
szinte bálványozó rajongást, amellyel bátyját,
Alekszandert körülvette.
Alekszander azon ártatlanságot árasztó fiatalemberek
közé tartozott, akik elbűvölik környezetüket. Dosztojevszkij Aljosa Karamazovjára emlékeztetett; a mások
szolgálatának élt és a szentség auráját sugározta maga
körül. Az ilyen szent emberekből könnyen válik terrorista: élete utolsó hónapjaiban Dosztojevszkij – kiadója
tanúsága szerint – új regényt tervezett, amelyben Aljosát
a királygyilkos szerepében kívánta megjelentetni.
Hasonló fordulatot vett Alekszander Uljanov sorsa. A
pétervári egyetemista egy romantikus összeesküvő diákcsoport tagja lett. Céljuk a cár meggyilkolása volt. De a
csoport tagjait letartóztatták, mielőtt terveik megvalósításához hozzáfoghattak volna. Alekszander a bírósági
tárgyaláson félelem és megbánás nélkül, büszkén vállalta
a forradalmár összeesküvő szerepét. 1887 május 20-án
végezték ki.
Csak következtetni lehet, hogy öccsében, a 17 éves
gimnáziumi tanulóban mit váltott ki ez a tragikus esemény. Az Uljanov-család pozíciójára jellemző, hogy
bátyja kivégzése ellenére Vladimirt felvették a kazáni
egyetemre. Itt azonban hamarosan bekövetkezett a fordulat, amely Lenin életének sorsát véglegesen eldöntötte.
13

vannak határai. Előre látta, hogy az orosz szociáldemokráciának első két fejlődési szakasza után – a romantikus
idealizmus és a forradalmi élcsapat irányítása alatt álló
tudatos tevékenység szakasza után – el kell jutnia a politikai érettség szakaszába. Mi történjék akkor, ha a program megvalósult? A könyv utolsó, hátborzongató soraiban adja meg a választ:
„A kérdésre: mi a teendő? a következő rövid választ
adhatjuk: likvidálni kell a harmadik szakaszt.”
Ez a mondat Lenin alapvető nihilizmusának legvilágosabb önvallomása.
Lenin egyéniségének hihetetlen magnetizmusára jellemző, hogy az emigrációs elszigeteltségből is irányító
szerepet vívott ki magának az orosz szociáldemokrata
párt vezetésében, pontosabban, a párt bolsevik frakciójának összekovácsolásában. Az emigráció hátrányait azonban ő sem tudta teljesen leküzdeni. Az 1905-ös forradalom kitörése teljesen váratlanul érte és bár rövid időre
Oroszországba utazott, a forradalom spontán alakulását
nem tudta befolyásolni.
Ezután ismét a nyugateurópai vándorlás hosszú évei
következtek. Fáradhatatlanul írta elméleti munkáit, kíméletlenül bunkózta le politikai ellenfeleit, de az események
tényleges alakulásával egyre inkább elvesztette a kapcsolatot. Egykorú cikkeiből nyilvánvaló, hogy az első világháború kitörése is váratlanul érte és a háború éveiben
kialakuló oroszországi forradalmi hangulat jelentőségét
nem tudja az emigrációból felmérni. 1917 januárjában
fiatal zürichi munkásoknak tartott előadásában többek
között a következőket mondotta: „Mi, az idősebb korosztály tagjai talán sohasem fogjuk megérni az eljövendő
forradalom döntő csatáit.”
Két hónappal később a pétervári munkásság spontán
megmozdulása megdöntötte a cárizmust. Lenin egy héttel
később, a zürichi újságokból értesült a fordulatról.
A Zürichben tartózkodó forradalmárok célja természetesen az volt, hogy haladéktalanul visszatérjenek
Oroszországba és kezükbe vegyék a forradalom irányítását. Számos konspiratív és kivihetetlennek bizonyuló terv
született, míg végül Martov, – ironikus módon Lenin régi
mensevik ellenfele, – megtette az egyetlen ésszerű javaslatot: igénybe kell venni a német császári kormány közreműködését, hogy a forradalmárok Németországon
keresztül Svédországba jussanak.
Így került sor a sokat emlegetett lepecsételt vonat
utazására, amelyet a német főparancsnokság jellemző
precizitással szervezett meg, mivel Leninék Pétervárra
való visszatérését – Berlin helyes számítása szerint –
Oroszország katonai összeomlásának kellett követnie.
Az utazásról egyetlen apró, de rendkívül jellemző
epizódot szeretnék idézni.
A lepecsételt szakaszban tizenhatan utaztak és a körülmények következtében érthető, hogy mindenki szünet
nélkül dohányzott. Mikor mar vágni lehetett a füstöt,
Lenin kiadta a parancsot, hogy csak a mosdóban lehet
dohányozni. A mosdóban tumultuózus jelenetek játszódtak le, de Lenin hamarosan megtalálta a megoldást. Sorszámokat osztott ki a forradalmároknak, így engedélyezte
a mosdó egyszeri meglátogatását. A forradalmárok közül
senki sem sejtette, hogy a lepecsételt vasúti szakaszban

December másodikán a kazáni egyetem diákjai gyűlést tartottak, hogy tiltakozzanak a közoktatásügyi miniszter intézkedései ellen és tiszteletteljes kérvényt nyújtsanak be a helyi tanulmányi felügyelőnek. A gyűlésen
detektívek is részt vettek. Feljegyezték a résztvevők
nevét. Köztük volt Vladimir Uljanov is, akiről a buzgó
rendőrtisztviselő megállapította, hogy az első sorban állt,
ökölbeszorított kezekkel. Uljanov ugyan nem szólalt fel a
gyűlésen, de puszta jelenléte elég volt arra, hogy az egyetemről kizárják.
Ez az igazságtalan és kicsinyes intézkedés messzemenő következményekkel járt. Ettől kezdve Lenin élete
új fordulatot vett; csatlakozott a marxista tanulókörökhöz
és karrierje a hivatalos társadalmon kívül, a forradalmi
mozgalomban folytatódott, majd külföldi forradalmi
tanulmányút következett.
A költségeket Vladimir anyjának rendszeres pénzküldeményei biztosítják. Berlin és Salzburg után Genfben
Plehanovval, az orosz marxisták arisztokratikus előkelőségű főpapjával létesít kapcsolatot, majd Párizsba utazik.
A huszonnégy éves Lenin Párizsban Paul Lafargue-gal,
Marx vejével találkozik. Beszámol az oroszországi helyzetről, elmondja, hogyan szentelik estéiket a pétervári
munkások Marx tanulmányozásának.
– Úgy érti, az orosz munkások Marxot olvassák? –
kérdezte Lafargue hitetlenkedve.
– Úgy van, Marxot olvassák.
– És meg is értik?
– Tökéletesen megértik.
– Azt hiszem, Ön téved – felelte Lafargue szelíden. –
Attól tartok, semmit sem értenek. Itt, Franciaországban,
húszéves szocialista propaganda után – senki sem érti
Marxot.
Oroszországba történő visszatérése után hamarosan
letartóztatják és Szibériába száműzik, ahova már élettársa, Krupszkája is elkísérte. A századforduló évében térhetett vissza Oroszországba, ahol csak néhány hónapig
tartózkodott. Legális útlevelet kért és kapott és az év
nyarán már Svájcban találjuk. Itt fejezi be 1901 májusában „Mi a teendő” című munkáját, amely már magában
foglalja a leninizmus összes lényeges elemeit.
Lenin forradalmi filozófiájának igen kevés köze van
Marxhoz, de annál több Necsajev nihilista katekizmusához. Necsajevtől vette át a forradalom élcsapatáról, a
pártról szóló tanítást is. Ebben a könyvben a dühödt
bosszúvágy félelmes próféciákkal párosul. Lenin ellentmondást nem tűrő modorban ír, mint aki egyedül találta
meg a hatalom ajtaját felnyitó kulcsot, és vitának többé
nincs létjogosultsága.
„A szabadság nagy szó” – írja maró gúnnyal. „A kritika szabadságának többé nincs helye. Mivel a társadalom mozgását irányító törvényeket felfedezték, a tudományos törvényekkel folytatott vita értelmetlen és káros.” A könyv minden sora a szabadság, a szabadságjogok könyörtelen tagadása. Csak az élcsapat feladata lehet
a forradalom irányítása, a proletariátus vezetése.
Lenin egész életében foglya maradt azoknak a gondolatoknak, amelyeket a „Mi a teendő?”-ben kifejtett. Ez a
könyv valami furcsa véglegesség volt a számára. Pedig
Lenin jól tudta, hogy a legszélsőségesebb programnak is
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eltörléséről intézkedik. A régi államrendből kő kövön
nem marad és a tézisekben az a legérdekesebb, ami hiányzik belőlük. Leninnek egyetlen szava sincs arról,
hogyan fog működni a hatalom megszerzése után a munkásküldöttek szovjetjeinek kormánya. A régi államot
eltörli, újat állít a helyébe, de csak névvel jelöli meg, a
nihilistákhoz hasonlóan semmi érdeklődést nem tanúsít
aziránt, hogy a hatalom megszerzése után mi következik.
Lenin csak 1917 nyarán, rövid finnországi tartózkodása
során tért ki erre a kérdésre, „Állam és forradalom” című
munkájában.
Lao Tse kínai filozófus azt tartotta, hogy a kormányzásnak olyan egyszerűnek kell lennie, mint a halsütésnek.
Lenin viszont azt hitte, hogy a kormányzás egy postahivatal munkájához hasonlít. Feltételezte, hogy a fegyveres
proletariátus tartja majd kezében a hatalmat és az emberek kommunákban fognak élni, ahol minden szükségletüket kielégíti majd egy központi elosztó ügynökség.
Lenint ebben az időszakban csak a hatalom mielőbbi
megszerzése érdekelte. Augusztusban rémhírek terjedtek
el, hogy a nyugati entente és Németország különbékét
kötnek. Lenin Finnországból nyomban üzenetet küldött a
bolsevik párt pétervári központi bizottságához.
„Az angol-német különbéke előestéjén feltétlenül
cselekednünk kell. Aki most békét ajánl fel a népnek,
megnyeri a játszmát.”
Lenint nem zavarta, hogy érvelése csupán egy valótlan rémhíren nyugodott. Néhány héttel később megismételte a puccsra irányuló követelését, arra hivatkozva,
hogy Németországban forradalom tört ki. Ez az érv is
hamisnak bizonyult, de voltaképpen érvelésre nem is volt
szükség. A kormány annyira gyenge volt, hogy 1917
szeptemberében és októberében bármilyen fegyveres
megmozdulás sikere biztosítva volt.
Míg Lenin a letartóztatástól félve Finnországban,
majd Pétervár Vyborg-i városrészében bujkált, Trockij és
vezérkara befejezte a fegyveres puccs előkészületeit.
Mikor végre Lenin elhatározta, hogy búvóhelyéről megkísérli elérni a volt leánynevelő intézet, a Smolny épületében lévő főhadiszállást, a fegyveres vörösgárdisták már
megkezdték a középületek megszállását.
Lenin teljesen magára hagyatva, életét kockáztatva
tette meg ezt az utat a Smolnyba. Nem tudta megérteni,
hogy az akció nélküle kezdődött el. Senki sem törődött
azzal, hogy értesítse. Kaphatott volna egy páncélautót,
fegyveres kísérettel – minderre nem került sor. Mikor
Lenin végre elérte a Smolny épületét, az őrök megállították és nem engedték továbbmenni. Ez volt a legfurább
pillanat. A forradalom vezérét, aki hónapok óta állandóan
sürgette a fegyveres akció megkezdését, nem engedték
be a forradalom főhadiszállására. Mikor végre a félreértés tisztázódott, ez volt az első alkalom, hogy Lenin betette a lábát a Smolny épületébe.
A hatalom megszerzése játszi könnyedséggel, úgyszólván egyetlen lövés nélkül történt.
Mire a reggel felvirradt, vörösgárdisták és a hozzájuk
csatlakozott helyőrség egységei tartották megszállva a
hidakat és a középületeket. Az utcák üresek voltak, nyoma sem volt a tömegeknek, amelyek korábban a márciusi
forradalmat jellemezték. Valami furcsa közöny ült rá a

kialakult rendszer rövidesen egész Oroszország sorsát
meg fogja határozni.
Lenin csoportja Svédországból Finnországba utazott,
amely már a cári Oroszországhoz tartozott. A finn-orosz
határállomáson a bolsevik párt és a pétervári szovjet
küldöttei üdvözölték az emigránsokat.
Lenin még mindig rendkívül ideges volt és megkérdezte, nem fogják-e letartóztatni őket, ha megérkeznek
Pétervárra? A többiek mosolyogtak. Megvolt rá az okuk,
mert olyan fogadást készítettek elő, amilyenre a múltban
csak a cárok számíthattak.
Furcsa ellentmondás ez, hiszen a pétervári munkások
alig tudtak valamit Leninről. Hallottak történeteket egy
vasakaratú emberről, aki számkivetésben élt és egész
életét a forradalomnak szentelte, de alig volt valaki, aki
ennél többet tudott volna róla. Még a pétervári vezető
bolsevikok közül is sokan csak a cikkeit ismerték, de
sohasem találkoztak vele. Teljes 12 esztendeje nem tette
a lábát orosz földre és csak egy kis csoport követte. Mégis, mihelyt visszatért Pétervárra, senki sem vitatta vezető
szerepét a forradalom irányításában. Miért?
Lenin volt az egyetlen, aki egyszerű megoldásokat
kínált egy rendkívül bonyolult helyzetben. Egy ember
tért vissza a titokzatos száműzetésből, hogy felelősségre
vonja a bűnösöket. Egy ember, aki pontosan tudta, hogy
mit akar. Mindenki bűnbakot keresett akkoriban, de
egyedül Lenin találta meg. Az egész államgépezet volt a
bűnbak, és Lenin azért jött, hogy az államgépezetet megsemmisítse. A munkások teljes szakítást kívántak a múlttal. Számukra Lenin eljövetele gondviselésszerű volt,
mivel csak az ő személye nyújtott biztosítékot a múlttal
való teljes leszámolásra. Az emigráns teoretikust, akit az
Európát átszelő utazás során állandóan gyötört a gondolat, hogy a megérkezés pillanatában letartóztatják, vörös
zászlóerdő, diadalkapu és sokezres ünneplő tömeg várta
a pétervári állomáson.
A munkások vállukon vitték ki az állomás előtti térre
és hamarosan egy páncélautó tetején találta magát. A
zenekarok az utolsó akkordokat játszották. Mindenki a
nevét kiáltozta. Reflektorok kereszttüzébe került és végre
mindenki láthatta a kistermetű kopasz embert, akár egy
jelenést, aki az egekből ereszkedett le.
Pétervári megérkezését követő napon írta meg a hatalom átvételének programját, amelyet áprilisi tézisek néven ismer a történelem. A tézisek első, sebtében írt vázlatát egy kitépett füzetlapra írta.
Ma ezt a papírost a moszkvai Lenin-múzeumban, vörös bársonnyal keretezve, üveg alatt őrzik. A múzeumnak
talán legértékesebb darabja ez, mivel alig van századunkban dokumentum, amely annyira befolyásolta volna
százmilliók sorsát, mint ez a darabka papíros. Ez a gyorsan odavetett vázlat egyúttal Lenin egyéniségéhez is
közelebb visz, feltárja erejét és gyengeségét, szinte az
ember absztrakt portréjának tekinthető.
Érvei úgy vágnak, mint a borotva. Egy kézvonással
megszünteti az államot, hadsereget, a rendőrséget, a
parlamentet. Sebtében leírt négy szóval: „új név – új
program”, felszámolja az orosz szociáldemokrata pártot.
Egy másik távirati stílusban írt megjegyzés – „semmi
engedmény a forradalmi defenzizmusnak” – a háború
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városra, miközben a hatalom átvétele szinte észrevétlenül
megtörtént. Az ideiglenes kormányt nem kellett megsemmisíteni, mert, a forradalomhoz hasonlóan, a kormány is láthatatlan volt, mint egy szellem, szubsztancia
nélkül.
A nehézségek csak néhány nap múlva jelentkeztek. A
vasutasok és a postai alkalmazottak sztrájkba léptek, nem
dolgoztak a közalkalmazottak sem. Pétervár élete megbénult. A város tele volt falragaszokkal, amelyek a munka folytatására szólítottak fel, és a „burzsoá lapok” betiltásáról intézkedtek – értvén ezen minden olyan sajtóterméket, amely ellenfele volt a bolsevikoknak –, de
Pétervár lakossága még mindig arra várt, hogy melyik
oldal fog győzni.
Az ellenzéki hangok azonban nem hallgattak el teljesen. Maxim Gorkij nagy tekintélyének köszönhette, hogy
lapja, a „Novaja Zsizny” még megjelenhetett. Ebben a
lapban november 21-én Gorkij cikket írt, amelyben többek között ezeket mondotta:
„Vak fanatikusok és gátlástalan kalandorok ragadnak
bennünket a szociális forradalom felé, más szóval, az
anarchia, a proletáriátus és a forradalom tönkretétele felé.
Ezt az utat követve Lenin és hívei azt hiszik, hogy mindenfajta bűnt elkövethetnek: mészárlásokat Pétervárott,
pusztítást Moszkvában, esztelen letartóztatásokat, a szólásszabadság megszüntetését. A dolgozó osztályok nem
engedhetik meg, hogy őrültek és kalandorok a proletáriátusra hárítsák esztelen és véres bűneik felelősségét. Lenint a legcsekélyebb mértékben sem zavarja, hogy ezt a
tragédiát Oroszországnak kell elszenvednie: ő a dogma
rabszolgája, követői pedig Lenin rabszolgái. Lenin nem
ismeri az életet a maga teljességében; nem ismeri a dolgozó embereket – sohasem volt kapcsolata velük. Viszont a könyvekből megtanulta, hogyan kell a tömegeket
felkelésre szítani és hogyan kell indulataikat felkelteni. A
leninista számára a munkásosztály olyan, mint az ásvány
a geológus kezében. Lehet-e szocializálni ezt az ásványt?
Mindenesetre megpróbálja. Lenin maga semmit sem
kockáztat, ha a kísérlet nem sikerül. De azoknak a becsületes munkásoknak, akik Lenint követik, meg kell
érteniök, hogy szörnyű kísérletet végeznek rajtuk és ez a
kísérlet a munkásosztály legjobb elemeinek elpusztításához fog vezetni és a forradalom fejlődését nagyon hosszú
időre megakasztja.”
Gorkij lesújtó ítéletét november végén megerősítették
az alkotmányozó orosz nemzetgyűlés választásainak
eredményei is. Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy az
orosz nép szabadon kinyilváníthatta meggyőződését.
Negyvenkét millió szavazatból a bolsevikok mindössze 23 százalékot kaptak, a nagy többség a szociálforradalmároknak jutott, akiket a parasztság szinte egységesen támogatott.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés 1918 januárjában
egyetlen ülést tartott – történetében az elsőt és az utolsót.
A nemzetgyűlés szétzúzása a nyílt terror légkörében
zajlott le.
Déli 12-re tűzték ki az ülés megnyitását. Délelőtt hatalmas tömegek gyűltek össze és a nemzetgyűlést éltették. Szürke, sötét nap volt, a hó vastagon borította az
utcákat. A bolsevikok lett rohamosztagokat vezényeltek

ki a tömeg szétoszlatására és hamarosan puskaropogástól
visszhangzottak az utcák. A tömeg szétoszlott, 10-12
ember maradt a hóban fekve, miközben a lettek elégették
a zsákmányolt táblákat és zászlókat.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés 13 óráig ülésezett és
utána meghalt, mint a kioltott láng. A gyűlés színhelye, a
Tauride Palota fegyveres táborhoz hasonlított. Minden
folyosó tömve volt fegyveres matrózokkal és katonákkal,
akik a képviselők megbízólevelét ellenőrizve tréfás megjegyzéseket tettek, hogy vajon kötéllel, golyóval, vagy
bajonettel kell végezni az illetővel.
Tizenhárom óra hosszat szabadon beszéltek egy orosz
parlamentben. Lenin végighallgatta a beszédeket és azután úgy döntött, hogy ennek többé nem szabad megtörténnie.
A régi autokrácia eltűnt és helyébe lépett az új, öszszehasonlíthatatlanul könyörtelenebb, mint az elődje.
Lenin autokratikus módszereit a Harmadik Internacionálé megalakulásának körülményei is jól jellemzik.
Összesen 35 kiválogatott delegátus gyűlt össze és legtöbbjük senkit sem képviselt. A japán kommunisták
küldötte például egy Rutgers nevű amerikai mérnök volt,
aki valamikor néhány hónapot töltött Japánban. Angliát
egy Feinberg nevű orosz emigráns képviselte, Magyarországot egy hadifogoly, aki nyomban Triest-be utazott és
az Internacionálé által rábízott pénzt bordélyházakban
verte el. Ebben a gyülekezetben csupán Eberlein, a német
Spartacus szövetség történetesen valódi képviselője tiltakozott az ellen, hogy az összejövetel a Harmadik Internacionálé első kongresszusának titulálja magát. Leninék az
ilyen ellenállás leküzdésére kellő színjátékról gondoskodtak.
A vita hevében ugyanis egy frissen érkezett volt osztrák hadifogoly kért szót. Izgalomtól remegő hangon, a
nehéz és hosszú út nyomaival az arcán, beszámolt arról,
hogy Nyugat-Európában – ahonnan most tért vissza – a
forradalom küszöbön áll, a tömegek lázasan szervezkednek és a kapitalizmmus utolsó óráit éli.
Ez az epizód rendkívül jellemző Lenin módszereire.
A volt hadifogoly megjelentetése, aki a kapitalizmus
küszöbönálló összeomlásáról számol be, régmúlt idők
pihegve érkező hírnökére emlékeztet, a középkor atmoszféráját idézi fel. Körülbelül így győzhette meg nemeseit Rettenetes Iván a tatár ellenség közelgő összeomlásáról.
Lenin valóban úgy intézte Oroszország ügyeit, mint
egy középkori uralkodó, ellentmondást nem tűrve, egész
életét annak szentelve, hogy rendkívül bonyolult kérdések megoldására egyszerű válaszokat adjon. Egy ilyen
diktátor számára kétszeres tragédia, ha tehetetlenné válik,
ha olyan problémával kerül szembe, amelyre nincs egyszerű válasz. Mikor Lenint 1922 májusában az első szélütés érte, a tehetetlenséggel és a halállal kellett szembenéznie. A hatalmat nem gyakorolhatta többé – ez a szerep Sztálinnak jutott –, és a tehetetlenség állapotában
Lenin végre furcsán emberi lett. Végre felismerte a gigantikus kísérlet szörnyű következményeit. A Központi
Bizottsághoz írt levelében javasolta a Bizottság száz
tagra történő kibővítését és a pártélet demokratizálását,
végrendeletében pedig sürgette Sztálin eltávolítását a párt
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főtitkári tisztéből. A második szélütést követő visszaesés
után Lenin állapota fokozatosan jobbra fordult és 1923
nyarán orvosai egybehangzóan azt állították, hogy rövidesen munkaképes lesz. Ha ez a prognózis csak részben
is helyes volt, Sztálin joggal tarthatott attól, hogy Lenin
egészségének akár ideiglenes javulása is az ő hatalmi
pozícióját veszélyezteti. Ilyen előzmények után következett be 1925 január 21-én a harmadik roham, amelyet
néhány órán belül halál követett. A rendelkezésre álló
dokumentumok alapján Robert Payne arra a következtetésre jut, hogy Lenin valószínűleg előre megfontolt gyilkosság áldozata lett.
Három tényező mutat minden gyilkosra: a motívum,
az alkalom, és a halál gyanús körülményei. Sztálinnak,
mint láttuk, alapos oka volt arra, hogy Lenint félretegye
az útból. Alkalma is bőven kínálkozott. A Gorki-i házban, ahol Lenin betegen feküdt, a személyzet valamennyi
tagja, a kertésztől a szakácsig a GPU aktív szolgálatában
állt és közvetlenül Sztálintól kapta utasításait. Ami a
halál körülményeit illeti, az orvosok egybehangzó állítása
szerint Lenin még a halálát megelőző napon is jól érezte
magát és semmi jel sem mutatott állapota rosszabbodására.
Mindennek azonban tökéletesen ellentmond a
Gorkiban tartózkodó egyik GPU ügynök, a litván származású Belmasz később nyilvánosságra hozott naplója.
A január 19-i, két nappal Lenin halála előtt írt feljegyzésében többek között a következőket olvashatjuk:
„Iljics ma nagyon rosszul érezte magát. Állandóan
szólt a telefon a házban, a központi bizottság és a GPU
érdeklődött Lenin egészségéről.”
Január 20-án pedig:
„Az éjszakai órákban Lenin elvesztette eszméletét.
Mindenkit lesújt a fájdalom. Elvtársak érkeztek a központi bizottságtól; itt vannak az összes orvosok.”
Ez a napló tehát ellenkezik mind az orvosok, mind
Lenin közvetlen környezetének feljegyzéseivel és nyilatkozataival. Van valami félelmetes ezekben a telefonhívásokban, amelyek egy olyan ember egészségi állapotáról érdeklődnek, aki rendkívül jól érzi magát. Míg Lenin

orvosa Lenin jó kedélyéről beszél, a GPU tisztje már
öntudatlannak nyilvánítja. A kérdés már csak az, kinek
higyjünk: az orvosnak, vagy a GPU megbízottjának?
Milyen portré körvonalai bontakoznak ki miután Lenin életének fordulatait végigkövettük? A karakter,
amely cselekedeteiből és írásaiból kiemelkedik, a tiszta
nihilistáé, aki végtelenül távol áll a normális emberi
törekvésektől, aki szinte vallásos hittel tiszteli a dogmát
és a tudományt, s aki elsajátította a pusztítás művészetét.
Leninnek sok bűne volt, de legsúlyosabbnak az emberi
nem teljes megvetését tekinthetjük. Az embereket csupán
statisztikai adatokként kezelte. Nem gyűlölte őket – az
ember nem gyűlölhet adatokat –, viszont mint emberek,
nem léteztek a számára. Csupán számjegyzetek voltak,
attól függően, hogy milyen helyi értéket tulajdonított
nekik. Csak a statisztika lapjain léteztek, és semmi sem
gátolta Lenint abban, hogy egy-két lapot kitépjen, ha ez
céljainak megfelelt.
Lenin volt a nagy egyszerűsítő – de egyszerű megoldások nincsenek. Létre akarta hozni az ideális államot –
őszinteségében alig kételkedhetünk – és ehelyett létrehozta Sztálint, összes következményeivel. Mihelyt Lenin
úgy döntött, hogy a proletárdiktatúrában minden eszköz
megengedhető, mihelyt a forradalmi ideálokat elárulta
könyörtelen cselekedeteivel – egyúttal Sztálint is elkerülhetetlenné tette.
Lenin kísértete még egy darabig be fogja járni a földet, a könyörtelen doktriner még egy darabig a sírból is
irányítja százmilliók sorsát. De előbb-utóbb el kell tűnnie.
Olyan ember volt, aki nem ismerte a félelmet, aki a
veszély idején szárnyakat kapott, aki emberi és embertelen volt egyszerre, aki egy nomád törzsfőnök kíméletlenségét és egy német professzor alaposságát egyesítve a
pusztításnak és a hatalomnak szentelte életét, aki a történelem furcsa véletlenjei folytán meghódította Oroszországot és fellépett a világ színpadára. Lenin
Nabukadonozor, Dzsingisz Kán és Timur Lenk társaságához tartozik – előbb-utóbb az ősi legendák között a
helye.
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J AVULÓ TENDENCIÁK ?

M ONDÁSOK

A szovjet-kínai viszonyban újabban javuló tendenciáról szólnak a jelentések. A kínai vezetőség üdvözlő táviratában a két ország jószomszédi kapcsolatainak helyreállításáért szállt síkra és a két állam között függőben lévő
fontos kérdések rendezését javasolta. Szuszlov beszédében ugyancsak hangoztatta, hogy a Szovjetunió „barátságra törekszik a nagy kínai néppel” és
annak a reményének adott kifejezést, hogy a Pekinggel folyamatban lévő
tárgyalások előbb-utóbb mindkét felet kielégítő megoldásokhoz vezetnek.
De azt is hozzáfűzte, hogy a megbeszélések „nem könnyűek” és hogy „a
szovjet kommunista párt ideológiai kérdésekben természetesen ragaszkodni
fog marxista-leninista álláspontjához”. A kínai táviratot nemzetközi megfigyelők pozitív lépésként értékelik, amelyhez hasonlóra évek óta nem került
sor Pekingben. Azzal azonban tisztában vannak, hogy egyelőre csak az
államközi kapcsolatok némi javulásáról lehet szó. Ismeretes, hogy a két
kommunista nagyhatalom nemrégiben ismét nagykövetek kicserélésére
határozta el magát és hogy a Szovjetunió képviselője, Tolstikov már meg is
érkezett Pekingbe. Másrészről ideológiai téren semmi jele sincs a közeledésnek és nyilvánvaló, hogy a határvita rendezéséről folyamatban lévő
megbeszéléseken sem találták még meg a kölcsönösen elfogadható megoldást. Az egyetlen, amiben – a jelek szerint – egyetértenek, a tárgyalások
folytatásának szüksége. Ahhoz azonban, hogy az eddigi jeges légkört a két
kommunista nagyhatalom viszonyában legalább „korrektnek”, „objektívnak” nevezhető érintkezés váltsa fel, még további, ennél jelentősebb lépéseknek kellene követniük. (– bks –)

„Jövő héten sehol a világon nem
lehet válság, mert már az egész hetem
be van táblázva.”
Henry Kissinger
az amerikai elnök tanácsadója

SVÁJ C ÉS A K ÖZÖS P IAC
Ausztria és Svédország mellett Svájc a harmadik állam, mely az EFTA,
az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagja és amely – a másik kettővel
együtt – közeledést keres a Közös Piachoz. A svájciak lépése érthető. Svájc
rendkívül fejlett iparral rendelkezik, iparához a nyersanyagot behozatalból
fedezi. Mivel ipari termékei javarészét a Közös Piac államaiban hasznosítja,
azokkal – tekintettel a közöspiaci vámrendszerre – valaminő egyezményre
kell lépnie. Az idén az ország már eddig mintegy 2 milliárd 800 millió dollár értékű iparcikkeket adott el a közöspiaci államoknak, ezzel szemben
csupán 1 milliárd 400 millió dollár értéket importált, vagyis a, Közös Piaccal szembeni kereskedelmi deficitje megközelíti a másfél milliárd dollárt.
Pontosan ez a fő oka annak, hogy a közöspiaci államok szívesen látnák, ha
valaminő szorosabb kapcsolatba léphetnének Svájccal, hiszen az említett
másfél milliárd dollár fedezhetné a Közös Piacnak az Egyesült Államokkal
szembeni deficitjét. Svájc közeledése közöspiaci szemmel nézve azért is
vonzó, mert ez a semleges ország közismerten jelentős szerepet játszik a
nemzetközi pénzgazdaságban. A svájciak persze tudják, hogy ha megegyezés lesz, úgy nemcsak előnyökre, hanem áldozatokra is kilátás van, és hogy
Svájcnak egész gazdasági életét módosítani kell.
Át kell alakítani a svájci vámrendszert, összhangban a Közös Piacéval,
módosítani kell a svájci kartell-törvényeken, a társadalombiztosításon –
különös tekintettel a külföldi vendégmunkásokra –, és elengedhetetlen, hogy
a svájci mezőgazdasági termékek árát összehangolják a Közös Piacéval. De
politikai kérdéseket is vet fel a Közös Piaccal való szorosabb együttműködése. A fő kérdés az, mi lesz a hagyományos svájci semlegességgel, amelyből –
többet-kevesebbet – nyilván fel kell majd adnia. A svájci polgárok a fontosabb nemzetközi kérdésekben eddig úgynevezett referendumok révén, személy szerint is kivették a részüket a döntésekből. Ha az állam hatáskörét – bár
csak gazdasági, de mégiscsak jelentős kérdésekben – a Közös Piac országai
felé, legalább részben, feladja, az állampolgárok döntési joga is – bizonyos
mértékig – illuzórikussá válik. (– vv –)
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„A Miatyánk 95 szóból áll, Lincoln Gettysburg-i beszéde 260 szó, a
Tízparancsolat 300, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 3000; a szén
áráról nem régiben kiadott kormánynyilatkozat viszont 26.911 szó.”
Brit ipari szaklap
„Ezt az embert nem lehet komolyan venni. Nem olvasta a műveimet.”
Herbert Marcuse
baloldaliprofesszor,
Spiro Agnew amerikai alelnökről.

SZEGÉNYSÉG
Boldog az az ember, akit nem terhel felelősség embertársai szegénységéért.
Pestalozzi
Szegénynek lenni és nem lázadozni, ez igen nehéz. Gazdagnak lenni és
elkerülni a gőgöt, ez sokkal könnyebb.
Konfucius
Aki a szegénységet panasz nélkül
viseli, az a gazdagságot is jól fogja
bírni.
Tschopp
Szép, mondja Epikurosz, ha valaki
meg van elégedve a szegénységével.
Csakhogy, aki megelégedett, az többé
már nem szegény. A megelégedett
szegény tulajdonképpen gazdag ember.
Seneca
Szegény vagy, és szabadságod sincsen. Ez a legnyomorultabb állapot,
amelybe ember valaha is kerülhet.
Rousseau
A szegénység nem ejthet csorbát
senki nemességén, a gazdagság azonban igen.
Boccaccio

M ENDEMONDÁK

A TÁBORNOK HALÁLÁRA

Emlékiratainak most megjelent egyik
kötetében de Gaulle tábornok érdekesen
nyilatkozik kortársairól, illetve nemzetközi partnereiről. Eisenhover tábornokról
többek közöli ezeket írja:
„Egyáltalán nem hiú, modora nem intranzigens. Lelkiismeretes ember. Határozott ítélete van, mindig csak a tények
alapján dönt és figyelembe veszi felkészült és hozzáértő emberek tanácsát.”
John F. Kennedyről így ír: „Ha a gyilkos
bűntény nem vet véget életének, rányomta volna bélyegét az egész korszakra.
Olyan férfiú, akit személyes értéke, életkora és nagyravágyása nagy reményekre
jogosított.” Megírja de Gaulle, hogy
figyelmeztette a fiatal elnököt: „minél
jobban belebonyolódik a vietnámi háborúba, a kommunisták annál inkább a
nemzeti függetlenség bajnokainak tűnnek”. Elmond egy érdekes epizódot
Hruscsovról is. Megkérdezte tőle: hogyan tud dolgozni, ha folyton úton van? –
Hruscsov így válaszolt: „Nem dolgozom.
A központi bizottság előírja, hogy 65 év
után – én most 66 vagyok – csak napi 6
órát kell dolgozni és egy héten 4 napot.
Nekem ez elég az utazásokra és a fogadásokra. Nincs szükség rám, a Terv mindenről gondoskodik. Márpedig a Terv,
,Le plan, c-est lui’.” És ezzel Hruscsov a
jelenlevő Kosziginre mutatott. Richard
Nixonról, 1960-as találkozásukról szólva,
de Gaulle a következőket mondja: „Az a
fajta nyílt és erős személyiség, akiről
érezzük, hogy számítani lehet rá komoly
kérdésekben, ha egy napon megszerzi a
legfőbb tisztséget”.

„Franciák! De Gaulle meghalt. Franciaország özvegy lett. 1940-ben
de Gaulle mentette meg a becsületet; 1944-ben ő vezetett bennünket a
győzelemre és a felszabaduláshoz; 1958-ban ő óvott meg a polgárháborútól. De Gaulle adta Franciaországnak a modern államberendezkedést, a
függetlenséget, ő biztosította a világban betöltött helyét. Hazánknak ezen
gyászóráiban hajoljunk meg de Gaulle özvegyének, gyermekeinek, unokáinak fájdalma előtt. Mérjük fel azokat a feladatokat, amelyekre az
iránta való hála kötelez. Ígérjük meg, hogy nem leszünk méltatlanok
tanításához és hogy a nemzet lelkében de Gaulle örökké élni fog.”
Érdemes magyar fordításban megörökíteni Pompidou francia elnök e
rövid, tömör és klasszikusan szép búcsúszavait, amelyekkel de Gaulle
tábornokot méltatta a halálhír órájában. Dióhéjban történelem ez a néhány mondat, és a Pompidou által megnevezett dátumokat századok
múlva is tanulják majd a francia iskolás gyerekek. Mi, túl a mondottakon, emberi nagyságát jellemében tiszteljük, s Pompidou három évszáma
közül az elsőt és a harmadikat kívánjuk elemezni. 1940-ben a meg-nemalkuvás erénye párosult nála a reálpolitikus éles felismerésével: bebizonyította, hogy egy ügy, amelyet az opportunisták fantáziátlansága vesztett ügynek lát, még korántsem az. 1958-ban pedig, illetve azt követően
az algériai ügy kezelésével, igazi államférfiként cselekedett, amikor
vállalta a francia lélek legnagyobb nemzeti áldozatát, lemondást a francia
verejtékkel civilizált Algériáról. Mind a két cselekedete olyan tett,
amelyre csak valóban nagy államférfi képes. 1940-ben nem mondott le a
jövőről, 1958-ban lemondott a lehetetlenről. Mindkettőhöz nagy jellem,
erkölcsi bátorság kell, a politikai zseni sajátos talentuma, s talán, talán az
a tiszta hit, amely Jeanne d’Arc lelkét táplálta s amely miatt de Gaulle
úgy rendelkezett: ravatalán adják kezébe azt a rózsafüzért, amit VI. Pál
pápától kapott.
A cinikusok is elgondolkodhatnak ezen, s azon is, igazuk van-e, amikor megmosolyogják de Gaulle mély történelem-tiszteletét s azt, hogy
alkalmazta a „historia est magistra vitae” igazságát. A pillanatnyi és az
örök szintézisét a politikában csak az tudja megvalósítani, aki nem csupán a pillanatot nézi, de ereiben lüktet a történelem tapasztalata és inspirációja... Nem véletlen, hogy egyik minisztertanácson, mikor felmerült
egy probléma s valaki hirtelen felismeréssel okos javaslatot tett, de
Gaulle megszólalt: „De hiszen ezt mondom már ezer éve...! ” (– cs –)

*
Malavi állam elnöke, Kamuza Banda
egyik beszédében kijelentette: országából
kiutasítottak egy fehér házaspárt, mert az
asszony miniszoknyát hordott. Malavi
államügyésze pedig a rádióban mondotta
el, nem kevésbé büszkén: „vagy térden
aluli szoknya, vagy tessék kivándorolni!”

*
Arisztotelesz Onasszisz, amikor valaki nem régiben enyhe gúnnyal célzást tett
alakjára és eléggé gyenge egészségére,
tömören és velősen így válaszolt: „Nem
vagyok görög isten”.

H ÍR M INDSZENTYRŐL
Kommentár nélkül, ismereteink gyarapítására közreadjuk a „New
York Times” bécsi tudósítójának november első felében keltezett jelentését. Ezeket írta:„Az amerikai nagykövetség egyik tisztviselője kijelentette: ‚Szeretnék 78 éves korban olyan egészséges lenni, mint amilyen most
Mindszenty bíboros’. A kardinálist, aki a Szabadság-téri épület egy kis
lakosztályában él, ahonnan napsütésben játszadozó gyerekeket láthat, a
nagykövetség munkatársai ,vendégüknek’ nevezik. A diplomatákon kívül
egyetlen megengedett látogatója König bécsi bíboros, aki budapesti útjaira könyveket és a legújabb vatikáni kiadványokat hozza a magyar kardinálisnak. Ebből az alkalomból hosszasan el szoktak beszélgetni. Úgy
tudják, Mindszenty bíboros emlékiratain dolgozik. Ha ez a hír megfelel a
valóságnak, írását az amerikai és a magyar kommunista kormány hallgatólagos megegyezése értelmében csak a bíboros halála után lehet megjelentetni... A magyar kommunista vezetőség azt állítja ugyan, hogy nem
érdekli többé Mindszenty bíboros, a budapesti amerikai nagykövetséggel
szemközt azonban ennek ellenére ma is ott állomásoznak a rendőrök és a
rendőrautók.
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VALLOMÁS A VÁLTOZÁSRÓL

Sétáltam tegnap egy keveset, az
embernek meg kell néha mozgatnia
lábát, csak azért, hogy utána hetykén
szólhasson oda az autónak: „Látod,
nem vagyok rád szorulva, ha akarom, nélküled is tudok járni!”
Lombos fák alatt sétáltam, pár
percig csak, mert ennyi elég a mai
rohanó korban a lábmozgatásból.
Beültem tehát egy kedves kerthelyiségbe, sört rendeltem, tormás virslit,
sóskiflit és elégedett voltam a világgal és önmagammal. A szellem embere vagyok, tehát teljes kielégülést
jelent, ha jókat ehetek és ihatok.
Kis idő múlva idős néni érkezett,
úgy 75 és 80 között. Megkérdezte:
leülhet-e az asztalomhoz és ezzel
leült. Nincs tökéletes boldogság,
gondoltam. Ha sör, a tormás virsli, a
sóskifli, a napfény, a bólogató fák és
a csicsergő madarak mellé most egy
nagyon csinos, nagyon jó alakú,
nagyon kedves leány ült volna le
mellém... az se lett volna baj, ha nem
túlságosan fiatal, mondjuk 20-22
éves, szóval ebben az esetben teljes
lett volna boldogságom. Így azonban
be kellett érnem idős asztaltársnőmmel, aki beszédes hangulatban lévén elmondta nekem, hogy
mennyire szörnyű a mai világ. Bezzeg az én időmben, mondta, egészen
más volt, nem ilyen rohanó, bolond,
állandóan ugráló korszak... Ültem
mellette, ittam a habzó sört és közben ezeket gondoltam:

Ne sopánkodj folyton, hogy a világ megváltozott körülötted. Mit
gondolsz, te nem változtál legalább
annyit? Nézz vissza kérlek, csak egy
pillanatra. Vedd elő a családi albumot, nézd meg a legrégibb képet. Ha
nincs kéznél, emlékezz vissza édesanyád meséire: milyen angyali csecsemő voltál, hófehér pólyában,
puha, kis gödröcskékkel, telt lábadat
az égnek emelted. Nézz le a lábadra
most! Hova tűntek a kis gödröcskék?
Hová lett a bőr bársonya? Két szikkadt faág lett belőle.
Mi ez, ha nem változás? Az „én
időmben”, mondod, mert most így
nevezed azt a korszakot, amikor
fiatal voltál. De akkor, fiatalon, –
emlékszel? – úgy nevezted a ma
visszasírt időket: „Ezt nem lehet
kibírni!... Gondolsz-e néha erre? Ez
legalább akkora változás, mint az,
hogy a „Te idődben” óránként 60
kilométer volt az átlagsebesség, ma
a hangnál gyorsabb sebességgel
száguldunk.
„Papa... mama” – mondtad egykoron és ma ezt mondod: „a termonukleáris meghasadásos elmélet
koordinációja”. Micsoda változás!
Legalább olyan méretű, mint ami
Fulton gőzhajójától a mai Holdűrhajókig vezetett.
Ne légy tehát elégedetlen a változással! Próbálj vele haladni. Tudom,
magamról tudom, nem könnyű. Egy
kicsit úgy vagyunk vele, mint amikor
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megpillantjuk arcunkat a tükörben.
Azt szeretnénk látni, azt a 20 éves
arcot, a simát, a barázda-nélkülit és
úgy teszünk, mintha nem vennénk
észre a ráncokat.
De ez, – sajnos, vagy hála Istennek –, nem jelenti azt, hogy megálltunk.
Akár akarjuk, akár nem, minden
évvel, minden hónappal, minden
nappal, perccel és másodperccel
változunk mi éppen úgy, mint a világ
körülöttünk.
Egyik ellen sem tudunk tenni
semmit. Nyugodjunk hát bele és
igyekezzünk derűsen fogadni minden
változást.

A gyermek első sóhajtása a szabadságnak szól.
A szabadság összeférhetetlen a
gyengeséggel.
A tetszés művészete az ámítás
művészete.
A pontos kifejezésnek az az ismertetőjegye, hogy még a kétértelműségben is egyértelmű.
A világosság a filozófusok jóhiszeműsége.
A türelem a reménykedés művészete.
A függőség a társadalomból
ered.
Vauvenargues

SZENT I STVÁN ÉS BARTÓK

K IS MAGYAR HÍREK

– A Magyar Bizottság nyilatkozata –
„A magyarországi kommunista uralom az 1970-es esztendőt Jubileumi Évnek nyilvánította. Ennek kapcsán sorozatos országos és helyi
ünnepségekkel ülte és üli meg az ország úgynevezett felszabadulásának
25. és Lenin születésének 100. évfordulóját. Ezek az ünnepségek azonban a magyar népben csak visszatetszést keltettek. Ezért a kommunista
rendszer a Jubileumi Évet olyan ünnepségekkel hozta kapcsolatba, melyek a magyar népben tiszteletet keltenek. E törekvésében a történelemhamisítástól sem riadt vissza, amikor Szent István születésének ezredik
évfordulóját 1970-re tette, és nyomást gyakorolt a magyar katolikus
egyházra, hogy a Szent István Évet kapcsolja össze a kommunista Jubileumi Évvel. A Magyar Bizottság sorozatos nyilatkozatokban leplezte le
a kommunisták történelemhamisítását. Végül, ha nem is a hazai magyarság előtt, de a külföldi magyarság felé beismerték, hogy Szent István
születésének milleneuma nem 1970-re esik. 1970 július 24-én a Szülőföldünk Rádió, a budapesti rádiónak a külföldi magyarokhoz szóló adása, melyet az otthoniak nem hallgathatnak, egy eldugott mondatban, de
félreérthetetlenül megállapította, hogy Szent István születési dátuma
körül viták vannak, de egy bizonyos, hogy nem 1970-ben született’.
A külföldi magyarság példás egységben utasította vissza a kommunisták megtévesztő kísérletét. Szent István születésének és a magyar
kereszténység megalapításának milleneumát szintén 1969-ben kezdte
megünnepelni és történelmünk e két nevezetes dátumáról sorozatos
ünnepségeken fog megemlékezni, melyeknek csúcspontjául az 1975-ös
Szent Évben rendezendő Szent István-ünnepségeket szánják. A Magyar
Bizottság köszönettel tartozik a külföldi magyarságnak, melynek megmozdulásai a kommunista történelemhamisítás visszavonását elősegítették.
A magyar katolikus püspöki kar elnöke 1969 június 18-án bejelentette, hogy a magyar katolikus egyház a magyar kereszténység megalapításának milleneumát 1972-73-ban óhajtja megünnepelni, ami világosan
arra utal, hogy a püspöki kar ily módon szerette volna kikerülni azt,
hogy az Egyházat a kommunista Jubileumi Év asszisztálójává alázzák.
A kormány a püspöki karnak ezt a tervét is meghiúsította, és az Egyházat arra kényszerítette, hogy Szent István jubileumát 1970-ben a kommunista ünnepségekkel koordinálva és ezekkel karöltve ülje meg. A
magyar katolikus egyház tehát még az úgynevezett liberalizáció korszakában is olyan mértékben alá van vetve a kommunista államnak, hogy
nemcsak a történeti igazsághoz nem maradhat hű, és nem csak a saját
vallási ünnepségeinek dátumát nem állapíthatja meg, hanem még azt
sem kerülheti el, hogy a kommunista ünnepségek szolgálatába
állíttassék. A kommunista rendszer újabb mesterkedése volt, hogy Bartók Béla halálának huszonötödik évfordulóját is összekapcsolja a Jubileumi Évvel. A nemzetközi tekintélyű Bartók ünneplése főképpen az
intellektuálisok megtévesztését szolgálja. Bartók politikai, művészi és
emberi krédójának lényege a humanitás, a személyiség értékének tisztelete, a szabadság és a függetlenség volt: a diktatúra minden formáját
elutasította. A Magyar Bizottság felhívja a külföldi magyarság figyelmét, hogy népünk nagy zenei géniusza halálának ünnepségein méltó
legyen Bartók Béla izzó magyarság és szabadságszeretetéhez.”

Czupy Bálint v. országgyűlési képviselő, akit az utolsó két évtizedben a magyarság úgy ismert meg, mint a Szabad
Európa Rádió Bálint gazdáját, nemrégiben töltötte be 70. életévét. Számos hazai
hallgató és az emigráns közélet számos
fóruma fejezte ki jókívánságait az ünnepeltnek.
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*
Pákozd határában egy maszkkal díszített bronz korongot találtak, amely a
Krisztus előtti négy évszázadban hazánk
területén élt kelta nép ízlésére vall.
Ugyanott feltártak egy 43 méter hosszú és
12 méter széles épületet, amely műhely
lehetett. Edények töredékei, átfúrt agyagkorsók, korongok, továbbá állatcsontok
gazdagítják a leletet. Arra lehet következtetni, hogy több házból álló kelta település
létezhetett a Velencei tó partján. Ebből a
korszakból ily jelentős leletet még nem
találtak hazánkban.
*
A magyar ifjúsági irodalom történetét
írja meg dr. Kolta Ferenc, a Pécsi Tanárképző Főiskola tanszékvezető tanára.
Munkája egy ifjúsági világirodalom történet része, amelyet egy amerikai kiadó
vállalat jelentet meg (Magyar Nemzet,
augusztus 16).
*
Magyarország lakosságának húsz százaléka Budapesten él, s kevés az olyan
vidéki város, amely vonzásával megakadályozná a Budapestre való további áramlást (Népszabadság, aug. 18). Rövidesen a
kormány elé kerül Budapest fejlesztési
terve, majd az ország öt nagy vidéki városa – Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr
és Pécs – fejlesztési terve is, olyan elgondolásokkal, hogy ezek a városok képesek
legyenek csökkenteni a Budapestre nehezedő nyomást. A régi ún. középvárosokban is jelentős rekonstrukciókat terveznek; városközpontok alakulnak ki Salgótarjánban, Szolnokon, Veszprémben.

PADÁNYI-GULYÁS JENŐ:

DOMJ ÁN J ÓZSEF POST IGNEM
Mindazok, akik Domján József művészetét szeretik
és értékelik, s akik talán egy vagy több művének birtokában is vannak, megdöbbenéssel vették a hírt: a világszerte elismert művész háza, műterme, otthona 1970 június
23-án porrá égett. Amikor árvíz sújtotta az otthon százezreit, tűzvész támadt egy távolban élő fiánál. Elvesztek az
alig felbecsülhető értékű fametszetek, nyomatok s velük
minden ingóságuk is. Mindenük odaveszett, kivéve bibliai bölcsességű alázatukat, amellyel a kiszámíthatatlan
csapást tudomásul veszik, és megmaradt a hitük, hogy
lesz erejük új életet kezdeni.
Domján egyéniségét, tehetségét, emberi értékeit ismerve bizonyos, hogy ez a katasztrófa művészete új
szakaszának kezdetét jelenti. Ez az élmény és tapasztalat
alkotások kovásza lesz. Mindaz, ami elveszett, a hamuból és porból olyan ékességű tűzmadárként fog életre
kelni, amilyet csak az ő szíve, keze, szeme, képzelete, az
ő színei és formai álmai tesznek lehetővé s amit múzeumokban, képtárakban, magángyűjteményekben és otthonokban megmaradt alkotásai már eddig is meggyőző
erővel bizonyítanak, előre hirdetnek.
Abban a kötetben, amely egyszer Domján művészetének emléket fog állítani, ezzel a megdöbbentő tűzvészszel új fejezet válik majd szükségessé; a fametszet művészetének Bartókja oeuvre-jében egy megkülönböztető
fázis jele rajzolódik elénk: minden, ami eddig készült –
„ante ignem”. Minden, ami ezután – „post ignem”.
Domján művészetének „ante ignem” szakasza visszavonhatatlanul lezárult. Nincs többé fatábla, amelyről még
egy nyomat volna készíthető a csodálatos pávákról, pipacsokról. Két kiadás előtt álló könyve közül az egyik, az
emberiség nagy háborúit ábrázoló album, esetleg már
soha többé nem kerülhet az olvasók kezébe; a másik, a
„Magyar Ének” tíz epikus táblájával és iniciáléival megmenthető a megmaradt néhány próbanyomattal. A hamuvá és üszőkké perzselődött romhalmaz felett olajággal a
csőrében vár a békére a montánai galamb, begyén és
tollain egy új emberi rend jeleivel a rombolás, pusztulás
lezárulóban levő korszaka után.Hogy ez a tűzvésszel
lezáruló szakasz mit jelent Domján műveinek szerencsés
tulajdonosai számára, azt itt most nem szükséges részletezni. A nyomatok eddig is szigorúan korlátozott pél-

dányban készültek. A művész szigoránál megfellebbezhetetlenebb hatalom zárta le immár a sorozatokat.
Ez a körülmény egyben új gondolatokat ébreszt: nem
volna-e rendjén, hogy azok, akik a művészeti világ
„tőzsdéjének” egy ilyen fantasztikus fordulata révén a jó
ég tudja hányszorosára emelkedett „értékpapírok” tulajdonosaivá váltak, – ugyanakkor, mikor az alkotó tönkrement – segítségére sietnének Domjánéknak az új kezdet
érthető nehézségeinek óráiban? Akik őket ismerik, tudják, hogy „adományokat” ők senkitől nem várnak. De
egy-egy ötven, száz, vagy több dolláros előleg, amelyet a
művész jövő remekeivel fizetne vissza, még befektetésképp sem látszik rossznak. Egy páran már meg is tették.
Akik e „segítség” példáját követni óhajtják, küldjék
csekkjeiket az alábbi címre: Joseph Domján, Tuxedo
Park, New York, 10987, USA.

SZIRMAI ENDRE:

HA ESZEMBE J UT MINDÉG
IMÁDKOZOM
Ha eszembe jut mindég imádkozom,
Azokért, akik már nem élnek s akik némák,
nem tudnak beszélni, vagy öngyilkosok lettek,
már nem akartak élni. S imádkozom
Guszti bácsikért, Maci és Irmus nénikért,
Az én jó apámért, hogy még sokáig éljen,
S rég meghalt nagyapámért,
aki az előttem fekvő, megsárgult régi képen
Erzsébeten vagy Szabadkán a szőlő lugasban ül.
Volt iskolatársakért, meghalt kis Pepcsók,
Gyulusok, Norbertekért, Adyk, és Kosztolányik,
Szentgyörgyik, Hevesykért, volt tanárokért.
S azért, hogy jöjjön egy új világ,
Krisztusi módon töröljék el a határokat,
Ne legyenek a mai értelemben nemzetek,
Ne legyenek legyőzöttek, se győztesek,
Csak testvérek, barátok, emberek.
Csak testvérek, barátok, emberek.
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Az alábbi betlehemes játékot dokumentumként közöljük s úgy véljük, több tényt is dokumentál. Először
azt, hogy a kisebbségi sorba került magyarság mind a mai Jugoszlávia, mind a mai Románia területén
igyekszik, ahogy lehet, ápolni népi hagyományait és kultúráját. Másodszor, hogy a hivatalos Budapest
helyett mintha a jugoszláviai, délvidéki magyarság vette volna át, saját kezdeményezésből, az erdélyi
magyarsággal a lelki kapcsolatok ápolását. Harmadszor rávilágít ez a játék és annak története arra, hogy
több évtizedes kisebbségi sors, diktatúra és ateista ideológia ellenére a mai Magyarország határain kívül
élő magyarság életében milyen jelentős az építő szándékok egymásratalálása: egyházak és egyetemi katedrák együttműködése.
Erre a munkára világít rá a Jugoszláviában, a kormányzat okos politikája által engedélyezett s az ottani
magyarság által okosan felismert légkörben megszületett „A hungarológiai intézet tudományos közleményei” c. folyóirat munkája. E folyóirat egyik legutóbbi számában látott napvilágot népi kultúránk
egyik hosszú időre feledésbe merült kincse, a „Székelykevei betlehemes játék”, amelyet Botka József,
Matijevics Lajos és Penavin Olga kollektív munkája mentett meg az utókornak. Hogy lapunk közli, –
mostani, és következő számunkban – talán úgyis felfogható, mint a kisebbségi sorban élő magyarság
életjele az emigrációs sorban élő magyaroknak, kedves és értékes karácsonyi ajándék. Ismertetjük a
hungarológiai folyóirat bevezető magyarázatát, majd magát a betlehemi játékot.
*
„A Magyar Tanszék minden évben rendszeresen ellátogat III. és IV. éves hallgatóival Jugoszlávia valamelyik tájegységének néhány községébe, és ott megismerkedik az emberekkel, környezetükkel, gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyaikkal, nyelvükkel, szokásaikkal, mindennapi életükkel. Ez az ismerkedés azért is könnyen szokott történni, mert a hallgatók és tanárok is az illető községek lakóinak
vendégszeretetét élvezve valóban benne élnek a vendéglátó családban. A Tanszék hallgatóinak egy-egy
csoportja megfordult már a Muránál, Szlavónia, Horvátország, Drávaszög, Bánát, Bácska magyarok
lakta községeiben.
1967 október 17-27-ig Székelykevén tartózkodott kis lélekszámú, de annál ügybuzgóbb, lelkes csoportunk. Itt is, mint már annyiszor másutt, családoknál kaptunk szállást. Mivel igen közvetlen volt a kapcsolat a vendéglátók és a vendégek között, s a „székeli”-ek nagyon megkedvelték a csoport tagjait, nem
is szégyellték előttünk szokásaikat, babonáikat, szépséges, ízes nyelvüket.
Így tudtuk meg beszélgetés során, hogy felújították a még Bukovinából hozott, de 1934-től 1965-ig elő
nem adott betlehemezést. Az is tudomásunkra jutott, hogy a sehol papírra nem vetett szép drámai játékot a nemrég oda került plébános, Botka József lejegyezte, sőt magnetofonszalagon is rögzítette 1965
nyarán Hompot János székelykevei lakos előadása nyomán. Aránylag könnyen ment a munka, mert
Hompot János fiatal korában maga is részt vett a betlehemes játékban, még emlékezett a szövegre.
Fel is kerestük Botka Józsefet, aki szívesen lejátszotta előttünk az egész felvételezett anyagot, másolatát
át is adva hangarchívumunk számára. Később kérésünkre írásban is eljuttatta hozzánk a teljes szöveget.
Szerintünk kár lenne a fiókban őrizni ezt a már kissé romlott szövegű, de még mindig szép és az igazi
székely betlehemes játék sok-sok régi vonását őrző népi játékot, ezért közöljük Botka József lejegyzésében.”

SZÉKELYKEVEI BETLEHEMES J ÁTÉK
– Bukovinai hagyomány –
Szereplők: király, a király szolgája, Szent József, Mária,
angyal, öreg pásztor, báránkás pásztor, bogláros pásztor,
kecskepásztor, furulyás, hamubotos, betlehemes gazda.
A szereplők viselete:
Király: arany sujtással díszített és fekete nadrág, sarkantyús, arannyal szegőzött csizma. Derekán aranyozott
szíjon kard, a kard markolatán arany bojt. Aranyozott
pántlikán csüng hátán a királyi tarsoly. Fejét korona
ékesíti.
A király szolgája: Arany zsinórral szegélyezett lovagló nadrág és sarkantyús csizma, szárában nádvessző.
Kabátja közönséges, fekete színű. Fején keskeny karimájú pörge kalap.
Szent József: Fehér szűrt hord. Szakállas, szakálla fehér. Kalapja széles karimájú. Kezében vándorbotot tart.

Mária: Fiatal, gyermekhangú fiú fehér ruhában és fehér kendőben. Lábán egyszerű cipő. Kezében fehér
keszkendőt tart, melyet állandóan ajkához emel, csak
beszéd közben engedi állára.
Angyal: Fehér ruhába öltözött szoprán hangú fiú. Fején bokrétával és pántlikával díszített koronát visel. A
korona homloki részén kereszt, alatta egy ékes szólású
csengettyű.
Öreg pásztor: Fehér kender gatyát hord, amelynek az
alját kitömték. Kifordított bundája térdig ér. A lábán
bocskor van, fején kucsma. Arcát fekete birkabőrre varrt
álarc fedi, az álarcot fehér szakáll övezi. Kezében pásztorbotot tart, az oldalán pásztor fapipa lóg.
Báránkás pásztor: Öltözete megegyezik az öreg pásztor öltözetével, csak a szakálla fekete.
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Bogláros pásztor: Öltözete megegyezik a többi pásztor öltözetével. Oldalán fából faragott fejsze lóg, kezében
pedig egy nagy pásztorbotot tart.
Furulyás: Nyúlbőr álarcot visel nagy, hosszú nyúlfüllel. A fülek végére kis csengettyűt varrtak.
Hamubotos: Öltözete megegyezik a pásztorokéval.
Oldalán csutora lóg. Kezében két méter hosszú pásztorbotot tart. A bot végére fűrészporos zacskót erősítettek.
Evvel inti csendre a rendbontókat, a rendetlenkedőket,
evvel buzdítja éneklésre a csökönyösöket, hallgatagokat.
Betlehemes gazda: Öltözete egyszerű, hétköznapi.
Kezében görbe sétapálcát tart, ha belép a házba, maga elé
állítja, ráteszi kalapját s addig hagyja rajta, míg beszél és
el nem köszön. Az ő feladata, hogy megtudakolja a háziaktól, beengedik-e a betlehemeseket, szívesen fogadják-e
őket.
December 25-én, karácsony napján a nagymise után
indulnak útra a betlehemesek. Karácsony másnapján
hasonlóképpen. A következő napokban mindig a kismise
után indulnak, reggeli nyolc órától járják a falut sokszor
este tíz, tizenegy óráig. Néha újesztendő másnapjáig is
látogatják a házakat, mert mindenkinél megjelennek.
A betlehemesek még az utcán elkezdik és addig énekelnek, míg a házba nem érkeznek:

Dicsértessék Krisztus
Az magas egekben,
Ki kegyelmeteket
Hagyta egészségben.
Tartsa és marassza
Baj nélkül, örömben.
Mi nem azért jöttünk,
Hogy itt istóriázzunk,
Vagy valami tréfás
Játékot indítsunk,
Hanem a Krisztusról
Egy példát mutassunk.
Hogy miként született,
Jászoljba tétetett,
Három pásztoroktól
Ajándék vitetett,
Melynek Krisztus anyja
Igen örvendezett.
JÓZSEF
Egészséggel, gazda!
Nyisd meg az ajtódot,
Ereszd bé megszűkölt
Te jó akaródot.
Ez világ Urának
Éltető dajkáját,
Mert az utazásban
Igen elfáradott.
KIRÁLY (Az ajtó felé néz):
Egy szózatot hallék az ajtómon,
Mi légyen az oka, bizonnyal nem tudom.
Jelen vagy-e szolgám?
SZOLGA (A király felé fordulva vigyázz állásban):
Jelen vagyok, uram, parancsolatára!
KIRÁLY:
Parancsolom, szolgám,
Lásd meg sietséggel,
Ki dörget ajtónkon
Ily nagy bátor szívvel!
SZOLGA (Kiszól s az ajtót fogja egész addig, amíg
József versel):
Ki vagy? Honnan jöttél?
Miféle ember vagy?
Feleletet nékem
Mindjárást erre adj!
JÓZSEF
Civilius császár
Parancsolatából
Jöttünk Názáretből
A beiratásra.
Hogyha befogadnál
Ez egy éjszakára,
Bizony megfizetné
Az egeknek Ura.
SZOLGA
Várjál egy kevéssé,
Mindjárást jelentem.
(Becsukja az ajtót és a király felé fordul.)
KIRÁLY:
Mi új hírek vannak
Mostan a városban?

Hej, víg juhászok, csordások,
Csörgedeznek a források.
Be gyönyörű ez az éjjel,
Bár csak tekintsetek széjjel.
Nézzétek, Betlehem felett
Micsoda nagy fényesség lett,
Egy szép csillag amint szállott,
A pajta felett megállott.
Amint mostan felserkentem,
Egy csillagot láttam, s féltem,
Mert nem tudtam mire vélni,
Erre láttam közeledni.
Itt ülünk a tűz melegén,
Az a szép fényes égi lény
Glóriát hirdet s örömet,
Ó, nem találom helyemet.
A konyha ajtóban mind megállnak.
A király és szolga belépnek, az ajtót félig nyitva
hagyják.
A szolga viszi a szíjjal felkötött betlehemet (kézzel
faragott templomocska). Leteszi az asztalra, azután viszszalép az ajtóhoz. Kint József elkezdi, és az énekesek
vele mondják:
Midőn mindeneket bírsággal hívatnak,
Augusztus nagy könyvéből számszerint hívatnak,
József is elindul a szűz Máriával,
Isten erejéből terhes mátkájával,
Hogy az egész tartományban
Vennék egy summába.
KIRÁLY: (Ezzel egyidőben le-föl sétál a szobában,
versel):
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Mond meg hát, hív szolgám,
Nékem bizonyosan!
SZOLGA
Felséges királyom,
Oly emberekre találtam,
Nem hinném, jönnének országunkból.
Ha befogadjuk őket,
Elvesz a hatalmunk,
Ez ékes városból
Éppen kipirulunk.
KIRÁLY
No ha így van, szolgám,
Ajtót, kaput lezárj
Éppen be se bocsásd!
SZOLGA (Megnyitja egy kicsit az ajtót):
Hogy én befogadjalak,
Abban nálam nem kapsz,
A város utcáján kivül,
Ámbár ha meg is fagysz.
Királyi házamtól
Ezzel már indulhatsz.
JÓZSEF
Kemény kősziklához
Hasonló nemzetség!
Még a pogánynál is
Van engedelmesség.
Hát hogy tenálad nincs
Uradhoz kegyesség?
SZOLGA:
Jer be, hát, barátom, Füttözz egy kevéssé!
(Bevezeti őket.)
(Belép József, Mária és az angyal, valamint az énekesek, s odaállnak a király elé.)
JÓZSEF:
Felséges királyom,
Fogadj bé házadba!
Fizetést nem szántunk

Ez egy éccakára.
De hogyha befogadsz
Ez egy éccakára,
Bizony megfizeti
Az egeknek Ura.
KIRÁLY
Szerelmes barátom,
Szállást nem adhatok,
Mivel hogy estére
Sok vendéget várok.
Hanem egy kis helyet
Mindjárást mutatok.
(A betlehemre mutat.)
A városon kívül
Vagyon egy istálló,
Oda szokott szállni
A jövevény szálló.
(A király leül és nem törődik tovább velük.)
MÁRIA:
Szerelmes jegyesem,
Már mire jutottunk ...?
Ez ékes városban
Házról-házra jártunk,
Szállást nem találtunk,
Talán ez éccaka
Hideggel meghalunk.
JÓZSEF:
Szerelmes jegyesem
Ne sírj s ne bánkódjál,
Mert itt sem hagy az Úr,
Hogy ártson a halál.
Krisztus személye szerint
Miközünk ha leszáll,
Itt semmi dér és hideg
Helyet nem talál.
Folytatjuk

JUHÁSZ GYULA

BARTÓK BÉLÁNAK
Erdély erdői zúgnak
Ezüst és arany erdők,
Borongó barna felhők,
Hárfái Nemerének,
— Sirámos dajkaének —
A dalaidban.

Magányosak és árvák
A muzsikádban.
És fölérez és fölzeng
Az áhítatos, ős, szent,
Az ázsiai mély, nagy,
Szilajbús, büszke, méla,
Pogány és boldog lélek,
A régi, régi Éden
A zenédben!

Tiszai tájak sírnak,
Panasza jegenyéknek,
Halottas őszi rétek,
Zúgó, fekete nyárfák.
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SORS ÉS SZÁZADOK

Szalay Gyula rajza

Szamosi József szövege

A MAGYAR J AKOBINUSOK VEZÉRE
– Martinovics Ignác –
Azon a májusi napon az egész budai helyőrség készültségben állott. Kora hajnalban az elítélteket egyenként külön-külön szekéren vitték a kivégzés helyére, a
budai katonai Kaszálórétre, amely azóta viseli a Vérmező
nevet. Martinovics levágott fejét a hóhér felmutatta a
népnek, a forradalmi Káték összeszedett példányait még
ott a dráma színhelyén máglyán elégették. Az összeesküvés részleteit sokáig titokzatos homály fedte, a kivégzettekről legfeljebb ha suttogva s csak borzalommal mertek
beszélni.
A vérmezői drámát félelmes csend követte. De megrettenhetett maga a császár is. Erre mutat, hogy az összeesküvési per iratait saját dolgozószobájába vitette. A
féltve őrzött akták a császári dolgozószobából csak 1878ban kerültek át a titkos udvari levéltárba, de az iratokhoz
az első világháború végéig senki sem férkőzhetett. A
történetírás azóta meglehetősen tisztázta a magyar jakobinus-mozgalom szövevényes politikai és társadalmi
hátterét, irányító eszméit és célkitűzéseit. A magyar közvélemény, amely a Habsburgokkal szembenálló kurucos
hazafiságban nyilvánult meg, Martinovicsot és társait a
szabadság vértanúiként, az osztrák rendőrállam áldozataiként tisztelte mindazokkal együtt, akik, mint Kazinczy,
Bacsányi, Verseghy és Szentjóbi Szabó az összeesküvésbe többé-kevésbé be voltak avatva. A mozgalom vezére,
Martinovics személyét illetően azonban legjobb történettudósaink nem éppen hízelgő módon vélekednek. Annyi
bizonyos, hogy Martinovics rendkívüli egyéniség volt,
zsenialitása, nagy műveltsége vitathatatlan. A lembergi
egyetemen dékánja lett a filozófiai fakultásnak, kormányozható léghajót szerkesztett, amely – a korabeli bécsi
újság tudósítása szerint – 300 láb magasságba felemelkedett, de aztán lezuhant. 16 éves korában Szent Ferenc
rendjébe lépett, de három év múlva már elbocsátását kéri.
Semmi sincs benne a szerzetesi alázatosságból, szerénységből, ellenkezőleg: mérhetetlenül hiú és öntelt.
„Ifjúságomat – olvassuk a börtönben írt politikai végrendeletében – a bölcselet és a természettudományok
töltötték be; érett koromban a történelem és a politika
voltak érdeklődésemnek tárgyai. Ezeket vezetés, oktató
nélkül sajátítottam el és egészen a szkepticizmusig fejlesztettem, mely minden emberi tudás csúcspontja. Tíz

nyelven beszélek: magyarul, szerbül, lengyelül, oroszul,
angolul, franciául, olaszul, szlovénul, németül és latinul;
járatos vagyok a görögben és a héberben. Találmányaim:
egy új mikrométer, egy új légszivattyú, továbbá két gép:
az egyik dohányvágó, a másik cséplő. Fizikai és matematikai munkáim a középszerűnél jelentősebbek, a kémiaiak
a kémikusok első sorába emeltek... Meglátogattam Európa összes országait. Utat találtam minden olyan titkos
társaságba, amely az emberiség érdekében a zsarnokság
ellen tevékenykedik és ezt csak azért tettem, hogy abból
hasznot húzzak... József császár becsült, Lipót császár
pedig barátjának nevezett. Néhány hónap leforgása alatt
korlátlan bizalmára tettem szert.”
Tudnivaló, hogy a császári rendőrség fizetett besúgójaként érdemelte ki II. Lipót bizalmát. Megszolgálta.
Jelentéseit sűrűn küldözgette a rendőrminisztériumnak,
összeállította a gyanús politikusok, a veszedelmes jezsuiták és tudósok névjegyzékét. Szolgálataiért 1500 forint
évi kegydíjat, udvari tanácsosi címet kapott és a császár
kinevezte szászvári apáttá. Egyik titkos jelentésében arról
értesíti a rendőrminisztert, hogy Magyarországon 8 vármegye forradalomra készül és ki akarják kiáltani a köztársaságot. Ürményi József királyi személynököt, mint a
forradalom vezetőjét név szerint is feljelenti. Az egészből
egy szó sem volt igaz.
Furcsa és izgató lélektani rejtély: hogyan lesz a tudós
egyetemi tanárból fizetett rendőrspicli és a császár kegyeltjéből, az udvari tanácsosból jakobinus vezér?! Lefogatása után mindenesetre már egy tépett lelkű idegroncs
áll bírái előtt: aki minden kényszerítés nélkül is vall;
barátait, ismerőseit, tisztajellemű társait sorra kiszolgáltatja, fantasztikus meséket talál ki, hogy magát mentse.
A magyar jakobinusok vezére nagyra hivatott és
nagy-tehetségű ember volt, de silány jellem! – mondják a
bizonyított tények s az objektív történettudósok. Azt
azonban tegyük hozzá, hogy a vérpad, amelyen annyi
hazafiúi aggódás táplálta tiszta szándék hanyatlott el,
Martinovics alakjára is a vértanúság dicsfényét kölcsönzi.
A Vérmező pedig, ahol a magyar jakobinusok feje lehullott, Petőfi óta költészetünkben a nemzeti gyász helyévé vált.
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MAGYAR MÚLT MESÉI
– Benedek Elek gyűjtése –

A BÍRÓ LEÁNYA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király bolond
jókedvében azt üzente egy falu bírájának, hogy ami malomkő van a
faluban, egytől egyig nyúzassa meg,
mert különben így meg úgy.
Hej, uram teremtőm, megijedt a
bíró, törte a fejét, hogy lehessen
megnyúzni a malomkövet. Majd
felvetette a gond, nem volt sem
éjjele, sem nappala. Hogy ezt látta a
bíró leánya, aki szép is volt, okos is
volt, mondta neki:
– Ugyan bizony mit búsul ezen a
kicsiségen, édesapám? Üzenje vissza
a királynak, hogy megnyúzatja a
malomköveket, ha őfelsége előbb
vérét veszi a köveknek.
Nosza, ment a válasz a királynak,
s bezzeg hogy tetszett az neki erősen.
„No de – gondolta magában –
várj csak, bíró, küldök én neked
most olyan parancsot, hogy azt
ugyan végre nem hajtod.”
Azt üzente másodszor a bírónak,
hogy egy feneketlen korsót úgy
foltozzon be, hogy nyoma se lássék a
foltnak.
Bezzeg búsult a bíró, majd széthasadt a feje, de a leánya csak nevetett s mondta:
– Üzenje vissza édesapám a királynak, hogy szívesen megfoltoztatja a korsót, de elébb a király fordítsa
ki a korsót, mert ez a rendje a foltozásnak. Az inget is visszájáról szokták foltozni.
– Ejnye, ebugatta – nevetett a király, amikor ezt az üzenetet hallotta.
Visszaüzente, hogy az az ember,
bárki fia-borja legyen, akitől ez az
okos felelet kitelt, jöjjön azonnal az
udvarába, de úgy jöjjön, hogy se
kocsin, se gyalog, se lóháton, se
szamáron, fel is legyen öltözve, ne
is, hozzon is ajándékot, ne is.

Hiszen a bíró leánya nem sokat
teketóriázott, nagy hirtelen hálót vett
magára, két szita közé befogott egy
galambot, aztán felült egy öszvérre, s
úgy ment a király udvarába. Ott,
ahogy megérkezett, a két szitát kétfelé nyitotta; huss! – a galamb elrepült.
– Ihol, felséges királyom – mondotta a leány –, idejöttem, fel is
vagyok öltözve, nem is, hoztam is
ajándékot, nem is, s úgy jöttem ,

1.
Szentgyörgyvölgyi utca
Eszembe sem jutna,
Ha az én galambom
Benn lakos nem volna.
Cédrusfa ágáról
Lehullott a levél,
Köszönöm angyalom,
Hogy eddig szerettél.
Hogy eddig szerettél,
Meg sem is vetettél,
A sok fáradságomért
Jó ágyat vetettél.
2.
A kenderem kiázott,
A tóba kicsirázott.
Jaj, be lelkem kender vót,
Kiért szívem majd meghót
Tán azt tudod, te virág,
Belőled áll a világ?
Nálunk is van egy virág,
Abból sem áll a világ.
3.
Éjen azt álmodtam,
Azt az álmot láttam,
Barassói piacon,
Hat lóval szántottam.
Édesem is ott volt,
Magam is ott voltam,
Édesem is ott volt,
Magam is ott voltam.
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ahogy parancsolta: se nem kocsin, se
nem lovon, se nem szamáron.
– Bizony ha eljöttél, itt is maradsz örökre – mondta a király, mert
igen megtetszett neki a leány, aki
szép is volt, okos is volt.
Egyszeribe nagy lakodalmat
csaptak.Hanem egyszer a király
háborúba ment, s ez idő alatt egy
paraszt panaszt tett a királynénál. –
Egy pajtába volt bekötve – mondotta
a paraszt – az én ökröm meg a komám tehene. Reggelre az én ökröm
alatt egy borját találtunk. A komám
azt állítja, hogy a borjú az övé, én
meg azt, hogy az enyém. Ha nem az
ökröm ellette volna a borját, akkor
ott találtuk volna a tehén alatt.
– No, hallod-e – mondotta a királyné –, olyan még nem történt,
mióta a világ világ, hogy borjat
elljen az ökör, add hát csak vissza a
borját a tehén gazdájának.
De a paraszt nem nyugodott meg
a királyné igazságtételében, azt kérdezte, hol találhatja a királyt, ahhoz
megy panaszra.
– Eredj a tenger partjára, van ott
neki egy nagy tábla búzája, éjjelnappal azt őrzi, mert hát a tengerből
rájárnak a halak, s szörnyű kárt tesznek benne.
– De már olyan bolond nem vagyok – mondta a paraszt –, hogy ezt
elhigyjem. Sohasem evett búzát a
hal, mióta a világ világ.
– De bizony bolond kend – mondotta a királyné –, mert ha bolond
nem volna, nem állítaná, hogy a
kend ökre ellette a borját!
Bezzeg hogy a paraszt elszégyellette magát, s visszaadta a borját a
tehén gazdájának.
Ilyen bölcs asszony volt a királyné, örült is a király, mikor hazajött a
háborúból, és sohase bánta meg,
hogy a bíró lányát vette feleségül.
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„A magyarságot mindig a szellem tartotta fenn...” (Juhász Gy.)

I DÉZETEK AZ IDEI J UBILÁNSOK GONDOLATAIBÓL
PÁZMÁNY PÉTER:
„Seregeknek Ura, ki a hadakat vezérled és benned bízóknak
üldözőit hatalmas kezeddel megrontod: segéljed a te irgalmasságodhoz folyamó szolgáidat...
Adj békességet, Uram, mi
időnkben: mert nincs egyéb, ki
miérettünk hadakozzék, hanem
csak te, mi Urunk és Istenünk...
Úr Isten, te tudod, hogy mi az
emberi gyarlóság miatt ennyi sok
veszedelmek között bátorságosok
nem lehetünk; adj azért nékünk
testi és lelki erőt, hogy amit bűneinkért szenvedünk, hatalmas
segétségeddel
győzedelmesen
viselhessük...
Örök mindenható Úr Isten,
kinek kezében vagyon minden
országok birodalma, tekints irgalmas szemeiddel a keresztyének segétségére; és a magok
erejében dicsekedő pogányokat
és tévelygőket rontsd meg hatalmas kezednek erejével, hogy
mind e világ megismérje, hogy te
vagy, aki miérettünk hadakozol.
Úr Isten, ki hozzád térőknek
fohászkodásait és keseredetteknek kívánságit meg nem utálod,
hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, mellyel hozzád
kiáltunk ínségünkben, s rontsd
meg minden testi, lelki ellenségünk incselkedéseit, hogy semmi
ellenkezésekben meg ne győzessünk, de kiszabadulván minden
veszedelmekből, méltó hálaadással dicsérjük szent nevedet…”

ZRÍNYI MIKLÓS:
„Igen szükséges (tehát) semmit meg nem vetni és egy dolgot
is nem semminek tartani, csak az
hasznos légyen. Szükséges minden kicsiny dolgot nagynak tartani, ha az akadályinkra lehet.
Nem múlik el egy szempillantás,
amely ne legyen drága és nagy
érdemű, és tartozunk arról a
morális szentenciáról emlékez-

nünk..., hogy a gonosz legkisebb
vétekből származhatik. Hogy a jó
jó légyen, kévántatik, hogy minden része ép és egészséges légyen. Szükséges, hogy a nagy
veszélyekért és a szerencseellenkezéséért mindent próbáljunk, csak az ne láttassék
lehetetlennek... Végezetre, nem
lehet elegendőképpen hinni,
micsodás jók származtak mindenkor a kiváltképpen való
szorgalmatosságtul és az eszes
nyughatatlanságtul, amely soha
semmiről el nem feledkezik, soha
nem nyugszik, mindenkor munkálkodik és végre kiszakasztja
azt tövéből, aki igen oda volt
ragasztva, és magával vonja el
azt, ki nem akar elméje szerint
történni.”

APÁCZAI CSERE JÁNOS:
„... senki az tudományban felső polcra nem hág, ha az futó
idővel igen okosan nem él...
Minekelőtte estve fekenni mennél, vizsgáld jól meg magadban,
azon nap mit olvastál, hallottál,
tanítottál és írtál... Az hosszú
ideig való nyugodalom az testet
megerőtleníti és az emberben
követ nemz... Fáradj, míg ez
mulandó életben vagy, holtod
után bizony eleget nyugodhatsz.
A boldogság mindenkor munkát
követ. Minekutánna az tudományoknak summáját megtanoltad,
minden esztendőként keress másmás lakóhelyt. Mind mezőn,
mind erdőn, mind váruson, falun
találsz valami olyat, kit azelőtt
nem tudtál...”

Minden kedves olvasónknak
boldog karácsonyi ünnepeket
kíván az „Új Európa” Szerkesztősége és Kiadóhivatala.
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PROHÁSZKA OTTOKÁR:
„A vasúti töltésen iparkodtam
Sárpentele felé.
Este volt, a nap már lealkonyodott, de palástjának izzó
fodrai még bevilágítottak a lilásan homályosodó tájba s
karminvörös s bíborvörös színekkel borították el a látóhatárt...
ez a karminpirosság melankóliát
lopott a lelkembe s végtelenben
elnyúló vággyá hamvadt el bennem, vággyá a nap után... nem
hogy elérjem, de legalább, hogy
látóhatáromat mindig az a búcsúzó, édes pír szegélyezze.
Szerettem volna lépést tartani
az alkonnyal, szerettem volna
végigmenni országokon, tengereken úgy, hogy legalább elvonuló királyom palástja szegélyén
pihentettem volna a szemem.
De azután megijedtem magamtól s beteges, szenvedélyes
vágyamtól.
Észrevettem , hogy ez a gondolat nem napsugár, hanem homály...
Mert hát minek futni s hová
futni, ha el nem érhetem?
Minek futni s rohanni örökös
búcsúzásban?!
Nem bírnám ki, ha az alkonyattal lépést tartva, örökösen
nyugalomra készülő, nyugalomra
térő, bágyadt s fáradt világ fölött
járnék...
Tönkremennék, ha mindenütt
munkából hazatérő, elcsigázott
emberekkel s állatokkal találkoznám, ha, ahol megfordulnék
mindenütt csuknának, sehol sem
nyitnának, – mindenütt végeznének s sehol sem kezdenének, –
mindenütt ásítanának, sehol sem
énekelnének...
Nem tartanám ki, ha mindenütt csak a madárének fináléját
hallanám s aztán néma csend
nyelné el a zajt s éneket...”

Kiadónk szándéka szerint az Új Európa folyóirat példányainak
felkutatásával és közzétételével fel kívánja hívni a figyelmet arra,

hogy a magyar emigráció köreiben hányféle felfogás és törekvés

fogalmazódott meg, milyen széles körű és impulzív volt az

emigráció szellemi közélete. Úgy véljük, hogy az Új Látóhatár
értékét és jelentőségét nem csorbítjuk azzal, hogy Borbándi Gyula

és Molnár József folyóirata mellett közzétesszük az Új Európa
példányait, inkább erősíti egymást a két lap. Ami az Új

látóhatárban nem jelenhetett meg, mert szerkesztői szándéka
szerint témájában nem illeszkedett a lap karakterébe, az az Új

Európában nyomdafestéket látott. Különösen fontosnak tartjuk az

Új Európa példányainak megjelentetését azért is, mert oldalain
nyomon követhetőek a világ legfontosabb eseményei, a nemzetközi

politika változásai, melyek az Új Látóhatárból értelemszerűen
hiányoztak.

Jelen kötetünk az Új Európa 1970-es évfolyamának anyagát
tartalmazza.

