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ELŐSZÓ
Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk, ezért valamiképpen az
égi hazához is hűtlen az, aki a földi hazától dezertál.
Egy kis népnek – egy lélekszámát tekintve kis népnek – csak akkor van megmaradási esélye, ha minden egyes tagjában benne él a magyar történelem és
kultúra egésze, és ebből következően a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez
a nemzethez tartozni. Annak a megélése, hogy őseink nagyszerű dolgokat cselekedtek, ránk hagyták a magyar nyelv csodáját, egyedülálló kultúránkat, hősimártíriumos történelmünket, azt, hogy: magyarnak lenni küldetés.
Küldetésünk, hogy örökségünk megőrizzük, kimunkáljuk és felmutassuk.
Mert ez az az értékgazdagság, amit rajtunk kívül senki, csak mi magyarok adhatunk az egyetemes emberiségnek. Senki sem adhatta a világirodalomnak Dosztojevszkijt, csak az oroszság, senki sem adhatta a világ zeneirodalmának Wagnert,
csak a németség, és senki nem adhatta és adhatja az emberiségnek Arany Jánost,
Ady Endrét és Bartók Bélát, csak a magyarság. Csak mi. És ha mi eltűnünk a
történelemből, akkor az emberiség lesz örökre szegényebb egy arccal, egy dallammal, Isten egy gondolatával, azzal, amit magyarságnak nevezünk. Éppen
ezért nekünk, magyaroknak az egyetemes emberiséggel szembeni elsődleges
kötelességünk a saját magyarságunk megőrzése, kimunkálása és felmutatása.
Történelmünk útravalóul szolgál a következő századokra: egyfelől hitet, heroizmust, megtartó erőt ad, másfelől tanulságokat, amelyek útjelzőül szolgálnak.
De mindez, történelmi-kulturális sorsközösségünk nem valamiféle készen kapott
tankönyv, hanem élő valóság, aminek megismerése, megértése, megfejtése, értelmezése és alkalmazása a nemzet egészének és minden egyes tagjának mindennapos feladata, kihívása, küldetése. És ebben van ennek a műnek a lényege
és jelentősége: mert ez a feladat nem pusztán a szaktudósok privilégiuma, hanem
mindannyiunk kötelessége. Igen: kötelesség. Igen: mindannyiunké. A szerző
szolgálni akar, egy láncreakció egyik „láncszeme”-ként.
Dr. Semjén Zsolt
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BEVEZETÉS
A magyarság szabad népként érkezett a Kárpát-medencébe, ahol legalább
600 évig szabad magyarként élt. Bár a következő 450 év viharai korlátozták
térben és cselekvésben, a magyar önazonosság, öntudat és szabadságvágy erős
maradt. Az utolsó 50 évben ezen a téren is a fellazulás és a károsodás fenyegető
jelei mutatkoznak.
A fenyegető veszedelem közeledtekor a múltban jelzőtüzek égtek, félrehúzták a harangokat, végveszélyben körbehordták a véres kardot. Ma meg kell
elégednünk a figyelmeztető szóval, hiszen az „ellen” arctalan, megfoghatatlan és
részben köztünk van. Az Európai Unióról és a globalizmusról van szó, amelyek
közül az első lehetne előnyös is számunkra, ha megfelelően előkészítve vehetnénk fel a küzdelmet a népek – szabályokkal inkább az erőseket segítő – „Forma-1” versenypályáján. A globalizmus-neoliberalizmus okozta veszély még
nagyobb, mert kívülről és belülről egyszerre támad, s a felkészületlen versenyzőre a kiütés réme vár. Ideje már összeszedni magunkat, néhány fokozattal nagyobb sebességre kapcsolni. Nagy elődeink így biztattak: „Tengerre, magyar!”,
ébredj magyar. Petőfi szavaival: „Meddig alszol még hazám?” Mozduljunk hát,
ha meg akarunk maradni! Együtt, egyszerre!
Ez az összeállítás a magyarsághoz, a magyarságért szól. Célja az egységesebb közgondolkodás, a szervezettség, a közérdekű fegyelmezettség kialakulásának elősegítése és szerény kísérlet annak a sokszor elhangzó kérdésnek vázlatos megválaszolására, hogy „Igen, de mit tegyünk?” Figyelmeztetés és biztatás
is egyben: van esélyünk a megmaradásra, és ehhez erőinket összegeznünk kell,
és erőfeszítéseket kell tennünk, a területben és ma már szellemiekben is megcsonkított országban nincs hová hátrálnunk.
Az összeállítás elsősorban a nemzeti oldalon állóknak szól, de nem kizárólagosan. Nemzeti oldalon az un. jobboldalt értjük. A korábbi jobboldalbaloldal megnevezés ma értelmetlen és félrevezető, mert ma a nemzeti oldal
szociális érzékenységben, de általában a régi értelemben vett baloldali értékeket
tekintve sokkal inkább képviseli az elszegényített tömegeket, mint az un. rendszerváltás során dúsgazdag réteggé, tőkésosztállyá vált régi nomenklatúra és az
őket képviselő szociál-liberális koalíció.
Így az összeállítás elsősorban a nemzeti oldalnak szól, amely a nemzet iránti
lényegesen nagyobb érzékenysége, fogékonysága miatt kapta ezt a jelzőt. Szólni
szeretnénk azonban azokhoz is, akik, bár az un. baloldali szavazótábort erősítették, de nem szemellenzősek, hanem szellemileg frissek elgondolkozni az érveken és tényeken.
Akik kezéhez nem tapad ember- és közösségellenes vétek vagy bűn. Akik
szintén családban, közösségben gondolkoznak, s akiknek a haza sem csak nyelv5

tani fogalom. Rosszindulatú az, aki itt megkülönböztetést, kizárást szimatol, itt
egyszerűen értékrendválasztásról van szó.
Ez a helyenként oldal- és alulnézeti látásmóddal jellemezhető összeállítás
nem szaktudósoknak készült. Elsősorban azon rétegeket kívánja szolgálni, akik –
(hivatalosan vagy önképzéssel elért) középfokú szinttől az általános felsőfokú
szintig terjedően – a közélet iránt érdeklődést mutatnak. Azoknak szól, akik
értelmes és érzelmes, embermeleg közösségben szeretnének élni. Akik tisztában
vannak azzal, hogy minden korban (így a globalizmus korában is) csak egy jól
szervezett, tudatos, fegyelmezett emberi közösség, napjainkban a nemzet, nyújthat védelmet. Minden olyan magyarhoz szeretnénk szólni nemre, fajra, eredetre,
vallásra stb. tekintet nélkül, aki vállalja magyarságát, a jogokkal és kötelességekkel együtt. Aki tudatosan vállalja magyarságát, kerülve a magyarkodást,
a szó ereje mellett tettekkel adva megerősítést, nyomatékot szavának. (Talán
szerencsés véletlen, hogy a magyarságért kiáltó szavakat, sorokat olyan személy
írta, akinek egyenes ági ősei nem valószínű, hogy Árpád-vezérrel érkeztek a
Kárpát-medencébe, de, aki Latinovits Zoltánnal azonosulva vallja: „... ehhez a
földhöz ízesülök hajszálgyökereimmel is.”)
Sokunk vágya a szülőföldünkön kialakult lelki közösséghez tartozni, azt
szolgálni, olyan lelki kötőanyagokkal épített közösséget erősíteni, mint a megértés, segítőkészség és szeretet. Azok közé tartozni, akik undorodnak a haszonlesőktől, az élősködőktől és a közösség elleni kártevőktől. Azon magyarok táborát
gyarapítani, akik tudják és elfogadják, hogy „Az élet szent okokból élni akar, / S
ha Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszorta kell akarni.” (Ady E.: A
Tűz márciusa). Azok közé tartozni, akik veszélyhelyzetben is vállalják, hogy
„Ha nem születtem volna is magyarnak, / E néphez állanék ezennel én, / Mert
elhagyott, mert a legelhagyottabb / Minden népek közt a föld kerekén.” (Petőfi
S.: Élet vagy halál)./ Azok közé tartozni, akik a hagyományos értékrendjükből
következően, Vörösmartyval együtt válaszolnak a kérdésre: „Mi dolgunk a világon? Küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért.” S a megmaradásunkért.
Végezetül köszönetet mondok dr. Für Lajosnak biztató szavaiért és észrevételeiért, Mándoki Andornak, Takács Józsefnek hasznos tanácsaiért és megjegyzéseiért, dr. Ibrányi Endrének és dr. Majer Istvánnak hasznos észrevételeiért,
valamint Bedő Gyulának és dr. Majer Istvánnak a sokrétű technikai segítségért.
Budapest, 2005. május havában
A szerző

6

1. fejezet
GONDOLATOK A MAGYARSÁGRÓL.
MI A MAGYAR? MILYEN A MAGYAR? KI A JÓ MAGYAR?
A neoliberális vagy kozmopolita érdekmagyar számára a magyar szimbólumok (nemzeti zászló, Szent Korona, Himnusz), sőt már maga a szó: magyar,
elviselhetetlen irritációt váltanak ki. Az éppen soron lévő mintaképnél, az Egyesült Államokban (s a világ többi államában is) teljesen természetes, hogy mondjuk, a kerítés körbe-körbe van rakva zászlókkal. Ott ki lepődik meg a nemzeti
önazonosság ilyen megnyilvánulásán? Ki gúnyolódik a nemzeti öntudat erősítésén? Ki mondja, hogy az illető „amerikáskodik”, Franciaországban „franciáskodik”, Csehországban „cseheskedik”? Nálunk egy kokárda is magyarkodás,
amit az egyik politikai oldal még véletlenül sem akar „kisajátítani”. S különösen
nem – tettekkel hitelesített – nemes verseny tárgyává tenni (pl. a közterhek igazságosabb elosztásában vagy a határon túli magyarok ügyében).
A világtőke globalizáló hatásának csak az erős akarattal együtt maradni szándékozó, összeforrott népek tudnak ellenállni, a gyengék, a vegetatív népek beolvasztásra vannak ítélve. Ha nem is rövid távon, de ilyen veszélyek előtt állunk.
Ravasz Lászlóval szólva, ilyenkor szokott felmerülni a kérdés: kell-e a magyarságért a létet vagy a létért a magyarságot feláldozni?
Ha egyiket sem akarjuk, akkor meg kell erősödnünk hitben, lélekben, öntudatban. Túlzásoktól és nemzeti fölényérzettől mentes, józan, valós és szilárd
öntudatban. Ehhez jobban kell ismernünk, hogy mi a magyar és jobban kell
akarnunk azt, ami magyar. Milyen hát a magyar? Mi a magyar? Ki a jó magyar?
Miért ilyen, mint amilyen? A válaszok a tárgy bonyolultsága miatt szerteágazóak, bizonytalanok, találgatás jellegűek.
Érdekes és elgondolkodtató pl. a nemzeti jelleg, a történelmi sors, a földrajzi táj
és éghajlat, valamint a nemzetnevelés közötti összefüggések lehetősége, talán
ténye. A történelmi események emberformáló, viselkedés- és jellemalakító hatása
több mint valószínű. Az embernek, ha élni akar, alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A történelmi és földrajzi behatásokhoz egyaránt. S ha ezek a hatások
hosszan tartóak, netán évszázadokra kihatnak, az alkalmazkodás jellege nyomot
hagy a jellemen is, rögzül és átöröklődik. Babits írta a Magyar jellemről című
munkájában, hogy a nemzeti karakter történelmi jelenség, egy lelki átöröklés
eredménye. „Az ember lelke a faj adottságaiból s a környezet hatásaiból szövődik.
Egy nemzet lelkének képzeletvilágát egy ország, egy föld, egy éghajlat színei s
egy történet viszontagságai alakítják ki, egy faj temperamentumán átszűrve.”
Széchenyi más szemszögből közelítette meg a kérdést, így írt erről a Naplóban: „A nemzeti karaktert, bár az akarat is, az éghajlat is befolyásolja, egyiknek
sem az eredménye. Kormány és nevelés a két hatékony ok, mind a közéleti,
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mind a magán karakter kialakulásában. Szabad a kormány és szabadelvű a nevelés? A karakter nyílt és férfias. Az egyik elnyomó, a másik korlátozott? A karakter szükségképp aljas és kényszeredett lesz.”
A földrajzi környezet és az éghajlat emberi tulajdonságokat befolyásoló hatása másokat is foglalkoztatott, hiszen például a skandinávok és olaszok tulajdonságainak összevetése után önként adódik a következtetés. Nálunk Hamvas Béla
foglalkozott a Kárpát-medence régióival – a tájegység, a mentalitás és a kultúra
összefüggéseit taglalva. Táj és irodalom kapcsolatát pedig Szabó Zoltán dolgozta fel a Szerelmes földrajz c. nagyszerű munkájában.
A kérdésfeltevés egyébként nem új és nem csak ránk jellemző. A németeknél
Nietsche és Wilhelm Röpke (Die deutsche Frage), a cseheknél Emanuel
Chalupny (Narodní povaha ceská), a lengyeleknél J. M. Bochenski (Co to
znaczy byc Polakiem?), a kínaiaknál Lin Yü-tang (Mi kínaiak) emelhető ki a
tárgykörben elmélkedők közül.
Nálunk Ady Endre „mit ér az ember, ha magyar?” kiáltása visszhangzik
számos, ez irányú munkában. Erre próbált választ adni Prohászka Lajos (A vándor és a bujdosó), Szekfű Gyula szerkesztésében: Mi a magyar? Karácsony Sándor (A magyar észjárás), Illyés Gyula (Ki a magyar), Veres Péter (Mit ér az ember, ha magyar), Kovács Imre (Mi a nemzet? Mi a magyar?) s az újabbak közül
Hanák Péter (A másokról alkotott kép) és Rákos Péter (Nemzeti jelleg) és mások, nemzet-karakterológiai célzatú munkáikban.
A kérdésnek több vetülete van: mások milyennek látnak bennünket, mi hogy
látjuk magunkat, és milyenek szeretnénk lenni.
1.1. A magyarság – idegen népek szemszögéből
Sajnos, az akkori Európában (a mai Nyugat-Európában), már kezdetben rossz
volt a hírünk. Köszönhető ez egyrészt az antik, görög és római, majd a bizánci
történetíróknak, másrészt Nyugat-Európa magyar kalandozásokkal kapcsolatos
tapasztalatainak.
Az antik történetírók nem első kézből szerezték tapasztalataikat, hanem
egymástól vették át a barbár (jelentése: idegen) népek kigondolt, egysíkú jellemzését. Szerintük ezek a – Kaspi-tengertől északra élő vagy onnan származó –
Szkítiának (Scythia) nevezett területen élő népek jó fegyverforgatók, de marconák, vadak, emberhússal táplálkoznak és vért isznak. A Rajnától Nyugat-Kínáig
birodalmat létrehozó hunok – Ammianus Marcellinus szerint – a sátán szövetségesei és Attila az Antikrisztus (szerepel Attila-Etzel a német Nibelungenlied-ben
is, de nem ellenséges beállításban). A magyarokat a hunokkal vették egy kalap
alá, amit öltözetük, megjelenésük, harcmodoruk és a kalandozások során tapasztaltak erősítettek meg. A jóval később lejegyzett Roland-énekben a magyarok a
Nagy Károllyal ellenséges szaracén táborban találhatók, a szászok és bolgárok
mellett (érdekesség egy francia monda, amely szerint Nagy Károly édesanyja
Nagylábú Berta, magyar királyleány volt).
Merőben más hangot ütnek meg a személyes tapasztalatok alapján született beszámolók. A Kazária melletti Levédia népéről, a magyarokról szóló első híradások
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arab és perzsa utazóktól és földrajzi íróktól származnak: „A magyarok bátrak,
csinosak és jó kinézésűek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel vannak
kiverve és gyönggyel berakottak.” (Gardézi). „A madzsarya a türkök egyik fajtája… főnökük mintegy húszezer főnyi lovascsapattal nyargal… Országuk fában és
vízben bővelkedik, földjük nedves, sok szántóföldjük van.” (Ibn Ruszta).
Bölcs Leó bizánci császár (888–912) szerint „Férfiakban gazdag és szabad ez a
nép, s egyéb pompát és bőséget mellőzvén csupán arra van gondja, hogy vitézül
viselkedjék a maga ellenségeivel szemben.” Ugyanakkor zárkózott, barátságtalan,
pénzsóvár és megbízhatatlan népnek tartotta a „türkök”-nek nevezett magyarokat.
Fia, Bíborbanszületett Konstantin a „Birodalom kormányzásáról” című munkájában részletesen írt a korábban szabartoi aszphaloinak nevezett türkökről,
azok törzseiről, harcmodoráról és kazár kapcsolatairól.
A honfoglalás után kalandozó magyarokról többek közt Ekkehard mester
tudósított, a Sankt Galleni kolostorból. A leírás kedves vadaknak ábrázolja őket,
akik félig nyers húsdarabokat fogyasztottak, bort ittak, táncoltak, birkóztak,
egyesek tornyot másztak, közben egy Heribald nevű szerzetest – saját kolostorában – alaposan megvendégeltek.
Regino prümi apát „feledhető” jellemzést írt a kalandozó magyarokról: „… a
magyarok féktelen és minden fenevadnál kegyetlenebb nép,… Természetük
dölyfös, lázadó… mindig hajlamosak idegen elleni és otthoni felkelésre.”
Az Árpád-kortól Mátyás királyig terjedő időszakban az országon átvonuló
keresztesek és a királyi udvarba látogató követek és utazók beszámolói jelentették
a hírforrást. Ilyen volt Abu Hamid al Garnáti, a mór, a spanyol Granada Bagdadban iskolázott tudósa, aki 1150–53 között II. Géza udvarában tartózkodott. Ír a
baskírokról, vagyis magyarokról, akik bátrak és fölöttébb nagyszámúak. Az országban ezerszámra élnek besenyők és horezmiek, ezek mohamedánok. Utóbbiak
nyíltan megvallhatják és gyakorolhatják hitüket, és négy feleséget tarthatnak.
A korábban ellenséges Bizánc, az ott nevelkedett III. Béla idején, a magyarokat vendég- és szabadságszerető népnek tartja, amelynek érzéke van a szellemi
és lelki kiválóságok iránt.
Albert osztrák herceg az 1270-es években a hidrához hasonlítja a harcoló
magyarokat: „egy levágott fej helyett harminc nő!”
A látogatók többsége kiemeli az ország gazdagságát, a király hatalmát, a
vendégszeretetet.
Mátyás király idejéből, a 15. század második feléből, az udvari humanista Bonfini és Galeotto tolla nyomán tudjuk, hogy a magyarok harcedzettek,
modoruk szigorú és nehézkes. Az idegeneket nem szeretik. Dölyfösek, ló és
ruházat dolgában mértéktelenül pazarlók, minden egyéb kevésbé érdekli
őket. Irtóznak a henyéléstől, sóvárogva keresik a harcot, tetteket és a dicsőséget, amit fegyverrel vívnak ki maguknak. Szeretik a vidám történeteket, de
a nóta sem hiányzik köreikben. Lantosaik magyar nyelven éneklik meg hőstetteiket, egyébként minden magyar, legyen bár nemes vagy jobbágy, ugyanazon nyelvet beszéli. Szerelmi dalok ritkán hallhatók, annál inkább a törökök
elleni hőstettekről szóló énekek.
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Bizánc eleste (1453) után, az előrenyomuló török elleni harcokban szerzett
érdemekért a „külföld” (köztük humanisták, vagy pl. Piccolomini bíboros) a
kereszténység védőbástyájának nevezte Magyarországot, később Lengyelország
is kiérdemelte ezt a címet. (A kereszténység védőbástyája gondolat először IV.
Béla tatárjárás kori, pápához írt levelében fordul elő.) Machiavelli írta Magyarországról: „… lakosai fölöttébb harciasak lévén, mintegy bástya gyanánt szolgálnak, úgyhogy a szkíták, kik velük határosak, nem merészelik hinni, hogy őket
legyőzhessék, és rajtuk áttörhessenek.” Hát, ha a szkítáknak is nevezett keleti
népeknek (besenyő, kun, tatár) ez nem is sikerült, a töröknek, sajnos, igen. (Még
ezelőtt jelent meg egy disszonáns hang, amelyet később sok ilyen követ. Hebbel
német drámaíró írta: „Koszorút Európa! Legyőztem a törököt! / Kiáltja a magyar, pedig csak azért él, mert megtette.”)
A bástya ledőlését, a török előretörését Paolo Giovio történetíró a magyar főurak elbizakodottságának, gőgjének, katonai szakértelmük hiányának tudta be. A
kor széles látókörű gondolkodói, a humanisták keseregtek a történteken és Magyarország siratásának (Querela Hungariae) motívuma számos irodalmi műben
jelent meg (pl. Johannes Cuspinianus, vagyis Johann Spiesshammer művében).
A török hódoltság korában a keresztény Nyugat támogatása a gazdag érzelmi
skála kinyilvánításán kívül semmiben nem nyilvánult meg. Mély együttérzéssel,
vegyes szánalommal nézték az ország vergődését, a potens hatalmak mással
voltak elfoglalva. Hogy még éltünk, azt csak néhány tény jelezte: állt még, ha
nem is Buda, de az egyharmadnyi Magyarország mögött Bécs vára, időnként
európai tényező Erdély, s rajzanak Nyugat egyetemeire a magyar diákok. S a
szélvédett Nyugaton népszerű az ungaresca, a magyar tánc.
Átfogóbb képet ad a magyarokról az 1700-as évek elején Stájerországban,
valószínűleg egy Habsburg-hű alattvalótól származó Völkertafel, amely 10 népről fest képet. A magyarokról ilyet: értelmük alacsony, kereskedelemhez nem
értenek, a tudományt és a művészetet lebecsülik. Vérszomjasak, mint egykor a
hunok voltak. Szimbólumuk egy bősz, ádáz farkas lehetne. Időtöltésük a henyélés, a semmittevés. Országuk termékekben és aranyban gazdag. Ez már pángermán alapozású jellemzés a kivérzett, legyengült, s mégis – függetlenségükért –
hadakozó magyarokról. Ebbe a sorba helyezhető Hoffmann Lipót Ninive c.
pamfletje, amely szerint a magyar országgyűlés paraszti csőcselék, s minden
kultúra a németség műve.
A szabadságharc változást hozott megítélésünkben, majd a kiegyezés utáni
időkben (nem utolsó sorban a nemzetiségek, illetve a későbbi utódállamok sikeres propagandája jóvoltából) újra sötétté vált a kép.
A két világháború között a pángermán törekvések felerősödtek, több szerző
még a magyar középkort és reneszánszot is a német kultúra visszfényeként állította be. Most is, mint a 18. század második felétől annyiszor, lelkesen csatlakoztak
hozzájuk a korábbi nemzetiségeink. Átvették a nagyhatású francia kultúra honfoglaló magyarokról írt torz közléseit, amelyet, sajnos, Anonymus sem cáfolt. „… a
háborúskodásba belefáradva, haragjában emberhúst evett, meg emberek vérét
itta.” A francia Walckenaer 1823-ban a francia mesék emberevő szörnyét, az
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Ogre-t, a kalandozó magyarok (ó-francia Hongre) pusztításaival hozta összefüggésbe. Dauzat etimológiai szótárában és Seignoles A francia nemzet őszinte története című munkájában szerepel, hogy a magyarok vad szörnyetegek voltak és
semmi emléket nem hagytak maguk után, csak az ogre szót.
Nem szolgálta és nem szolgálja a jó szomszédi viszonyt, hogy az utódállamok
tankönyveiben meglehetősen lekezelő, durva torzítások szerepeltek és szerepelnek
ma is a honfoglaló, majd a Kárpát-medencében államot létesítő magyarságról.
1956 újra szimpátiát ébresztett irántunk, ami mára – saját ügyetlenségünk és
„versenytársaink” rámenős magyarellenessége folytán – igencsak megkopott.
1.2. A magyarság jellemzése – hazai szemszögből
1.2.1. Rövid történelmi áttekintés
Saját magunk írásos jellemzése jószerivel Moháccsal vette kezdetét. Tinódi
az országban sok helyütt elénekelte: „Mire közöttetek ti egymást rágjátok?” és
„Ti magyarok, jobb, ha eggyé lésztök.” A széthúzás ostorozásában és az összefogás, a magyarságtudat erősítésében áldásosak voltak Tinódi históriás énekei. Ő
is és első magyarul író nagy költőnk, Balassi Bálint is a kereszténység védelmét
és a harci dicsőséget állította a középpontba.
A protestáns prédikátorok a magyar hibákat és bűnöket ostorozták, amelyek
miatt a török lett az Isten ránk mért büntetése. Közülük is kiemelkedett Magyari
István, Medgyesi Pál és Kecskeméti Kis Mihály.
Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelemben keményebben fogalmazott a magyar
bűnökről: „feslett erkölcs és nehéz káromlás, / Irigység, gyűlölség és hamis tanácslás, / Fertelmes fajtalanság és rágalmazás, / Lopás. Emberölés és örök tobzódás.” A harc célját a kereszténység és a haza védelmében jelölte meg: „Harcolnunk peniglen nem akármi okért, /Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért.”
A felvilágosodás és a nemzeti ébredés korában, jobbító szándékkal az ostor:
Berzsenyi („Mi a magyar most? – Rút sybarita váz” vagy „Vallástalanság rút
szüleményei, / Erkölcstelenség s minden utálatos / Fertelmek áradnak hazánkra”), Kölcsey („Hajh, de bűneink miatt” vagy a Zrínyi dalában: „Vándor állj
meg! Korcs volt anyja vére, / Más faj állott a kihunyt helyére, / Gyönge fővel,
romlott, szívtelen”), Vörösmarty (Liszt Ferenchez: „Sors és bűneink a százados
baj, /Melynek elzsibbasztó súlya nyom”) és más nemzetféltők kezében van.
A reformkorban Széchenyitől kaptunk kemény, őszinte, de nemzetjobbító
szavakat: „Nincs művelődés, nincsen természeti adomány, tehetség és erő.”
Azután: „Honfitársaim nem is sejtik, mily gyengék, tudatlanok, sőt rosszak”
Vagy: „Miképp irtsam ki lassanként a viperafajzatot, mint Berzsenyi mondja,
mellyel hazánk, Isten látja, el van árasztva.”
S a 20. század elején Ady Endre, A magyar Ugaron („Elvadult tájon gázolok:
/ Ős, buja földön dudva, muhar”) szerzője fújt ébresztőt, Széchenyihez hasonlóan bántva-szeretve harcolt egy új magyarságért.
A harmincas évek végén jelent meg Szekfű Gyula szerkesztésében és részvételével a magyarság lényegét, jellemrajzát felvázolni megkísérlő Mi a magyar
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című összeállítás, amelyben többek között Babits Mihályt, Kodály Zoltánt, Ravasz László református püspököt és Keresztúry Dezsőt szólaltatta meg Szekfű
Gyula, a szerkesztő.
Rajtuk kívül Illyés Gyula, Veres Péter és Kovács Imre ült le „szemtől szembe” a témával, míg az érintőlegesen, közvetett formában véleményt alkotók listája napjainkig, meglehetősen hosszú.
Szekfű Gyula Mi a magyar című összeállításában a magyar értelmiség különböző „munkaterületeiről” (irodalom, művészet, tudomány) gyűjtött be véleményeket.
1.2.2. Magyar ember, típus, faj (Bartucz Lajos)
Bartucz Lajos antropológus Magyar ember, típus, faj című értekezésével tett
eleget Szekfű Gyula kérésének, amelyben a magyarság öröklött és szerzett, mind
testi, mind lelki tulajdonságainak felvázolására tett kísérletet. A testi tulajdonságok összefoglaló jellemzésére a rassz és nép fogalmakat így határozta meg:
– Rassz: olyan emberi alakcsoport, amely az öröklés anyagában létrehozott
öröklődő variációkból és mutációkból kiválogatódás és elszigetelődés útján létrejött, egy csomó együtt öröklődő testi és lelki bélyeg, amely minden más embercsoportétól különbözik. Jellegbeli egységesség, típusközösség, amely szülőkről gyermekre öröklődik. Örökségközösség bizonyos jellegekre, amelyek a történeti időben állandóak.
– A nép: a történelem eseményei által létrehozott és irányított biológiai életközösség, amelynek van összetartozás-tudata, s amely a huzamos együttélés során
termeli ki az öröklődő testi és lelki sajátosságokat, jellegzetes nyelvét, kultúráját,
szokásait, életformáját, hagyományait. Hagyománybeli egységességről, kultúrközösségről van szó, amely generációról generációra öröklődik. Közelebbi vagy
távolabbi, valóságos vagy csak jelképezett vérrokonság, élő szaporodásközösség,
amely a történeti időben változhat.
Ma minden nép, de főként a nagyobb, un. kultúrnépek sokrasszúak, mivel
több nép keveredésével jöttek létre, de már a kezdeti, törzsi nőrablások, másrészt
a későbbi házassági szokások (exogámia) is ebbe az irányba mutattak.
A magyarság rasszbeli összetételét az alábbi arányokkal határozta meg
Bartucz Lajos: turanid 25–30%, kelet europid (kelet-balti) 20%, dinári 20%, alpi
15%, taurid 4–5%, mongolid 4–5%, nordicus 4%, mediterrán 1%.
A turanid rassz: a belső-ázsiai lovas-nomád, török–tatár népekre jellemző.
Hozzánk a jazig-szarmatákkal, hunokkal, avarokkal, a honfoglalókkal és kunokkal
érkezett. A honfoglalók vezető rétege és a köznép kb. egyharmada ilyen volt. Magyarországon a legjellemzőbb rassz (az europidhoz közelebb álló, un. törökös
magyar) főleg az Alföldön, a Tisza középső szakaszán, a Csallóközben, a Balaton
környékén, Győr-, Zala- és Somogy-megyében található 25–45%-os arányban.
A kelet-europid vagy kelet-balti rassz: Magyarországon főleg a széleken található, a honfoglalás kori magyar köznépre volt jellemző. A finnekre is ez jellemző.
A dinári rassz: a honfoglalóknál csak 5–6%-ban fordul elő, s jellemző a
jazig-szarmata temetők anyagára is. Nagyobb arányban a török hódoltság révén jutott hazánkba.
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A lelki alkat, nemzeti jelleg kutatására vizsgálati módszer nincs. Bartucz Lajos a rasszbeli behatások mellett a történelemnek és a természeti környezetnek
tulajdonít kiemelt jelentőséget. Elfogadja Nagy Géza őstörténész véleményét,
hogy a magyarságban kétféle jellemző tulajdonságú csoport található. Az egyikre jellemző hogy mozgékony, hamar fellobbanó, közepesen alkalmazkodó, vállalkozó szellemű, áldozattól-kockázattól sem visszariadó alkat. A másik nehézkes, fontolgató, makacs, nehezen mozgásba hozható, a megszokottól nehezen
tágító, anyagi dolgokban számító, vállalkozásoktól tartózkodó, a kevesebb biztossal megelégedő alkat. Előbbit a kelet-europid, turanid és dinári rasszal, utóbbit az alpi és mongolid rasszal hozták összefüggésbe.
1.2.3. A magyar jelleg a néprajz tükrében (Viski Károly)
Viski Károly A magyar jelleg a néprajz tükrében című tanulmányában a néprajz oldaláról közelítette meg a kérdést. Néprajzi szempontból az a népszellem
fontos, amelyet egyrészről a más népekkel történő érintkezések, másrészről a
saját uralkodó osztályok szokásai befolyásolnak.
A tatárjárás a magyarság lelkiségében nem okozott kárt, annál inkább a török
hódoltság és az azt követő tengernyi betelepítés. A török hódoltság a falvak,
vidékek pusztasággá változtatásával óriási létszámbeli veszteségeket okozott, de
legalább a lelki összetartozás érzetét erősítette. A nagyarányú betelepítések viszont erősen megzavarták a magyarság – népeket összehangoló, a korábbiakban
hatékony és eredményes – együttműködését.
Hitvilágunkra az elvont fogalmak iránti érzéketlenség, a tételes tanítások
iránti népi közömbösség a jellemző. Jellemző még egy bizonyos lelki, szellemi
emelkedettség, ami az együtt élő népekkel szemben tapasztalt vallási türelemben
nyilvánult meg.
A mesék közkedveltek a nép körében. 500 különböző mesetípus ismeretes.
Jellemzőek a keleties mese fordulatok: „Hol volt, hol nem volt”, „Ahol még a
madár sem jár”, „Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál”, „Ment, mendegélt
hetedfél országon át” stb.
Jellemző az igazságosságra törekvés, a természetfeletti hatalmak, csodás elemek és a nagy testi erejű, jóhiszemű, leleményes, önfeláldozó hősök szerepeltetése. Gyakori az élettelen tárgyak megszemélyesítése. Jelen vannak a tréfás
mesék is, amelyekből a magyarságra jellemző anekdoták sarjadhattak kifelé.
A tánc szeretete nagyon jellemző a magyarságra, az egyszerű emberekre is.
Még halotti torban is éjfélig gyakorolták. (A hódoltság idején a prédikátorok
nem kevés szót pazaroltak a „tánc pestise” elleni küzdelemre.) Akkoriban hatvanféle táncot ismertek.
A legjellegzetesebb az ének nélküli, csak zenekíséretes egyes férfitánc volt
(Arany János: Öldöklő angyal). Felszabadult, szeszélyes mozdulatokkal előadott
tánc volt ez. Egy német katonatiszt szerint: „Vitézi tánc, amely a nemzet jellemét rendkívüli módon kifejezi: a szabad, korlátozatlan férfi mozgásművészete,
egy eredetileg lovas nép haditánca. „Ezeket a középkori és hódoltságkori táncokat leginkább a székelyek, hajdúk, kalotaszegiek, kiskunok, Rába-köziek és a
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hétfalusi csángók őrizték meg. Különösen Erdélyben alakult ki változatos tánckultúra, amelyben a rögtönzésnek fontos szerepe volt. Van ezek közt lassú, amelyet „szép halkkal” (Apor Péter), „nagy méltóságosan” (Gvadányi) és gyors,
amit „ázsiai gravitással” (Csokonai) kell járni.
Szólásaink közül eredeti a „Vak vezet világtalant”, „Kutyából nem lesz szalonna”, míg átvett a „Kinek a pap, kinek a papné”, „Bagoly mondja verébnek”. A
„sültgalamb” kifejezés is ismeretes mind a német, mind a francia nyelvterületen.
A magyar lakosságú tájegységek eltérnek egymástól tájszólásban, de meglepően közel vannak egymáshoz – pl. a német tájegységekkel összevetve – ruházatban, ételekben, szokásokban. Ezek a szűkebb közösségek a hagyományos
helyi „törvények” (szokásjog) uralma és egyúttal védelme alatt álltak. Íratlan
„törvények” és jogok voltak ezek, és a közösségek kötőerejét jelentették, összetartozás tudatát fejezték ki. Jellegzetes, jól felismerhető ruházatot viseltek a kunok, jászok, hajdúk, székelyek, s az egyes tájegységek ruházata is eltért egymástól, legalábbis a díszítésekben. A jobbágyok a nemesség öltözködését nem utánozhatták, nem viselhettek fegyvert, csákós süveget, csizmát, daru- vagy kócsagtollat, kacagányt, posztóruhát, vitézkötést stb.
A török hódoltság a megállapodott viszonyokat szétzilálta, kialakultak a mezővárosok (falu-városok) és a jellegzetes tanyavilág, amely idővel a lelkiségre is
kihatott. A mezővárosokban leginkább a vagyoni rétegződés és a felekezeti
megoszlás idézett elő elkülönülést és gyakorta bizalmatlanságot, sőt gyűlölködést is. A mezővárosokban is megjelent a kaszinó (urak), a gazdakör (tehetősebb
gazdák), a katolikus kör (új betelepülők) és a népkör (nincstelenek).
Az életvitel tájegységenként és a vagyoni helyzetnek megfelelően erősen különböző volt. Mégis megállapíthatók általános jellemzők: a lakáskultúra nem
nyugatias, sokhelyütt használtak szabad tűzhelyet, padkás tűzhelyet és az univerzális tornácot, amely esetenként munkahely, gyakran időző tartózkodásra
alkalmas hely volt és nyáron hálószobaként használták.
A táplálkozás korszerűtlen volt, sok hússal és szalonnával. Kenyér helyett
gyakori volt a kása, Dunántúl a hajdinakása, az Alföldön a köleskása (a lebbencsfélék mellett), Erdélyben a kukoricapuliszka, a Felvidéken a burgonyapép volt jellemző. A tejet Nyugat-Magyarországon és Erdélyben fogyasztották,
főleg savanyú, aludttej formában. Vajat alig fogyasztottak, a gyümölcs (szilva,
dinnye) és a sült tök a szegények eledele volt. Főzelékként a szemeseken kívül
a káposztát kedvelték. A halételek is népszerűek voltak, egy 1662-es receptkönyv szerint 189-féle halételt ismertek. Italként, akik megtehették, a bort és a
pálinkát fogyasztották. A nemességnél gyakori volt az eszem-iszom, a jobbágyoknál és zselléreknél főleg ünnepeken és lakodalmakkor volt erre lehetőség.
Általában elmondható, hogy a kézműiparnak még csak volt becsülete, a kereskedelmet annál kevésbé becsülték és művelték.
1.2.4. A magyar nyelv és a magyar stílus (Zsirai Miklós)
Zsirai Miklós Nyelvünk alkata című tanulmányában elemezte a magyar
nyelvet és a magyar stílust.
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A magyar nyelv hangállománya gazdag. A mindennapi beszédben ügyelni
kell a pontos időtartamra és hangfekvésre, mert a mondanivaló igencsak félremehet: hat – hát, agy – ágy, arát – árat, ver – vér, sőt veres – verés – véres, kerek
– kerék – kérek – kérék. Vagy: por – bor, láp – láb, szak – szag, sír – zsír, mész
– méz, fattyú – faggyú stb.
Egy nyelv – külső szemlélő számára – kellemes vagy kellemetlen hangzását a
zöngés/zöngétlen hangok aránya szabja meg. A magyar nyelvnél ez az arány
41/59 (a németnél 36/54, a franciánál 41/59, az olasznál 48/52, az orosznál
40/60, a töröknél 43/57, a finnél 51/49, a csehnél 35/65).
Jellemző a magyarra a magánhangzó-hasonulás, amikor egy-egy szóban csak
magas, vagy csak mély magánhangzók vannak jelen. Az idegen nyelvű személyek számára – ízlésüktől függően – ez „férfias nyelv benyomását kelti”, mások
számára viszont egyhangú, vezényszó jellegű kelepelést-kalapálást jelent (különösen a hosszúra sikerült szavaknál lehet ez gond: elnemzetleniesedés, alkalmazhatatlanabbakat stb.).
A nyelv kifejezőkészségét, rugalmasságát a szabad szórend rendkívüli módon
elősegíti. A nyelv elsajátításánál a nehézséget:
– az ikes-iktelen igeragozás;
– az alanyi-tárgyas igeragozás;
– a birtokos személyragozás és
– a nagyszámú névszóragozási eset (21, más nyelveknél 4–5 féle) okozza,
ugyanakkor más nyelveknél szabatosabb meghatározást tesz lehetővé.
A magyar nyelv fordításra, beleértve a versek fordítását is, rendkívüli módon
alkalmas.
Nyelvosztályozás szempontjából a magyar nyelv a ragozó (agglutináló) nyelvek csoportjába tartozik, mint a sumér, etruszk, japán, baszk, s a finnugor nyelvek.
1.2.5. A magyar stílus (Zolnai Béla)
Zolnai Béla a magyar nyelvet egy törökkel hímzett ugor nyelvnek tartja,
amelyet az ezeréves Szent István-i Magyarországhoz hasonlít, de amelyet még
annál is erősebb, szilárdabb belső kötőerők tartanak össze, őriznek meg.
A magyar nyelv magyaros szemléletet fejezi ki, mint pl. a képekben gondolkodás, a cselekvés mikéntjének kiemelése, a szenvedő forma kerülése, vagy a
lelki-szellemi, elvont fogalmak valós fogalmakra visszavezethetősége.
A magyar nyelv a népnyelvből alakult ki, míg a francia a Galliában „romlott”
vulgáris latinból, más nyugati nyelvek udvari, kancellári nyelvezetekből. Szóképzése gazdag, amelyet a képzőkkel és igekötőkkel ér el, de merít a népi szókincsből és asszimilál-átalakít idegen szókincsből származó szavakat is.
A magyar nyelv különösen alkalmas a líra, az érzelmek és indulatok kifejezésére, amelyet hajlékony-szintetikus, önmagát sokszorozó morfológiai jellegével,
képszerűségével, színgazdagságával és egyszerű mondatszerkezetével ér el. Már
kódexeink prózája is hangulatárasztó, gótikus, érzelemdús volt. Zrínyi Miklós a
hadtudományi értekezésében is hol érzelmes, hol indulatos. Vagy Gyulai Pálnál,
Vörösmarty életrajzában, a hűvös leírás higgadtsága lelkesedésbe csap át.
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Általában elmondható, hogy az érvelés mellett megfigyelhető az érzelmek
megmozgatására irányuló törekvés. Amíg a francia nyelv jellemző műfaja az
objektív próza (jellemzője a könnyed stílus, az okosság és a világosság), a németnek a filozófiai értekezés (jellemzője a mélység és a homály), addig a magyar nyelvnek a vers, a líra (jellemzője a képes beszéd, az érzelmet kifejező erő
és a hajlékonyság). Kazinczy írta a magyar nyelvről: „Dörg ő, s nem csikorog,
fut, ha kell, mint férfi fut a cél / Nem tört pályáján, de szaladva, szökellve,
sikamva / Lángol keble, ajakán mély bánat, keble sóhajtoz.”
1.2.6. Nagy költők tanúságtétele (Farkas Gyula)
(Költőink a magyarságról)
A kérdést Farkas Gyula Nagy költők tanúságtétele című eszmefuttatásában
dolgozta fel.
Könnyebb feladat nagy költőink rendkívül széles érzelmi és gondolati skáláját nyomon követni, mint a közös jellemzőket ezekből kiemelni. Pedig vannak
ilyenek szép számmal, s ezek – a költészet egyik feladatkörénél fogva – tükrözik
a magyarság jellemvonásait, céljait, hangulatát, búját és bánatát.
Kiderül, hogy a magyar nem igen hajlik a miszticizmusra és általában nem
bölcselkedő alkat. Vallásos jellegű témákban ugyanakkor mély szellemi élet
tükröződik, pl. a Mária-siralomban vagy egyik legkorábbi költőnk, Vásárhelyi
András Mária-ének c. művében.
A protestantizmus sem a bigott vallásosság irányában visz el, hanem a vallás
és hazafiság egyensúlyát mutatja, s a magyar nyelv kibontakozását, térhódítását
segíti. Az ellenreformáció, a katolicizmus sem túl elvont, amit vezéralakjának,
Pázmány Péternek józan realitása (Erdély kérdésében), s vérbő prózája bizonyít.
Az Istenhit egyik fő vonulatként megtalálható Balassi Bálintnál (Istenes énekek), Berzsenyi Dánielnél (Fohászkodás), Kölcsey Ferencnél, Arany Jánosnál (Fiamnak), Vajda Jánosnál, Madách Imrénél s még az „istentelen” Ady Endrénél is.
Közhely, hogy a magyar irodalomban, s főleg a költészetben jellemzőek a
közéleti érdeklődésű, a haza, a nemzet gondjait, bánatát felvállaló költők. Kődi
Farkas János írta 1657-ben, Vitéz Kádár István éneke című versében: „Kiontom
véremet én szegény hazámért, / Ezennel meghalok édes nemzetemért, / Nem
szánok ontani bizony érette vért, / Mert én a Krisztustól veszek jutalombért.” A
hazával, a nemzet gondjaival azonosuló költők felsorolása a magyar költészet
csaknem teljes névsorát jelentené, gondoljunk csak Zrínyire, Berzsenyire, Kölcseyre, Vörösmartyra, Petőfire, Adyra és másokra.
A katonai erények tükröződnek Balassi, Rimay, Amadé, Zrínyi, Berzsenyi
műveiben, s érdekes, hogy népköltészetünkben a katonadalok és szerelmes énekek aránya nagyjából azonos.
Az érzelmi kettősség s a történelmi és társadalmi okok folytán fellépő meghasonlás ismerhető fel Csokonai Vitéz Mihály életművében, Berzsenyiben az elemi erő és
a tétlen szomorúság, Kölcseyben a vágy és az önmagát sebző elégületlenség, Vörösmarty lángolása és bús pátosza, Arany lírája és emésztő örök kételye vagy Ady
búsongó lehangoltsága és izzó kráterkitörései ezt a kettősséget mutatják.
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A tudománynak Magyarországon – sajnos, az ismert történelmi körülmények
között – néhány évszázadon át nem lehetett olyan mértékű beágyazottsága, mint
a nálunknál szerencsésebb országokban. Janus Pannónius, Virág Benedek, Vörösmarty Mihály nyomatékkal szóvá tette ezt, vagy Arany János, Széchenyi
István szájába adva a szót: „Elvész az én népem, elvész – kiálta / Mivelhogy
tudomány nélkül való.”
Megjelenik, mert a mindennapok tapasztalatai alapján meg kellett jelennie az
irodalomban a keleti tunyaságra, tétlen álmodozásra, az un. „turáni örökségre”
utaló Pató Páloknak, Hübele Balázsoknak a kórrajza is, Petőfi, Arany, Vörösmarty, Ady és mások műveiben.
Kirobbanó jókedvre kevés a példa, a humor keserű, kissé mosolytalan, leggyakrabban nevelő-tanító vagy politikai célzatú, szatirikus jellegű. Ilyenek: Fazekas Mihály: Ludas Matyi, Arany János: Nagyidai cigányok és Elveszett alkotmány, Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász. Kivétel is akad kis számban, mint
például Csokonai Dorottyája vagy Jókai néhány műve. Ami igazán gazdag termést hozott a humorban az az anekdóta, elég csak Jókaira, Mikszáthra, a politikusok közül Deák Ferencre vagy az idősebb Andrássy Gyulára gondolni.
A magyar irodalom fő áramlatának ideálja az egyenes lelkű, emberséges, erős
cselekedetű, jellemes hős: Bánk bán, Toldi, Ludas Matyi, János vitéz, Jókai hősei. Az ellenség jó tulajdonságai is elismerésre találnak (Új Zrínyiász, Szondi két
apródja), de a hátulról jövő, az alattomos jellemtelenségek annál kevésbé: Toldi,
Toldi estéje, Hédervári, V. Lászó stb. Nagy költőinknél nem jellemző, sőt alig
van nyoma a más népekkel gyűlölködő beszédnek, a lekezelő magatartásnak, a
sovinizmusnak.
A hölgyeknek jogos panasza lehet, hogy az elmúlt ezredév beállítottságának
megfelelően általában férfiközpontú a magyar irodalom, ugyanakkor a nők, különösen az anyák tisztelete, hősies önfeláldozása, család- és nemzetösszetartó, megtartó szerepe sok műben követhető nyomon.
A magyarság fennmaradáshoz állandó küzdelemre volt szükség, sokszor a
külső ellenség mellett a belső ellen is. Baróti Szabó Dávid írta: Egy ledőlt diófához című versében: „Nem volt külerőszak, ott benn, / Önmagadban volt megölő
mirigyed, / S titkos elejtőd.” Sok volt a történelmi mélypont, de a kétségbeesés a
legtöbbször heroizmust szült. Legpesszimistább vers talán Kölcsey két Zrínyidala, válasznak tekinthetők Vörösmarty: „Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért” vagy Madách: „Ember küzdj és bízva bízzál”.
Jellemző volt irodalmunkra a nyelvi és politikai elszigeteltségből adódó magánosság is. Ez azonban nem volt akadálya annak, hogy a külföldi szellemi
áramlatok szabadon áramoljanak be az országba.
1.2.7. Magyar irodalom (Kercsényi Dezső)
(Irányváltozások)
Kercsényi Dezső a magyar irodalom négy lényeges irányváltozását vázolta
fel a Magyar irodalom című művében.
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1. Szent István kora
Készen kaptunk egy nemzetek feletti latin irodalmiságot, amely kezdetben
csak a behívott, térítő papoké volt.
Aztán lettek magyar szentek, lejegyzésre került az ősgeszta, a magyarság addigi történelmének egyéni látószögből megírt, a krónikáknál fejlettebb formája.
Ez, sajnos, eredeti formájában eltűnt, de ennek alapján írta meg Gesta Hungarorum művét Anonymus, majd Kézai Simon és Kálti Márk. A középkor végén
próza és vers született magyarul.
2. Reneszánsz, Mátyás udvara, humanizmus
Eredményes átmeneti felzárkózás a királyi udvart és a felső papságot illetően. Humanisták, kódexek, világi zene. Olasz hatás, görög-római szemlélet.
Reformáció – ellenreformáció: Mohács után a transzcendencia volt a kapaszkodó, a vallás volt a mozgatóerő, de a magyar nyelv izmosodik, szárba szökken,
s vele a patriotizmus is.
3. Felvilágosodás
Az 1750-es évektől mintegy 80–100 évet fog át. A magyar nyelv önállósult.
A szépirodalom, magyar nyelven, a nemzetté válást szolgálta.
Nyelvújítás, reformok, a népköltészet felfedezése és beemelése az irodalomba.
Nemzeti klasszicizmus: történetiség és népiség szintézise, nyelvi és formai műgond.
4. Az 1900-as századforduló
Íróink, költőink az irodalmi ízlés átalakulásához, a nemzeti klasszicizmus
előőrseihez mentek vissza, új hangot teremtettek. Átérezve a rendi és politikai
válságot, a polgári haladást célozták meg. A stílus is változott. A társadalom
értetlenül fogadta az újat, az irodalom kettészakadt. Felmerült a nemzetietlenség
vádja is, mivel a közösség, a nemzet érdeklődésével szemben túlságosan nagy
hangsúlyt kapott a „tiszta” művészi hajlam, a művészi szeszély, és az erőteljes
politikai és szociális kritika.
Az irányváltozások során súlyos veszteségeket szenvedett el a magyar irodalom. Legfájdalmasabb ezek közül a Szent István korabeli, amikor szinte a
teljes irodalmi és történeti múltunk az áttérés áldozatául esett: hősi énekeink,
eposzaink, pogány hit- és mondavilágunk, ősi zenénk és őstörténetünk részletei. Így nem csak „késésben” voltunk az olasz, francia és német irodalommal
szemben, egyébként hasonlóan a többi kelet-közép-európai országhoz, hanem
a külvilág által fércelt múlttal kellett érkeznünk, a Kelet homályából, szinte
névtelenül, nyershúsevő és vérivó barbárként.
Valószínű, hogy a létrejött hazai latin költészet nagyobb része is erre a sorsra
jutott, részben a történelem viharai, részben a változásokat kísérő „felejtsük el a
múltat” hangulatban.
A hagyománykutatás és -hasznosítás Thaly Kálmán, Pálóczi Horváth Ádám,
Virág Benedek és mások gyűjtése nyomán felerősödik, s felszínre kerülnek törökkori és későbbi históriás énekeink, virágénekeink, kuruc dalaink és népköltészetünk. Utóbbinak már a politikával is van összefüggése, amit Petőfi és Arany költészete is bizonyít. A népköltészet értékelői és támogatói közül többek közt Erdélyi
János és Gyulai Pál tevékenysége emelhető ki. Horváth János így írt a népiesség18

ről: „A népiesség magyar specialitás, nem múlékony demokrataság, nem merő
romantika, hanem irodalmunk fejlődéséből és reális szükségleteiből kiserkentett
nagy nemzeti gondolat.”
Amíg a francia klasszicizmus latin, a német görög, a magyar klasszicizmus
népi eredetű. Nemzet és Európa, hagyomány és újítás, elit és nép benne összebékülnek. Egyik kiváltója, oka, háttere, hogy nálunk polgárság alig lévén (s abból
is kevés a magyar), az irodalom „leszállt” az alsóbb néprétegekhez, s ott keresett
és talált érdeklődést, igényeket és vásárlóerőt.
Irodalmunk konzervatív jellegének támasztóoszlopait a hagyomány és a népiség adják. Nyelvünk elszigeteltségéből és a magyar szellemi élet gyakori veszélyeztetettségi érzetéből adódhat az ostromlott várat védő múlt és népiség védőárka, gyepű jellege. Talán innen van, hogy Toldi Miklósnak az udvar „olaszos”,
általában: a francia dekadens, a német taszító, s minden újítás idegen. Kemény
Zsigmond a magyar irodalomnak kívánta és ajánlotta azt „a Janus arcot, a vissza
és előre nézést, azon adományt, mely a nemzetek irodalmának férfikorát jelzi, s
reményt nyújt százados művek alkotására.”
A nemzeti lét ügye szinte egész irodalmunkon áthúzódó jellemvonás, hasonlóan más kis népek irodalmához. Szerencsésebb népeknél a játékszín a nemes
gyönyörködtetés eszköze, nálunk Kölcseyvel szólva „nekünk pedig úgy kell azt
óhajtanunk, mint hanyatló nyelvünk védelmét, mint enyésző charakterünk palládiumát, mint süllyedő lelkünk felemelő eszközét.”
Az irodalom nálunk közügy: „A mi költészetünk… a forradalmi korszak alatt
sem feledte, hogy hivatása csak nemes lehet, s hogy Múzsa és bachánsnő között
nincs semmi hasonlatosság.” (Kemény Zsigmond). A l’art pour l’art nálunk
„szobai költészet”, almanachlíra, Kosztolányira sem jellemző, nála ez a nyelvtisztításba és nyelvgondozásba ment át.
Irodalmi nyelvünk szívesen él valóságízű példabeszédekkel, az elvont fogalmakat valóságosabbá, érzékelhetőbbé alakító metaforákkal, megszemélyesítésekkel, s
kedveli a szemléletességet és világosságot. Az élet és valóságközelség olyan műfajokat segít, ahol egy lépés a cselekvés – Zrínyi eposza, Vörösmarty Zalán futása.
Ezt célozták Kisfaludy Károly drámái, Fáy András, Eötvös és Jókai regényei.
A líra sokszor párbeszédes, rendszerint valakihez szól, s a nemzetélet kritikáját tartalmazza, annak határait jelöli ki. Egyúttal az irány meghatározását is jelenti. Sokszor pesszimista a kép, de rendszerint cselekvésre sarkall.
Irodalmunk európai, mert az ottani stációkat végigjárta, határaink a bejövő
áramlatokra nyitottak voltak, irodalmunk befogadta és sajátos színnel gazdagította azokat. „A magyar irodalomból kihallatszik emberi és magyar valónk szava: a szégyen és büszkeség, a dicsőség és balsors, az emlékezet és remény, a
csüggedés és önbizalom küzdelme, ősi hagyományos lelkesedésünk, melyben az
öröm mindig nyomasztó, a fájdalom mindig emel.” (Gyulai Pál).
1.2.8. A magyar művészet szelleme (Gerevich Tibor)
A témát Gerevich Tibor dolgozta fel A magyar művészet szelleme című tanulmányában.
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A nemzetek nem csak a csatatereken s nem csak diplomáciai és gazdasági
fegyverekkel, hanem esetenként a kultúra nemes, fennkölt ligeteiben is ádáz
harcot vívnak egymással. A német „gyarmatosítási” szándék esetünkben azt
jelentette, hogy szinte az összes jelentős magyarországi szobrászt (Kolozsvári
testvérek, Kassai Mihály, Kassai Jakab) és festőt (M. S. mester, Alexander mester) és erdélyi, felvidéki építészeti alkotást, templomot (még a Jáki-templomot
is) „honosítani” szándékoztak. Annak ellenére, hogy sokuk magyar volta egyértelműen kiderült. Annak ellenére, hogy magyarországi tartózkodásuk nem néhány hónapos kirándulás volt, hanem egyesek családja évszázadokkal ezelőtt
telepedett le Magyarországon (ilyen alapon a Gyuláról származó Dürer, az olasz
eredetű Cezanne, Zola, a spanyol eredetű Picasso és Dali, és sok-sok művész
nacionáléja lehetne végeláthatatlan viták tárgya).
Az új magyar állam támogatta a templomok és kolostorok építését. Magyarország szabad utat engedett a külső stílushatásoknak, de átformálta, egyénivé
tette azokat. Az „eredmények” megítélésénél ezért annak van jelentősége, hogy
a keletkezett alkotás nyújt-e valami többletet, valami egyénit, valami jól megkülönböztethető sajátosat. Gerevich Tibor szerint a magyaros jelleget a fejlett tektonikai érzék, a lényegre törő, értelmes formai közlés, a látási formák tisztasága
és zártsága jelentette. Ennek kialakulásában szerepe lehetett a fejlett, ősi magyar
ötvösművészetnek, amely szerényebb díszítési lehetőségeivel a lényeglátásra,
tömör és egyszerű előadásra szorította a művészeket.
A román kori templomainknál is kimutatható az újító jelleg, az egyénire törekvés. Ez a 12. század második felére alakult ki. Kezdetben az a régi keresztény
bazilikatípus, vagy annak egyszerűbb változata fordult nálunk elő, amely Szíriától Nyugat-Európáig sok helyütt megtalálható. Hozzánk talán Lombardiából
(Dalmácián át) érkezett. Ekkor még a művészek, építők, stílusok, építészeti műformák, arányossági formulák stb. műhelyről műhelyre, országról országra vándoroltak. Az első építők Regensburgból, Westfáliából (Padernborn), Bizáncból,
Rómából és Ravennából érkeztek és hamarosan az országban is kezdtek működni kő- és fafaragó műhelyek, majd építőműhelyek.
A minden tíz falunak kötelezően előírt templomok rendszerint fából és vályogból, a nagyobb jelentőségű helyeken (királyi udvar, érsekség, püspökség, kolostorok stb.) azonban faragott kőből, vagy helyenként (pl. Kalocsa) a regensburgi műhelyre jellemző formázott-égetett téglából készültek.
Az első nagyobb templomok Esztergomban, Kalocsán, Pécsett (1009-ben
kéttornyú, de leégett; 1064-ben újraépítették, négytornyúvá), Székesfehérvárott
(Hartwick püspök leírása szerint szép márványfaragásokkal, pompás kivitelben)
és Tihanyban épültek, ahol már valószínűsíthető a hazai, pannonhalmi bencés
mesterek munkája. A 12. század második felétől, a cisztercita és premontrei rend
közvetítésével erőteljes francia hatás érvényesült (erre mutat St. Gilles –
Somogyvár és Auvergne – Kalocsa II. párhuzama, vagy Vértesszentkereszt,
Bélapátfalva, Lébény, Zsámbék és Ják román kori templomainak stílusjegyei).
Ezeken azonban már észrevehetők a helyi, vagyis hazai különbségek, stílusjegyek is.
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Alaprajzuk egyszerű, jól áttekinthetőek. Szentélyük egyszerűbb a gazdagabb
kiképzésű franciákénál. Megjelenik a nyolcszögletű, zárttömbű, hasábos torony, s
a világos szemléleti tájékozódást célzó, lényeges formák kiemelése. (Érdemes e
tekintetben összehasonlítani a Jáki-templomot a Bambergi-dómmal, vagy a kalocsai királyfejet a Braunschweigi-dómban látható férfifejjel.)
A gótika legjelesebb hazai „termékei”: a Mátyás-templom, a brassói „fekete”
templom, a soproni „kecske” templom és a kassai Mihály-kápolna. A francia
hatás itt is megfigyelhető: a braisnei St. Ivedett templom, illetve a kassai Szent
Erzsébet-templom vagy a párizsi St. Chapelle és a csütörtökhelyi Szapolyakápolna hasonló stílusjegyeiben.
A hazai gótika a csúcsívet leegyszerűsíti, de itt is érvényesül a jó térhatás, a lényegi elemek kiemelése. Szép a kassai Szent Mihály-templom „lebegő” tornya, s a
királylépcső kettős menete. Tornya arányos, nem nyomja el a templomhajót. Szép a
pozsonyi Ferenc-rendi és klarissza templom tornya, a brassói fekete templom világos szentélye és szépek Sopron (bencés), Lőcse (Szent Jakab), Bártfa, Garamszentbenedek, Gyöngyöspataj, Bélabánya, Nógrádsáp, Sopronbánfalva stb. gótikus templomai. Magyaros jellegűek a nyolcszögletű, zárttömbű, hasábos tornyok, az alatta
elhelyezett és ez által kiemelt bejárattal (a falak vastagabbak a hasonló francia templomokkal összevetve, viszont külső támasztóívre így nem volt szükség).
Szent István korától a 15. század végéig egyenes vonalú, erőteljes fejlődés figyelhető meg a hazai román kori művészetben és a gótikában. A híres európai
műhelyekből behívott mesterek mellett egyre nagyobb számban dolgoztak hazai
kőfaragók, faszobrászok, festők, majd – mivel a művészet és a tehetség nincs
nyelvhez és származáshoz kötve – építőmesterek és műhelyek léptek a színre.
Fellépésüket először a nyersebb kidolgozás jelzi (Tihanyi apátság), majd a már
említett, jellegzetes stílusjegyek is. Például a Báthory Madonna mintegy 25 évvel később készült, mint a Visegrádi Madonna – amelyet egy olasz mester készített –, mégis jól észrevehető a formaösszevonás, a lekerekítés a hazai ízlésnek
megfelelően, ami szintén a magyar ötvösművészet hatására utal.
A hazai ötvösművészetre a zárt formaadás, a hajlékony formaérzék, a nagyvonalú alakítás a jellemző. Jellegzetes a sodronyzománc-eljárás. A díszítések
növényi jellegűek, az állatok ábrázolása ritkább, az inkább az északi népeknél
gyakori. Az olasz és francia ötvösművészet ugyan kifinomultabb ízléssel és arányokkal jellemezhető, de a perzsa-szasszanida gyökerekre visszavezethető magyar ötvösművészet színgazdagodást jelentett az ötvösművészetben. Talán még
nagyobb jelentőségű, hogy a formai, térbeli kötöttségek következtében sűrített,
tömörített, lényegre törő látásmódja lett a szemléleti kiindulópontja a kő- és
faszobrászatunknak, sőt látásmódján, szerkesztésmódján keresztül hatással volt
festészetünkre is. A hazai ötvösműhelyek szép példánya a Gizella királynénak
készült feszület (Reiche Kapelle, München) vagy az Esztergomi Keresztény
Múzeumban látható koronázási, fogadalmi kereszt.
A hazai kő- és faszobrászat fejlődését, határokon túlmutató szerepét bizonyítja,
hogy a bécsi Szent István templom főhomlokzatának szobrait a jáki műhely faragta, míg a déli oldalkapunál (Fürstentor) látható Saul bukását a zseniális Kolozsvári
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testvérek készítették (érdekes színfolt a piros-fehér-zöld tetőfedés). Szemet és
szívet gyönyörködtetőek a Jáki-templom kőapostolai s Kassai Jakab faplasztikái
(Madonna, Nicodemus, Zebedeus), amelyek Kassán a Szent Erzsébet székesegyházban láthatók. Kassai Jakab sokoldalú művész volt, a festészetben és üvegfestészetben is jelentőset alkotott (a freisingi oltár is az ő műve).
Festészetben példaként a veszprémi Gizella-kápolna freskójának apostolai,
a báti diptichon világos képszerkesztése, a mateóci oltár (Szent István és Szent
Imre) középső része, a kassai Szent Antal templom oltáránál a páros alakok
térbelisége és a kor egyik legmagasabb rendű alkotása, a kassai Szent Erzsébet
Templom főoltára (Mária Jézussal, a bibliai Erzsébet, Árpádházi Erzsébet)
emelhető ki.
Utóbbi Alexander mester műve. Megemlíthető még Kolozsvári Tamás, az első táblaképfestő és Kassai Mihály, mindkettő olasz iskolázottságú festő. S a
szintén európai kvalitású, kimagasló képességű M. S. mester, aki az 1500-as
évek elején Selmecbányán alkotott. Műveit (többek közt hat gyönyörű táblaképét) a magyar hagyományok ismerete mellett nagy mesterségbeli tudás, képzelőerő és képszerkesztői készség jellemezte.
Bár a Nyugaton ismert hajtóerők (nagyszámú, gazdag polgárság, vagy a főurak és fejedelmi udvarok versenye) itt hiányzik, a fejlődés jelentős. A körülményekhez képest már-már felzárkóztunk, amikor jött Mohács és az azt követő,
közel 200 éves élet-halál harc. Templom- és kastélyépítés helyett életmentés, toll
és festőecset helyett kard. Pusztuló falvak, városok, külföldi tanulmányok helyett végvári harcok. A beleélés képességének teljes hiánya és bizonyos rosszindulat kell azon szemlélethez, hogy bezzeg Magyarországon semmi érték nem
keletkezett az újkor hajnalán, amikor nyugaton pezsgett az élet (a francia-angol
százéves háború ideje alatt, a harcok érintette országrészekben Franciaországban
is „hallgattak a múzsák”).
A tárgyilagos magyarázat sem szabad, hogy megnyugtasson, elaltasson bennünket, ellenkezőleg, az igaztalan bírálat is eredményesebb munkára kell, hogy
serkentsen mindnyájunkat.
A barokk kor a török hódoltság és az azt követő újrakezdés a betelepítések
időszakára esett. Bár Erdélyben a viszonylagos függetlenség a művészetek terén
is hozott előrelépést (főként az irodalomban), a királyi Magyarországon a művészetek terén is Ausztria volt a hang- és mértékadó. Kezdetben a templomépítések, -átalakítások, s az ezzel kapcsolatos szobrászat, festészet jelentették a fejlődést, majd az arisztokrácia lakóházai, kastélyai adtak lehetőséget a művészi
munkára. Először olasz, majd hosszabb időn keresztül osztrák, a 18. század közepén francia hatás érvényesült. A Bécsi Akadémiáról és más külföldi egyetemről növekvő számban kerültek ki magyar művészek is, de meghatározó szerepet
csak jóval később kaptak.
A legjelentősebb barokk építmények: a Nagyszombati Egyetemi Templom (korábban jezsuita), a győri volt jezsuita templom, a zborói Rákóczi-kastély temploma és az eperjesi, a pozsonyi, az egri és a nagyváradi katedrálisok, továbbá a pozsonyi hercegprímási palota illetve a veszprémi püspöki palota.
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A stílus változását tekintve érdekes, hogy Ausztriától, Bécstől távolodva szűnik
a görögtűz, lehiggad a stílus. Szép alkotás például a kassai jezsuita (utóbb premontrei) templom, amely hasonlóságot mutat a zborói és az eperjesi ferencrendi
templommal.
Magyarországi építészek a reformkortól kezdve – főként a kiegyezés után –
jutnak csak meghatározó szerephez. Műveikre általában jellemző az olasz hatás,
a megalapozott szakmai tudás, a formai pátosz nélküli, színpadias elemeket kerülő, leszűrt stílus.
Ehhez hasonló stílus, visszafogottság és képrendezés jellemzi festőinket és
szobrászainkat is, Mányoki Ádámot, Izsó Miklóst, Fadrusz Jánost, Madarász
Viktort, Paál Lászlót, Székely Bertalant, Mészöly Gézát, Mednyánszky Lászlót,
Ferenczy Károlyt, Rudnay Gyulát, Csók Istvánt, Szőnyi Istvánt és másokat.
Nem véletlen, hogy a franciák (Gauguin, Matisse) eljutottak a dekoratív absztrakcióig, az olaszok dinamizmusa elvitt a futurizmusig s a németek eljutottak a középkori torzító hatásokat tükröző expresszionizmusig. A magyar lelket kifejező
művészi alkotásokra – véli Gerevich Tibor – a visszafogottság (a drámai kifejezést
nem fokozzák a végletekig), a mértéktartó, a nemes formák kedvelése, a kevés és
jellemző kézmozdulat, a lényegre törekvő elrendezés, a líra felé hajló, természetes
stílus a jellemző, ami a bolognai és umbriai festők stílusához áll a legközelebb.
Gerevich Tibornak a magyar művészet szellemére vonatkozó véleménye így
összegezhető: „a magyar lelki alkattal rokon egyéni vonásai gyanánt ismertük
meg a világos látást és egyszerű, értelmes formai közlést, az emberi alak nyugodt, zárt, gyakran nagyvonalú bemutatását, a fejlett tektonikai érzéket.” Majd:
„A józan magyar látás a természettől, a szemlélhető valóságtól elvonatkozatott
formáktól ma épp úgy idegenkedik, mint művészete múltjában. A lényeges forma kiemelését, az absztrakciót, a nem lényeges és nem jellemző részletek kiküszöbölését soha sem vitte az értelmetlenségig, sőt éppen a könnyebb érthetőség érdekében választotta ki a lényeget.”
A magyaros „józanész”, a „világos előadás”, az „egészséges valóságlátás”
Gerevich Tibor szerint mindig jellemző volt művészetünkre. De jó lenne ezen
tulajdonságokat kitágítani, jellemzővé tenni egész társadalmunkra, és ezeket magunkkal vinni és hasznosítani a 21. században.
1.2.9. A magyarság a zenében (Kodály Zoltán)
A magyarság kapcsolatát a zenével Kodály Zoltán elemzi a Magyarság a zenében című tanulmányában.
A magyar zene első 500 évére az egyházi zene volt jellemző. Még ennél is
tovább tartott az egyszólamúság, amely többek között Oroszországra, Skandináviára, Törökországra, a Balkánra és Japánra is jellemző volt.
A Nyugaton az ezredforduló után – szigetszerű központokkal – fokozatosan kifejlődő zenei többszólamúság Magyarországon nem szólalt meg, mert a polgárság
meglehetősen gyér számú volt, a városi élet és intézményei nem voltak magyarok,
különböző okok folytán hiányzott a királyi udvarból kisugárzó, kultúrateremtő erő
és végül zenénk keleties gyökerei is hozzájárultak ehhez.
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Műzenénk kései indulása fájó hiányérzetet kelt. A zenélés akkoriban kotta
nélkül történt, a népdalokat a műveltebbek amúgy sem sokra becsülték és közbejött valami, ami minden területen hosszú időre béklyóba verte Magyarországot –
a török hódoltság.
Világi zenénk első lejegyzett dallamai Tinódi Lantos Sebestyén „Cronica”jával kezdődnek és a 17. századi gyér, 18. századi gyarapodó táncdallamokkal
folytatódnak.
A kiváló zeneszerző és virtuóz előadó, Hungarus Bakfark Bálint műveiben
nincs magyaros jelleg. Jelentős munka a törökkor után, 1743-ban keletkezett
négyszólamú zsoltártanítás tárgyú munka, amelyet Maróthi György készített.
Debrecen és Sárospatak diáksága végzett úttörő munkát a zeneművelés terén,
kuruc kori és egyéb dallamok lejegyzésekkel. A megszülető verbunkos zene a
nép körében nem terjedt el. Új „népdalok” születtek, pl. a Kondorosi csárda
mellett, gr. Festetics Leó szerzeménye. Hasonló szinten szerzett zenét Egressy,
Simonffy, Szentirmay, ezek magyarsága a népszínművekével azonos mélységű. Annál jelentősebb Erkel Ferenc munkássága, akiről a többszólamúság kapcsán esik még szó.
A magyar népzene egységes, nincs külön palóc, matyó, kun stb. népzene, talán a székelység zenéje mutat eltérő jellegzetességeket.
Jellemző az ötfokúság s a kvintváltás, vagyis a dallam első felének öt hanggal
lejjebb történő megismétlődése. Jellemző továbbá a magasabb hangról indulás és
a lefelé hajló dallamív. Összehasonlításoknál a szerkezet, a dallamvonal és a
ritmus elemzése igényel kiemelt figyelmet.
A ritmus a táncból ered, az ősi ösztönös mozdulatok időbeosztását, hangsúlyait
onnan hozza, de a nyelv ritmusa is hat rá. Rubato ritmusnál a ritmus egyenlő ütemekre nem osztható, a szöveg ritmusa viszi a dallam ritmusát, akár strófánként is
változó módon. Tempo giusto-nál a ritmus egyenlő ütemekre osztható.
Népzenénkben török és ugor elem nem különböztethető meg. Eltér a szomszédokétól, az idők folyamán azonban egymástól kölcsönös átvétel figyelhető
meg. Legkevesebb átvétel a németből történt, mert a két nyelv ritmusa és hangsúlya merőben különböző.
A népzene azon néphagyomány fontos része, amely változásaiban is változatlan gránitréteg. Még benne van a honfoglalók dala, lelke, sodró lendülete. A
magyarság sohasem alakulhat úgy át, hogy ez a réteg kihulljon a lelkéből, akkor
nem lenne többé magyar. Szomorú, hogy a magyar értelmiségben nem él benne
a nép kultúrája, mint ahogy egészséges lelkületű népeknél ez általános. A magyar értelmiség jelentős részét nem érdekli a régi hagyomány, elidegenedett a
magyar zenétől, s kivetkőzött a szép magyar beszédből, nyelvből is.
A többszólamúság. A nyugati népek műzenéje a népzenéből keletkezett, annak beépítése, felhasználása a 16. század folyamán kezdődött, s Bach, Beethoven, Brahms, Verdi, Borodin, Musszorgszkij és sok más zeneszerző műveiben
jól megfigyelhető. Nálunk a jobbágyság, illetve a parasztság nem tudott középosztályt kitermelni, így népzenénkből sem lehetett műzene (magyaros dallamokat is felhasznált zenéjében Haydn, Brahms, Bizet és Ravel).
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A magyar műzenét két idegen, káros hatás érte: a német jambus dallamnak és
Wagnernek a hatása. A jambus dallam kiszorította a magyar hagyományt, s lett
belőle a nemesi népdal. Visszahatásként születtek az 1840-es évek népies dalai.
Költőink túlzott jambus imádata is közrejátszott abban, hogy nem lett műdal.
A Wagner korszak hatásaként megmaradt a rézfúvók kultusza, a színpadias
pátosz, a zene-szövedék számunkra mesterkélt volta. Ellenhatásként beindult a
népzenekutatás.
A kiforrott magyaros zenei ízlést Erkel és Liszt szerint is a dallam uralkodó
szerepe, a beszédes ritmusok, világos formák, tiszta színek jelentik. Az egyszerűség, világosság nem zárják ki a mélységet. Amíg a német a bonyolult kibogozásának intellektuális örömét is élvezi, addig a magyar a lényeget keresi, nem
szereti a ceremóniát és az üres formaságokat. Németből talán az olaszos formakultúrával alapozók állnak hozzánk a legközelebb, mint pl. Schütz és Brahms.
Erkel, Liszt, Mosonyi lelki magyarsága többet tett, mint mások vérrokonsága,
viszont, sajnos, a magyar zenei önismeret kezdetleges lévén, nem ismerték a
hagyományt, s nem volt magyaros ízekre visszacsatoló közönség sem.
Az előadó-művészet. Az énekstílus a nyelvből születik, de hat a hangszeres
zenére is. A ritmus azon népeknél fontos a zenében, amelyeknél a nyelvben is
– az olaszoknál, franciáknál és magyaroknál.
Liszt és Joachim előadói stílusukat, jellegzetességeiket Magyarországról vitték: a
tónus tömörségét, sötét tüzét, az énekszerű előadás drámai beszédességét s a tempó
finom módosításait, amivel az egyes szerkezeti elemek kiemelésére volt mód.
Énekstílusunk még nincs, amiben szerepet játszhat az is, hogy operaházunk
idegen műsorokkal, gyenge fordításokkal dolgozik, s a Zeneakadémián idegen
tanárok tanítanak.
A táncstílusra a magyar néptánc nem hatott. A Magyar Állami Operaház idegen
darabokat játszik, a táncosok a magyar hagyományokat nem tanulták, nem ismerik.
A csárdás nem futotta be azt az utat, amit a polka vagy a mazurka. Nálunk rendszerint csak nézik, de nem táncolják és nem terjesztik.
A zene és a társadalom egymást erősítő és gazdagító kölcsönhatása a kultúra
fejlődésének egyik motorja, s maga a zene a társadalom fejlettségének egyik
fokmérője. A zene műfaja országonként eltérő népszerűségnek örvend, így van
ez az irodalommal is. A franciák inkább a vizuális kultúrát részesítik előnyben,
hasonló a helyzet Magyarországon is. A németekhez inkább az auditív kultúra
áll közelebb. Az olaszoknál szerencsés egyensúly tapasztalható.
Olaszországban – a zenekultúrát tekintve – három évszázad óta vezet az opera, terjed a szimfonikus zene, az operettnek nincs igazán talaja. Angliában és
Hollandiában viszonylag kevéssé kedvelt az opera, viszont a szimfonikus és
énekkari kultúra igen magas színvonalú. Németországban az opera és a szimfonikus zene aránya kiegyensúlyozott, körülbelül egyenlő. A 70 milliós Németországban 100 szimfonikus zenekar és 70 operaház működik, az igények mellett
köszönhetően a múltnak is, a német fejedelemségek nemes versengésének is.
Magyarországon, középosztályunk nagy tömegei számára a zene még nem
olyan táplálék, amely nem tűr maga mellett testi táplálkozást és némi figyelmet –
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véli Kodály Zoltán az 1930-as évek végén. A nép ősi önellátásra rendezkedett be
népdalaival és néptáncaival, míg a város jellemző kulturális kikapcsolódása a
cigányzene melletti borozgatás.
A cigányzene valóban eredeti magyar szórakozás, de nem zeneélet. Az a baj
vele, hogy nem hagyományos, hanem álnépi stílus. Formáját tekintve minőségben nincs a népdal felett, tartalmában, etikai és esztétikai értékben és ízlésben
mélyen alatta van. A végtelenül leszűkült nemzeti öntudat tükre, a tágabb nemzeti lélekhez nincs köze.
A zenész cigányok nemzetközi szórakoztató zenét szolgáltatnak, minden országban a közízléshez alkalmazkodva. Nálunk 1850 óta játszanak csárdásokat és
nótákat, 19. század előtti hagyomány nincs a műsorukon. A tánczenét jó ritmusban adják elő, az egyébként néha jól megkomponált „hallgatókat” viszont általában gyengén. Folytonos csúsztatással vinnyogtatják a dallamot, ám ez a betegesen érzelgős stílus egyszerűen nem magyaros.
Az iskolákban a zene sem nem általános nevelési eszköz, sem a nemzeti tudatosítás eszköze. Mély gyökerű művészet csak akkor keletkezik, ha milliók
éreznek és gondolkodnak egyformán, s ezt egyeseknek sikerül kifejezniük. Az
irigylésre méltó külföld e tekintetben ott tart, hogy például egy külföldön élő
olasz zenész ott is olasz marad, mert magával vitte az olasz kultúrát, ami megőrizte őt. Angliában nem ritka, hogy a földesúr családja, személyzete, a tanító és
a különböző munkások énekkari együttessé állnak össze. Sajnos, igaz Prohászka
Ottokár véleménye: „A magyar közéletnek kevés az esztétikai tartalma, hiányzik
abból a levegőből, amelyből a társadalom lélegzik, a művészeti érzék szomja,
hiányzik a bensőség melege.”
A jövőben olyan közszellemre van szükség, amely igényli a kultúrát. Az iskolákban – egyéb mély ismeretek mellett – alapos zenei oktatást és a magyar zenei öntudatot is meg kell kapniuk gyermekeinknek, s ennek a néphagyományra kell épülnie.
S akkor a felnövekvő értelmiség nem fog idegennek tűnő környezetben élni. A magyarság és európaiság szintézisét kell megvalósítani. Addig él a magyar, amíg ezt
meg tudja valósítani. Vonatkozik ez az irodalomra is. E tekintetben a népi íróknak a
formából, az urbánusoknak pedig a tartalomból kell többet teljesíteni!
1.2.10. A magyarság (Ravasz László)
A magyarság és a lét közötti kapcsolatra Ravasz László A magyarság című
művében hívta fel a figyelmet. Ravasz László református püspök máig ható érvénnyel fogalmazta meg, hogy a magyarság öntudatosodása olyankor különösen
fontos, ha felmerül a kérdés: „… kell-e a magyarságért a létet vagy a létet a magyarságért feláldozni?” Először szellemileg kell megerősödni, akkor várható el a
fizikai erősödés is. „Öntudatosabb, erősebb magyarság kell. Jobban kell ismernünk, mi a magyar és jobban kell akarnunk, ami magyar.”
Népek jellemzésére sokféle módszer használható: összehasonlító, eredeztető
vagy genetikus, magyarázó dialektikus stb. Ravasz László az intuitív módszert
választotta. A magyarságot, mint tényt, és mint értéket létrehozó közösséget
vizsgálta.
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A magyarság, mint tény. A magyarság félig természet, félig szellem. Úgy él
bennünk a magyar, mint képek, érzések, ítéletek, alapmeggyőződések és elszánások szövedéke. Prohászka Lajos irodalomtörténész, „A vándor és bujdosó”ban a németből akarja megérteni a magyart. Az ő magyarja – Ravasz püspök
véleménye szerint – a kivert, letört, csatát vesztett, bitang magyar.
Onnan indulhatunk ki, hogy a honfoglalás előtt a magyar hazája a végtelen
pusztaság volt, a honfoglalás után egy óriási gránitkarám lett. A magyarság jellemzői egyebek mellett:
— A sok csapás következtében nyugodt egykedvűség élettel-halállal szemben. Sokszor elbukott, gyorsan talpra állt. Idegen a környezete – ő is idegen a
környezetének.
— Szellemi alkata: tagolt, nagy egységekben dolgozó, egyenletes, egyszerű, tömör.
A magyar nyelv képekkel dolgozik szívesebben, mint fogalmakkal. Az elvont
fogalmakat nem igen kedveli, a rendszerezést és rendszercsinálást sem. A beszéd: kevés szó, fontos a hangsúly és a szünet. Gondolkodása tömör, kifejezésmódja reális, súlyos és józan. Távol áll tőle a spekuláció, de az ábránd is. Realitása nem mély, van benne délibáb is. Nem szereti a félhomályt, a ködöt, a mítoszt, annál inkább a világosságot, a fényt, a távlatot. Férfias nép, kard és eke
nélkül – a dekadens érzelgősség közepette – elveszett volna.
— Kedélye: nyugodt, egykedvű. Jó kedvében mindig van komoly és fájó vonás. Mozdulatai tempósak, megfontoltak, szinte ünnepélyesek.
— A magyar erkölcs: férfiasság, keménység, büszkeség, rátartiság. Az akác
8–10 m mély gyökeret ereszt, a magyar is így szereti a földet.
— Virtuskodás: a halál nem olyan félelmes, mint egyes népeknél. Az egykedvűség, a büszkeség összepréseli a belső feszültséget, s ez robban elementáris erővel (a sportbeli eredményeknek is talán ez a forrása, nem annyira a gyakorlás).
— Dekórum keresése, azaz tekintélytartás, méltóságtudat, ünnepélyesség,
reprezentáció.
— Jogimádó, ugyanakkor a korlátokat nem szereti. Régen katona- és politikus nemzet volt.
— Ellenzékiség: nehezen engedelmeskedik, szereti az autonómiát.
A magyar türelem: nem az a legény, aki üt, hanem aki állja. Passzív hősiesség: sokszor patópálos, tehetetlen beletörődés, de ha kell, szépen tud meghalni.
„A magyarság, mint érték azt a birodalmat, majd országot jelenti, amit a
magyarság létrehozott. Jelenti azt a jogrendet és kultúrát is, amely sajátja.”
„Jelentenie kellene olyan íratlan törvényeket is, hogy minden magyar ember
köteles minél jobb magyarnak lenni. Magyarnak kell tartani azt az embert, azt
a gondolkodásmódot, lelkiséget, cselekvést, amely azt követeli, sürgeti, hogy:
olyan politikát kell követni, amely az egész magyarságnak, a magyarságnak,
mint életegységnek fizikai, szellemi és erkölcsi megerősítéséhez, átnemesítéséhez vezet, s a magyarságot mennyiségben és minőségben egyaránt fokozza.
Aranyszabály: nem a fa függ a gyümölcstől, hanem a gyümölcs a fától.”
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„A magyarság nem csak valóság, érték, tény, hanem hivatás és küldetés, életés sorsközösség.”
„Fontos, hogy mutassak rá, ami a magyarban szép, jó és nemes, s ezt ne engedjem kétségbe vonni vagy elhomályosítani, de lássam a magyar hibákat és bűnöket, s
indítsak kemény harcot ellenük.”
1.2.11. A magyar önismeret útja (Keresztúry Dezső)
Keresztúry Dezső A magyar önismeret útja című művében nagy ívű, átfogó
történelmi áttekintéssel kíséreli meg elemezni és megválaszolni a kérdést, Kemény Zsigmond gondolatait használva kiindulópontul: „Tévedni a halandó
gyöngesége, de önismeretre törekedni az Isten parancsa, a világvégzet, mely az
egyéneket és népeket csalódásaik által bünteti.”
Nem Beöthy Zsolt volgai lovasát vagy Prohászka Lajos bujdosóját kell követnünk, hanem tényekben megvalósuló eszméket, élményben felderengő eszméket és harci vállalkozásokban tétellé fogalmazott eszméket. A nemzeti önismeret útját tények, élmények, célok jelzik.
A pogány magyarság önismeretéről, gondolkodásmódjáról keveset tudunk,
de valószínű, hogy élt bennük a nomád birodalmi gondolat és a nomád életforma
minden jellegzetessége. A nép gondolatvilága, gondolkodásmódja általában lassan változik. A rendelkezésre álló egyházi irodalom a kereszténység és magyarság összeforrását mutatja, de a gyakori pogánylázadások az elutasítást jelzik.
Igaz, célt nem jelölnek meg.
A 13–15. században kifejlődő rendiség hun hagyományra és szittya-magyar
öntudatra épül. Előbbi eredetmonda, utóbbi életcél: az ősi származás, a katonai
jogokon alapuló nemesi társadalom. A köznemesség képviseli ezt a tudatot a
legerőteljesebben. Mohács előttről hozott örökségünk: keresztény képzetkör, a
birodalmi gondolat és a szittya képzetkör.
Mohács után kétségbeesett helyzetben van az ország, megzavarodik az önismeret. A szellemre hárul a feladat, az összetartozás, a közösségi tudat megőrzése, gondozása. A magyarságtudat összeolvad a kereszténységgel, mert mind a
kereszténységnek, mind a magyarságnak egy ellenséges hit és életforma az ellensége: a török. Ma a szellem mohácsi csatája előtt állunk – jegyzi meg
Keresztúry Dezső.
Mohács után elhatárolódás mutatkozott a némettől-osztráktól, amelyek létében fenyegették a magyarságot. Az ösztönökbe vésődött, hogy a törökellenesség
kulturális magasabbrendűség, a németellenesség a szabadság érzésvilága és hogy
a nagy veszély a nemzethalál. Ekkor már a hibát önmagában is kezdi keresni a
magyarság. Nemcsak a főurak: Nádasdy, Pázmány, Bethlen, Eszterházy, Rákóczi, hanem Apáczai Csere János is:
„Szeretném tudni, honnét van nálunk annyi kegyetlen úr, csalárd és hűtlen
szolga… papok bábalakjai… szimoniákusok… farkasok, bérencek… megvásárolható bírák, Bileám követő ügyvédek… erőszakosságok… a nép között annyi
panasz… mindenfelé annyi feldúlt ház, birtok és falu, rongyos város… hogy
egyszóval mondjam, annyi rosszul kormányzott közügy?”
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A vallás adja meg a választ: a bűnbeesett népet Isten bünteti. Isten „rendeletére” fog aztán fegyvert Bocskay és Rákóczi. A magyar hivatástudat középkori
örökség. A hazáért és kereszténységért kell küzdenünk, mert Zrínyi szavaival:
„Elfussunk?” De, nincs hová!
A teendőket – helyzetüktől, szemléletüktől függően – többen, többféleképpen
látták. Zrínyi Miklós így látta a magyarság helyzetéből adódó feladatokat: „Nem
vakmerőségre hívok senkit… hanem okosságnak mértékletességével és állhatatos szívünknek megkeményítésével akarnám, hogy előállnánk erre a nemzetünknek utolsó szükségére.” (Az török Áfium ellen való orvosság).
Bocskai István: „Sem az dialektikához, sem az rhetorikához nem tudunk, a
dolgot önmagát nézzük.”
Pázmány Péter: „akarnám, hogy ezt a kevés magyarságot jobb időkre tartanók és egymást ne fogyasztanók.”
Bethlen Miklós írta Misztótfalusi Kis Miklósnak: „Csak lopd el Hollandiának
mesterségeit – csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát.”
A szándékok megtörnek a történelem hullámain. A magyar birodalom már csak
közjogi fikció, a tények szégyenéből menekülni szándékozók vágyálma. A két pogány közt vonagló Magyarország a török kiűzése után a császári sas karmaiba kerül.
Akkor is akad valaki, aki ebbe nem nyugszik bele: II. Rákóczi Ferenc. Rákóczival
kapcsolatban írja egy nyugati keresztény. „Egy végső kimerültségében már önmagát
is feladni készülő nép bizonysága annak, hogy fennmaradásához a valóságérzékkel
egyenlő mértékben szüksége van a hősi álomra, és az örök igazság eszméjére is.”
Győzelem helyett győzelemmel felérő szatmári béke, s 150 békés év a megújulásra, a nyugodt erőgyűjtésre. Az ország, a királyság kereteit biztosító rendiség a jobbágyság felé maradi, de Bécs felé maga a kínai fal, s az arányaiban már
többségi betelepülőket a rendiség rendeli alá a magyarságnak. Korábban megmaradásunk biztosítéka, eszköze a kard és a vallás volt. Most egyre többen jönnek rá, hogy ezután ez az eszköz a műveltség lehet.
Felvilágosodás, polgárosulás. Bessenyei mozgósít, akiben először mérkőzik a
magyar ösztöneiből kilépni nem tudó természet a felvilágosodás eszméivel.
Kármán József írta: „A tudományok nem csak gyönyörködtetnek, hanem táplálnak is. Nyitva áll a becsület útja a merésznek, nyitva a kereskedés, a nemes mesterségek műhelyei, és nem méltóbb-e hozzájok jó, biztos és tehetős polgárokká
lenni, mint, ha azok maradnak, amik: nemzetes betyárok?”
Egyre jobban kivehetők a jövő felé mutató útjelzők: anyanyelv, tudomány,
közboldogság, nemzetiség (nemzet).
Mindez erős ellenszélben ment végbe. Már a betelepítések is a kiszorítósdi
céljait szolgálták, az élet sok területére kiterjedt a pángermán fölény. Már a 17.
századi „Siralmas Panasz”-ban olvasható: „… a magyarokról soha jót nem szólnak… híreket, neveket kisebbítik, az idegenek előtt merő béres szolgákhoz hasonlítják őket.” Lakájszellemek akkor is voltak bőven, akik belülről züllesztették
a magyarságot, s ahogy Széchenyi mondta róluk: „semmi szebb vonzódás nem
köt anyaföldjükhöz, mint egyedül jövedelmük pontos elvárása.”
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A magyarság fizikai regenerálódása után jött a szellemi megújulás, az ezerszer
megcsodált és visszavágyott reformkor. Erős magyar polgárság híján, néhány
nagyszerű arisztokrata mellett a köznemesség műveltségben, jellemben és hazaszeretetben kiemelkedő személyiségei adták a lendületet. Nyelvújítás, a változásért
vívott kemény közjogi viták az országgyűlésben, Széchenyi az ostorozó bűnlajstrommal, programjaival, s mélyen zsebébe nyúlva, követésre serkentve a habozókat. „Engem soha nem ijesztett csekély számunk, de fennmaradhatásunkért annál
erősebben rettegtem mindig azon okból, mert fajtánk anyagi, mind szellemi léte
oly felette könnyű.” A hazát csak a „nemzetiséggé” (nemzetté) alakulás és a közértelmesség emelheti fel – vélte Széchenyi.
A változások útja, módja tekintetében megosztott volt az ország. A minőségben legjavát jelentő réteg véleménye így összegezhető: változz meg, hogy méltó
légy nagy múltadhoz, nagy feladataidhoz. A számszerinti többséget alkotók vélekedése: változtasd meg nyelved, légy része a boldogulásnak és így a nemzeti
önérzetnek. Vagyis:
– soknyelvű rendi állam helyén egynyelvű nemzetállam, vagy
– rendi konzervatizmus helyén népbarát reformizmus.
A harcban az erkölcsi eszmény és a számító alkalmazkodás között mély szakadék húzódott. Kossuth szava erősödött, a nemzetiségi elit is csatlakozott, a
magyarosodás erős ütemű. Európa-szerte divat a romantikus Magyarország
(Lenau költészete is közrejátszott ebben), a puszta-romantika. A magyar arckép
(imázs): végtelen puszta, alkotmányát védő, katonás, függetlenségére kényes
nép. A szabadságot Kossuth is túlértékelte: „a szabadság akkora olvasztóerővel
bír, hogy annak, aki a szabadságot ígéri, a többi népfajok a szabadságért nemzetiségüket fogják adni.”
Tudjuk, nem így történt. Jött a vereség, a megtorlás. Nagy a nyomás, de ez az ellenállást, az öntudatosodást erősíti. Az érdekhazafiság emberei eloldalognak. Szerencsénkre, a reformnemzedék Magyarországon maradt, még élő maradéka, élén Deák
Ferenc körével, képes a megfáradt, megtépázott hajó védettebb révbe juttatására.
67 után – a pezsgő, de rendkívül összetett társadalmi és gazdasági viszonyok között – a leghasznosabb magyar jellemzők lettek volna: a realizmus, a lelkiismeret, a
tudás, a szellem és az alkotmányos igazság. Azonban a közmagyarság megmaradt a
vereség előtti romantikus képzeteknél. Nép helyett népiesség volt, hamis illúziókat
kergettek: 30 millió magyar (Rákosi Jenő) álma, s a magyar kultúr-imperializmus. A
nemesség és parasztság jelentős része elvesztette a földjét, előbbiek dzsentrivé váltak, vagyis a kereskedéstől, az ipartól és a szabad pályáktól való távolságtartás volt a
jellemzőjük. A század végén tapasztalható volt a magyar öntudat erős zavara, az út a
háborúhoz, a háború pedig Trianonhoz vezetett.
Trianon után mi tartja össze a magyarságot? A vélemények erősen különbözőek:
– a politikai múlttal bíró, ország-szervező, vezető réteg vádolja a nemzetietlen, hazaáruló, destruktív, forradalmi erőket. Tért hódít a neodzsentri s az üzletszerű, szónokias hazafiaskodás;
– a radikális ellenzék a forradalomban kompromittálódik, kívülről bírálja a
rendszert;
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– Ady szavai visszhangoznak, s szót kér Szabó Dezső, Prohászka Ottokár,
Bartók, Kodály, Horváth János és Szekfű Gyula.
Mit jelent hát magyarnak lenni? Magyarnak lenni szellemi magatartás, történelmünk szelleme és erkölcsi egyéniségünk parancsa. Türelmetlen tettvágy és
halálos kétségbeesés között szemléljük magunkat. Az országló hatalom és a
nemzetet kifejező szellem ritkán találkozik.
Keresztúry Dezső a magyar társadalomból egy középső, kiegyenlítő réteget becsül a legtöbbre, őket tartja jellemzően magyarnak. Náluk véli megtalálni a fatalisztikus bölcsességet, a valóságkedvelő józanságot és a melegen gyöngyöző jókedvet. Észak és Dél összefonódását látja ebben a szemléletben. Lelkesültségük visszafogott a rajongó sóvárgás és a pusztító indulat között. Lehangoltságukból hiányzik
az északi elcsigázottság és a déli cinizmus. Nagyvonalúbbak a német alaposságnál
és emberibbek a gall racionalizmusnál. Fatalizmusuk a tapasztalat bölcsessége, nem
a kiábrándultságé, humora a bátor szív és a játékos értelem felelete a sors nyomására. Quietizmustól, iróniától, érzelmességtől egyaránt távol állnak. A vágyat a tapasztalás fékezi, az öröm mélyén nyugtalanító emlék iszapja, összetettség mindenben. A
szenvedélyt az ösztönökben hordott szemlélődő szellem fékezi.
Jellemzőnk még az elhagyatottság, a testvértelenség érzése.
A magyarság életcélja: önmaga kifejlesztése, de alkotó erői nem fejlődhettek
ki szabadon. Önmegtagadással lett európaivá, béklyónak érzi ezt a szellemi hűbérességet. Fegyelme, belátása keresztény és európai, de emlékezete és vágya
Európa előtti szövetséget keres.
1.2.12. A magyar jellemről (Babits Mihály)
A témát Babits Mihály A magyar jellemről című tanulmányában elemezte.
Babits a filosz, a pszichológus és filozófus magaslataiból és mélységeiből kíséreli
meg megragadni a nehezen megfoghatót, a sokszínűségből kiszűrt, megritkult egyedit,
a jellegzetesen magyart. Tömörített mondanivalója, fejezetcímek szerinti bontásban:
Mi a magyar?
A magyarság lényege a fontos, az, ami benne sajátos és összetéveszthetetlen,
ami mindentől megkülönbözteti. Azonosításához egyszerre kell látni a múltat és
jelent, mint egy kép szélét és közepét, a jövőbe ívelő vonalakkal.
A magyarság lényege nem örökölhető testi vagy törzsi jelleg, hanem szellemi
jelenség. Élő valami, kiterjedése van az időben, a folytonosságát biztosító átöröklés lelki jellegű.
Tudomány vagy költészet?
A válaszkeresés és válaszadás tudományos feladat, mivel egy határozott s
pontosan kijelölhető tüneménysorozat ösztönszerűleg érzett egységének észbeli
megértéséről van szó.
A magyarság tartalma maga a nemzeti hagyomány: azaz sorsemlékek s szellemi
és érzelmi élmények összessége. A magyarság lelki tartalma időben folytonosan
hullámzik a társadalmi osztályok és nemzedékek között. A lelki tartalom külső megjelenése a magyar jellem és a viselkedés.
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Magyar voltunk mibenlétének problémája a múltban többször is felvetődött.
Olyankor, amikor a magyarság önérzése valamely okból bizonytalanná vált,
vagy veszélyeztetve érezte magát (egyes bölcselők szerint: a tudat a bizonytalanság reakciója).
A magyar jellem megismerése azért is érdekes, mert jellem és sors között
tényleges összefüggés van. Ennek az összefüggésnek vizsgálatára azonban alkalmatlan olyan, Prohászka Lajos: Bujdosó és vándor című, nemzet-karakterológiai tanulmányában alkalmazott módszer, mely egy idegen eszmevázba
erőlteti a magyar tényeket. A német és a magyar jellem szimmetrikus voltának
előlegezése már magában hord egy egész eszmemenetet (prekoncepciót), s
Prohászka ennek illusztrálására gyűjti egybe és csoportosítja az egyébként csekély számú adatot és idézetet. Egyszerűbb, tisztább és mondanivalóban gazdagabb például Illyés Gyula: Magyarok című munkája, ami magyarul íródott és
problémái bőven adnak a tudósoknak is tűnődésre serkentő feladatokat.
Nemzeti tudomány
A magyarság lényegével és jellemével foglalkozó tudomány nemzeti tudomány. Aki a magyar nemzet jellemét vizsgálja, a lelki kapcsot keresi, közelebbről
azt a lelki egységet, mely minden magyart összefűz, azt a kevés embert a világon,
aki magyar. Ebben a vizsgálatban segít a magyarság életrajza, a történelem s lelki
eseményeink naplója, az irodalom. Az, hogy ezekből milyen módszerrel és mit
választunk ki, illetve azt hogyan használjuk fel, nagyfokú óvatosságot igényel. A
történelem ugyanis vegyesen mutatja a magyarság reakcióit és az európai áramlatok hatását. A „nemzeti” irodalom egy része pedig még abban is visszhang, amiben nemzeti. A „magyarságot” tisztán, jellemzőktől elkülönítve igen nehéz megkapni, hisz minden nép magától értődő természetességgel használja a legnemesebb, legrokonszenvesebb vonásokat – éppen saját maga jellemzésére. Ha a múltból nem kapható egyértelmű válasz a magyarság lényegére, a választ talán a múltat egyéb tényezőkkel kiegészítve kapjuk meg.
Faj, nyelv, táj, történet
Az ember lelke a faj adottságaiból s a környezet hatásaiból szövődik. Egy
nemzet lelkének képzeletvilágát egy ország, egy föld, egy éghajlat színei s egy
történet viszontagságai alakítják ki, egy faj temperamentumán átszűrve. A magyar is kevert faj(ta), az egyetlen erősebb törzsbe beolvadó kisebb törzsek emberanyaga, valamint a később beolvadó néptöredékekkel együttesen, egylelkű, s
a lelket kifejező kultúrában egységes jellemű népet alkot.
Nyelvében is a legerősebb törzs nyelve győzött. Nem így az angolban, ahol a
két-három fajta népből kikevert angol nép nyelvében az összetevő elemek ma is
felismerhetők. A magyar nyelv heterogén színekből szövődött, alkatában mégis
egységes és egyénien különös. A magyar szó átlátszó, közte és jelentése között
nincs bonyolult áttétel, történetét csak nyelvünkön belül ismerjük. A magyar szó
egyéniség, az a magyar rím is, vagy a magyar mondat. Aki magyarul gondolkozik, az nem gondolkozik sémákban.
Nálunk a nyelv vette át az eltűnt és elkeveredett ősfaj szerepét, őrizni és formálni
azt a szellemi képződményt, amelyet magyarságnak nevezünk. Vagyis a mondás:
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„Nyelvében él a nemzet”, a magyarságra nézve majdnem szó szerint igaz. A magyar
nyelv tudása magában még bizonnyal nem tesz magyarrá. Nem a vezeték teszi az
áramot. A magyar nyelv közeg és vezeték, melyben a magyarság eleven, a faj mélyeiből indult és indukálódott lelki árama továbblüktet. Kiegészülve még e közösségi szolgáltatásban a kultúrával, irodalommal, művészettel, amelyek a nyelvnek
mintegy meghosszabbításai, polifonikus felerősítései.
A táj és éghajlat nyomai is meghatározóak magyarságunkban. A Kárpátok
karéjában alakult ki életmódunk, s az itteni táj és éghajlat színeiből, benyomásaiból, hangulataiból a képzeletünk, érzésvilágunk és egész kultúránk. Ez a szép,
kerek terület a magyar lélek szülőágya és nyújtózó matraca, ez a magyar vér
vegyítőedénye s kultúránk festékes palettája.
Keletről származik talán képzeletünk színgazdagsága, vagy hangulataink változékonysága, vagy flegmánk „méltóságteljes” nyugalma.
A magyar okosság természetrajza
A magyar lélek tarka és dúskáló, színek és benyomások, tájak és emlékek
szokatlan sokfélesége gazdagítja. E gazdagsággal, változatossággal nem mindig
áll arányban mélységük. A magyar a „nil admirare” (semmin ne csodálkozz)
népe. Ez nem képesség, ez magatartás: óvakodni a dolgok túlbecsülésétől, helyesebben a részletek túlbecsülésétől. A magyar nem rágódik egy-egy érzésen sokáig, nem kenyere a tárgytalan kesergés. Jellemző rá a szemlélődő realizmus, ami
nem olyan gyakorlatias mint az angolé, inkább a látás realizmusa ez. A múltban
ez a képesség tette alkalmassá a magyart a politikai és diplomáciai szerepre (pl.
Deák Ferenc). Ez hozta a józan megalkuvásokat, s a csendes belenyugvásokat
is. Egyetlen önvédelmi képessége, az óvatosság is valahol itt gyökerezik (Babits
ezt keleties örökségnek tartja, mások a latinoktól átvett tulajdonságnak). A magyar nem tudatosan szkeptikus a cselekvés értékével szemben, de a jellegzetes
magyar típushoz mégis csak hozzátartozik valami úgyis mindegy filozófia, valami kényelmes és megvető nehézkesség. S persze a magyar humor irodalmunknak is egyik fő vonása, ami tulajdonképp flegmatikus parasztbölcsesség. A
csendes, szemlélődő magatartásba nemcsak hogy belefér, de szerves következménye a családszeretet. A családias érzés a magyar költészetben sokkal nagyobb
helyet foglal el, mint más európai nép költészetében. Ez az okos otthon- és családszeretet aztán alapja lesz a lokálpatriotizmusnak és a hazaszeretetnek (tipikus
magyar tudós Bolyai, költő Arany és festő Szinyei Merse).
Az okosság másik oldala – a jog, mint valóság
Prohászka Lajos vándorló iparoslegénye révén „nem egy misztikus presztizzsel
fellépő frázis” jutott el Magyarországra a 30-as évek végén (hitleri fajelmélet).
Ennek tükrében a magyarság magába vonuló, nyugodt fölényéből elzárkózott,
bűnös önelégültséggel jellemezhető lett, a kilátástalan „finitizmus” jellemezte–
vélte Prohászka. Lusta és álmos elrejtőzés volt ez, melyet csak a reménytelen kitörések, meggyőződéstelen harcok sorozata szakított meg. Babits szavai ezekre a
gondolatokra, Prohászka ellenében: „Minden attól függ, ki kérdi és tudja a választ,
hogy vajon szeretettel és belülről, vagy pedig kívülről nézem-e a magyart?”
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Prohászka a magyarság elvtelenségéről is írt, ami felveti a kérdést: politikus
nemzet-e a magyar? Meggondoltsága és fejlett jogérzete azzá teszi. Nem támadó
alkat, megelégszik a magáéval, de azt szereti bekeríteni. Ilyen a tulajdona, az
alkotmány és ilyen a „szent korona területe” is. A történelem tanúsága szerint
minden toldás vagy hódítás lehullott róla, s viszont elvágott részei előbb-utóbb
újból összenőttek. Az elvek fenntartása és a jogfolytonosság még „közjogi fikció” árán is fontos.
A magyar realizmus mellett nem hiányzik a magyar platonizmus sem, a jogi
helyzet valóságosabb a szemünkben, mint a tényleges állapot. A magyar konokságból eredő érdem és hivatás ez: szilárd jogi elveket és hagyományokat őrizni a
világ egy ingó, egyensúlytalan szögletében. Ilyen volt múltunkban a „lázadó
magyar” is, mindig jogért és elvért lázadott. Ilyen „elvtelen” a politika iránt apátiával viselkedő magyar paraszt is, aminél fogva vele tétlen tömegként lehet
bánni. Pedig csak arról van szó, hogy a magyart csak saját jogai és szabadsága
érdeklik és semmi más, beleértve az idegen „elveket” is.
Múltunkban előfordult persze pártoskodás és az elvek változtatása is – a történelmi kényszer hatására, ha ezen múlott a nagy egész megvédése. Pontosan úgy,
mint más országoknál. Miért bűn, ha megalkudtunk egy idegen hatalommal, hogy
megvédhessük az ország birtokát? S hogy ha kellett, szövetkeztünk a pogánnyal,
hogy önállóságunkat védhessük meg? Vagy a passzív rezisztencia, az igazi birtokos öntudatának kifejeződése a hatalmi helyzetben lévő idegenek ellen?
A cselekvés és az alkotás
Nagy nemzeti cselekvésekre, küzdelmekre majdnem mindig csak a nemzeti
nyugalom vagy méltóság durva megsértése esetén került sor, amely rendszerint a
nemzet egész tömegét, minden érzését, egész életét és irodalmát mozgósította. A
költészetnek nálunk több köze volt a politikához, mint máshol. A költészet sokszor volt mozgósító erő, ez adja morális jellegét és felelősségét. Érdekes, hogy a
magyar tragikus hősök bűne legtöbbször nem a cselekedet, hanem a mulasztás.
Ide sorolhatók Kemény Zsigmond hősei, Széchenyi magával küzdő forradalmi
lelke, általában a magyar sérelmi politika, a magyar paraszt flegmája és a magyar nemes patópálsága.
A szónoklás nálunk a cselekvés morális hiányát érző ember saját akaratának
biztatása a tettre. Nem szellemi torna mint a franciáknál, nem is a szavak pátosza
mint a latinoknál. Nem értelmi és érzelmi természetű csupán, hanem a lelkiismeret komoly szava. Kossuth és Deák nem csak az érzelem, illetve az értelem szónoka, hanem mindkettő a nemzeti morál kifejezője. Az irodalomban is nyomon
követhetők a szónokiasság jellegzetességei. Amíg pl. Victor Hugonál a szó- és
ötletáradat játssza a főszerepet, addig Vörösmartynál a képek, emlékek, a látásbeli gazdagság, a magyar fantázia túláradó színgazdagsága a jellemző.
S ez nem csak a kimagasló írókra, költőkre igaz, hanem a létszámhoz képest
„túlméretezett” irodalmunkra és művészetünkre is. Ma, amikor a kultúra ereje és
szellemisége egész Európában hanyatlani látszik, a tépett és megszegényedett
magyar még mindig tartja irodalmának és művészetének színvonalát, írta Babits,
mely semmivel sem áll a legjobb nyugati színvonalnál alacsonyabban. Nagy baj,
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hogy nemigen öntözik és táplálják a „nemzet” millióinak lelkét, alkotásaink nem
hatnak szélesebb néprétegekre.
A szemlélődő jellegű magyar népnek nem annyira a kollektív fegyelemre,
mint inkább a nyugalomra és szabadságra, az egyéni élet szabadságára lenne
szüksége. A magyar a szabadság népe, individualista, a magyar fegyelem az
egyén nyugalmának és szemlélődő fölényének gyümölcse.
A gátolt cselekvések és kelletlen muszájok közé kényszerül a magyar, ami
pesszimizmust szül. Ez a pesszimizmus nem a csüggedés ingoványa, hanem az
élet feszítő rúgója. Külső dolgokban nem sokat bízhatunk, cselekedni kell. Ennek
formája néha a passzív rezisztencia, az opponálás az idegenség hatalmaskodása
ellen. Az ellenállás maga a lét, s az inercia, a súly és a hatalom. Néha a mozdulatlan őrszem nagyobb hős, mint a rohamvezér. A magyar akkor teszi a legnagyobb
szolgálatot a világnak, ha megőrzi nemzeti sajátságait, s megmarad annak, ami.
Nemzet vagyunk, a szó régi, szellemi, jogi, erkölcsi értelmében, mely mindenkivel
dacol, szellemi erőben, mely senkinél sem érzi hátrább magát.
1.2.13. A magyar jellem történetünkben (Szekfű Gyula)
(A magyar jellem jellegzetességei és változásai)
Szekfű Gyula a magyar jellem jellegzetességeit és változását vizsgálja a több,
mint ezredévet átfogó A magyar jellem történetünkben című áttekintésében. Elöljáróban vázolja egy népcsoport kialakulását, a befolyásoló természeti és kulturális
erők hatását, amelyek egyéb tényezőkkel együtt akár testvérnépek eltérő önazonosságát is eredményezhetik (pl. német és holland). A felvett szokások és tulajdonságok a behatás megszűntével megmaradhatnak, s új hatásokra új beidegződések, szokások alakulhatnak ki. Ez az alapja a nemzetnevelésnek.
Az új, módosító hatás lehet: életmódelhagyás, éghajlatváltozás, letelepedés,
vesztett háború, idegenuralom, vallás, a belső népi összetétel megváltozása stb.
A társadalom összetételének változása az emberi tulajdonságok viszonylag gyors
változását idézheti elő.
A honfoglalás
A magyarság jellemző tulajdonságait csak feltételezések és a kortársak elfogult
vagy kevéssé elfogulatlan leírása alapján lehet vázolni. Bölcs Leó bizánci császár
szabadságszerető népnek írja le őket, akik adnak a vitézségre, de „álnokságuk miatt
minden bizalomra érdemtelenek.” Szabadságszeretetük megfért a nomád vagy félnomád államszövetségek tagságával, mivel hadi erejükkel ők rendelkeztek. Kedvező
esetben önállósulhattak vagy átmehettek egy másik államszövetségbe. Belső autonómiát élveztek, „hadnagyok” vették a hozzájuk érkező utasításokat, de inkább kéréseket. A fontosabb döntéseket megbeszélték a vének tanácsával és a főemberekkel. Idegen katona vagy hivatalnok belső ügyekbe rendszerint nem szólhatott bele.
Vitéz és politizáló népnek kellett lennie, ha fenn akart maradni. Hasonlóan a
többi félnomád pusztai néphez, amelyeknél az államszervezet szintén egybeesett
a katonai szervezettel. A németek és olaszok ekkor már feudális viszonyok között éltek, a szlávok nagyrészt még szervezetlenek, csak kis részük volt harcias
katona, pl. a dunai Bolgárországban.
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A kereszténység felvétele gyökeres változásokat hozott: megváltozott a vallási háttér, a trónöröklési szokás, a joggyakorlat, a hadászati felépítés, és eltűnt az
egyenlőség.
A szabadságszeretet most már állandó földrajzi tájhoz, a Kárpát-medencéhez
kötődött. A vitézség megmaradt, a politizálás folytatódott. A politikai tehetséget
mutatta, hogy Szent István és az őt követő királyok az idegen ajkú népeket nem
nyomták el. Meghagyták őket nyelvükben, szokásaikban, vallásukban. Idegeneknek autonómiát adtak, de idegen egyházi vagy világi fejedelemség kialakulásához nem járultak hozzá. Az egyéni asszimiláció – főleg a német, az olasz, a francia és a spanyol lovagok letelepedése folytán – gyakori volt.
Az Árpád-házi királyoknál kialakult a királyi szenátus, amelynek tagjai: főpapok, megyeispánok, nemzetségfők, átfogóan a primórok, vagyis előkelők. A
politikát főként külkapcsolatok, a honvédelem és a keresztes hadjáratok jelentették. Sajátos szerepet töltött be a Szent Korona, mint a nemzetfenntartás ereje és
eszköze. Nélküle nem törvényes a király, aki a Szent Korona nevében, annak
„megbízásából” kormányoz. Kialakul a nemesi osztály, megszületik az Aranybulla
és a Szent István-i, székesfehérvári törvénynapok helyett a rendi gyűlés. A 11. és
12. században még földközösség volt, azután faluközösség, benne akár különböző
személyeknek szolgáló, sokféle jogú és kötelezettségű, lesüllyedt jobbágyokkal. A
nemesi osztály a 13. közepétől a 14. század közepéig, a szolgáló népek kötelezettségeinek kialakulásával és egységesedésével jött létre, de 1430-ig egységes jobbágyságról nem beszélhetünk. A jobbágyság szabadon költözik, fegyverforgató,
be is sorozzák s részt vesz familiárisuk oldalán nem csak háborúkban, hanem rabló
jellegű birtokháborításokban is. Mátyás még megakadályozza a földesurak jobbágyságot korlátozó, földhöz kötő törekvéseit, sőt lehetővé teszi, hogy más földesuraktól is béreljenek földet, hogy akár meg is gazdagodhassanak. Ekkor még
szoros anyagi és szellemi kapocs van a nép és a vezető osztály között. Közös ősi
szemlélet, szabadságszeretet, közös jellem!
Ekkor még működött a politikai realitás ösztöne. A határokat a Kárpátokig
tolták ki és nem tovább (a kivételek rövid életű, többnyire rokoni kapcsolatokból
adódó kötelezettségek, mint Halics, Bosznia vagy Nápoly, vagy támadást elhárító visszavágások, mint Stájerország esetében, illetve nem jellemző epizódok,
mint Mátyás király bécsi regnálása).
A vezető politikai réteg ekkor még döntően magyar. Idegenek jöttek, letelepültek, alkalmazkodtak, a lényegi politikát régi magyar főúri családok intézték
(kisnemeseket és jobbágyokat csak Mátyás király emelt ki). A főúri réteg a köznépivel azonos, „magyaros” életet élt, nyugati stílusú élet csak Zsigmondnál
kezdődik (Garai nádor, a főpapok) és Mátyás udvarában teljesedik ki.
Az erőskezű Mátyás király utáni negyedszázadban számos főúr oligarchává
nőtte ki magát, a központi hatalom lehanyatlott, a mezővárosok jogköre csökkent, terheik nőttek, a jobbágyterhek és kötöttségek szinte korlátozás nélkül nőttek. 1514, a jobbágytörvények, Werbőczy Hármaskönyve a nép és a vezető réteg
viszonyában – a korábbi helyzethez képest – a végleges elválást jelentette!
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A jobbágyság ezután kimaradt a közéletből, a politikából, látókörét a kijelölt
foglalkozás keretei közé szorították: ez volt a földművelés és a kisipar. Ez nyugaton is előfordult, néha keményebb formában is. Azonban az egész ország jelenének és jövőjének szemszögéből nézve a történteket, ez azért volt annyira tragikus, mert nálunk alig volt polgárság, alig volt más ellensúlyozó erő. S a török
akkor már több mint százéves, meg-megújuló terjeszkedését érzékelve (sajnos,
nem érzékelve, pedig: magyar részvétel volt Velence 1500 és 1503 közötti háborújában, 1514 és 1517 között pedig a törökök elfoglalták Kelet-Örményországot,
Kurdisztánt, Észak-Mezopotámiát, Szíriát, Palesztinát és Egyiptomot, 1520-ban
pedig Nándorfehérvárt) a legteljesebb nemzeti összefogásra lett volna szükség.
Sajnos, a régi nemzeti felépítés – éppen Mohács előtt – megbomlott. A döntéseket az egymással torzsalkodó főurak és a politikailag alkalmatlan kisnemesek
fegyveres tömegei hozták, a tanácskozás elvesztette régi szerepét (veszekedés,
lehurrogás, szabadosság).
Mohács után a kisnemesség visszahúzódott, az egyházi és világi főurak voltak a hangadók. Ferdinánd (Ausztria és Csehország akkor még együtt sem lett
volna komolyan veszélyes Magyarországra) Szapolyai semlegesítő ereje nélkül
talán elbírt volna a törökkel. Szapolyai 20 éve bizonyította: tehetetlen, ingadozó,
gyenge politikus, a hátterét képező főurakkal (Petrovics, Perussith, Cserepovics,
Drágffy, Patócsy, Frangepán, Majlád, Statiles, Brodarics, Verancsics stb.) egyetemben. A magyar főurak bénultságát jelzi, hogy Mohács után csak másfél évtizeddel kezdtek mozgolódni. Először az olasz származású Fráter György, majd
Báthory István és Bocskai István.
Fráter György két, időben eltérő, ellentétes politikát folytatott. 1541-ig
Szapolyait támogatta, a gyermek János Zsigmondot és Budát II. Szolimánnak adva
át. 1541 után írta: „eddig nem tévedtem cselekedeteimben, csak egyszer, mikor
török kézbe adtam Budát.” Fordít politikáján és Ferdinánd híve lesz, a gyalui szerződéssel 1541 végén átadja neki Erdélyt. Erdély kormányzati rendszerét Fráter
György alapozta meg, élete végéig az egyesítésre törekszik, néha alakoskodik,
politikájával pengeélen táncol, míg végül Ferdinánd hadvezére, Basta megöleti.
Báthory István is az egyesítést szorgalmazta. Elismerte a Speyer-i szerződés értelmében az új Habsburg-király Erdélyre vonatkozó jogát, Miksa alattvalója lett
erdélyi vajda címen. A számára felajánlott lengyel trón megváltoztatta életútját,
létrehozta a lengyel-litván uniót (1569), felszabadította Lív-, Lett- és Kurországot.
Oroszország legyőzésével akart erős hátországot teremteni hazai terveinek megvalósításához. A lengyel érdek azonban nem Magyarországhoz vagy Erdélyhez kötődött, hanem Podoliához, Volhíniához és Besszarábiához, mert itt támadott a
török. 1581-ben az oroszokkal megkötötte a kiwerowa-horkai békét, s mielőtt
terveit végrehajthatta volna, rövidesen meghalt.
Bocskai István nagy formátumú politikus volt. Kezdetben az egyesítés híve
volt olyannyira, hogy az egyesítés politikai ellenfeleit elfogatta és kivégeztette. A
sorozatos birtokperek folytán azonban veszélyeztetve látta nem csak saját javait,
hanem egész Erdélyt. Ellenállást szervezett és Erdély fejedelmeként, a hajdúcsaládok letelepítésével (földhöz és szabadsághoz juttatásával) és a protestáns vallás37

szabadság kilátásaival maga mellé állított hajdúk élén, Bécs ellen vonult. Az 1606os bécsi béke a protestánsok vallásszabadságát jelentette. Visszatérve kiverte a
törököt Havasalföldről és megkötötte velük a zsitvatoroki békét. Tisztában volt
vele, hogy akár a török, akár a német indít harcot, a magyar bánja. „Két császárral
– írta – nem akarunk madarászni, hogy meg ne sújthasson az madár a szárnyával”
Két pogány közt próbált meg egyensúlyozni, látszólag elvtelenül, de mindig hazája érdekében.
Fráter György és Bocskai István módszereiket tekintve, bizonyos tekintetben
machiavellisták voltak, de Machiavellivel szemben nem vetetették meg az embert, ellenkezőleg érte is vállaltak kockázatot.
Mohács után mélyreható társadalmi változások történtek Magyarországon. 200
év alatt lényegesen megváltozott a lakosság népi összetétele, gondolkozásmódja,
népi jelleme is. Harc, rablánc, pusztulás, menekülés, parasztvárosok (mezővárosok), tanyák, barokkos városok. Úr és jobbágy még jobban eltávolodott egymástól. A vezető réteg is megosztottá vált: kuruc-labanc, katolikus-protestáns,
főpapság-világi főurak, de talán még sem oly élességgel, mint Franciaországban
(katarok, vagyis a „tiszták” lemészárlása, később a hugenották irtása). Mindenki
változott, már nem volt meg a régi egységesebb gondolkozású magyarság, legfeljebb Erdélyben élt tovább (II. Rákóczi Györggyel ott is befejezte létét).
A Habsburg-kori Magyarországon a Habsburg-pártiság minden árnyalata
megtalálható volt, nyilván az érdekektől is függően. Lelki káosz, cselekvésképtelenség. A felvidéki urak például sem a török ellen, sem a német ellen nem
hajlandók hadba vonulni. Ugyanakkor még Pázmány is helyesli Erdély létét,
éppen a magyarság érdekében. A nyugatot a magyarságnak Castaldo, Schwendi Lázár, Basta és Khlesl püspök jelenti, nem igen kérnek belőle. A jogos védekezőösztön mellett az önzés is eluralkodik: a közös érdek az egyéni érdek
alá rendelődik.
Esterházy Miklós írta az adófizetésről: „Sokakban igen meghűlt az ő hazájokhoz való igaz szeretetök.” A nemzetvédő és -fenntartó nemesség nemcsak vért,
pénzt sem akar áldozni.
Kemény János a „magyar nemzetnek elvetemedettségéről” írt, a nép „elkedvetlenedett, gazzá lett, elfajult”.
Nádasdy Ferenc, országbíró, támadja Bécset, de a rendeket is. Főúr, nemes,
polgár: önzők, tunyák és lusták.
Zrínyi Miklós ebben a közegben, a „magyar romlás seculumjában” sem a török ellen, sem a német ellen nem számíthatott támogatásra. Elkeseredésében írta:
„Csúfsága lettünk nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig prédájává.
Miért? A vitézségnek disciplinája meg nem tartásáért, a részegségért, a tunyaságért, az egymás gyűlöléséért és ezer ilyen vétkünkért.” (a magyarságért folytatott
emberi és hazafiúi nagyságát jelzi – ilyen körülmények között történő – kiállása,
harca, erőfeszítése).
II. Rákóczi Ferenc is hasonló körülmények között folytatta a harcot, az országot telepítéssel, birtokszerzéssel és egyéb módon megszerezni kívánó Bécs
ellen. Harca a vezető rétegek gőgje, hiúsága, hozzá nem értése, valamint a
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fegyelmezetlen, zsákmányoláshoz szokott, a csata előtt ujjongó lelkesedést
mutató, majd szétszaladó kuruc seregek viselkedése miatt nem hozhatta meg a
kívánt eredményt.
„Először jellemünk alakította történetünket, azután történetünk a jellemünket.” – vélte Szekfű Gyula. Széchenyi István így vélekedett honfitársairól: „Egy
nemzet sem pattog úgy, s nem kevélykedik a nemesség titulusával, mint a magyar. Maga, annak megbizonyítására és megőrzésére, látja Isten, semmit sem
cselekszik. Fiaink haszontalanul élnek.”
A Habsburg-érzelmű magyaroknál, vagyis a labancoknál a szabadságszeretet
sérült végzetesen. A közjogot védték, a függetlenséget nem. Fegyver helyett jogi
érvek, jogi rabulisztika („jogász nemzet”).
A kurucoknál vakmerő, felelőtlen elképzelések, meggondolatlan támadás,
majd szétfutás. Cél a haza, a győzelem minden reménye nélkül. A látókör és a
politikai érzék összeszűkült.
A Dózsa-féle parasztlázadás és a Rákóczi-szabadságharc közötti mintegy 200
év alatt jelentősen megváltozott a magyar jellem. Illuzionista vonásokat vett fel,
az önbecsapás irányában mozdult el, a politikai érzék és védekezőösztön ellanyhult, kialudt. Jellemzők:
II. Rákóczi Ferenc
Ősi szabadságszeretet
Önfeláldozás
Irreális optimizmus

Károlyi Sándor
Ősi magyar politikai bölcsesség
Realitásérzék

Megjegyzés. A korábban egy emberben lévő ősi, vezetői tulajdonság
(politikum) – most két emberben található.
A jobbágy a ránehezedő szociális nyomás alatt eltávolodott az ősi szabadságés hazaszeretettől. A törökhódoltság alatt „rája” lett, később Werbőczy igája
nehezedett rá.
A földesúr gazdatisztje igazgatta a jobbágy saját gazdálkodását is, hogy a
jobbágy az adókat befizesse: a földesúrnak, hadiadót az államnak, házadót a
vármegyének. Az önkormányzat megszűnt, esküdtek, szolgabírák, katonai és
polgári biztosok parancsoltak. Felemelkedési lehetőség nemigen volt.
A jobbágy jelleme idomult: ellustult, érdektelenné, gyakran munkakerülővé
vált. Hajdúként szeretett a földesúrnál dolgozni, volt, hogy egyharmaduk ezt
tette. Elterjedt, elharapódzott a nemesség lezüllött, követendőnek igazán nem
mondható részének utánzása. Kényszerű helyzetben és/vagy az ősi erények hiányában fentről lefelé áramolva terjedt a szellemi és anyagi nyomor. Megszűnt a
szabadságszeretet, a politikai belátás, a reális gondolkodás.
Mária Terézia és II. József enyhített a helyzeten (népoktatás, hűbéri terhek),
utóbbi súlyos csorbát ejtve a magyarság szabadságérzetén (vármegye, német nyelv).
Felvilágosodás kontra nemzeti függetlenség, nemzetté válás. A nép lelkületéből maradt még valami régi, virágzott a népművészet és népzene. Felvilágosodás és reformkor: Bessenyei, Virág Benedek, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Arany, Petőfi. A nép bekerült a költészetbe, Széchenyi is változást akart.
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A reformkori nemzedék az utolsó, hamisítatlan magyar vezetőcsoport, amely az
ország sorsát hatalommal tudta irányítani. Nem az egész nemesség változott
meg, túlnyomórészt a vagyonos középnemesség világlátott, felvilágosult része
művelt csodát. Amit a rendiség 1514 után kettészakított, azt most helyére tették,
megtörtént a régen várt jobbágyfelszabadítás, a nemzetbe emelés, az érdekazonosság bővülése a Bécs elleni harcban.
Tragikus, hogy a Bécs elleni szabadságharcban ez sem volt elég. Március 15e Világoshoz, Világos a Bach-korszakhoz vezetett.
A mélypontról, a reménytelenségből még a reformkor őszes nemzedéke vezette ki az országot, hogy ezután fokozatosan – a vitathatatlanul impozáns fejlődés ellenére – a birodalmi illúzió rózsaszín köde boruljon a kormányzó elmékre.
A vezetőréteg elsatnyult, nem vette észre 67 előnyeit sem: belügyekben teljes
szabadság, a nemzetiségek ellenében Nagy-Magyarország, anyagi jólét, gyarapodás, s hogy mindezt egyedül nem tudtuk volna elérni.
Ugyanakkor a korlátok nélküli, liberális (vad) kapitalizmusban az állam
nem töltötte be a magyar érdekek képviseletét. A birtokos nemesség elszegényedett, a nemzetnevelés hiányában kialakult az önpusztító, nagyrészt műveletlen dzsentri, amely legfeljebb a jogi és katonai pályákat tartotta magához
méltónak, a maradék „megszállta” a vármegyei hivatalokat. A nemzeti kultúrával a kapcsolatai meglazultak, sőt pl. az új irodalommal, művészetekkel
szemben is ellenségesen léptek fel.
A vezetőréteg nem bírta vagy nem vállalta a munkát: német, cseh, zsidó,
szláv rétegekre bízta az ügyeket. A passzivitás csúcsa, hogy még a hazafiasságuk
formáinak kialakítását, módját, stílusát (újságok pl.) is átengedték másoknak. A
Szent István-i gondolattal takarózó, de azzal ellentétes magyarosítást szorgalmaztak, erőltettek: egy beteg középosztály asszimilált idegen tömegeket, nem
segítve elő az alsóbb néprétegek kiemelkedését. Sőt, a szociális korlátok nélküli
liberális kapitalizmus és a szociális érzéketlenség következtében pusztult a parasztság, erősödtek a nemzetiségek (pl. a románság Erdélyben).
Az államvezetés művészetéről már nem beszélhetünk, súlyos kérdések
maradtak megoldatlanul: a dualizmus kérdésköre, a nagybirtok rendezése, a
nagytőke korlátozása, felekezeti béke, középbirtokok mentése, a parasztság
felemelése, a kivándorlások csökkentése, a munkáskérdés, a nemzetiségek
ügye stb.
A helyzetfelmérés és -értékelés teljes hiánya a jellemző ebben a századvég
körüli időszakban. A katasztrófahelyzetben a kormányrúdnál egy kemény derékkal megmerevedő, majd egy nádszál hajlékonyságú kormányos állt.
Trianon utánra maradt a megoldatlan kérdések zöme, s a szentimentalizmus
mellőzésének, az erők összefogásának kötelezettsége. Ehhez új vezetőosztályra
van szükség az ősi erők letéteményeseiből – véli Szekfű Gyula 1939-ben. Addig
is a szellem embereinek kell helytállniuk, teljesíteniük a nemzet iránti kötelességüket. A szellem legelső kötelessége pedig az önismeret.
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1.2.14. Ki a magyar (Illyés Gyula)
Illyés Gyula: Ki a magyar című eszmefuttatása is 1939-ben jelent meg.
„Magyar énelőttem az, aki nem bírja a homályt, sem a börtönben, sem a gondolatban” – írta. Egy-egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt,
hasonló gond, az egy haza levegője egyesít, s választ el más múltú és más jelenű
népektől.
Magyar az, akinek a nyelve és esze magyarul forog, s akit megfoghatatlan
lelki kapcsolatok ereje köt a magyarsághoz. A magyar mindenkit befogadott, aki
szokásait elfogadta, aki szívvel-lélekkel magyar lett, aki magáévá tette a magyarság nyelvét és észjárását.
Egyik meghatározó jellemzője a szabadság szeretete. Ez van jelen erényeiben, ez tükröződik hibáiban is: konokságában, elhúzódó, különálló, néha békétlenkedő mivoltában. A függetlenség, a különállás a legnagyobb kincse.
Magyar az – véli Illyés Gyula – aki bátran szembenéz a nép bajaival, a nemzet
fejlődésének akadályaival. Aki a népnek műveltséget, egészséget, jólétet akar. Aki
„mindenkinek emberi bánásmódot kíván, akár egyéni érdeke ellenére is”. Aki egy
nyomorult éhező vagy jogfosztott láttán saját magát is sértve érzi emberi és magyar mivoltában. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor
engedi szabadon, midőn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Jó
magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek.
1.2.15. A magyar észjárás (Karácsony Sándor)
Karácsony Sándor A magyar észjárás című művében társaslélektani szempontból járta körül a témát, s tisztán pedagógiai szempontból tett megállapításokat.
A magyarság lényegét Karácsony Sándor sem a vérségi kapcsolatokban látja:
„Az, hogy magyar, nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki
a magyar lelket, s hozta létre így a fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre, s most és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott. Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértekben a magyar lélek
ereje él és hat rajta keresztül. Magyar testveremnek fogadok és tartok mindenkit,
aki megosztja velünk a magyar sorsközösséget.”
Nyelvünket jellegzetesnek és egyedinek tartja, amelynek legjellegzetesebb
tulajdonságai:
– a magyar kiejtés alapja az un. artikulációs bázis;
– a magyar grammatika alapja a parataxis, vagyis a mellérendelés;
– nyelvünk jelrendszerének alapvető sajátossága a szemléletesség.
A magyarság legjellemzőbb tulajdonságai: lovagiasság, katonanemzet, szabadságszerető, turáni átok alatt élő, széthúzó, szalmaláng lelkesedésű,
patópáloskodó, sült galambra váró nemzet. A magyar lélek lényegét tekintve:
formájában primitív (a primitív kifejezést az „őseredeti” szó megfelelőjeként
használja) és tartalmában objektív. A nyugatiak lényegi megfelelője: formájában
komplikált, tartalmában szubjektív. Nem különb, nem is alábbvaló egyik a másiknál, hanem a magyar 20. századbeli modern és időszerű, a német pl. 19. szá41

zadbeli kiélt és idejétmúlt forma. Az objektivitást az ázsiai eredetű, szemlélődő
életmódból vezeti le, a primitív (őseredeti) jelző a néplélektani szempontból
valósággal elemi, lelki jelenségként ható megnyilvánulási formára utal.
A társadalmat alsó néposztály, középosztály és szofokrácia részekre bontja.
Az alsó néposztály a munkát, a termelést végzők tábora, amelynek társas lelki
élete megrekedt a 16–17. századi szinten. A középosztály a munkát, a termelést
irányítók csoportja, amely válságban van, nem képes betölteni az alkotó munkát
végző szofokrácia és az alsó néposztály közötti űrt. Egyrészt nem közvetít új
hatásokat a néposztály felé, másrészt nem volna gyökértelen a szofokrácia, ha a
középosztály táplálná a nép gyökereiből, az őstalaj tartalmából.
1.2.16. Mit ér az ember, ha magyar (Veres Péter)
Veres Péter Mit ér az ember, ha magyar című könyve többek közt a kollektív
lelkiségről, az eszközemberek lelkiségéről, a tömegek feledékenységéről és hálátlanságáról szól (formájának a „Levelek egy parasztfiúhoz” keretet választotta
az író, aki 42 levélben összegezte gondolatait).
A kérdésre, mit ér az ember, ha magyar, így válaszolt: „Annyit, amennyit
megvalósít önmagából. Annyit, amennyit becsületben, bátorságban, okosságban,
emberségben adni tud a világnak. A világ népei nem hódolnak ma sem és sohase
fognak hódolni a magyarnak, mint a nagy népeknek, de, ha méltók vagyunk rá,
megbecsülnek, mint önmagukat. A kis nép a számot, a nagyságot és az erőt becsülettel, a szív és a szellem erejével pótolhatja.”
Az igazi nagyság az arányérzék, mert csak ezzel uralkodhatunk sorsunkon.
Nagyon fontos, hogy „minden cselekvő fiatal magyarban a közösségi felelősség és az egyéni becsvágy közötti ellentmondás” tisztázásra és feloldásra kerüljön.
Nem koncpolitikusokra, nem fizetésiosztály-létramászókra, nem igazgatósági
tagságvadászókra, hanem hősökre van szükségünk.
Munkájuk eredménye nem vész el, mert ha többet nem is, de ösztönző példát
és hasznosítható tanulságot hagynak az utánuk jövőkre, akik szerencsésebb körülmények között, több tapasztalattal, fejlettebb arányérzékkel és jobban megmunkált társadalmi talajon nagyobb nyomot, érettebb alkotásokat hagyhatnak
maguk után.
1.2.17. Népiség, radikalizmus, demokrácia (Kovács Imre)
(Mi a nemzet? Mi a magyar?)
Kovács Imre a Népiség, radikalizmus, demokrácia című munkájában Mi a
nemzet? Mi a magyar? kérdésekre kereste a választ.
Kovács Imre az 1968-ban írt eszmefuttatásában úgy véli, hogy 1945-ben, a
hagyományos társadalmi keretek szétesésével a magyarság osztályközi állapotba
jutott, nemhogy nemzet, de még csak nép sem volt. „Osztályfegyelem már nem
kötötte, hivatástudat alig hatotta át a felkavart és átrétegződött társadalmat, a
meghasonlott és megtántorodott szegény magyarok érzelmeikkel, leginkább
azonban indulataikkal helyezkedtek.”
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Megtorpant az életösztön, a szaporodás. Eltűnt a moralitás, az opportunizmus lett a vezérlő elv. A kollektivizálás és az erőltetett iparosítás kiürítette a
falvakat. Akik visszamaradtak, a kihalás sorrendjében adják át helyüket az új
rajnak, a termelőszövetkezeti tagnak titulált növénytermesztőknek és állatgondozóknak, akiket a föld mágikus ereje már nem köt s az agrárfoglalkozás csak
kenyérkeresetüknek számít.
Hogy mit hoz a jövő? – tette fel a kérdést Kovács Imre. Az biztos, hogy a
Kárpát-medencét népileg kitölteni nem tudó magyarság először fajilag, majd a
nemzetiségek számára kielégítő választ adni képtelen magyarság politikailag is
elvesztette a játszmát. Trianon végzett Nagy-Magyarországgal, 1945 a nemzeti
koncepciókkal. A nemzeti romantikának vége, a nemzeti realitás a magyarnak
sem jelöl ki különb utat, mint amire a nyugati népek léptek. Kalandra, oktalan
hősiességre nincs több lehetőség, az adottságok figyelembevételével fel kell
készülnünk és berendezkednünk a jövőre, ami az elviselhető polgári élet kényelme és biztonsága lehet.
1.2.18. „Milyen a magyar?”
(Körkérdésekre 1988-ban adott válaszok)
Érdekességként említsük meg még röviden az 1988-ban feltett „Milyen a
magyar?” körkérdésekre adott válaszokat.
Keresztúry Dezső a magyarság tulajdonságait az utolsó 500 évben befolyásoló
tényezőket a „határain kívül székelő hatalomban, a hazai érdekek érvényesítésének szűk mozgásterében, a török kiűzését követő telepítések folytán a legnagyobb
kisebbséggé válásban, a kuruc és labanc szemlélet továbbélésében, a valóságérzék
csődöt mondásában, az együvé válás helyett a szétszóródásban és széthúzásban
látja. Lehet-e csodálkozni rajt – kérdezi – hogy azok, akiken annyiszor szántott
végig véres ekéjével a történelem, akiknek annyifelé kellett illeszkedniük, hogy
megmaradjanak, s akiket annyiszor, újra meg újra becsaptak – cinikusak lettek,
pragmatisták, vagy túlérzékenyen őrzik sebeiket, rögeszméiket, balítéleteiket?” A
magyarságot szorgalmasnak, tehetségesnek, szívósnak tartja, a hatásfok azonban –
a szervezetlenség, jó vagy rossz tervezés, irányítás miatt – olyan, amilyen. Keresztúry Dezső a civil fegyelem javítását tartaná a legfontosabbnak.
Sinkovits Imre szerint a magyar „a nemzethalált túlélni vágyó, szabad hazát
kívánó – hazában házat lelni vágyó – házában várat-hazát látó – valós közteherviselésben, nemzeti közösségben élni vágyó nép.”
Doráti Antal a magyart élelmesnek és érdekes jelenségnek tartja.
Rubik Ernő szerint „számtalan jó és rossz emberi tulajdonság boldog-boldogtalan tulajdonosai, akiknek a túlélésen túl már ideje lenne élni megtanulni.”
Kulcsár Kálmán a jogérzékenységet emeli ki, amelybe a „formális megoldásokba való belenyugvás” (Szűcs Jenő) is beletartozik.
Czeizel Endre szerint genetikai adottságaink jók, azokkal jól kell sáfárkodni.
Szükség van a magyarságtudatra, a helyes önértékelésre és önbecsülésre, mert
ennek hiánya önpusztításhoz vezet. Azt kell megértenünk, hogy semmivel sem
vagyunk többek, de kevesebbek sem, mint mások.
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Bay Zoltán (fizikus) a történelmi eszmefuttatás után Ady Endrét idézi, mi szerint Ős-Napkelet ilyennek képzelte: „Merésznek, újnak, / Nemes, öröknagy
gyermeknek, / Nap-lelkűnek, szomjasnak, búsítónak, / Nyugtalan vitéznek, / Egy
szerencsétlen, igaz isten, / Fájdalmas, megpróbált remekének, / Nap fiának, magyarnak. /”
Köpeczi Béla 17–18. századi francia szerzők művei alapján állít össze sztereotípiákat (általánosításokat), amelyek szerint a magyarok: fegyvergyakorlásban
élik ki magukat, iparral, üzlettel és kereskedelemmel nem szívesen foglalkoznak,
lakásaik nem elég szépek és tiszták. Szabadságszeretők, merészek, kegyetlenek
és nagyevők.
Ferdinándy György (író) a passzivitást, szervezésképtelenséget, illetve jó tulajdonságként a hibáink fel- és elismerését és az öniróniát emeli ki, hangsúlyozva a nyugatinál magasabb fokú európaiságot (Erdély vallási toleranciája, fordításkultúra, humanizmus és patriotizmus).
Balla László (költő, Kárpátalja) a sorscsapások magyarságébresztő hatásáról,
a képszerű, tömör nyelvünkről, a 20. századi egyetemes magyar kultúra büszkeségeiről ír, amely a jövőben is a magyarság főutcáját kell, hogy jelentse. Arra a
kérdésre, hogy mit ér az ember, ha magyar, Veres Péterrel válaszol: „Annyit,
amennyit megvalósít önmagából. Annyit, amennyit becsületben, bátorságban és
okosságban adni tud a világnak.”
Cserháti József (püspök): a magyar szívós, fantáziadús, jellemzője a hazaszeretet, a vendégszeretet, a nő- és az anyatisztelet. Hiányos a kollektív lendülete és
tudata.
Fekete Gyula (író) szerint valamilyen öröklődő allergiánk van a politikus tettekkel szemben. Ön- és prófétapusztítók vagyunk, de távol estünk a középszertől. Ütköző nép voltunk, jó lenne végre a híd- és kapocsszerepet gyakorolni: híd
és kapocs lenni az égtájak, a világáramlatok, az egymással végleg megbékélt
népek között.
Demján Sándor az ellentmondások nemzetének véli a magyarságot (bátorgyáva; szorgalmas-lusta). Öngyilkosság, válás, alacsony népszaporulat, eltékozolt hitelek. Mégis, a kis népek közül csak a magyar tudott megmaradni a latin,
szláv és germán népek gyűrűjében.
Vasarely Victort az érzelmek és a hazai ízek és hangulatok kötik a magyarsághoz.
Makovecz Imre az építés gondolatának drámájáról ír. A múltat átörökítő „a
lehetett volna világról és a meglett világról”. Az elhagyottnak, a mulasztottnak, a súlyos vágyaknak valósággá kell válniuk.
Borsos Miklós (szobrász) válasza a mennyit érünk? kérdésre: a magyarságnak
vitézi küzdelem jut, hogy megállja helyét és megtartsa feldarabolt kis földjét –
földet, amely szép és szent annak, aki megérdemli, hogy magyar legyen.
Teller Ede (atomtudós) Babits Mihályt idézi, aki szerint a magyar nehézkes a
cselekvésben, fogékony és gazdag a látásban.
Hanák Péter a nemzet oldaláról közelíti meg a kérdést. Méltányolja a nemzetet, amely gazdagította az egyetemes kultúrát, felszínre hozva a nemzeti nyelvek
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által közkinccsé tett népművészeti és irodalmi alkotásokat. A küzdés a nemzetért
egyértelmű volt a kiállással a szabadságért, a demokráciáért, a függetlenségért,
az emberségért és Európáért.
Soron lévő feladat a nemzet és demokrácia összeegyeztetése! Jövője akkor
van a nemzeti gondolatnak, ha ismét magáévá teszi, tartalmává fogadja a szolidaritást, a mások megbecsülésének szellemét, a különbségek és a kisebbségek
aktív támogatásának követelményét, ha tehát a demokráciát nem arisztokratikusan értelmezi, a szabadságot mindenkire kiterjeszti, származásra, fajra, vallásra,
nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül.
Rákos Péter a „Nemzeti jelleg – miénk és a másoké” című összeállításában a
nemzeti jelleggel kapcsolatos sztereotípiákról (elkoptatott kifejezés, leegyszerűsítés) ír. A magyar, cseh, szlovák és német nemzeti alkatról gyűjti egybe, főleg az
irodalomban található sztereotípiákat, vagyis meglehetősen elcsépelt közhelyeket.
Idézi Babits Mihály érdekes és szép versét, a „Levelek Írisz koszorújából”
címűt, amely az egyes országokat jellemzi babitsi szellemességgel. Ír Ady ádáz
harcáról a magyarság fogalmának megcsontosodott értelmezése ellen, és mindannyiunk szívbéli álláspontját fogalmazza meg Ady A tavalyi cselédekhez című
versével: „Kitárul a felé karom, / kit magyarrá tett értelem, / Parancs, sors, szándék, alkalom.”
Rákos Péter szívós előítéletnek tartja azt a közfelfogást, hogy „etnikum
nélküli ember nem létezik, az nem ’normális’, természetellenes, rosszabbik
esetben – esetleg többszörös – hűtlenség és árulás.”
A „programszerűen művelt magyar nemzeti alkattannak” tipikus példájaként
hozza fel Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kistükre című munkáját, amelynek
bevezetőjében olvashatunk a Millennium korára jellemző szellemi légkörről,
benne a sokak által karikírozott „volgai lovasról”. „Ez a magyar Millennium –
írja – tehát nemcsak a turáni vagy volgai lovast, a nyereg alatt húst puhító vagy
rabló portyázásai során svájci kolostorokban dorbézoló és részegeskedő pogányokat jelenti a nemzet emlékezetében, hanem a századforduló Budapestjét,…
és mindazt a kulturális, művészi, tudományos erőfeszítést és teljesítményt,
melynek – erre a jubileumra időzítve – az volt a feladata, hogy az államalkotó
magyarság ezeréves helytállását visszamenőleg és meggyőzően igazolja.”
Rákos végül tíz pontban foglalja össze a „nemzeti alkattal” (ha van) kapcsolatos sztereotípiák eredetét és jellegét.
1.3. Mai magunkról – napjaink magyarságának jellemzése
Reménytelen kísérletnek tűnik, de elkerülhetetlen mai magunkról is szólni
valamit. Nyugtázni jó tulajdonságainkat és nyugtalankodni a rosszak felett, és
leszámolásra késztetni magunkat. Minden ellenkező szándék ellenére, bizonyos
elfogultság ugyan elkerülhetetlen, elgondolkodtatásra és vitára azonban talán
alkalmas lehet az alábbi számvetés.
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1. Az alkotókészség, a kreativitás a magyarság jó tulajdonságainak sorába tartozik.
Az egyéni alkotókészség. Az egyéni problémamegoldás, a hétköznapi „bütykölési készség” – külföldi tapasztalatok szerint is – meghaladja, de legalábbis
megüti az európai átlagot. Közhely a „nyugatra szakadt atyánkfiainak” sikereiről
beszélni, akik alkotókészsége a tárgyi lehetőségek folytán ott bontakozhatott ki.
Utat tört ez a készség az itthon maradottak nagyobb részénél is, hiszen a sokszor
mostoha körülmények (pl. a „szabadság és testvériség” négy évtizede) között
csak ez segíthetett. Remélhetőleg ez az apáról fiúra szálló jó szokás a jövőben is
megmarad, sőt az egyes családoknál meglévő gyakorlat az egész közösségre
kiterjedően összegeződik.
A közösségi alkotókészség kibontakozására viharos történelmi múltunkból
adódóan ugyanis az utolsó 500 évben ritkán volt példa. Egyéni mintának és haladási iránynak a fejlettebb nyugatot tekintettük, de mindig késésben voltunk.
Erőltettük a gyors felzárkózást, ami többnyire egy – a fejlett nyugathoz képest –
elnagyolt fejlődési szerkezetet és feszültségeket eredményezett. Szélcsendesebb
időkben bízva, az egyéni alkotókészség szekere elé a tettvágy és az érdekazonosság paripáit fogva be, további nagy feladat az egymás útját keresztező, egymás
hatásfokát lerontó vagy megsemmisítő folyamatok kiküszöbölése és az erők,
energiák, teljesítmények összegezése.
A történelmi viharok lassították haladási sebességünket. Azonban legalább
ilyen hatásfokú gátló tényező szervezettségünk színvonala, helyesebben szólva
szervezetlenségünk. Ez, tisztelet a kivételt képező keveseknek, jellemző az egyéneknél is, de társadalmi szinten – egyrészt az egyéni jellemzők összegződéséből
eredően, másrészt a valós helyzetértékelésen alapuló rövid, közép és ha lehet,
hosszú távú programok hiányában – még nagyobb károkat okoz.
2. A tettrekészség, a törekvés (ambíció) szintén a magyarság jó tulajdonságai
közé tartozik.
Az egyéni tettrekészség, a 40 éves morális leépülés ellenére is, a társadalom
jelentős részénél még működik. Működik, ha van értelme. Túlórázás, másodállás, fusizás és más formában fejezi ki a hiány pótlására sürgető belső késztetést, ami közép- és kelet-európai viszonylatban átlag feletti szintűnek látszik. A
tettrekészség lehetőségeinkkel sosem volt összhangban. Valami mindig hiányzott: függetlenség, piac, föld, pénz. Erre a hajtóerőre ezután is nagy szükség lesz,
mert a hiánylista most is számos, de természeti kincsek hiányában nem tudunk
másra támaszkodni, mint az egyéni alkotókészségre és a tettvágyra.
A közösségi tettrekészség tekintetében lehetőségeinkkel ugyan szűken bánt a
sors, de még a biztosat sem mindig használtuk ki, mégpedig egy matematikai
egyenlőtlenség miatt. Az összesített eredmény nálunk ugyanis kisebb az egyes
részek összegénél. Valahol valami eltűnt, nem összegeződött, valami egymás hatását kioltotta. Ez a valami a szervezetlenség és a magyarságra jellemző túlzott
egyéni jelleg (individualitás), más szóval gyenge együttműködési készség.
A vállalkozói kedv nem tévesztendő össze a tettrekészséggel vagy ambícióval.
A vállalkozás a megszokottól való elszakadással jár, alapos helyzetfelismerést
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igényel s bizonyos fokú kockázatvállalást jelent. Ezen a téren a hagyományokra
sem lehet építeni, hiszen a pénzügyek, a kereskedelem, s később az ipar területén
sem a magyar arisztokrácia, sem a nemesség, sem az őket viselkedési mintákben
követő alsóbb néposztályok nem tűntek ki igyekezetükkel, átengedve a terepet
kezdetben böszörmény (mohamedán), örmény, később görög, rác, zsidó és
német honfitársainknak.
A jelenlegi nagyszámú mikro- és kisvállalkozást a kényszer szülte, de reménykedhetünk bizonyos mértékű szemléletváltásban is. A jövő egyik döntően
nagy feladata a józan, megalapozott vállalkozási kedv fellendítése.
3. A túlzott egyéni jelleg, az individualitás nálunk kétségkívül erős (e tekintetben talán az olaszokhoz állunk a legközelebb).
Az egyéni, egyedi sajátosság önmagában nem jelent feltétlenül káros, elitélendő tulajdonságot. Társadalmi szempontból vizsgálva lehet az egyén önző,
csak a saját érdekeivel törődő ember, de lehet önzetlen is. A magyarság túlzott
egyéni jellegének kialakulásában szerepe lehet vérmérsékletünknek, viharos
történelmi múltunknak, ebből is következően az átlagosnál kevertebb összetételünknek. Az individualitás, a jó értelemben vett egyéni jelleg kellett a családok,
az egymástól szétszakított közösségek megmaradásához, például a tatárjárás, a
törökdúlás vagy a későbbi betelepítések (pl. tanyasi élet) során. Sokszor a megélhetésért, sőt a puszta életért folytatott harcban, amikor – sokszor felsőbb vezetés hiányában – valóban csak egyéni jelleggel, kisebb csoportokban volt lehetséges a túlélés. Ami az egyénekre és kisebb közösségekre hasznos, az nem mindig
érvényes nagyobb közösségekre, s főleg nem országokra.
Közösségi szempontból a résztvevők önálló cselekvési készségére lehet és kell
építeni. Mindig figyelembe kell venni azonban a várhatóan gyenge együttműködési készséget, amelyet egy gyakorlott szervező közvetlen személyi ráhatásával,
ellenőrzéssel és kiigazítással helyére tud tenni. Több változatban elkészített terv
esetén az esetleges fennakadás elkerülhető.
Történelmi vészhelyzetben vagy egyéni vállalkozásoknál ma is eredményes
lehet ez a megmaradási vagy életvezetési „taktika”, de országos méretekben
egyenletes fejlődésre, kiugró sikerre csak a közösségi, „egyakaratú”, jól szervezett, fegyelmezett nemzetek számíthatnak (Japán, Kína, USA, Németország, a
kisebbek közül a „kis tigrisek” említhetők). Ezen kedvezőtlen tulajdonságunk –
durva kilengések esetén törvényekkel – nagyobbrészt azonban a közös érdek
felismerésének elősegítésén keresztül belátással, önkorlátozással nyesegethető,
szelídíthető. Addig is a fokozatosság elvét tartva szem előtt, az olaszokhoz hasonlóan, a családi vállalkozások, illetve a kis- és a közepes cégek létrehozása és
támogatása tűnik (egyéb közgazdasági és munkapszichológiai előnyök mellett) a
legjobb, „testhezálló” megoldásnak.
4. A szervezési iszony a magyarság egyik legveszélyesebb rákfenéje (ha választani kellene, hogy miben a leggyengébbek a magyarok, komoly eséllyel szerepelne ez a tulajdonság).
Az egyéni szervezési képesség nagy átlagban gyenge, hiszen egyrészt a családok
leterheltsége, idő- és energiahiánya, másrészt a progresszív liberális nevelési elvek
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elterjedése következtében az otthoni rendcsinálás, rendszeretet és az ezek végrehajtásához szükséges időbeosztás, programkészítés nem válik beidegződéssé. Erre építhetnének azután az iskolák, ha egyáltalán feladatuk lehetne a nevelés, s különösen
ilyen célzatú alap- vagy középfokú szervezési ismeretek tanítása.
Ezek hiányában az egyéni teljesítmények mindig kisebbek a lehetségesnél.
Az egyének előtt az együttműködés indokoltsága és ez által szándéka sem mindig tiszta, a társadalom szerkezetében gyakorta recsegnek-ropognak, esetleg
kihagynak a fogaskerekek.
A közösségre, a társadalomra vonatkozó szervezési készség hatványozott mértékben gyenge. Gondoljunk például egy iskolai rendezvényre, ahol rendszerint
bekövetkezik egy váratlan esemény (szembe süt a nap, eső esetén nincs hová
menni, kánikulai melegben túl hosszú a műsor, nem szól a hangszóró stb.), vagy
közlekedésnél, végállomáson 2 vagy több jármű indulásakor – jelzés hiányában –
ide-oda rohangáló utasok.
Hogy mivel magyarázható ez? Semmi esetre sem az általános képzettség hiányával, sokkal inkább túlzott „nagyvonalúsággal”, energiaráfordítás megtakarításával, gyakran lustasággal. Rendszerint hiányzik vagy hiányos egy forgatókönyvnek nevezhető, több változatra kidolgozott terv, mely gondos felmérésen, a
bekövetkezhető változatok mérlegelésén alapszik. Ez persze többletfejtöréssel jár,
esetleg fontoskodásnak hat és túlszervezésnek minősül. Pedig inkább 10–15%
biztonság (ami nem túlszervezés), mint néhány százalék alulszervezés és „blama”.
Össztársadalmi szempontból a szervezési részhiányosságok összegeződése
igen komoly veszteségeket okoz pénzben, időben, bosszúságban, életminőségben. Az előrelépés az ország számára egy komoly lehetőség, egy kihasználatlan
lehetőség, egy kiaknázatlan bánya. Mivel más bányáink gyakorlatilag nincsenek,
az ilyeneket kellene feltárnunk és hasznosítanunk.
5. Helyzetfelmérő készségünk egyéni és közösségi szinten, rövid és hosszú
távon egyaránt kívánni valót hagy maga után.
Egyéni szinten az alapfokot a csaknem ösztönös, a „józanész” ítélőképessége jelenti. A tudatos helyzetfelmérő, elemző- és értékelőkészség a tárggyal
kapcsolatos ismeretek, információk „beszerzésében”, átgondolásában, összehasonlításában, ok-okozati összefüggések meghatározásában, s mindezekből
a teendők kigondolásában különbözik. Itt nem tudományos szintű elmélkedésről van szó, egyszerűen csak a rögtönzések, az elhamarkodott cselekedetek mellőzéséről. Döntések előkészítéséről, amelyek után megalapozottan
veszünk fel kölcsönt, kicsinyhitűséget félretéve pályázunk meg állást, vagy
tények, összefüggések ismeretében foglalunk állást vitákban. A tágabb kitekintés, az összehasonlítások lehetővé teszik személyünk közösségbe helyezett vizsgálatát, a rövid távú önzés helyett a közép vagy hosszú távú érdekeink felszínre kerülését és érvényesítését.
A közösségi helyzetfelmérő, elemző- és értékelőkészségünk egyenesen katasztrofális. Ennek oka lehet létünk fenyegetettsége az utolsó 500 évben, a zűrzavaros
„rendszerváltás” 1989 után s manapság is a politikát befolyásolni képes, egyéni
helyzetértékelő képességek hiánya.
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A rossz helyzetfelmérés a múltban is sok kárt okozott, vesztett csatáink, de
főleg háborúink egy része ennek rovására írhatók. Kitekintés, ismeretgyűjtés és
feldolgozás helyett a nemzeti hiúság legyezgetése, a politikai illuzionizmus veszélyes önpusztító fegyver. Kikapcsolja a valóságérzéket, utat nyit a vágyaknak
és álmoknak. A közösségi helyzetfelmérő képesség hiánya vagy a meggondolatlan könnyelműségbe vagy a tetszhalott passzivitásba vezet.
Ez a fontos képesség ma is hiánycikk, közösségi szinten a rövid távú egyéni
érdekek, az önzés a meghatározó. Azokkal kell tartanunk, akik ezzel ellentétes,
közösségi célokat követnek. A közösség érdekében meghatalmazott politikusok
nagyobb része nem igen lépi át az ösztönösség szintjét, és nem képes vagy nem
is szándékozik érvényesíteni a közösség érdekét (e képességek hiányában érthető, hogy nem képesek rá, vagy ha azok birtokában vannak, akkor tudatosan,
nemzetárulást elkövetve, gyalázatos módon szabotálják a megbízatást). A társadalom tájékozatlan, felkészületlen része pedig bárgyún nézi, és időnként szavazatokkal honorálja a kárukra gyarapodó ügyeskedőket, harácsolókat.
6. A közösségi szellem, az összetartozás tudata és szándéka nélkül nincs gyors
fejlődésre kilátás.
Az egyének közösségi szelleme nagy átlagban igen alacsony színvonalon áll. Az
összetartozás tudata, az önazonosság társadalmi szinten a nemzetet jelenti, amely
fogalmat a 40 év alatt kiirtani szándékoztak. A nemzetiből nacionalista lett, a nacionalistából náci, illetve fasiszta. S amikor a külső és belső hatalom nyomása alól
felszabadulva, a más nemzeteknél tapasztalt szintre lehetett volna hozni az összetartó erőt, egy mindennél veszélyesebb aknamunka kezdődött. Nemzetnevelés
helyett nemzetrombolás folyt, a nemzeti és vallási értékek támadása, az erkölcs
züllesztése. Elősegítette ezt a 40 éves agymosás, a társadalom többségének hiányos tájékozottsága, gyenge helyzetfelmérő képessége (pl. más, hasonló vagy
sikeres népekkel összehasonlítás mellőzése, ahol a fő kötőerő éppen a nemzeti
érzés) és a neoliberális, globalista, ösztön-felszabadító propaganda.
A társadalom közösségi szelleme az előbbiekből következően igen gyenge. A
nemzeti oldalon inkább ösztönös, nem eléggé körülhatárolt, a szociál-liberális
oldalon szinte ismeretlen, alig tűrt fogalom. Számukra a közösségi szellem legkézenfekvőbb, a nagyvilágban szinte egyedül akcióképes formája, a nemzet,
lejáratott fogalom. Nem tetszett az internacionalistáknak, útjában volt és van a
kozmopolitáknak, az ultraliberálisoknak és a globalistáknak. Bár lejáratása és
durva visszaszorítása 50 éve a legkülönbözőbb eszközökkel folyik, legalább a
nemzet felénél él, sőt erősödik. Reméljük, mindez tudatos cselekvésben is megnyilvánul, ami már biztos jele annak, hogy jó úton járunk. A globalista atomizálásnak, szétaprózásnak ugyanis természetes ellenszere az önvédelmi közösségekbe, a nemzetbe tömörülés. Érdekünk, családunk és utódaink jövője kapcsolódik ehhez.
7. A fegyelmezettség, az önfegyelem sem erős oldalunk. Már csak hiúságból
sem állunk be a sorba. Önérzetünk tiltja, hogy egy jottányit is engedjünk a véleményünkből. Akkor sem, ha ez előre vinné az ügyet. Akkor sem, ha alulinformáltságunk számunkra sem kétséges.
49

Az egyén fegyelmezettségét (közösségi szempontból) a tudatosság bizonyítaná.
A helyzetfelmérő készség fejlesztése, a rögtönzések helyett a felkészülés és tudatosság, egyeseknél az „olaszos” pontatlanság lefaragása, az adott szó garanciája.
Az előjegyzések, a rend, a rendszer, a program, a „forgatókönyv” elkészítése,
önmagunkból egy társadalmi szervezettség építőköveinek kifaragása.
A közösségi fegyelmezettség még kevésbé jellemző. Az egyének többségének
ösztönösségétől, individualizmusától és „szabadelvűségétől” ma még nem várható el olyan fegyelem, amely a magyarság előnyös tulajdonságait (alkotókészség, tettrekészség, nyitottság stb.) kiegészítve a gyenge színvonalú szervezettség, helyzetfelmérő készség és közösségi szellem javításával, a sikeres országokhoz (ír, török, ázsiai kis tigrisek) történő eredményes felzárkózásban kamatoztatná. Pedig nagyon sok múlik ezen. Egy nagyobb közösség, egy nemzet
esetében az egyéni jó tulajdonságok (kreativitás, mozgékonyság, gyors reagálás
stb.) megléte mellett a nagyobb tömeg gyors mozgatásához elengedhetetlen az
önkéntes fegyelem, a fegyelmezettség megléte lenne kívánatos (mint egy hadsereg sikeres hadművelete esetében, ahol a haditerv szerint vezetett csapatok sikerét megsokszorozzák a váratlanul, meglepetésszerűen bevetett, speciális harcfeladatot fegyelmezetten teljesítő kisebb egységek).
8. Túlzásokra való hajlam, a kóros önbizalom-ingadozás is egyik jellemző
tulajdonságunk. Nálunk jól megfér a szalmalángszerű nekibuzdulás a tökéletes
passzív rezisztenciával, a Hadik András-féle huszárcsíny a Pató Pálos „megoldásokkal”.
Az egyéni hajlamokat tekintve nagy a mindig, mindenkivel szemben állók tábora, a mindenáron kuruckodók serege.
A kóros önbizalom-ingadozással társult túlzásokra való hajlam kifejlődésének okai szerteágazóak. Alapvető ok lehet, hogy nem ismerjük múltunkat, történelmünket, jelen lehetőségeinket. Nem ilyen vagy olyan beállításban, hanem
tárgyilagos, földrajzi-történelmi környezetbe helyezve, összehasonlítva, a jövő
szempontjából értékelve múltat és jelent.
Hozzájárulhatott a trianoni amputáció utóhatása is: a hiányzót annyira élőnek
érezzük, hogy az még fáj is. Az ezeréves múlt keretei, az utódállamokon kívül
mindenki számára igazságtalan Trianon, s a megcsonkított ország okozta fájó
jelen. 500 éves sikereink, majd 500 éves véres, illetve elszigetelt önvédelmi harcunk, megerősödés, Trianon, kétségbeesett nekifeszülés a jogtalanul elcsatolt részek (vagy egy részük) visszaszerzésére, fájó vereség és kettős mércés megbélyegzés: soviniszta, fasiszta csatlós, bűnös nép. S a jelenlegi visszásság: az ország legalább kétharmadának sérelmei az utolsó 50 év alatt, a napnál is világosabb üldözőüldözött viszony, s igazságtétel helyett az üldöző a markába nevet. Szerepet játszhatott ebben a 40 éven át gyakorolt kettős szocializáció is: mást mondott a család,
mást tanított az iskola. Ilyen körülmények között érthető a lelki labilitás, a kóros
önbizalomhiány és az önbizalom fedezet nélküli túltengése.
Közösségi szinten is nagy a tudatzavar s az önbizalom-ingadozás. Az ezeréves (vagy a 150 éves török hódoltságot leszámítva legalább 850 éves) NagyMagyarország és a „tanuljunk meg kicsik lenni” elve és gyakorlata között való50

ban nagy a különbség. Megalapozott történelmi ismeretek birtokában, megfelelő
helyzetértékelés esetén a köztes, a magyarság számára a jelenben elfogadható
megoldást jelenthetné a 15 millió magyar léte és érdeke, ha valóban a magyarság
érdekét tartaná mindenki szem előtt. Akkor kialakulhatna egy egységes nézet,
szemlélet, öntudat, önbizalom, ami elengedhetetlen egy nép, egy nemzet „csúcsra járatásában”. Akkor, önbizalom és a közösség iránti mély elkötelezettség (hazaszeretet, hit) birtokában sportolóink nem veszítenének sorozatosan győztes
állásból az utolsó percekben, hanem Balczó András, Egerszegi Krisztina és mások (pl. a német sportolók) mintájára összeszorított fogakkal az utolsó másodpercekig, teljes erőbedobással küzdenének.
9. A közéleti közömbösség az egyének életszemléletéből, életviteléből következik.
Az egyének közömbösségének okai között az önzés, a csalódottság és a gyenge helyzetértékelő készség játssza a főszerepet. Az önzés az ember ösztönéletének egyik mozgató rugója, amelyet az individualizmus mérhetetlenül eltúlzott
változata, a neoliberális ideológia a tömegkultúrán keresztül még erőteljesebben
működtet. A csalódottság azokat készteti visszahúzódó tétlenségbe, akik elszigetelten megpróbáltak tenni valamit, de magukra maradtak. A sok területen jelentkező gyengénk, a helyzetfelmérő képesség hiánya azt eredményezi, hogy még
saját érdekeinket sem ismerjük fel.
A közéleti közömbösség igazolására sokan hozzák fel a nyugati példát. Csakhogy ott azután közömbösek az emberek, hogy már mindent elértek, amit elérni
lehetett, sőt még annál is többet kiharcoltak. A mi közömbösségünk azt jelenti,
hogy sosem lesz járda az utcánkban, hogy egyre gazdagabb törpekisebbség törli
lábát az elszegényedő óriási többségbe. Szűkre szabott látókörünk miatt nem
ismerjük fel azt sem, hogy bajbajutott embertársainkon segíteni kell, hisz ma
neked, holnap nekem. Nem ismerjük fel, hogy amit egy ember vagy család nem
tud elérni, azt egy utca vagy kerület lakossága simán elérheti. Nem vagyunk
tisztában a tömeg erejével, hatásával. Egyesek még ideológiát is csinálnak a
passzivitásból, a régen jól bevált passzív rezisztencia módszerére gondolva, ami
hatásos fegyver volt, pl. a Bach-rendszer idején. Sajnos, a két helyzet közötti
különbséget nem vesszük észre. Akkor azzal használtunk a hazának, hogy a
kívülről jövő kényszerhatások elől közömbösséggel, visszavonulással tértünk ki.
Akkor volt hová visszavonulni mind földrajzi, mind politikai vonatkozásban,
elég nagy volt Magyarország. Most közvetlen külső függési viszony ugyan nem
áll fenn, de közvetett (globalizmus) külső és sokfrontos belső veszély annál inkább. Látnunk kell, hogy a magánéleti és közéleti kiszorulás veszélye nélkül
nincs hová visszavonulni, s nincs kivárási idő. A láthatatlan sakktáblán folyamatosan sakkot kapunk. Lépnünk kell a szűkebb közéletben (utca, kerület) és a
tágabb, országos közéletben: állásfoglalással, lehetőségeink szerinti idő- és
energia-ráfordítással, vagy anyagi (pénz, használt ruha, bútor, háztartási gép
stb.) segítséggel. Ha kell támogatólag, ha kell ellenvéleménnyel, tüntetőleg (aláírásos demonstráció, szavazás stb.) fellépve.
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10. „Veszekedős, széthúzós nép”. A pártütések számát, a belvillongások
gyakoriságát tekintve van benne igazság. Azonban nem csak a magyarságra
jellemző és szerencsére gyógyítható „betegség.” Mondogatása, sulykolása sokszor mindenfajta szerveződés ellensúlyozására, ledorongolására szolgál. Nem is
lehet itt igazi összefogás, a magyar már csak ilyen. Ez nem igaz!
A veszekedés, széthúzás bárhol felütheti a fejét, ahol a nagyjából egyenlő
erők harcának komoly tétje van. S különösen ott pusztít, ahol a külső hatalmak
befolyásoló-hódító hatása, a „politikai polarizáció” megjelenik, vagy a belső
elégedetlenség folytán alternatív megoldási lehetőségre nyílik lehetőség. Így volt
ez pl. Libanonban is, ahol évszázadokon keresztül békében éltek együtt a legkülönbözőbb vallású és nemzetiségű népek, amikor azután egyidejűleg érte Libanont és térségét az Egyesült Államok és a Szovjetunió kettős polarizáló hatása.
Vagy gondoljunk a békés, kompromisszumokról híres britekre. A „rózsák háborúja” (a York-ház és a Lancashire-ház harca az 1500-as századforduló táján)
során a főúri családok csaknem kiirtották egymást. A török- és a Habsburg-hatás
ránk is megosztólag hatott, s ez a hatás azután a hitleri Németország, majd a
Szovjetunió befolyása formájában, újabban pedig a globalizáció polipkarjainak
hatásaként a mai napig tart.
Különösen erősen jelentkezik a széthúzás ott, ahol a szegénység nagy, de az
igény, az ambíció alulmarad a lehetőségekkel szemben. A „gyógyulás” lehetősége nem csak a betegektől függ. Szükség van egy külső erőtértől viszonylag
árnyékolt, békés fejlődésre és olyan társadalmi felépítésre, ahol az évezredes
értékek a meghatározók. Szükség van ezek mellett olyan nevelési elvekre, amelyek nem az ember alantas ösztöneire építenek (progresszív liberális elvek), hanem az iskolázottsági és intelligenciaszint emelésével a veszekedés helyett a
megértést, a széthúzás helyett az egység kialakulását segítik elő.
11. „Szolgalelkű, megalkuvó” nép. Ha valóban az, akkor a 16. és 20. század
közötti időszak rabigába hajtó, gerinchajlító és agymosó évtizedeinek ebben döntő
szerepük van. Az ország földrajzi és ezzel párhuzamosan lelki csonkulásának, a
világháborús veszteségeknek és az 50 éves „tudatformálásnak”.
Sokan a 2002-es baloldali választási sikerek indítékait is csak a szolgalelkűségben keresik. Az állítás igazságtartalma mellett el kell gondolkodnunk azon,
hogy a gazdag és boldog nyugaton is előfordulnak az egyszerű emberek (csak az
egyszerű emberek?) érdekelvűségén alapuló, hasonló „kilengések”, vagyis, hogy
oda szavaznak, ahol többet ígérnek? Igen, előfordulnak. Az érdekegyeztetés, az
érdekeltté tevés alapvetően fontos politikai szempont. Szomorú és ellenszenves
emberi gyengeség, de számolni kell vele.
Még szomorúbb, hogy ide kell sorolni az értelmiség hallgatását, megalkuvását, sőt egy részének „árulását” is. Azért szomorú, mert a korábbi nemzetirányító erők hiányában az értelmiségtől lenne elvárható a vezető szerep átvétele.
Fáj a szolgalelkűség, mert a magyarságot évszázadokig úgy tartották nyilván a
világban, hogy bátor, szabadságszerető nép. Ezt utoljára 1956 igazolta. Akárhonnan eredeztetjük is őseinket, a honfoglalás előtti és utáni 400–500 évben olyan
környezetben éltek, ahol a szabadságszeretet a legtermészetesebb és legértékesebb
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dolgok egyike volt. A „huzatos” Kárpát-medencében történt letelepedés után vége-hossza nincs a függetlenségi harcoknak: a Német-Római Birodalom, a Török
Birodalom, a Habsburgok és a szovjetek ellen. A török elleni élet-halál harcban,
majd a Bécs elleni csapdahelyzetben s később, 1956 után valami megroppant.
Talán a lelki-szellemi „gerincünk”. S most el kell gondolkodnunk: „fényesebb a
láncnál a kard?” Ennyivel többet ér az alig vegetatív élet langyossága? Akkor is,
ha gyermekeinktől, unokáinktól lopjuk el a jövőt?
12. Az irigység egyik legismertebb emberi gyengeség. Történelmi koroktól
és országoktól, sőt társadalmi csoportoktól független jelenség. A magyarságnál
is akadályozza az őszinte emberi kapcsolatok kialakulását. Mindig is volt és
mindig is lesz. Fokozott mértékben jelentkezik, ha az igények messze esnek a
lehetőségektől. S még inkább, ha az irigyelt személy „szerencsés” körülmények
között (magyarul jogszerűen, de erkölcstelen módon) tett szert a javaira.
Az irigység kártékony voltát indítéka és mértéke szabja meg. Nem fogadható
el ez az emberi gyengeség, ha az irigység tárgya olyan valami, amit ugyanannyi
munkával, tehetséggel akárki elérhet, persze társadalmi igazságosság és esélyegyenlőség esetén. S egyenesen elítélendő, ha egymás sikereit ezzel „honoráljuk”. Sajnos, a nemzeti oldalnál is előfordul, hogy a további teljesítményekre
sarkalló, szárnyakat adó elismerés és gratuláció helyett az irigység és közömbösség mocsara húzza le, rontja esélyeinket.
Érthető, hogy irigységgel színezett jogos dühöt és elkeseredést válthat ki, ha
egyesek az évezredes közerkölcs sutba dobásával készült „törvények” segítségével vagy egyenesen törvénytelen módszerekkel gazdagodhatnak meg, és taszítanak gazdasági függésbe olyan embertársakat, akik felkészültség, munkájuk teljesítménye szempontjából semmivel nem maradnak el a hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélőktől.
Az indokolatlan irigység visszaszorítása közérdek, de csak egy szorgalmon,
tehetségen és teljesítményen alapuló társadalmi rendben van remény az elfogadható szintre csökkentésére.
13. A hiúság és a büszkeség. A hiúság egy-egy tulajdonság vagy cselekedet
túlértékeléséből áll elő, a büszkeség valaki vagy valami miatt érzett jogos önérzet, jóleső érzés.
A hiúság az önkontroll hiányával s a helyzetértékelő képesség zavarával is
jellemezhető. Aláássa egyéni és közösségi teljesítményünket, holtvágányra visz,
kerülnünk kell, mint a pestist. Ellenszere a képzettségen, jó helyzetértékelő készségen és önkontrollon alapuló visszafogottság, önfegyelem.
A büszkeség egy közösség számára lehet hasznos hajtóerő, összekötő és meghajtó elem, ha a büszkeségnek szilárd alapja van, de az esetleges túlértékelésre
vigyázni kell. Magyar voltunkról Babits azt ajánlja, hogy „Ne szégyenkezzünk, s
ne büszkélkedjünk magyar voltunkban. Nem érdem.” Azonban arra a minőségre
büszkék lehetünk, amit az „ezer év magyar történelme teremtett.” Ez tartást és célt
adhat nekünk, hogy ezt a minőséget tovább gyarapítsuk.
Az egyéni szóhasználatban szerencsésebb a „büszke vagyok” szófordulat helyett „az örömmel tölt el”, „örülök annak, hogy” változatok használata, mivel a
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büszkeséget csak egy vékony sáv választja el az elbizakodottság ingoványától.
Büszke lehetek egy vitán felüli egyéni vagy közösségi sikerre, de csak egy pillanatig, s lehetőleg úgy, hogy ez a siker ne megállásra, önteltségre, hanem további
munkára serkentsen.
14. A vendégszerető nép jelző egyénekre inkább fennáll, mint a magyar társadalom egészére. Azt a legrosszabb indulattal sem lehet mondani hogy zárt,
netán idegengyűlölő, morcos vendéglátók vagyunk Az egyén és a magánember
ma is törekszik arra, hogy vendége a legjobb emlékekkel távozzon.
A hivatalos vendéglátásban, az idegenforgalomban a túlzott piaci szellem
(megkurtított adagok, túlszámlázás, hanyag kiszolgálás) a régi, jó hagyományok
ellen dolgozik. Az ilyen vendéglátók a vendég megkárosítása mellett megkárosítják az országot, vagyis mindannyiunkat, az ország számára alapvetően fontos
iparág jövőjének aláásásával.
15. Kedves, hangulatos, érdekes nép. Az előző ponttal összhangban soksok külföldi vélemény és hazai tapasztalat alapján megállapítható, hogy a magyarság nagy átlagban egyéni és csoportos külkapcsolatok létesítésére alkalmas.
Nyitott, érdeklődő más kultúrák iránt, eddigi iskolarendszere folytán viszonylag
tájékozott, sokoldalú, kevéssé szakbarbár. Ennek nagy jelentősége van nem csak
az idegenforgalomban, hanem a tudományos kapcsolatok és az egyre táguló
piaci kapcsolatok terén is. Ezen előnyös tulajdonságok megtartása, sőt kitágítása
nemcsak hogy kívánatos, de tudatos, kiemelt feladat kellene, hogy legyen.
Nyersanyagokban koldusok vagyunk, iparunk nagyrészt idegen kézen, csakis a
még meglévő földterületre, s az erre épülő idegenforgalomra, turizmusra lehet és
kell építenünk, ha élni akarunk.
1.4. Mi a magyar? Ki a magyar? Ki a jó magyar?
A magyar nyelvtan szerint a jelzők minősítésre szolgálnak, s a fokozatokat az
alap-, közép- és felsőfok jelzi. Tudjuk, hogy a legnagyobb magyar Széchenyi, s
tudjuk, hogy voltak és vannak rossz magyarok is. Akik elárulták az országot,
akik nem érte, hanem ellene tettek. Ma is vannak ilyenek, itt élnek (gyakran igen
jól), magyarul beszélnek (hogy magyaroknak vallják-e magukat, az már nem
biztos), dolgoznak, adóznak, vagyis magyar állampolgárok. Hol a határ a jó és
rossz között? Látszólag egyszerű a válasz, pedig nagyon nehéz, kényes és félremagyarázható. Könnyebb arra válaszolni, hogy ki vagy kik a legmagyarabb magyarok. Azok, akik a legnehezebb, legreménytelenebb történelmi helyzetekben
is vállalták magyarságukat, s akkor is maradandót hoztak létre. Ilyen volt például
Zrínyi Miklós, az egyik legmagyarabb magyar (Szabó Zoltán szerint), a költő és
hadvezér, aki sosem adta fel. Aki ostoroz („csúfsága lettünk a mi nemzetünknek
s magunknak”), de meg nem tagad („Mert noha a magunk népe, a mint most
vagyon s mint leábrázoltam, megromlott, mindazonáltal, ha kérded, kit kívánok
s micsoda nemzetet akarok oltalmamra? Azt mondom: a magyart kívánom”). S
ilyen legmagyarabb magyarok voltak (a teljesség igénye nélkül): Bocskai István,
Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, illetve Deák
Ferenc. Deák Ferenc írta Kossuthnak: „Régen remény nélkül állok én veletek és
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közöttetek a csatatéren, de a siker reménye nélkül is kész vagyok küzdeni, mert
ezt becsület és kötelesség parancsolják.” Helyben vagyunk. A jó magyar kitart és
tesz a legreménytelenebb helyzetekben is.
Nincs mit beszélni azokról, akik nem henyélnek, ugyan szintén tesznek, csak
éppen önérdekből, a közösség érdeke ellen. Hol a határ, hol kezdődik a társadalom mocsármentes zónája? Tekintsük talán alaphelyzetnek azt az állapotot,
amikor egy magyar állampolgárnak van módja munkát keresni, talál, vállal, azt
lelkiismeretesen ellátja és egyéb, általános állampolgári kötelezettségének is eleget tesz (vonatkozik ez azokra is, akik önhibájukon kívül vannak inaktív helyzetben). A közösségi életbe ugyan nem kapcsolódik be, de kijelentéseivel, állásfoglalásaival, bármiféle tevékenységével a – nemzetközi és évezredes normák
szerint – közösségének kárt nem okoz. Ez a minimum, amit egy magát a közösségi élettől távol tartó, mintegy semleges személytől elvárhatunk.
Vannak, akik nagy ívben kerülik a munkát, vagy csak részben végzik el. Még
inkább a skála rossz oldalára sorolhatók azok, akik vétenek a közösség érdeke
ellen: kétes vagy törvénytelen vagyonszerzéssel, hatalmi visszaéléssel, az ország
lejáratásával, idegen érdekek gátlástalan kiszolgálásával, az ország jelenlegi és
jövőbeli állapotát aláásó cselekedetekkel.
A kérdés: ki a magyar? vagy mi a magyar? a múltban sokszor elhangzott, és a
rá adott válaszok mindig nagy érdeklődést keltettek. Már a Szekfű Gyula szerkesztésében megjelent Mi a magyar? Illyés Gyula: Ki a magyar? és Németh
László e tárgyú munkáiból is egyértelmű a megállapítás: a választ nem csak a
Vereckei-hágón bejött honfoglalók névsorában kell keresni. Nem vérségi leszármazásról van szó ugyanis, hanem a nyelv, a történelmi múlt, a hagyományok, a
szokások gyakorlásában, elfogadásában gyökeredző lelki rokonságról. Emlékeztetőül foglaljuk össze tömören a tárgyban elhangzott véleményeket. Babits Mihály írta: „A magyarság, amelynek lényegét kérdezem, történelmi jelenség. Az
átöröklés, mely folytonosságát biztosítja, nem testi, hanem lelki.” Illyés Gyula,
Babitshoz hasonlóan állítja: „Egy-egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a
közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít vagy választ el egy
más múltú és más jelenű néptől.”
Magyar az, „aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, midőn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Jó magyar az,
aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek”. Illyés Gyula szerint magyarrá az
lett, aki „szokásait elfogadta, aki szívvel-lélekkel magyar lett: magáévá tette a
magyarság nyelvét és észjárását.” Németh László így ír a faji gondolatról a Debreceni Kátéban: „Ha a faj embertani fogalom: nem. Ha erkölcsi: igen.” Világos
fogalmazás, ha az embert a tények érdeklik! Kodály Zoltán a „lelki magyarságról” így vélekedik a Magyarság a zenében című munkájában: „Nem lehet magyar, aki nem iszik a magyar kultúra csodaforrásából. A kultúrában pedig benne
van a népkultúra… A magyarság sohasem alakulhat úgy át, hogy ez a réteg kihulljon lelkéből, akkor nem lenne többé magyar.”
Pontos és kimerítő meghatározás nem várható, de kíséreljük meg a lényeg
megragadását körülírás formájában. Ki hát a jó magyar? Ki a magyar?
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A válaszcsokor összetett, objektív és szubjektív elemeket egyaránt tartalmaz.
Senkit nem akar kizárni a magyarságból, csupán a hozzá tartozni szándékozóknak
egy szerény magasságú mérőlécet ajánl.
1. Aki beszéli a magyar nyelvet. A legfontosabb előfeltételnek látszik. Lényegében az is, de ez esetben is vannak kivételek. Széchenyi és Eötvös esetében
időszakosak, Liszt Ferencnél egy életre szóló ez a kivétel.
Gróf Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” és báró Eötvös József, a nagy
reformeríró – a kor arisztokrata gyermekeinél szokásos gyakorlat szerint – hamarabb tanulta meg a németet, franciát vagy angolt, mint a magyart. Liszt Ferenc
pedig legfeljebb törte a magyart, mégis számos alkalommal nyilvánította ki a magyarsághoz tartozását.
Az aradi vértanú tábornokok egy része sem beszélte nyelvünket, „csupán”
életüket adták a magyar ügyért.
2. Aki magyarnak tartja magát, ezt kinyilvánítja és tesz is érte. Lényeges
szempont annak is, aki tud magyarul. Még lényegesebb azok esetében, akik nem
tudnak ugyan magyarul, de a szabad választás, az azonosulás jogán annak tartják
magukat, mint például Liszt Ferenc tette. Egyértelmű megnyilatkozása mellett
ezt bizonyítja 1838-as szándéknyilvánítása a népzenegyűjtésről, szimbolikus
megnyilvánulása Párizsban a szabadságharc leverése után, a Funérailles gyászinduló előadásakor vagy a budapesti zeneakadémia megalapításánál végzett
tevékenysége. (Van ennek ellenpontja is, azok „magyarsága”, akikről Arany
János szólt: „Volt elég, kit nagy honszerelme vonzott, Megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még.”)
3. Aki magáénak vallja történelmünket, az 1100 év minden dicsőségével és
minden szégyenével együtt. A magyarsággal való azonosulás egyik biztos jele,
hogy vállaljuk múltunkat, történelmünket.
Nem csak Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla, IV. Béla,
Károly Róbert, Nagy Lajos, Mátyás király vagy Bocskai István és Bethlen Gábor
és mások országépítő és -gyarapító tevékenységével azonosulást jelenti ez, de
Muhi, Mohács, Szatmár, Világos, Trianon és 56 vállalását is. Az egyiktől nem
bódulva el, a másikat évszázadokon átnyúló figyelmeztetésnek fogva föl. Ady
írta a „Magyar vétek bíborban” című versében: „Vállalom, ami sorsom, Vállalom, ami átkom!”
4. Aki elfogadja hagyományainkat, szokásainkat. Természetesnek tűnő igénypont, de idegen neveltetés (vegyes házasság, asszimilálódó család stb.) esetén
nehézséget, beilleszkedési nehézségeket okozhat. A többi igénypont teljesítésére
törekvés – különösen az 1. és 2. pontra vonatkozóan – megértést, rugalmas hozzáállást eredményez.
Hagyományaink, szokásaink adják az otthonosság érzetét. A biztonság érzetét, hogy otthon vagyunk. Hogy különbözve másoktól, mi is egy közösségbe tartozunk.
5. Akiben országhatároktól függetlenül él az összetartozás tudata, s aki lehetőségeihez, képességeihez mérten szolidaritás, segítőkészség formájában azt ki is
nyilvánítja.
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Egy közösségbe tartozunk, elfogadjuk, hogy a „tágabb család” minden tagjával kapcsolatban lehetőségeink és képességeink korlátai között, kötelezettségeink is vannak.
6. Aki él a munka adta lehetőséggel, legalább alapszinten, tisztességgel elvégzi azt, és teljesíti állampolgári kötelezettségeit.
Ez az igénypont is önmagáért beszél. A magyarsághoz tartozás közösségi érzést,
azonosulást, mások bajának, gondjának átérzését, az országos gondok megoldásában
részvállalást jelent. Ehhez az állami kiadások fedezetén túlmenően olyan társadalmi
összterméktöbbletre van szükség, amiből a jogos igények kielégíthetők. Ez csak
fegyelmezetten, tisztességesen elvégzett munkával biztosítható. (A munkát kerülők,
a lehetőségeikkel visszaélők, a közösséget megkárosítók ellenségei a társadalomnak,
élősdiek és kártevők.)
7. Aki nem használ törvénytelen és erkölcstelen eszközöket, módszereket a
vagyona gyarapítására. Az erkölcstelen csoportba tartoznak a törvényes, de nem
etikus módszerek, a tudatosan előre kiépített vagy később „rátalált” kiskapuk is.
8. Aki hazáját, nemzetét, közösségét tiszteletben tartja és védelméért kész életét
áldozni, nem becsmérli, nem ócsárolja (nem járatja le az országot) és annak – belföldön vagy külföldön – semminemű kárt nem okoz (nem szolgál idegen érdekeket).
A jó magyar tiszteletben tartja közössége minden tagját nemre, fajra, vallásra, világnézetre való tekintet nélkül. Nem gyarapítja az országot és a magyarságot nyíltan
vagy rejtetten gyalázók számát, s különösen nem vetemedik aljas önérdekből árulásra, idegen érdekek kiszolgálására, vagy egyéb szellemi orvgyilkosságra.
9. Aki szereti népét, közösségét, de a tőle különbözőket (más népeket, nemzetiségeket, egészségileg károsultakat stb.) elfogadja és európai testvérként kezeli.
Senkivel szemben ne érezzük magunkat „alábbvalónak”, de senkit ne kezeljünk le, ne szóljunk le, ne legyünk igazságtalanok. Még azokkal szemben sem,
akik velünk szemben azok. Elég, ha az igazságot vágjuk teljes erővel a képükbe.
10. Aki szereti szülőföldjét, aki a Himnusz hallgatásakor melegséget érez a
szívében. Akinek hosszabb külföldi távollét után, a határon nedves lesz a szeme.
A jelenség nem tudományos magyarázat a hazaszeretetre, inkább sokunk nem
szégyellt tapasztalata. Egy nem kötelező, nem előírásos, emberi elgyengülés, az
otthon vagyunk érzésének „triviális” kifejeződése.
Magyar az, aki elfogadja József Attila intelmét: „Adj emberséget az embernek, Adj magyarságot a magyarnak.”
Magyar az, aki vészhelyzetben felkiált: „De, ha az Isten a hazámhoz való szeretetet reám törte, imé kiáltok: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem,
ihon az emésztő tűz!”, „Ne bántsd a magyart!” (Zrínyi Miklós: Az török örök áfium ellen való orvosság).
Magyar az, aki egyként tud és akar magyar és európai lenni.
Magyar az, aki nem csak beszél a szomszéd népek közeledéséről, hanem például
Németh Lászlóhoz hasonlóan meg is tanulja nyelvüket, s megismeri kultúrájukat.
Aki „minőséget” akar, jobbítani és alakítani a magyarságot, mert tudja: „A magyarság előtt egy választás van: meghalni vagy kovász népnek lenni.”
Jó magyar az, aki a szavak mellett tevőlegesen, tettekkel bizonyítja magyarságát.
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2. fejezet
ÉSZREVÉTELEK A MAGYAR ÁLLAMISÁG ÉS NEMZETTÉ
VÁLÁS KAPCSÁN (a francia párhuzamok tükrében)
Talán nem érdektelen a magyarság nemzetté válásának történelmi előzményeit – akár a laikus szemével is – összevetni azzal a Franciaországéval,
amely ezen a téren csaknem százszázalékosan sikeresnek mondható. (Választhattuk volna összehasonlítás céljából Angliát is, de a polgárosodás
szempontjából a magyar viszonyokhoz mérten túlságosan nagy az eltérés,
vagy választhattuk volna a Magyarországgal sok tekintetben hasonló fejlődési fokozatokon átment Lengyelországot, azonban Lengyelország – háromszori felosztása miatt – a nemzetté válás folyamatát három különböző országban
élte meg).
Franciaország példáján jól látható az is, hogy milyen nagy szerepe van
egy ország életében annak, hogy földrajzilag hol helyezkedik el, történelmikulturális szempontból mit örökölt elődeitől, a szomszédokkal a hatásellenhatás miben nyilvánul meg, s egyáltalán, hogy ült Fortuna szekerén:
kegyeltje vagy mostohagyermeke volt-e annak. Ezek áttekintése segíthet a
töprengésben, hogy mikor és miben „tévesztettünk utat”, mi volt elkerülhető
és elkerülhetetlen történelmünkben, és milyen hibákat nem szabad elkövetnünk, megismételnünk a jövőben.
Az utóbbi két évszázadban mindig legyőzött és mégis győztes franciáktól
van mit tanulnunk: mentalitásban, diplomáciában, rámenősségben, hazaszeretetben és nemzeti öntudatban. Talán nem túlzás azt remélni, hogy a következő
évtizedek globalizálódó, az Európai Egyesült Államok felé haladó (halódó)
Európáját főként francia (és ébredő német) és talán orosz (erős nemzeti érzés
és érdekképviselet, nagyszámú orosz kisebbség a határaikon túl) vezérlettel
lehet – a magyarságnak is megfelelő – nemzetek Európája felé terelni. Bár
történelmünk folyamán nemigen voltunk elkényeztetve sem a franciáktól, sem
a németektől, de még az oroszoktól sem, „vigyázó szemünk” mégis jó, ha elsősorban Párizst pásztázza. Nem szolgai másolás céljából, hanem a nemzeti érdekek érvényesítése céljából, figyelve, értékelve, követve a hasznosíthatót.
Hogy megtaláljuk helyünket a „tanuljunk meg kicsik lenni” kicsinyessége és a
valóságtól elrugaszkodott álomképek között. (E mellett persze, gazdasági és
kulturális téren talán jobban lehetne hasznosítani azt a Távol-Keleten, bizonyos körökben élő szimpátiát is, mely a „legnyugatibb rokonnépnek” szól.
Különösen időszerű ez akkor, ha valószínűsíthető, hogy a minden vonatkozásban távoli, „ázsiai” rokonaink néhány évtizeden belül gazdasági fejlettségben elérik, sőt meghaladják a Nyugat teljesítményeit.
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2.1. Levédiából Szent Istvánig
2.1.1. Levédiából a Kárpát-medencébe
A 800-as évek első évtizedeiben egy később sokféle néven (hun, avar, türk,
badzsirt, madzsarya) nevezett, a magyarral azonosítható nép jelent meg az európai történelem színpadán, a Bizánci Birodalom és az Arab Birodalom szomszédságában. Erről a Kazár Kaganátus területén élt népről írta a perzsa-horezmi
Dzsajhani és az arab Ibn Fadlan és Gardézi: „A madzsarya a türkök egyik fajtája… Főnökük mintegy 20 000 főnyi lovascsoporttal nyargal … országuk fában
és vízben gazdag, bővelkedő, sok szántóföldjük van.”
Bizánci és más forrásokból valószínűsíthető, hogy a később magyarnak nevezett törzsek kb. 300 éven át tartózkodtak a Volgától nyugatra, a Kaukázustól
északra, a mai dél-orosz síkságon, ahol ogur-bolgár és szavír törzsek éltek, majd
a 650 körül létrejött Kazár Kaganátusban. A kazár állam évszázadokon át sikeres
töltötte be az ütközőállam szerepét a keletről nyugatra irányuló népmozgások és
a délről fenyegető arab terjeszkedés ellen.
Arab és bizánci hírforrások szerint a Kazár Kaganátusnak jelentős hadereje,
nagy területen fejlett mezőgazdasága, kézműipara, kereskedelme és több, nagy
lélekszámú városa (Itil, Balandzsar, Szemender) volt. A régészet tanúsága szerint
használták a nehéz forgató vasekét, s termesztettek többek közt kölest, búzafajtákat, árpát, lencsét, babot, hagymát és uborkát. A gyümölcsök közül a szőlő, alma,
dinnye és dió termett. A munkaeszközök közül előkerültek vasekék, sarlók, kaszák, lapátok, vaskapák, szőlőmetsző kések stb. Az ásatások állati csontanyaga
arra utal, hogy meghatározó volt az állattenyésztés súlya, bár még 20–25%-ban
vadászattal biztosították húsigényük kielégítését és az eladásra szánt prémeket. A
háziállatok 75–80%-át szarvasmarha, ló, juh, kecske és sertés képezte. Kézműiparuk is fejlett volt, különösen a fegyverkészítés és az ötvösművészet. Kereskedelmük erre és a közvetítő kereskedelemre épült. Városaikban nyoma van a keresztény, mohamedán, később a zsidó vallás gyakorlását bizonyító imahelyeknek,
templomoknak. A vezetőréteg, vagy annak egy része a 800-as években felvette a
zsidó vallást. A tömegekre jellemző, meghatározó vallás azonban a természetimádó lehetett, bizonyos számú keresztény, mohamedán és zsidó mellett.
A Kazár Birodalomban megerősödő „madzsaryak” eredetéről, sajnos, kevés
bizonyosat tudunk (részletesebben l. A magyarság eredete c. pontban). A szaktörténészek és a nyelvészek munkáiból tudjuk, hogy egy nép, egy nyelv nem születik
egyik napról a másikra. A becslések szerint olyan egyedi, a többitől nagymértékben eltérő nyelv kialakulásához, mint a magyar, legalább 1000 év, de esetleg ennél
is több idő szükséges. Vagyis a gyökerek legalább az időszámításunk előtti évezredre, helyileg még a köd homályába nyúlnak vissza. A Kazár Birodalom kialakulásában betöltött szerepüket, az ott megélt alá- vagy mellérendeltségi fokot nem
ismerjük. Azt azonban igen, hogy a védelmi feladatok mellett az adóztatásban is
részt vettek és a 830-as évektől felkéréses hadi vállalkozásokban is szerepeltek a
frankok és a morvák megbízásából (852: Német Lajos császár harca, fia,
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Karlmann ellen. 881: Szvatopluk morva fejedelem oldalán harcoltak a frankok
ellen, 892-ben viszont Arnulf frank király megbízásából a morvák ellen). A Kárpát-medencét tehát jól ismerték, megismerésének már csak az ottani, igen laza
hatalmi viszonyok miatt sem lehetett akadálya. A honfoglalás szempontjából – a
megfelelő földrajzi-természeti környezet mellett – ez utóbbi körülménynek is jelentős lehetett a szerepe.
A „madzsaryak” útja a Kárpát-medencébe a Levédia–Etelköz–Kárpát-medence útvonalon, Kijev érintésével történt. Egyre inkább valószínűsíthető,
hogy a „megsemmisítő besenyő támadás” inkább csak lehetséges veszélyforrás, vagy az áttelepedés szempontjából sürgető hatású, váratlan, de védhető
közjáték lehetett. Nagyon valószínű, hogy maga a honfoglalás előre megtervezett lépés volt és – a honfoglalók lélekszámát, a csaknem zökkenőmentes
„helyfoglalást” és a későbbi gyors megerősödést tekintve – körültekintően
végrehajtott hadműveletnek tűnik. Ismerve a Kazár Birodalomban fennálló
viszonyokat és a magyarság későbbi, Kárpát-medencei történetét, alantas és
aljas szándékú, gonoszkodó beállításnak kell tekinteni a „nomád hordákról”, a
családok nélkül érkező, tönkrevert (nyereg alatt húst puhító, vérszomjas és
vérivó), maroknyi csapatról szóló leírásokat.
A Kárpát-medence emberi életre vonatkozó régészeti leletei mintegy
150 000 évre vezethetők vissza. Kedvező természeti adottságú, de hatalmi
szempontból mindig rendkívül „huzatos” helyvolt. Sok nép próbálkozott a letelepedéssel, keveseknek sikerült. Így, a teljesség igénye nélkül éltek itt: illírek,
trákok, kimmerek, szkíták, kelták, dákok, rómaiak, markomannok, kvádok, szarmata-jazigok, roxolánok, keleti gótok, alánok, vandálok, hunok, nyugati gótok,
gepidák, longobárdok, herulok, szkirek, avarok, szlávok, frankok. Közülük rövidebb-hosszabb időre, a szkítáknak, keltáknak, a dákoknak, rómaiaknak, hunoknak, gepidáknak és az avaroknak sikerült (az egész medencére vonatkozóan
főként a hunoknak és avaroknak) a megtelepedés.
2.1.2. A honfoglalásról
A honfoglalás során a magyar törzsszövetség 895-ben komolyabb ellenállás
nélkül vonult be a Kárpát-medence ÉK-i és középső részeibe. Harcokra csak a
bolgár végeken, Erdélyben és a Maros-mentén, s kisebb csetepatékra később
(Arnulf frank császár halála után, 900-ban) a Dunántúl birtokba vételekor került
sor. A morvák kiszorítása 902-ben a Nyitra-Garam térségből sem járt nagyobb
harci cselekményekkel.
A honfoglalók lélekszámát 400–500 ezerre becsülik, míg az itt talált avarszláv népesség lélekszáma 200 000 lehetett (bővebben l. Für Lajos: Magyar sors
a Kárpát-medencében c. tanulmányában). Ilyen arányoknál érthető a magyar
nyelv megmaradása, szemben pl. a bolgár-türkök szlávbeolvadásával, nyelvcseréjével. Az itt talált népesség nagyobb része avar eredetű lehetett, hiszen a Nagy
Károlytól elszenvedett vereség a honfoglalás előtt csak 90–100 évvel korábban
történt, s a frankok és bolgárok csapásai nem érintették az Avar Birodalom egész
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területét, de az érintett területeken sem mészárolhattak le mindenkit. Szláv népesség jelenléte is bizonyított, a morva-szlávoké ÉNy-on és szórványokban a
Dunántúlon, a bolgár-szlávoké Erdélyben (a jellegzetesen szláv hamvasztásos
temetők száma nem jelentős).
A törzsek elhelyezkedésére a szállásnevek alapján lehet következtetni. E szerint Álmos és Árpád vezértörzse a Csepel-szigeten és a Duna-mentén, Előd fia
Szabolcs a Vértes és a Fertő-tó környékén, Ond vezér törzse Csongrádban, Kurszán törzse Pest–Pilis–Solt–Kiskun megyékben, Tas (Lél) a Bodrog környékén,
Huba törzse a Dunától északra és Töhötöm (Tétény) törzse a későbbi Pestmegye egyes területein telepedett le. Az első 3 év eseményeiről nincs hír. Valószínű, hogy a letelepedés, elhelyezkedés, berendezkedés mellett a szűkebb és
tágabb környezettel ismerkedés és a honfoglalás során elszenvedett, valamilyen
fokú veszteség kiheverése lehetett a feladat. Közben persze gondoskodni kellett
egy esetlegesen délről (Bizánc, Simeon cár Bolgárországa, besenyők) érkező
veszély elhárítása céljából a harci készültség fenntartására is. A gyors erőre kapást jelzi, hogy 899-ben már Arnulf császár oldalán győznek Brentánál I.
Berengár olasz király ellen, majd visszatértük során – Arnulf császár 900-ban
bekövetkező halála után – megszállták a Dunántúlt. A morvák 902-es kiszorítása
a honfoglalás befejező mozzanatát jelentette.
A Kárpát-medencében megtelepedett magyarságnak – az állattenyésztés
szempontjából – lényegesen kisebb volt a mozgástere, mint korábban. Valószínű, hogy az állattenyésztés vezető szerepe megmaradt, de a földművelés szerepe
jelentősen nőtt. A legfontosabb háziállatok: a ló (valószínűleg taki fajta), a juh
(racka), a kecske (magyar tincses), a szarvasmarha (szürke marha), a sertés (szalontai fajta), a tyúk (ugartyúk), a parlagi lúd, a kutya (agár, kuvasz, puli, komondor, kopó). Az állatnevek és az állattartással kapcsolatos nevek török eredetűek.
Túlnyomórészt ugyancsak török eredetű – a földműveléshez kapcsolódóan –
számos megmunkáló eszköz, művelet és növényfajta neve: eke, kapa, lapát,
sarló, kasza, őröl, búza (tönke, tönköly), köles, árpa, zab; gyümölcs-fajták, mint:
szőlő, alma, körte, őszi barack, dió, cseresznye, szilva. Ismerték és termesztették
a honfoglalás korában a zöldségek közül: a lencsét, a borsót, a sárgadinnyét, a
görögdinnyét, a lopótököt és a vöröshagymát.
Az állattenyésztés és földművelés mellett nem hanyagolták el a vadászatot és
halászatot sem. Az Isten áldotta, természeti szépségekben, javakban és kincsekben
gazdag Kárpát-medencében erre bőven volt alkalom. Az élelemre nagy szükség
volt, hiszen a népesség szépen gyarapodott. Becslések szerint az ezredforduló
táján a népesség száma meghaladta az 1 milliót. A kézműveseket a fegyverkovácsok, ötvösök és bőrművesek képviselték, rájuk nagy szükség volt a szépen gyarapodó népesség és a gyakori kalandozások anyag- és eszközigénye miatt.

2.1.3. A kalandozásokról
A kalandozások nem voltak központilag irányított vállalkozások. Az egymástól (beleértve a nagyfejedelem törzsét is) laza függésben élő törzsek vállalkozó kedvű harcosai képezték a sereget, amelynek élén tekintélyes törzsi vezé61

rek, de a források szerint sosem fejedelmek álltak. Az egyes törzsek súlya, jelentősége azután az évek folyamán – a honfoglalás során az egyes törzseknél elszenvedett veszteségek, a kalandozások során szerzett vagyon, illetve az ott elszenvedett emberveszteség, otthoni gazdasági tevékenység, vagy éppen sikeres
házassági kapcsolatok következtében – jelentősen megváltozott.
904-ben meghalt Kurszán, Árpád társfejedelme, akit a bajorok egy közös lakoma során meggyilkoltak. 907-ben a támadó frank sereg ellen a mai Pozsonynál
jelentős győzelemmel véget ért csatában vagy azt követően, eltávozott az élők
sorából Árpád nagyfejedelem is. Meglepő, hogy a juniorátus, vagyis hogy a család
legidősebb férfi tagja az utód, szokásjogát mellőzve, utódjául a bő választékból
(Tarhos, annak fia Tevel, második fia: Üllő, annak fia Tas, harmadik fia: Jutas,
annak fia Fajsz, s legkisebb fia Zolta vagy Solt) a még szinte gyermek Zoltát jelölte. Meglepő és érdekes az is, hogy a későbbiekben egy királyunk sem viselte az
Árpád nevet. A jelölés valószínűleg nem nyerte el a törzsek tetszését, mindenesetre tény (Tevel fia, Tormás herceg és Bulcsú vezér 948-as bizánci megkeresztelkedésekor elmondottakból derült ki), hogy 948-ban Fajsz is nagyfejedelem
volt. Zoltát 955-ben egyenes ágon fia, Taksony követte a nagyfejedelmi székben.
A kalandozásokkal kapcsolatban naiv és tájékozatlan beállítás: a magyarok
csak kalandoztak, az itt talált népeket pedig dolgoztatták. Ebből annyi igaz, hogy
maguk a kalandozó harcosok otthon valóban nem dolgoztak. Nyilván nem végeztek kétkezi munkát a törzsek vezetői, s a meggazdagodott családok tagjai
sem. A munkát végzők között találjuk a szegényebb rétegeket, a harcból kiöregedett és meg nem gazdagodott harcosokat, s a kalandozások során ejtett foglyokat, szerzett rabszolgákat. Párhuzamok alapján valószínű, hogy az itt talált
népességre idővel hasonló elvek voltak érvényesek, mint a betelepülőkre, vagyis
ők is a fentiek szerint rétegződtek.
Nem ismerjük az állattenyésztők-földművelők arányát, nem ismerjük a kalandozásokban résztvevők arányszámát sem, nem is beszélve a törzsek közötti
megoszlásról. Becslések szerint 1–2 ezer, jelentősebb vállalkozásoknál talán 5–
10 ezer harcos is nyeregbe ült.
Egy-egy út technikai, „logisztikai” szempontból sem volt kis teljesítmény.
Több hónapos, néha akár féléves távolmaradás, több ezer km-es lovaglás, folyókon átúsztatás, idegen terepen váratlan csapdahelyzetek, élelmezés, szállás stb.
Elképzelhető és kiszámítható hogy csak nyílhegyből, tömlőkből (tárolásra és
úsztatáshoz), induláskor szárított húsból stb. milyen mennyiségekre volt szükség. Általános gyakorlat volt a tartalék ló vitele is, hiszen az óriási távolságok
miatt és a váratlan meglepetéseken alapuló, villámgyors hadmozdulatoknál betanított lovakra nagy szükség volt, másrészt számolni kellett a veszteségekkel is.
A kalandozók harci teljesítménye sem lebecsülni való: 85 év alatt 43 hadjáratból 35 sikeres volt. Legmesszebbre az Atlanti-óceánig, Dániáig, Spanyolországig
jutottak. „Megbízásos” minőségben, szövetségesként a legtöbbször Szászországban, Bajorországban és Dél-Franciaországban jártak. Az említett 852., 881., valamint a 892. és 899. évi felkérések vállalásai után 906-ban a szláv dalamancokkal a
szászok ellen harcoltak. 907-ben a frank–bajor szövetségesek támadtak, de Po62

zsonynál veszítettek. Válaszként a kalandozók 908-ban Szászországra támadtak.
914-ben Arnulf a magyarokhoz menekült. 921–22-ben és 924-ben Berengár király
hívta be a magyarokat a belső lázadók ellen. 927-ben a pápa öccse, Péter márki a
meghívó fél, 935-ben Bajorország és itáliai Hugó király a szövetséges, 940-ben
szintén Hugó király Alberich őrgróf ellen. 947-ben II. Berengár kért segítséget,
954-ben az Ottó király ellen lázadó Liudolf herceg és veje a megbízó.
A vereséggel járó 955-ös augsburgi csata előtt Arnulf híve, Schleiern gróf kért
támogatást a magyaroktól. A viszonylag nagy sereggel (5–15 ezer fő) érkező magyarokra I. Ottó király (a későbbi császár) mért – kölcsönösen elszenvedett nagy
veszteségek közepette – súlyos csapást, amennyiben elfogta és kivégeztette Lehel
(Lél), Bulcsú és Súr vezéreket. (Ha ez a csata a nyugati leírásoknak megfelelően
megsemmisítő erejű lett volna, akkor a határ nem maradhatott volna még közel 20
évig az Enns folyónál (sőt, megkísérelték volna a magyarság felszámolását, megfogadva a kordobai arab kalifa, III. Abd al-Rahman I. Ottónak tett javaslatát: „… a
magyarok népét ki kell irtani”). Világossá vált, hogy kiismerték harcmodorunkat,
és a korábbiakkal ellentétben képesek voltak erőik összefogására. Így a kalandozások útja nyugat felé lezárult. Keletre, a Balkán és Bizánc felé még voltak zsákmányszerző utak, de a 970-es vereség ez irányban is megálljt parancsolt. A külső
változásokat Taksony nagyfejedelem (955–972) is megtapasztalta, aki még hercegként maga is részt vett itáliai és bizánci kalandozásokban, s talán a szászországi
hadjáraton is jelen volt.
A sikeres kalandozások mögött az európai erőviszonyokat jól ismerő, azok
változását helyesen felmérő, tájékozott vezetőrétegre volt szükség. A 960-as
évektől azt kellett látniuk, hogy I. Ottó császár Németországa megerősödött
(német-római császárként Itália ura). Fia, a még I. Ottó életében, 967-ben császárrá koronázott II. Ottó 972-ben családi kapcsolatba került Bizánccal, amely a
bolgár állam 971-es meghódítása után jelentősen megerősödött. Északon a csehek és lengyelek vezető rétege keresztény, s a német-római császár hűbérese
volt. A kör bezárult a pogány magyarok számára. Talán Taksony indíttatására,
de már Géza nagyfejedelem (972–997) intézkedése folytán, a császár hívására
973-ban küldöttség indult Quedlinburgba, I. Ottó császár birodalmi gyűlésére, a
kereszténység felvétele céljából.
A kalandozások célja ma is vitatott. „A rabló hadjáratok”, vagyis a kétségtelen
zsákmányszerzés mellett egyre több hadjáratról derül ki, hogy szövetségesként
szerepeltek az akkoriban igen gyakori frank, illetve német, olasz, francia belviszályokban. Zsákmányszerzés vagy a zsákmány visszaszerzése volt-e azon kolostorokba vezető út célja, amelyeket még Nagy Károly ajándékozott meg az avaroktól elrabolt 16 társzekérnyi kinccsel? (l. Fehér Mátyás Jenő: Az avar kincsek nyomában) Jogos válaszkérdés, hogy az avar kincsek meg honnan, milyen útonmódon kerültek az avarokhoz. Itt a mea culpára szoktatott-kényszerített polgár
megáll, pedig innen is van tovább kérdés: hát az avarok által megszerzett vagy
készített kincsek miből, honnan, hogyan keletkeztek? Valószínűleg: nem mind
törvényes úton, nem mind törvénytelen úton, vagyis csak a törvényes-törvénytelen
arányon, s az erő-hatalom „jogain” lehetne vitázni. (Kérdés az is, miért csak a
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magyarok esetében merül fel ilyen élesen a „rabló” jelleg? Ismerjük a nagyjából
egyidejű arab, germán, viking „kalandozásokat”, korábbról akár Nagy Sándor
vagy Róma emberpusztító hódításait vagy későbbről a „nyugati kultúra elterjesztését” gyarmatosítás címen. Még szomorúbb és elgondolkodtatóbb, ha ezeket a kétmércés megállapításokat éppen magyarok teszik.) Összegezve talán elmondható,
hogy a kalandozások elsősorban zsákmányszerző (arany-, ezüstpénz, kincsek,
értékes ruhák, gyakran foglyok és váltságdíjak) vállalkozások voltak, többnyire a
feudális széttagoltság állapotában lévő nyugati világ belviszályaira építve, egymással hadakozó fejedelemségek, királyságok felkéréseinek eleget téve. Jelentősebb avar maradéknépességet é s avar-magyar rokonságot feltételezve, korábbi
avar-bajor vagy avar-frank rokonsági kapcsolatokat bizonyítva, szerepe lehetett az
avar kincsek visszaszerzési motívumának is. Bár a kalandozások zsákmányszerzési jellegére – mai szemmel – nem lehetünk büszkék, a kalandozó magyarság nemzetközi erőviszonyokban tájékozódó készsége, és a kivitel magas fokú előkészítőszervező készsége mindenképpen elismerésre méltó. Egy évszázadig támadások
nem érték a Kárpát-medencét, a megerősödés jó alapot nyújtott a továbblépésre.
Hosszú távon azzal a tanulsággal szolgált, hogy az erő mellett tájékozottságra, az
erőviszonyok helyes felmérésére, jó diplomáciai érzékre is szükség van.
Ez a diplomáciai érzék – bár nem mindig finom kiszerelésben – Géza nagyfejedelemnél megvolt. A quedlinburgi követküldés eredményeképpen Géza fejedelem és családja megkeresztelkedett, fiával együtt az István nevet véve fel. Fiának
neveltetését a Cluny Apátság szellemiségét terjesztő missziós papokra bízta,
köztük a legnevesebbek egyikére, Adalbert prágai püspökre. Diplomáciai érzéke
és talán szerencséje folytán sikeres volt házassági politikája is: III. Ottó császár
unokahúgát, a bajor Henrik herceg (aki később szintén császár lett) húgát, Gizellát kérette nőül fia számára. Esztergomban kővárat, palotát és templomot építtetett. Körültekintő előkészítő munkájával „behozta” Erdély urának, Gyulának és a
Maros-vidék urának, Ajtonynak korábbi, bizánci megkeresztelkedésükkel szerzett előnyét és lehetővé tette fiának a népe megmaradásához szükséges nagy
fordulat végrehajtását.
2.2. A franktól Franciaországig
Franciaország múltja a Frank Birodalomban gyökeredzik. Nagy Károly fia,
Jámbor Lajos, (szintén német-római császár) 817-ben, majd 838-ban felosztotta
birodalmát, s a 843-as megerősítés után a Frank Birodalom nyugati részéből
megszületett II. (Kopasz) Károly Franciaországa, a keleti részből I. (Német)
Lajos Németországa és a déliből pedig I. Lothar Itáliája.
2.2.1. A franktól Nagy Károlyig
A frank állam (486–817) létrehozói, a frankok már 358-ban római szövetségesek a frankok legerősebb törzse, a száli ág révén, erről törvénykönyv maradt
az utókorra. 496-ban a Római Birodalomba betelepült germán ripuári és száli
frank törzsek felvették a kereszténységet, s fokozatos romanizálódás (a rómaiak
nyelvének és kultúrájának legalább részleges átvétele) mellett, Gallia északi
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részét is elfoglalva, Chlodvig király (482–511) hódításaival (alemannok, burgundok, nyugati gótok legyőzése) alapozták meg királyságukat, s a további terjeszkedést. Erre utódai, a Meroving királyok, majd az őket Martell Károllyal
(714–741) követő Karoling uralkodók alatt került sor. A betetőzést a már németrómai császár Nagy Károly (768–814) végezte el, akinek birodalma a későbbi,
csaknem teljes német, francia és olasz területeket magában foglalta, megnövelve
őrgrófságokkal (mint pl. Pannónia).
A frank állam keletkezésekor Európa születésénél lehetünk jelen, s a születő
frank állam a későbbi Európa (egyelőre „a Nyugat”) elsőszülöttjének tekinthető. A
világ gazdasági és hatalmi súlypontját hosszú évszázadokra Délről Nyugatra áthelyező új képződmény, EURÓPA kialakulásának legfontosabb összetevői:
romanizált, vagyis a rómaiak nyelvét és jogrendjét átvevő, és nem romanizált
barbár (először germán és kelta) törzsek, a Római Birodalom maradványai és a
kereszténység. A megújulásra képtelen Római Birodalmat a romanizált és kereszténnyé lett barbár törzsek, valamint a barbár hunok, szarmaták, alánok, germán vandálok, gótok stb. sorozatos támadásaikkal felőrölték és felbomlasztották.
A barbárok új színt, erőt, fegyelmet, szokásjogot hoztak, ami módosulva ráépült, keveredett, egymásra hatott a felbomló Római Birodalom kultúrájával. Az
első időszak elkülönülése után századokon átívelő szerves fejlődés során alakult ki
a kaotikus és anarchikus viszonyokból a hűbérbirtokra (feudumra) épülő, az előzőektől merőben más, feudális rendszer, mégpedig a kereszténység, a pápaság, az
egyház döntő közreműködésével. Hogy Európa Európa lett, s nem Kelet valamelyik despotikus birodalma, abban a hatalmi szempontból kiegyenlítő-ellensúlyozó
szerepet játszó pápaság intézménye, valamint a keresztény erkölcs és a keresztény
kultúra (kolostorok, teológia, filozófia, tudomány, állami adminisztráció stb.) játszott döntő szerepet. Ezek nélkül Európa vagy az egymással marakodó fejedelemségek anarchiájába süllyedt volna, vagy csak egy Kína, iszlám és Bizánc típusú,
erősen központosított, bürokratikus, katonai képződmény lehetett volna. Az európai fejlődésre jellemző természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, hatalom-szétválasztás nélkül Európát a föld részleges, vagy teljes állami tulajdona, az
autonómia nélküli, függő városok és vékony, nem sok vizet zavaró polgári rétegek
jellemezték volna, ami viszont Kína és az iszlám bürokratikus-katonai, központosított államfelépítésének volt a lényege.
2.2.2. A frank államról röviden
Franciaország létrejöttéig (843 körül) ez a folyamat a frank állam négy évszázados történelméhez köthető. Ez a folyamat a kezdeti, tipikusan germán „kíséretrendszer” (az uralkodóhoz kiválasztás útján személyesen kötődő birtokos
„kíséret”, amely a közvetlen védelem mellett az ügyeket, hivatalokat is ellátta)
lazulásával indult, majd a korábbi római népesség egyházi, később világi vezetésének fokozatos összeolvadásával, egyúttal a néprétegek keveredésével folytatódott. Támogatták az egyházat, átvették a római jog lényeges elemeit, ami az
egyház viszonttámogatása révén a hűbéri rend megerősödését hozta magával. A
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hatalom alapja a birtokolt földterület nagysága lett, a legnagyobb birtokkal a
király rendelkezett.
Nagy Károly, a római császárrá lett frank uralkodó, a régi frank közigazgatási
egységek (gau) megtartásával grófságokra osztotta fel a birodalmat, a grófokat
királyi küldöttekkel ellenőrizte. A közhatalmat a gauk népgyűlése helyett birodalmi törvényekkel (capitolare) gyakorolta, de korlátozott mértékben még a földközösségi törvényszékeknek is volt hatáskörük. Kultúrát segítő-támogató tevékenységét az udvarába hívott jelentős teológusok, költők, művészek jelentették
(„Karoling-reneszánsz”), mint az angolszász Alkuin, az itáliai Aquilejai Paulinus, a Pisai Petrus, a történetírók: a longobárd Paulus Diaconus, életrajzának
írója Einhard és Nithard.
Halála után a központi hatalom mindhárom utódállamban – az egyházi és világi főurak növekvő hatalma miatt – meggyengült. A feudális tagozódás, a vazallusi rendszer mintaszerűen kiépült, s jellemző volt rá, hogy az „én vazallusom
vazallusa nem az én vazallusom.”
A hűbérúr földbirtokot és védelmet adott hűbéresének, vazallusának, aki
ezért hűséggel és fegyveres szolgálattal tartozott. A „szerződést” nagy nyilvánosság közepette kötötték. A ceremónia során a hűbéres fél térdre ereszkedve
kezet fogott hűbérurával, s egymásnak kölcsönös hűséget fogadtak. A hűbéres,
szintén hasonló feltételek mellett, hűbérúrrá is válhatott. Az ő vazallusa azonban
már nem kötődött szorosan az eredeti hűbérúrhoz.
Mindenesetre mindenki tartozott valakihez, s a vazallusi, kölcsönösségen alapuló, nyilvános szerződés kölcsönös betartásának komolyságát, súlyát a nagy
nyilvánosság mellett az egyházi háttér, a kialakult közerkölcs, a lovagi erkölcs
biztosította.
A 987-től uralkodó Capetingek alatt sem változott a helyzet: Franciaország a
királyi földbirtokon alapuló, központi hatalomhoz lazán kötődő, csaknem önálló
hercegségekből, grófságokból, részfejedelemségekből állt. Ezek elég nagyok,
gazdaságilag elég erősek ahhoz, hogy önálló, egymással is versengő udvartartást
vigyenek az építészetben, a zenében és az irodalomban. A térség népeit általában
jellemző előnyök, vagyis – a római „örökség” és a kereszténységre viszonylag
korán áttért barbár népek találkozása, s a gazdasági fejlődés szempontjából előnyös földrajzi környezet, benne egymásra ható, egymást serkentő kulturális térségekkel – mindezek közrejátszottak abban, hogy a francia kultúra korán életre
kelt, s korán az európai kultúra egyik meghatározó elemévé vált. A francia nyelv
megjelenésének kezdetét a tours-i zsinat jelentette, amikor elrendelték a latin
nyelv helyett a „lingua romana rustica” (ófrancia) használatát. Az első nyelvemlék a strassbourgi eskü 842-ből, az első verses próza a Szent Eulália dicsérete
881-ből. Fejlődött az ezen a tájon akkor még ritka kőépítés is, kastélyok és templomok formájában. A fejlődés motorja a kultúra és tudomány területén kezdetektől az egyház volt, ezen belül is a 6. században, Itáliában, a Nursiai Szent Benedek által alapított bencés szerzetesek hálózata, amelynek egyik első láncszeme a
reimsi Szent Remig kolostor (Reimsben keresztelték meg 496-ban Chlodvig
frank királyt) és sokadik a 910-ben alapított, később nagy egyházi és világi vál66

tozásokat előidéző Cluny apátság volt. Európa ébredezett, de a szellemi és anyagi kultúra központjai ekkoriban még Konstantinápoly, Alexandria, Thesszaloniké és Antiochia voltak.
2.2.3. Változások a 11. században
A 11. században az alaphelyzet változatlan. A királyi hatalom jóformán csak a
7000 négyzetkilométernyi Ile de France-ra terjedt ki, a királyi birtokok – hűségért
cserébe – csökkentek, ezzel párhuzamosan csökkent a hatalom hatósugara is.
Nagy a széttagoltság a tartományok irányában, valamint a vazallusok rendszerében. Azonban valami figyelemre méltó változás figyelhető meg a több évszázados
feudális átalakulás folytán. A városok fejlődésnek indultak azzal, hogy már nem
csak a közeli falvakkal, hanem egymással, sőt szomszédos grófságokkal is kereskedtek. Így került az élbolyba többek közt Párizs és Orleans, a vízi utat is hasznosítva. A nagy hűbérurak ellenezték, a királyok két okból is támogatták ezt a folyamatot: az adókon és árumegállítási jogon keresztül növekvő bevételhez jutottak, illetve – szükség szerint támogatva a küzdő feleket – megakadályozták egyrészt a városok „túlzott” önállósulását, másrészt a hűbérurak túlzott megerősödését. Egyes városok (Maus, Worms, Cambrai) már 1070 és 1077 között kiharcolták
a korlátolt jogú városi önkormányzatot.
Cluny szelleme e közben élt, hatott, de lassan terjedt. A papság elvilágiasodása
elleni és a püspökök pápai kinevezéséért folytatott harcban szellemi és gyakorlati
támogatást jelentett a cluny szellemű lotharingiai kör, amelynek kiemelkedő tagja
volt a térségből származó, a normannok ellen „szent háborút” (ez a keresztes háborúk csírája) hirdető IX. Leó pápa, akinek segítője az ugyanitt bencés
Hildebrand, a későbbi VII. Gergely pápa volt. A pápaság hatalmát oly mértékben
megnövelték, hogy VII. Gergely és II. Orbán sikerrel vette fel a harcot IV. Henrik
császár ellenében. A wormsi konkordátum (1122) szerint a püspökök kinevezése
és a gyűrű átadása végül is a pápa jogköre lett, de a német püspököknek a jogart a
császár nyújthatta át.
2.3. Szent Istvántól III. Béláig
2.3.1. Szent István Magyarországa
A keresztény Magyar Királyságot a szentéletű, uralkodásra termett, szerencsénkre hosszú életű Szent István királyunk alapozta meg. Őszintén és mélyen
vallásos életet élt, korának vallásos uralkodóképét valósítva meg, hasonlóan a
kortárs uralkodókhoz: II. (Szent) Henrik király (majd császár), a kijevi Nagy
Szent Vladimir, II. (Jámbor) Róbert francia király vagy a cseh Szent Vencel és a
szerb Szent Vladimir. A legtöbb uralkodó előtte és utána is nehezen birkózott
még az írással-olvasással is, Szent István írt és olvasott latinul, „grammatikát tanult”, kiváló tanítómesterei segítségével szerezte meg a korában szokatlanul magas műveltséget. A fiának írt „Intelmei” mai szemmel is tiszteletre méltó munka
[hasonlóan művelt uralkodó volt III. Ottó császár, aki görög költeményeket is írt,
vagy a francia II. (Jámbor) Róbert király, aki irodalomban és zenében is járatos
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volt, de pl. II. Konrád német császár nem ismerte a betűket]. Uralkodásra termettségét határozott intézkedései és a végeredmény, az életképes Magyar Királyság
megszületése bizonyította.
Az 1000. karácsonyi koronázáshoz a koronát és az apostoli keresztet, III.
Ottó támogatásával, II. Szilveszter pápától (a francia Gerbert püspök, korának
egyik legnagyobb tudósa) kapta. A magyarság utóbbi félezredében „elpártolt
szerencse” számbavétele mellett a szerencsés eseteket sem szabad felednünk (a
szerencse mögött egyébként, mint ahogy a balszerencse esetében is, csak részben van szerencse, mögöttük valahol meghúzódik a politikai tehetség, a kiváló
helyzetfelmérő és -értékelő készség megléte vagy hiánya). Ez esetben szerencsés, hogy III. Ottó császár Gizella királyné révén rokon, másrészt ő is és utódja, a szintén rokon II. Henrik császár ekkoriban itáliai ügyekkel, hadjáratokkal
volt elfoglalva. Így a császári támogatás a – csehektől, lengyelektől eltérően –
nem járt együtt a hűbéri alárendeltség kikényszerítésével 30 év múlva jelentkezett „ez ügyben” II. Konrád császár, de István király Pozsonynál megsemmisítő vereséget mért rá.
Királyi szinten az összehasonlítás, a „felzárkózás” szinte tökéletes volt, annál
nagyobb volt kezdetben a különbség az állam szervezettségi szintjében. István
király a mai korban is irigyelt, s követendő mérlegelő-értékelő bölcsességgel járt
el: nem vakon másolt, hanem csak a hazai adottságoknak megfelelő, jól bevált
megoldásokat vette át. Így pl. figyelembe vette a meglévő törzsi elhelyezkedést,
a népesség megoszlását, a korábban épült várak, földvárak helyét stb. és 45 megyei központot jelölt ki, vezetésükkel a comeseket, az ispánokat bízta meg. A
királyi jövedelem kezelése az udvarispán, a későbbi nádor feladata lett. A bajor
udvarból kancelláriaírnokokat hozatott. Tanácsadó szervezetként létrehozta az
egyházi és világi nagyok tanácsát. Megalapította a pannonhalmi bencés apátságot, 8 püspökséget (Csanád, Bihar, Eger, Vác, Veszprém, Pécs, Győr, Gyulafehérvár), 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) létesített. Esztergomban még Géza
fejedelem alapította a Szent István első vértanú emlékére emeltetett templomot,
István király 1010 körül kezdte építtetni a Szent Adalbert érseki főszékesegyházat, a fehérvári bazilikát és egy harmadikat Budán. Sok-sok százat építtetett az országban, minden 10 falunak egyet. Első törvénykönyvét 1000-ben, a
másodikat 1030-ban adatta ki.
Mindezek közben kardja sem nyugodott. 997-ben Koppány lázadását verte le,
nem idegen ország, hanem csak idegen (német, olasz, francia) lovagok segítségével. Valószínű, hogy lázadó törzsfőkkel később is akadt dolga. Leverésükkel
az ország széthullását akadályozta meg, vagy legalábbis a Franciaországban
jellemző, majdnem önálló részfejedelemségek kialakulását. Részt vett a Géza
fejedelem vállalta bizánci–bolgár háborúban II. Baziliosz bizánci császár oldalán
az első, 996–1004-es háborúban (ennek keretében 1004-ben legyőzte Ajtonyt), s
a második, 1014–1018-as hadjáratban (így támadást onnan nem várhatott, s a
bizánci jó kapcsolat ellensúly lehetett a német hatalmi súllyal szemben). Élete
vége felé az erdélyi gyulák országrészét hódoltatta, 1030-ban pedig a már említett II. Konrádra mért súlyos vereséget és foglalta el Bécset.
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Nagy gondot fordított a jövőre, egyetlen fia, Imre herceg neveltetésére (a források szerint korábban egy Ottó nevű fia meghalt), akit Gellért velencei szerzetesre
bízott. Tapasztalatait, tanácsait a híres „Intelmei”-ben rögzítette: az apostoli és katolikus hit megtartásáról, az alattvalók szeretetének elnyeréséről, az uralkodók kötelességeiről, a „vendégek és jövevények befogadásáról”, akik „mind a királyi udvart
ékesítik és felmagasztalják, és megfélemlítik a kívülről valók önhittségét”, a követendő nemes emberi tulajdonságokról, mint irgalmasság, türelem, szelídség, tisztességtudás, ugyanakkor erő („Légy erős”). A szolgálva uralkodó keresztény király
eszmeköre ez, teljes összhangban a Lyon környéki Cluny Apátságból kisugárzó
szellemiséggel, amelynek jelentősége messze túlmutat az apátság falain.
A 910-ben alapított bencés Cluny Apátság szerzetesei, Odilo apát vezetésével
visszatértek a Nursiai Szent Benedek megalkotta szigorú szabályokhoz. Az
elvilágiasodás ellen a papi fegyelmet, a befelé fordulást, a mély hitéletet hirdették.
Példát mutató életvitelük az arisztokrata családok gyermekein keresztül mind szélesebb körben terjedt el, miközben Odilo apát vezetésével, a kolostorok széles
körét maguk mögött tudva, a cselekvés mezejére léptek és megtagadták a világiak
befolyásának (kinevezések, adók) addigi gyakorlatát. Az uralkodóval szemben a
pápát támogatták, sürgették az egyház belső reformját, többek közt a papi nőtlenség (cölibátus) elterjesztését, a püspökök kinevezésének pápai hatáskörbe rendelését, s hatást gyakoroltak a lovagi szellemiségre is.
Szent István nem csak ismerte a cluny szellemiséget, de levelezett is Odilo apáttal. Átélte és tűzzel-vassal terjesztette ezt a szellemiséget, mert szorított az idő. Mint
később annyiszor, most is erőltetett ütemű átállást, felzárkózást kellett véghez vinni.
Áldozatok, veszteségek jelzik az utat, fájók, pótolhatatlanok. A megjelenő egyházi
zene (gregorián énekek, énekiskolák Esztergomban és Székesfehérvárott) gazdagított, a feledésbe száműzött ősi magyar zenével, énekekkel, hősi énekekkel, eposzokkal viszont szegényebbek lettünk. A sürgető körülmények miatt a pogány múlttól
éles elhatárolódás megfosztott bennünket a minden nép számára fontos gyökerektől,
az eredet, az őshaza, a törzsi múlt és kultúra ismeretétől.
A keresztény Magyarország bölcs helyzetértékelésre épített, a nagy körültekintéssel és kemény kézzel létrehozott alkotás nem ingott meg a halála utáni
évtizedek viharaiban sem. Sem a Szent Istvánt követő Orseolo Péter (leányágon
Szent István unokája), sem Aba Sámuel (Szent István sógora), majd a visszatérő
Orseolo Péter uralkodása alatt, s az azt záró Vata-féle pogánylázadásban (amikor
Gellért püspök is életét vesztette). Sem az általa megvakíttatott, lázadó Vazul
száműzetésből hazatérő fiainak: I. András és I. Béla uralkodása idején. I. András
(1047–1060) érdeme a tihanyi bencés apátság alapítása, de felesége révén (a
kijevi Nagy Jaroszláv lánya) része volt a visegrádi és szávaszentdemeteri (a római Sirmium) ortodox szerzetesrend létesítésében és a tihanyi barlanglakások
betelepítésében is.
A „beilleszkedést” segítette elő (igaz, később a veszedelmet hozta nyakunkra), amikor I. András Salamon fiának III. Henrik lányát kérte, s kapta feleségül.
I. Béla (1060–1062), a kiváló hadvezér Szekszárdon alapított bencés kolostort,
egyik lányát Zvojnimir horvát királyhoz, a másikat I. Ottó morva herceghez adta
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feleségül. I. Béla után Salamon király (1063–1074) következett, német barátsága
veszélyt hozott az országra, de a belharcokból I. Géza (1074–1077) került ki
győztesen. Nevéhez az utolsó pogánylázadás (Vata fia János) leverése, s a váci
székesegyház alapításának legendája fűződik.
2.3.2. Magyarország megerősödése
Magyarországon az 1200-as évekig újabb felzárkózási hullám zajlik, túlnyomórészt az I. Géza halálát követő 40 évben. Vonatkozik ez az állam és a
közrend megerősödésére, a területi növekedésre, a törvénykezésre, a gazdasági
fejlődésre, de a kultúra és tudomány fejlődésére is. Ez a 40 év I. László (1077–
1095) és I. (Könyves) Kálmán (1095–1116) nevéhez fűződik.
Kedvező külpolitikai széljárás és művelt, széles látókörű, tehetséges uralkodók találkozása ez az időszak. A Német-római Császárság (IV. Henrik, Canossa
járás…) a pápasággal (VII. Gergely, II. Orbán) küzdött, míg a Bizánci Birodalom már a szeldzsuk törökökkel (elfoglalták Kis-Ázsiát) és a bolgár, szerb felkelésekkel birkózott. Bizáncnak annyi ereje még volt, hogy Horvátország elvesztése miatt ránk küldje a kunokat. A későbbi Szent László még hercegként 1091ben elfoglalta a horvát Szlavóniát, a betörő kunokat két csatában is legyőzte.
Kálmán király befejezte Horvátország és Dalmácia elfoglalását, 1102-ben horvát
királlyá koronázták.
Az ország erősödését segítette elő a közrend példátlan szigorítása. László király szándékát három törvénykönyve tükrözi: védte a tulajdont, egy tyúk értékénél nagyobb lopásért vagyonelkobzás vagy akasztás járt. A munka nélküli kóborlókat összegyűjtette és a királyi birtokokon adott nekik munkát. A pogány
szokásokat tiltotta, a templomkerülést veréssel büntette. Kálmán király is adott
ki törvénykönyvet, a keresztényerkölcs megerősödése miatt lényegesen enyhítve
a büntetéseket. Kitért a bíráskodás, tanúzás mikéntjére, az istenítéletre, s kijelentette: „boszorkányok már pedig nincsenek”. Foglalkozott a birtokszerzés módjaival, a kereskedelemmel, s az öröklés mikéntjével: a vagyont csak a fiú, esetleg
az elhalt fiútestvére és annak fia örökölhette.
Mindketten erősítették az egyházat. A mélyen vallásos, a csatatéren az ellenségeit is megsirató Szent László 1091-ben a francia Saint-Gilles-i apátságból bencéseket telepített Somogyvárra. Biharról Nagyváradra helyezte át a
püspöki székhelyet, s Zágrábban egyházmegyét létesített. Ő alapította meg a
Szent Jobb apátságot is. 1083-ban véghez vitte István király, Imre herceg és
Gellért püspök szentté avattatását. A papi házasság tilalmát nem támogatta, a
püspökök kinevezésének jogát sem adta ki a kezéből, szemben Kálmán királylyal, aki 1106-ban ezt a jogot átadta a pápának. Kálmán király Nyitrán létesített új érsekséget.
Mindkét uralkodónk korában átlagon felüli műveltséggel rendelkezett. László
király ezt a lotharingiai körhöz tartozó, püspökévé tett Leodvin papnak köszönhette, míg Kálmán király papi képzettségének, amiről az igen művelt II. Orbán
pápa is elismerően nyilatkozott. A Szent István óta eltelt közel 100 év nem volt
elegendő a világi kultúrában nagy változásokra.
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A bizonyos fokig „elvilágiasodott” Nyugattal szemben nagy királyaink Cluny
szigorúságú, az akkori, térségbeli társadalmi fejlettségi szintet tükröző udvaraiban
nem fért meg az irodalmat, zenét meggyökereztető légkör, amely pl. az eszményi
lovagkirály, Szent László alakját európai ismertségű és mélységű irodalmi és művészeti alkotásokban jeleníthette volna meg. Az irodalmat a krónikaírás, a László
király korában latinul írt (s elveszett) történeti munka, a Gesta Ungarorum, s Kálmán király alatt keletkezett Hartvik püspök-féle István legendája jelentette. Az
udvari írásos munkát a királyi kápolna kanonokjai végezték.
Az esztergomi zsinat döntése értelmében a kanonokoknak kötelező volt egymás között a latin nyelv használata. A művelt királyok mellett csak néhány hazai
főpap szerzett magasabb műveltséget, mint a pécsi Mór püspök, Anonymus és a
Párizsban tanult Lukács püspök. A világi előkelők közül egy sem.
A Kálmán király és III. Béla közötti időszak legfeljebb szinten tartást, de inkább enyhe hanyatlást jelentett. II. István (1116–1131) uralkodását az orosz
belharcokba avatkozás és a Bizánc elleni hadjárat sikertelensége, majd Komnénosz János bizánci császár elleni sikeres bosszúhadjárata, gyermektelensége
folytán őt és az országot az Árpád-ház kihalásának veszélye fenyegette, végül is
utódja unokatestvére, II. (Vak) Béla (1131–1141) lett. Uralma véres bosszúval,
68 főúr lemészárlásával kezdődött és Kálmán király törvénytelen fia, a trónkövetelő Borisz elleni harccal folytatódott. Bár testi fogyatékossága gátolta, nem volt
tehetségtelen uralkodó. Bizánctól megszerezte a Ráma nevű tartományt, Velencétől Spalatot, III. Lothar német császártól (annak fia, III. Konrád részére) pedig
egy jegyességet Zsófia lánya számára.
II. Géza király (1141–1162) külső megjelenésében, s jellemében Szent
László királyra hasonlított, uralkodói tehetségben azonban elmaradt attól. A III.
Konrád támogatását megszerző, trónkövetelő Boriszt és a bajor Henrik herceg
seregét Pozsonynál megverte. Részt vett az orosz fejedelmek testvérharcaiban.
1142-ben behívta és letelepítette a francia cisztercita rendet. 1147-ben német és
francia keresztesek áthaladása során jó kapcsolatokat épített VII. Lajos francia
királlyal. 1149 és 1155 között sikeresen háborúzott a terjeszkedő Manuel bizánci
császár ellen. 1160 és 1162 között jelentősebb számú vallont és rajnai szászt
telepített a Szepességbe és a későbbi erdélyi Szászföldre. Ügyesen ellensúlyozott
a három hatalom: I. Barbarossa Frigyes, III. Sándor pápa és Manuel császár között, amiben valószínűleg segítségére volt a Párizsban tanult Lukács érsek. Utolsó éveiben kezdődött az utódlási testvérharc: fia, a gyermek III. István (1162–
1172) és Manuel császár támogatásával érkező saját két öccse, II. László (1162–
1163) és IV. István (1163) között.
A pápai kinevezés erejét, s a püspöki hatalmat jellemzi, hogy Lukács érsek
nem volt hajlandó megkoronázni II. Géza öccseit, sőt később, az invesztitúrajogokat gyakorló III. Istvánt is kiátkozta. A jellemét tekintve határozatlan és
ingatag III. István 1164 és 1167 között Bizánccal háborúzott, a Szerémség és
Dalmácia elfoglalása az ő nevéhez fűződik.
Utódja III. Béla (1172–1196) Európa legműveltebb udvarában, Bizáncban
nevelkedett – a kiemelkedő műveltségű, politikájában terjeszkedő Manuel császár
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fiának megszületéséig – császár- várományosként. Itt szerezte meg a Szent Istvánhoz, Szent Lászlóhoz és Kálmán királyhoz hasonlóan európai mércével is magas szintű műveltségét és Bizánchoz méltóan, a politikai művészetét. Szent Lászlói megjelenésével, gyakorlati észjárásával, személyes varázsával és határozottságával ügyesen egyensúlyozott a nagyhatalmú egyházi és növekvő hatalmú
világi főurak, valamint a Bizánci Birodalom és a Német-római Birodalom között.
Az ország függetlenségének biztosítása mellett Bizánctól visszavette az időközben újra Bizánchoz csatolt Horvátországot és Dalmáciát, s megszerezte
Halicsot. Belső államszervezési, ellenőrzési és végrehajtási intézkedéseivel, a
kancellária, vagyis a hivatalnoki-jogászi állami adminisztráció 1186-os létrehozásával az ország gazdasági megerősödését segítette elő. Bevételeit az Erdélyben
bányászott só eladásából, a vámokból, Szlavónia, az erdélyi szászok és a nyugati
szemmel ritka városhálózat adójából, valamint a megyék adójából, a királyi birtokok jövedelméből és a pénzverésből teremtette elő. Támogatta a műveltséget,
a tudományt és a művészetet is szolgáló szerzetesrendeket. A ciszterciták apátságainak számát növelte (Esztergom, Pilis, Egres, Zirc, Szentgotthárd, Pásztó) és
letelepítette a premontreieket is (Túróc, Jászó, Lelesz). 1192-ben keresztül vitte
László király szentté avatását.
Esztergomban kódexmásoló, miniátor iskola működött, s valószínűleg uralkodása alatt született P. mester, azaz Anonymus révén a Gesta Ungarorum, a magyarság történetéről szóló krónika. Sajnos, más irodalmi mű nem maradt ránk,
pedig Béla király mecénásként, megrendelőként (kódexbeszerzés, -másolás) bizonyította hozzáértését, művészetszeretetét. Esztergomi udvarában a francia hatás
érvényesült (amely egyébként már Bizáncra is jellemző volt), ezt erősítette első
házassága az antiochiai Chatillon Annával és halála után VII. Lajos francia király
húgával, Capet Margittal. Az esztergomi új palota, s főleg a várkápolna kora gótikus hatásokat mutat, jól tükrözi az udvar szellemiségét, s a tehetséggel vezetett,
gazdag ország (a bevétel kb. az angolokéval volt azonos, csak a franciáké volt
nagyobb) külső képét. Épített a házassági kapcsolatokkal is: Margit lányát II. Izsák
bizánci császár, Konstancia lányát a feltörekvő I. Ottokár cseh király kapta meg,
míg Imre fiának az aragóniai királyi házból szerzett feleséget.
A király, az államvezetés, az udvar megközelítette a nyugati vezető királyságok
szintjét, a világi előkelők műveltségi szintje nem állta a nyugati összehasonlítást, a
társadalom alsóbb szintjein pedig egyenesen hátrányos számunkra az összehasonlítás. Nálunk ekkoriban formálódtaka későbbi nemesség körvonalai, öntudatuk
kialakulása, amelyek Anonymus krónikájában követhetők nyomon. Származásuk
fontosságának előtérbe kerülését a nemzetségnevek használatának kezdete jelzi
(pl. Ják fia Tiba helyett Tomaj nb. (nembeli) Ják fia Tiba szerepelt).
2.3.3. A társadalmi háttér
Szent István korának társadalmi rétegezettsége még a francia Merovingokéra
emlékeztetett. Az ország legnagyobb birtokosa a király volt. Birtokainak egy
része az ország különböző területein volt található, mint udvari birtok, amely az
oda látogató királyi udvar ellátását biztosította. Ezt intézte a király mellett az ud72

varnok (élelmiszer-ellátás), s szakács, halász, kovács, szőlőműves stb., a falvakban összevont szolganépekkel az udvarnokispán (később nádorispán), aki egyúttal a jövedelmek beszedését is intézte. A király birtokainak nagyobb hányadát a
királyi várföldek alkották, amelyek egy-egy vár vagy erődítmény körül helyezkedtek el, s a későbbi megyerendszer vázát képezték. A vár körüli munkákat a
várnépek, a katonai szolgálatot szabad emberek leszármazottai végezték, utóbbiakat később várjobbágyoknak nevezték. Saját birtokkal rendelkeztek többek közt
a törzsek meggazdagodott családjai, a hadi vagy egyéb érdemeikért királyi adományokban részesülők. A munkát birtokaikon szolgasorba süllyedt szabadok, a
kalandozások során vagy későbbiekben szerzett foglyok és rabszolgák végezték.
A legszegényebbek a szegény szabadok voltak, ők közös földjeiken földközösségben gazdálkodtak, olyan nagy területet igényelve, amelyet egy-egy nagycsalád, nemzetség meg tudott művelni s amelyen meg tudott élni. Ha már ez nem
sikerült, akkor a magánbirtokokra, a királyi vagy egyházi birtokokra költöztek.
A magánbirtokokon szabadok maradtak, de a földdel arányosan járadékot kellett
fizetniük. A királyi és egyházi birtokra települők elvesztették szabadságukat,
amennyiben földhöz kötöttek lettek. A királyi várbirtokokon élő, katonáskodó
jobbágyok egy része csak várfölddel bírt, másik részének saját, pl. rabszolgákkal
megműveltetett birtoka is volt (a rabszolgák értéke két ló, illetve 10–12 ökör
értékének felelt meg, az 1100-as években már szabados néven parcellákon gazdálkodhattak, mert így nagyobb hasznot hajtottak a birtokosnak).
A királyi udvari birtokokra és az egyházi birtokokra települők a már ott élőkhöz hasonlóan földdel, házzal, saját állatokkal és munkaeszközökkel, röviden telekkel rendelkeztek, mindezekért természetben és munkajáradék formájában fizettek. A földet azonban nem hagyhatták el. Kitörési lehetőség a katonáskodás vagy
birtokigazgatásban részvétel volt, később ezeket is jobbágynak nevezték. A király
vagy a nagybirtokosok által hívott betelepülő idegenek (hospesek) útja vagy a
városokba (iparosok, kereskedők) vagy a birtokokra vezetett, ahol hospesjogokat
élveztek: szabad költözködést, bíróválasztást, adókedvezményeket.
A 11. és 12. század folyamán a királyi birtokok aránya a királyi adományozások folytán észrevehetően csökkent, a világi és egyházi birtokok területe
megnőtt, s így súlyuk, politikai hatalmuk is nőtt. A királyi hatalom és tekintély
Szent Istvántól III. Béláig jelentősen csökkent, kivéve karizmatikus, nagy királyaink (Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla) időszakát, amikor személyes
tulajdonságaikkal, tetteikkel szilárdan kezükben tartották a hatalmat, főként a
leggazdagabb, az ország irányításában tisztségeket szerzett, „comes”-eknek
nevezett előkelőkkel szemben. Utóbbiak száma és összetétele a királyi kegytől,
csatákban elhalálozott előkelők számától, kintről érkezett lovagoktól stb. függően változott. A közepesen gazdag rétegek nagyobb száma a király vagy a
comesek kegyéből, jutalmazás révén kiemelkedett szabadokkal és katonáskodó
várjobbágyokkal bővült, sokan viszont büntetésből vagy elszegényedés miatt
lejjebb csúsztak. Ilyen mozgások egy-egy nemzetségen belül is gyakran előfordultak.
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Előnyös helyzetbe kerültek a 13. századtól a királyi udvarba szabad bejárást
nyert szabad birtokosok, szerviensek, akik felett, elkerülve a nagyurak befolyását, csak a király (vagy helyettese, a nádor) rendelkezett bíráskodás esetén, ők a
királyi zászló alatt vonultak hadba. Erre a kiváltságra törekedtek a vagyonos
közszabadok, a várjobbágyok, a társadalmilag kiemelkedni vágyók. A független
szabadok kezdetben jelentős rétege így idővel megszűnt: kisebb része szabad
birtokos, szerviens lett, nagyobb, elszegényedett része jobbágysorba süllyedt. A
szerviensek később, területi (megyei) csoportosításban, önálló bírói hatáskört
hozhattak létre kisebb ügyek lerendezésére, a király által kinevezett ispánnal (a
későbbi főispán) és közülük megválasztott bíróval (a későbbi szolgabíró). A
nagybirtokos előkelőkből és a szerviensekből alakult ki majd a 13. század végén
a nemesség.
A jobbágyság a világi birtokokon élő, szabad költözési joggal bíró, lesüllyedt
szabadokból és egyházi-királyi birtokokról a magánbirtokosokhoz szököttekből
alakult ki, akiknek „telkeik” szintén házból, gazdasági épületből, kertből és a
határban szétszórtan földekből álltak, s akik a legeltetést közös legelőkön végezték. Később a királyi és egyházi birtokokon maradottak útja is fokozatosan a
szabadon költözhető jobbágyállapothoz vezetett, mivel innen sokan megszöktek,
a helyükre hozott telepesek (hospesek) szabadon költözhettek, a kiegyenlítődés a
jobbágyság létrejöttét jelentette.
2.4. Franciaország a 11. és 12. században
Franciaországban a kezdetektől jellemző feudális széttagoltság, a központi
hatalom érvényesülése nélküli részfejedelemségek laza kötődése a 11. és 12. században tovább tartott. Ez azonban nem akadályozta a társadalmi fejlődést, amit a
részfejedelemségek udvarainak vetélkedése, sőt a tágabb környezet (Itália, Flandria) ráhatása, mintája, befolyása is erősített. A kisebb királyságoknak megfelelő
területű, népességű és gazdagságú, csaknem önálló hercegségek, grófságok önálló
udvartartást vezettek, fényűzésben, kastélyépítésben, irodalomban, zenében versenyeztek egymással. Itália kultúrája és befolyása délen, Flandria gazdagsága és
fejlettsége az igények erősödését és azok kielégítésére törekvést erősítették. Anjou,
Tours és Blois grófjai külön pénzt verettek, pazar kastélyokat építtettek. Az első
Árpádok mélyen vallásos udvari légköre, s a gregorián ének helyett itt már elterjedt a flandriai Hucbaldus (840–930) és az ír Scotus Johannes Erigéne (810–881)
által megalapozott, többszólamú zene.
Dél-Franciaországban a 11. században ünnepélyek voltak, zene, tánc, zengedeztek a trubadúrok, jongleurs, azaz jokulátorok (Peire Vidal III. Béla udvarában
is járt). Lejegyzésre került a Roland-ének és 80 gesta ének 800 ezer sorral, mondák, krónikák születtek, Chrestien de Troyes verses regényt írt. Épült az első gótikus bazilika St. Denisben, a párizsi Notre Dame székesegyházban (1163-ban kezdik építeni) Perotinus és Leoninus már a többszólamúságot fejlesztették tovább.
Még az 1200-as évek előtt választhatott a magasabb műveltségre vágyó, tehetősebb ifjú Bologna (1090), Oxford (1150), Salerno (1173), Párizs (1177 körül)
egyetemei között. Gomba módra keletkeztek és terjedtek a szerzetesrendek (az
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Ágoston-rendi: ciszterciták a 11. században, a premontreiek a 12. században, a
lovagrendek: a templomosok a 11. században, a johanniták a 11. században, a
német lovagrend a 12. században) kolostorai. Mindezeknek mélyreható gazdasági
háttere, fedezete volt, s előre vivő hatásuk aligha értékelhető túl. A Szűcs Jenő-féle
Európa három régiója közül az elsőben, a Római Birodalom egykori, a Rajna vonaláig terjedő területén, Európa megszületése után, a 11–12. században egy második, döntő fontosságú változási folyamat, egy valóságos gazdasági forradalom is
lezajlott. A változások mozaikjaiból összerakott vázlatos kép körvonalaiban elmosódó, de az idő előre haladtával jól felismerhető.
Talán a földművelésben elért teljesítménynövekedés indított el valamit. A germánok, frankok földforgató nehézekéje – egyébként a fegyvergyártásuk is híres volt
– az addigi másfél-kétszeres szemhozamot három-négyszeresére emelte. A háromnyomásos művelési rendszer (őszi gabona – tavaszi gabona – legelő váltogatása, zab
és hüvelyesek termesztése) bevezetése és a lovak igába fogása tovább növelte az
előállított termékek mennyiségét. A lovak igába fogásához a megoldást (a szügyhámot, a kengyelt, a patkolást és a nyerget) a népvándorlás népei szállították. A földközösségek az igavonó munka hatékonyságát segítették elő.
Így a térség lélekszáma meredeken emelkedett. A mezőgazdaságban felszabaduló népesség újabb szűzföldeket vont művelésbe, a földesúri befolyás alól a
jobbágyság egy része az önállósuló szabad városokba költözött, vagy a növekvő
számú kolostorok utánpótlását képezte, ott talált munkát és megélhetést. A Cluny
szellemiséget és szigort fokozatosan elhagyó bencések ellenében vagy mellett
alakult meg a gyakorlatias szellemiségű karthauzi (1084) és cisztercita (1098)
rend. Alapelvük az ima és a munka, az alkotás összhangja. Önellátásra rendezkedtek be, erdős-mocsaras területeket tettek termővé, manufaktúrákat hoztak létre.
Kolostoraikban földművelés, ipari tevékenység (vaskohászat fújtatóval, KözépFranciaországban az 1300-as évekig 8–13 műhely) és gyógyítás egyaránt előfordult, de a tudomány, a technika is helyet kapott. A cisztercita kolostorok száma az
1300-as évekig 1800, kolostoraikban nagyszámú, fel nem szentelt, laikus barátot
foglalkoztattak. A kolostorok adtak otthont a tudományoknak, mind a tapasztalati
úton szerzetteknek, mind az elméleti vonatkozásúaknak. Előbbibe a földműveléssel, termékfeldolgozással (sajt, pezsgő), gyógynövény- és virágkivonatokkal, új
technikai eszközök kidolgozásával kapcsolatos tevékenység, utóbbiba a teológiafilozófia Szent Ágostont (354–430) követő hulláma, a skolasztikusok, mint Szent
Anzelm (1033–1109), Clairvaux-i Bernát (1091–1153), s Aquinói Szent Tamás
(1224–1274) tartozott. Aki Európa gyökereiről beszél, nem kerülheti meg a kolostorok, a vallás és a kereszténység kiemelkedő szerepét.
Már a 6. században működött vízimalom egy bencés apátságban, a 12. században pedig a vízikereket már márvány- és deszkafűrészelésre (10. században
Mosel-Ruwer völgye, illetve 1235-ben Franciaország), kovácsfújtató-, érctörő-,
kendertörő- (Dél-Franciaország, 990–1025) és csertörő- (Ile-de-France, 1138)
berendezések meghajtására, olajütő és sörfőző műveleteknél (Dél-Franciaország,
987–1025), cukornádsajtolásra (Normandia, 1176), kohóban vagy hámorban
(Katalónia, 1187) és köszörülésnél (Beauvais, 1195) használták (a vízimalom
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Magyarországon is elterjedt a 12. században, egyes területeken 30–40 családra
jutott egy malom). A városok száma rohamosan nőtt, a főurak mellett a királyok
is alapítottak városokat. A jobbágyság az önellátáson kívül a piacra is termelt,
illetve kellett is termelnie, mivel a földesúr pénzjáradékot követelt. A városok
adója a királyi hatalom megerősödését szolgálta, ezen a téren nagy szerep jutott
VI. és VII. Lajos tanácsadójának, Suger apátnak és az 1154 körül, királyhű hűbérurakból, főpapokból és törvénytudókból megalakult királyi tanácsnak. A megalakulása óta gyenge királyi hatalommal, rossz közállapotokkal jellemezhető, egymással és a királlyal versengő hercegségek, grófságok Franciaországa – ellentétben az erős Szent Istváni központi hatalomtól az anarchikus állapotok felé közeledő Magyarországgal – fokozatosan megerősödött, nem utolsósorban a városoktól
származó bevétel miatt, fokozatosan terjeszkedő, egyre hatékonyabb központi
irányítás alá került.
2.5. III. Bélától Nagy Lajosig
Magyarországnak egy nagyon gyenge 13. század jutott. Az ország lélekszáma ugyan szépen emelkedett, 1200 körül elérte a 2 milliót, a tatárjárás és
kiemelkedőnek aligha mondható királyaink jóvoltából nem hogy ledolgoztunk
volna a lemaradásból, de inkább növeltük azt.
III. Béla utóda, fia, Imre király (1196–1204) kezdettől fogva pártütő öccsével, a későbbi II. Andrással volt elfoglalva. A végrendeletben keresztes hadjárat
vezetésével megbízott, erre anyagiakkal ellátott, megnyerő modorú, ingatag
jellemű András herceg a rábízott anyagiak és a pártütésre kapható főurak segítségével előbb Horvátországra és Dalmáciára, majd az egész trónra igényt tartott.
Imre király először csatában győzte le, majd csata előtt, pálcával a kezében,
személyesen fogta el. Imre király fiának, III. Lászlónak (1204–1205) megkoronázása után szabadon engedte, sőt, gyámként kormányzónak tette meg.
III. László korai halála után az igen közepes képességű, befolyásolható II.
András (1205–1235) király és felesége, a hatalomvágyó Meráni Gertrúd került a
trónra. A fontosabb tisztségekbe merániakat ültettek, a magyarok saját országukban szorultak háttérbe. Így pl. a kalocsai érsek Gertrúd öccse lett, s II. András
sziszifuszi halicsi hadjáratainál, távollétében a nádor helyett Gertrúdot bízta meg
helyettesítésével. Fényes, drága udvartartást vitt. Az erőszakos, várjobbágyokat
és szabadokat szolgálatukba kényszerítő nagyurakat képtelen volt megfékezni.
Az Orseolo Péter uralkodásához hasonló elégedetlenség Gertrúd életébe került,
1213-ban Péter és Simon ispán csoportja gyermekei szemeláttára koncolta fel a
királynét (l. Katona József Bánk bán című drámáját). A főurak hűségének megszerzésére előbb a királyi udvari birtokokból, majd a várbirtokokból (amelyek a
király saját katonai erejét jelentették) tékozolt el, végül a regálék (vámok, adók
stb.) bérletbe adására kényszerült.
1217-ben, egy évtizedes huza-vona után keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre, ami felért egy szégyenletes kudarccal. 1222-ben a széles körű elégedetlenség miatt az Aranybulla (Angliában Magna Charta 1215) kiadására kényszerült, 1224-ben az erdélyi szászoknak adott olyan autonómiát, amelyet ma sem
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kapnak meg elszakított honfitársaink (Andreanum). Érdemei közé sorolandó,
hogy a vendégjoggal visszaélő Német Lovagrendet kiverte Erdélyből. 1231-ben
a nemesek ellenállási jogával volt kénytelen kiegészíteni az Aranybullát. Hoszszú, meddő uralkodása elveszett idő, annak következményei több, mint egy évszázadra kihatottak. Számos, közepes vagy gyenge képességű királyunkkal
szemben, akik legalább, úgy-ahogy szinten tartották az országot, II. András szétzilálta a III. Béla által megszervezett, jelentős királyi bevételekre alapozott országot, e mellett a várbirtokok gyengítésével a királyi hatalom (s később a tatárjárás folytán csaknem az ország) sírját ásta meg, a növekvő hatalmú oligarchák
érdekeinek szolgáltatva ki az országot.
A királyi birtokok csökkenése más országokban is előfordult, de nem ilyen
mértékben, ellensúlyozására III. Béla idejében a regálék növelése, más uralkodóknál a városok adóztatása, s a kereskedelmi haszon lefölözése szolgált. A
gyenge kezű II. András uralkodása alatt a közállapotok rosszak voltak, a gyakori
rablás, fosztogatás miatt a kereskedelem kockázatos volt.
II. András igen előnyös feltételeket biztosított a velencei kereskedőknek: csak
nyolcvanad vámot fizettek, de pl. az arany, a drágakő, a fűszer és a selyemszövet
vámmentesek voltak. Nehéz bíborkelmékkel, flandriai posztóval, itáliai gyapotáruval (barhet) és vászonáruval (gyolcs) kereskedtek. Cserealap az egyedüli nemesfém volt, veretlen vagy pénz formában. Egy emberöltőnyi országlása nem
hozott annyi megbecsülést az országnak, mint lányának, az 1235-ben szentté avatott, világszerte ismert Szent Erzsébetnek szenvedésekkel teli élete.
II. András után fia, a pilisi királyi udvarban szerzett gyötrő, véres élményekkel felnövekvő, Béla herceg, IV. Béla (1235–1270) következett. Nehéz örökséget kapott, s maga sem volt olyan sokoldalú, mint nagy elődei. Kezdetben kemény, ellentmondást nem tűrő egyéniség volt, akinek jelenlétében tanácsosai
nem ülhettek le. Népszerűtlenségét növelte a II. András elajándékozta birtokok
visszavételére törekvés, s a Julianus barát által hozott hírekből és más forrásokból felismert, a nagy tatárveszéllyel kapcsolatos kun betelepítés, pontosabban
annak következménye, kunok közrendsértő viselkedése. Nem csoda, hogy az
1241-ben érkező tatárok elleni harcra kevesen gyűltek össze (mint később Mohácsnál), segítség a pápától és a Nyugattól sem érkezett. Ráadásul a magyar sereg
talán rossz helyen, rossz taktikával vívott csatát. IV. Béla egyébként egész életében nem nyert csatát, de ez a muhi vereség majdnem az életébe került. A tatárok
a megsemmisítő erejű Muhi-csata után kb. egy éven át tartózkodtak az országban, gyilkolva férfit, nőt, gyermeket (foglyokat nem ejtettek), dúlva, fosztogatva,
felégetve városokat, falvakat. Az ország középső, Dunáig terjedő területei, az
Észak-Dunántúl és a Kisalföld színtiszta magyar lakossága elpusztult. A 2 millióra becsült lakosságból legalább 400 ezer volt az áldozat, ezen kívül templomok,
házak, egyéb javak ezrei hamvadtak el.
A tatárok kivonulása után a viselkedésében megváltozott, szervezőnek tehetséges, országépítő IV. Béla szervezett, épített és telepített. Katonai erősítésre kisebb
birtokokat adományozott, hogy növelje olyan várjobbágyok és a szerviensek anyagi erejét és számát, akik a drága nehézlovassági fegyverzet megvételére képesek,
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és várakat építtetett. Támogatta a városok fejlődését, a hospesvárosok (betelepülők) előjogait kiterjesztve rájuk úgy, mint szabad költözés, bíróválasztás, csökkentett járadékok stb. A kereskedelem és az ipar fellendülését a vásártartás és a
vámmentesség jogának megadásával segítette elő. Rendezte a bányászvárosok
kiváltságait, elősegítette a bányászat fejlődését. A szigeten domonkosrendi kolostort alapított, lánya, a későbbi Szent Margit részére (uralkodása alatt 1232-ben
telepedtek meg Magyarországon az 1223-ban, Assisi Szent Ferenc alapította ferencesek, és 1250 körül hozta létre Boldog Özséb kanonok a Pálos-rendet). 10
gyermeke volt, a leányok révén a környező országokkal épített ki családi kapcsolatokat (lengyel, orosz, bajor, halicsi kapcsolat; Kingát és Jolánt később boldoggá
szentelték). István fia hadvezéri képességének köszönhetően hódoltatta meg Szerbiát és Bolgárországot. A tatárok egész életében zaklatták az országot, többtucat
fenyegető levelet kapott tőlük és néhány betörést kellett visszavernie.
A viharos események nem kedveztek a művelődésnek, de talán nem ez volt a
művelődés iránti szerény érdeklődés egyedüli oka. Ebben az évszázadban Nyugaton
sorra alakultak az egyetemek, a 13. századi hazai indíttatás, a hazai szemlélet körül
valami nem volt rendben. A műveltség szintje III. Béla óta nem igen emelkedett. A
főurak, bárók iskolázottsági szintje alacsony volt, nem is beszélve a középnemességről (uralkodása vége felé ugyanis a szerviensek és a nobilisek rétege jogilag azonossá vált, vagyis kialakult a nemesség). Kivétel a Bolognában végzett Boldog Magyar Pál, Nyitrai Pál és még néhányan mások. Sajnos, III. Bélától a tatárjárásig sok
fejlődési lehetőség kimaradt, a korábbi erőteljes felzárkózásból távolodás, lemaradás
lett. Az országépítő IV. Bélával azután valami ígéretes folyamat indult be, hogy
utána újabb másfél emberöltős mélyút következzék.
V. István (1270–1272) rövid uralkodása alatt nem tehetett csodát. Bátor, tehetséges hadvezér volt, nagy csatában verte ki az országból az Ausztriát már birtokló,
terjeszkedő, egyik legnagyobb cseh király, II. Ottokár csapatait. Szövetségeseinek
köre: III. Fülöp francia király, Palaiologosz Mihály görög császár és Anjou Károly
szicíliai király (ezen az ágon jön később Károly Róbert királyunk) jó külpolitikai
érzékről tanúskodik, ő még Horvátország, Dalmácia, Ráma, Szerbia, Bulgária,
Lodoméria és Kunország (a későbbi Havasalföld) királya. A belső viszonyok
azonban uralkodása alatt is tovább romlottak, a várakkal és magánhadseregekkel
rendelkező birtokosok már a tartományúri hatalom közelébe jutottak. Utódja, IV.
(Kun) László (1272–1290) anyja, a kun eredetű Erzsébet révén a továbbra is nomád életmódot folytató kunokra támaszkodott. Szilaj, öntörvényű, harcban és
mulatozásban kedvét lelő életmódjával minden téren ellenségeket szerzett és meg
sem próbálta megfékezni a váraik védelme alatt az országban földet, de
szervienseket is erőszakos módon szerző oligarchákat.
1278-ban Habsburg Rudolfot győzelemre segítette II. Ottokár ellen a morvamezei csatában, ami a cseh terjeszkedési tervek elhalását és a Habsburgok hatalomra segítését jelentette. 1280-ban a fosztogató kunokat kénytelen legyőzni a
hódtavi csatában. 1285-ben a Pestig hatoló tatár betörést verte ki az országból.
1290-ben „kedves” kunjai végeztek vele. III. András (1290–1301) II. Endre
unokájaként, oldalágon került a trónra. Velencei polgári környezetben nevelke78

dett, de abból itt nem sokat tudott átültetni, hiszen hívei nem voltak, s az ország
gyakorlatilag „kiskirályságokra” szakadt. Főként a köznemességre támaszkodott,
1291-ben visszavette Habsburg Alberttől az elfoglalt nyugati területeket. Országgyűléseket hívott össze, s az egyházra és köznemességre támaszkodva próbálta ellensúlyozni az oligarchák hatalmát.
Csakhogy, nálunk nem volt erős, a hatalomban és hivatalnoki ismeretekben
képzett köznemesség, s nem voltak gazdag városok. A meglévők száma is
viszonylag gyér volt, kereskedelmük haszna (Kassa, Brassó, Szeben, Zágráb
stb.) a szervezetlenség folytán nem jutott el a királyi kasszáig. A románság
ekkoriban szivárgott az országba, de a román nyelvű lakosság számára jellemző, hogy 1293-ban elrendelte: az összes vlachnak nevezett román lakost egy
Székes nevű királyi birtokon telepítsék le. Halálával az Árpád-ház kihalt, trónkövetelőkből azonban volt elég: Vencel cseh király, Ottó bajor herceg és a
nápolyi Anjou Károly Róbert tartott igényt a 2–2,2 millió népességűre becsült
Magyar Királyságra.
I. Károly Róbert (1308–1342) a pápa, a délvidéki főurak, majd a köznemesség és a városok támogatásával szilárdította meg hatalmát. A közállapotokra az
anyagi- és létbizonytalanság volt a jellemző. Az erősebb jogán, elsősorban az
oligarchák, kisebb-nagyobb birtokokat foglaltak el, nem volt ritka a közönséges
rablás, fosztogatás sem. Megvolt az esélye az ország fejedelemségekre szakadásának. A legnagyobb „kiskirályok”: Csák Máté az úr a Felvidék nyugati felén, a
keleti részen Aba Amadé és kisebb részt Petenye fia Péter osztozott. A Kőszegiek az egész Dunántúlt birtokolták. A Tiszántúl a Borsa családé, Erdély Kán
Lászlóé volt. A Délvidéken a Frangepánok, a Babonicsok a teljhatalmú urak, a
Temes vidéket Vejtehi Teodor birtokolta.
Károly Róbertnek kb. 20 évébe telt, míg felszámolta őket, s helyre állíthatta a
közrendet, s elősegíthette a fejlődést. A királyi hatalom támasza a kb. 100 királyi
vár (összesen 210 vár volt az országban) és az elkobzott vagyonokból kialakított,
hozzá hű főnemesi és köznemesi réteg volt (fő emberei közül régi család volt
Nekcsei Demeter tárnokmesteré és Szécsényi Tamás erdélyi vajdáé, ekkoriban
emelkedett ki Debreceni Dózsa nádoré vagy Nagymartoni Pál országbíróé).
Az állampénztárt a királyi regálék jól szervezett működtetésével töltötte fel:
az akkori világtermelés egyharmadát adó arany- és – a csehek után legjelentősebb – ezüstbányászatunk bányadíjából, amely aranybányászatnál egy tized,
ezüstnél egy nyolcad volt. A feldolgozatlan nemesércet megtiltotta külföldre
szállítani, a megszabott áron történő felvásárlás után a további értékesítésből is
bevételhez jutott. Az adókból nyert jövedelem is jelentős volt: telekadó 18–20
dénár/telek + városok adója + vámok. 1325-től 1 aranyforint = 100 dénár. A
harmincadvám mind a kivitt, mind a behozott termékek értékére vonatkozott és a
szedésére jogosult határvárosokon kívül Buda és Székesfehérvár kasszáját gazdagította. A pénzügyek intézésére az országban 10 kamarát hozott létre, amelyet,
szakképzett hivatalnoksereg híján, gazdag városi polgároknak adott bérbe. A
kereskedelem és a kézműipar – városok további erősödéséhez vezető – fejlesztésére már neki sem futotta erejéből.
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Külkapcsolataiban elsősorban a szomszédos országokra összpontosított. Első
felesége cseh, a második lengyel lévén, érdeke volt Csehország és Lengyelország kibékítése és egy összehangolt kereskedelmi politika kialakítása. Ez történt 1335-ben, a visegrádi találkozón, ahol megállapodtak a kereskedelmet akadályozó bécsi árumegállító helyek megkerülésében. Családi diplomáciája révén
szerződésekkel biztosította Lajos fiának a lengyel trónt, Endre fiának a nápolyi
trónt. Létrehozta és megvédte az ország déli és keleti részén található bánságokat
(macsói, ozorai, sói) és vajdaságokat: a magyar, román, német, rutén, kun népességű Moldovát és a kun, román, magyar, besenyő népességű Havasalföldet (akkori neve Ungrovlachia). Egyetlen katonai kudarca Basarab kun eredetű havasalföldi vajdához fűződik, aki színleg meghódolt neki, majd Károly Róbert csapatait egy szűk völgybe csalva, megsemmisítette azokat. Károly Róbert anarchikus
állapotokból, a szakadék széléről hozta vissza az országot, s zárkóztatta fel nagyjából a III. Béla uralkodása alatti szintre.
2.6. Franciaország a 13–15. században
Franciaország a 13. és a 15. század között területileg növekedett, gazdaságilag
erősödött, a központi hatalom – kisebb-nagyobb visszaesésekkel ugyan –, de szintén
erősödött. A királyi birtokok területe csökkent, az uralkodók – az egyházon és a
hozzájuk hű főurakon kívül – egyre inkább a növekvő számú és gazdagságú városokra támaszkodtak. A királyi kiváltságokat képező vámokon, adókon kívül kölcsönökkel, sőt a fokozatosan kialakuló un. hivatali nemesség intézményén (gazdag,
egy-egy szakterülethez többnyire értő polgárok a nemességgel együtt járó hivatalokat vásárolhattak) keresztül további bevételekkel gyarapíthatták a közrend kialakításához és a külső hódításokhoz szükséges jövedelmüket.
Sokat tett Franciaország felemelkedéséért II. Fülöp Ágost (1180–1222), aki
az angoloktól elhódította a Loire-tól északra fekvő területeket. Az eretnek
albigensek elleni fellépés lehetővé tette számára, a toulouse-i grófság megszerzésén keresztül, a Földközi-tengerre jutást. A helyi közigazgatásokat a központi
kormányzathoz kötötte, amelyben a királyi tanács állandó intézmény lett, törvénykezési, pénzügyi és közigazgatási hivatásos szakemberekkel (legistákkal),
akik a földbirtokosok ügyeibe is beavatkoztak. Új városokat alapított és támogatta a bárók birtokain kialakult városok un. kommuna (önkormányzat) törekvéseit.
VIII. Lajos (1223–1226) és IX. (Szent) Lajos (1226–1270) további területeket
foglaltak el: fegyverekkel Poitou-t és Saintonge-t, házassággal Burgundiát, cserével Provence-t (Katalóniáért).
IX. (Szent) Lajos tekintélyét kifelé keresztes hadjárat vezetésével, befelé a
központi kormányzat erősítésével növelte: királyi bíróságokat állított fel, s azok
hatáskörét kiterjesztette a feudális bíróságok fölé, a királyi tanácsból leválasztotta a bírói táblát (ebből lett később a parlament), megerősítette a grófságokat
ellenőrző királyi biztosokat, korlátozta a grófságok magánháborúit, egységes
pénzrendszert vezetett be. Mindezeket a városok támogatásával érhette el, amelyeknek szintén érdekük volt a bárók hatalmának korlátozása. A bárók ellenében
nagyfokú támogatást nyújtott a városoknak.
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Utódai közül IV. (Szép) Fülöp (1285–1314) házasság útján megszerezte a
navarrai királyságot, a champagne-i grófságot, és Franche-Comte-t. A gazdag
flandriai városok bekebelezéséért háborúzott, s a vallon lakta területeket meg is
szerezte. A pápa engedélye nélküli egyházadóztatás kérdésében harc kezdődött a
pápával, az eredmény: a „pápák avignoni fogsága” (1309–1377). A háborúhoz a
pénzt pénzrontással, városoktól vett kölcsönökkel, katonai szolgálat alól pénzbeli
megváltásból és általános vagyonbecslés alapján az ingó vagyonok és jövedelmek
megadóztatásából szerezte. Elkobozta a zsidó és lombard bankárok vagyonát, a
templomos rend vagyonát lefoglalta (a nagymestert és 55–60 lovagot máglyára
vetettek). Utódai ellen a főurak ligába tömörültek, 1315-től parasztfelkelések törtek ki azon rendelete (Ordonnance, 1315) miatt, amelyben kötelezték a parasztokat, hogy magas összeggel, pénzért váltsák meg magukat a jobbágyságtól.
A Capet-ág kihalásával (1328) a trónutódlásért, Aquitania birtoklásáért és
közvetve az angol gyapjút feldolgozó Flandria feletti befolyásért kitört Angliával
a százéves háború (1338–1453). Közben 1348-ban aratott a nagy európai pestisjárvány, amely a lakosság 20–25%-át elvitte (Itáliában sokhelyütt a felét. Európa
lakossága 1300-ban 73 millió, 1350-ben 51 millió; Magyarországot és Spanyolországot a járvány kevésbé érintette). 1358-ban kitört a legnagyobb francia parasztfelkelés (Jacquerie, 20 000 paraszt kivégzése), pártharcok Flandriában és
Franciaországban, váltakozó angol, francia győzelmek, majdnem teljes angol
győzelem, de Jeanne d’Arc fellépésével fordult a kocka és az angolok Calais
kivételével mindent elveszítettek (Jeanne d’Arc 1431-ben máglyahalált szenvedett). A százéves háború lelassította a fejlődést, a háború sújtotta vidékeken a
vérveszteség és az anyagi veszteség nagy volt (de azért nem tatárjárás és nem
Mohács!) és a múzsák ott sem voltak ébren vagy jelen.
VII. Károly (1429–1461) a háború után újjá szervezte a központi hatalmat.
Rendi gyűlések nélkül vetett ki adókat: sóadó, közvetett adó. Állandó lovas és
gyalogos hadsereget szervezett. Adóbérlőként gazdag kereskedőket és bankárokat vont be a pénzügyi kormányzatba. Megjelent a kereskedelmi és uzsoratőke,
nagy vagyonok keletkeztek a tengeri kereskedelemből és a bányászatból. Az
állami hivatalokat pénzért lehetett kapni, ezekből alakult ki a talárosok rendje, a
hivatali nemesség.
XI. Lajos (1461–1483) a százéves háború és a trónküzdelmek során önállósodott, illetve a Capet-ág kezén maradt hercegségeket, grófságokat fokozatosan elfoglalta és (Bretagne és Calais kivételével) létrehozta Franciaország politikai egységét. Szövetséget kötött a gazdag városi patríciusokkal. A nemesfém-behozatalt
az árukivitel növelésével érte el, az árubehozatalt korlátozta. Az állandó háborúk
miatt az adókat növelte. Utódja, VIII. Károly (1483–1498) házassággal megszerezte Bretagne-t, Anjou rokonsága ürügyén a nápolyi trónért vezetett hadjáratot, de
vereséget szenvedett (francia szokás szerint mégis nyert közel 40 tonna műkincset,
és szorosabb szellemi kapcsolatot teremtett a reneszánsz Itáliával). XII. Lajos
(1498–1515) is igényt tartott a nápolyi-szicíliai királyságra, sőt a milánói hercegségre is. 1499-ben övé Milánó, 1501-ben Nápoly, de a franciaellenes koalíció
győzelme folytán mindkettőt kénytelen volt feladni.
81

Franciaország a 15. század végére megerősödött, 15 milliós lélekszámával Európa legnépesebb országa volt. A terület- és a lélekszám-növekedés mellett vagy
mögött a gazdasági fejlődés dinamikája is megfigyelhető. Az államháztartás
egyensúlya, szervezettsége, az állami jövedelmek nagysága nem csupán a király
karizmatikus tulajdonságainak függvénye, hanem a sűrű és gazdag, korábbi és
később alapított városhálózat, a támogatott kereskedelem- és kézműipar-fejlesztés,
a szellemi és technikai színvonal emelkedésének eredménye.
Az egyetemek száma Franciaországban 1300 előtt 3 (Itáliában 9, az Ibériaifélszigeten 5, köztük 1 portugál), a reformáció előtt Franciaországban 19 (Itáliában 19, Spanyolországban 11, Angliában 5, német nyelvterületen 15, Portugáliában 2, mellettük 1–1 cseh, lengyel, németalföldi, svéd, dán és 3 rövidéletű magyar). A hit és erkölcs terjesztése mellett a tudás és technika műhelyei, a kolostorok száma sok ezer. Utóbbiaknak nagy szerepük volt az arab kultúrában összegyűjtött kínai, indiai, mezopotámiai, egyiptomi, görög-római és persze arab ismeretek átvételében, amelyekhez a szomszédos kordobai kalifátus könyvtárán
keresztül jutottak (Gerbert püspök, a későbbi II. Szilveszter pápa, C. Africanus,
G. de Dondi munkássága, majd Raymond toledói érsek fordító iskolája dolgozott
ezen). A szellemiekben gazdag térség technikai újdonságai az igények folytán
megtalálták az utat a gyakorlati hasznosításhoz, szemben pl. Leonardo da Vinci
papíron maradt elképzeléseivel: folyóduzzasztás a Garonne-on 1177-ben, bütykös dobbal szitálás, harangjáték, óra 1326 és 1344 között, ágyú (1326, alkalmazása harcban vasgolyóval: Lucca ostroma 1341, illetve: Crecy csata 1346), a
selyemcérnázó malom (olasz, francia, flamand városokban, 1250-től), hajózásban 1230 körül kormánylapát (Hanza városok, portugál Caravella-hajó), rugóslábítós eszterga 1300 körül, csúcsív átvétele Kelettől, támívek, támpillérek, falerősítés lánc beépítéssel (Saint-Chapelle). 1050 és 1350 között Franciaországban
80 katedrális, 500 nagy templom, több tízezer falusi és kolostortemplom épült.
A városok nem csak a falvakkal, hanem saját termékeikkel közvetítő kereskedelem formájában egymás között is kereskedtek, sőt már fejlődött a külkereskedelem (champagnei vásárok) és a tengeri kereskedelem is. Franciaország kereskedelme és ipara azonban még fejletlenebb a szomszédos Flandriánál, Itália
egyes fejedelemségeinél vagy a kisebb Angliáénál, de a központi hatalom erősödésével az addig is szépen fejlődő hercegségek, grófságok egyesítése előrevetítette egy felgyorsuló gazdasági és hatalmi nagy ugrás lehetőségét.
2.7. Nagy Lajostól Mohácsig
I. (Nagy) Lajos király (1342–1382) apja, Károly Róbert a bel- és külpolitikailag jól megalapozott országát Szent László szellemében kormányozta és közelítette a korabeli legfejlettebb államok szintjéhez, Európa egyik nagyhatalmát
hozván létre hosszú uralkodása alatt. Kortársai szerint „nemes és jószívű”, az
igazság lovagkirály típusú, harcos őrzője volt. Életéből sok időt, energiát és
pénzt raboltak el hadjáratai, a belső, energikusabb országépítést rövidítve meg.
Különösen vonatkozik ez öccse nápolyi királyságáért folytatott anyagi és katonai
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erőfeszítéseire, de talán a litvánok elleni harcokra is (1347-es, öccse meggyilkolásáért folytatott büntető hadjárata jogos és indokolt volt).
Ismeretes, hogy az akkori viszonyok között Magyarországtól messze fekvő,
számos közeli hatalom érdekkörében (többek közt a pápa) lévő Nápolyi királyságért óriási mennyiségű magyar arany ment veszendőbe. Ennek egy részével
talán könnyebbé vált volna az 1170 és 1405 között Magyarországhoz tartozó
Dalmácia birtoklása (és a balkáni biztonságosabb háttér megteremtése), amelyért
1345–46-ban, majd 1356-ban hadakozott nagy királyunk, s amelyet az általa
alapított magyar admiralitás erőteljesebb fejlesztése, illetve Velence vetélytársával, Genovával szőtt, szorosabb együttműködés biztosíthatott volna. Utóbbi előnye lehetett volna, hogy a Kis-Ázsiában támaszpontokkal rendelkező, KisÁzsiával, Iránnal, Közép-Ázsiával, Kínával kereskedő Genova bőséges információt adhatott volna (többek közt) az előnyomuló Oszmán Birodalomról.
Ezek a hírek fontosak lettek volna, mert a törökök 1354-ben Galipolinál győztek, majd 1362-ben Drinápolynál, ezután 1366-ban már a közeli Vidinnél Lajos
király is találkozott velük. Igaz, ekkor még győzött egy kisebb sereg felett, ám
1371-ben a törökök elfoglalták Macedóniát, s nyilvánvaló volt a további terjeszkedési szándék (furcsa, hogy ilyen latolgatások éppen egyik legnagyobb királyunkkal kapcsolatban vetődnek fel, de az igazán furcsa az lenne, ha ezek hasonlóan megalapozott országgal induló, de tehetségtelen királyunkhoz kapcsolódnának).
Vitathatatlan, hogy Nagy Lajos király sokat tett az ország védelme, erejének
és gazdagságának növelése érdekében. Befejezte a Károly Róbert által Délvidéken elkezdett védelmi gyűrű kialakítását: az 1345-ös tatárbetörés kiverése után
megszervezte a kun, magyar, tatár, német és beszivárgó román népességű
Moldova hűbéres fejedelemséget, 1349-ben pestisjárvánnyal kellett az országnak
megküzdenie (amely jóval enyhébb volt, mint Nyugat-Európában), 1365-ben a
Vidin bolgár bánságot szervezte meg. A lengyelekkel a pogány litvánok ellen
harcolt, 1375-ben egy török-havasalföldi csapatot győzött le.
Boszniához családi kapcsolatok kötötték, mivel felesége Kotromanics bosnyák
bán leánya, Erzsébet volt. E miatt és a boszniai nemesércbányászat miatt talán
nagyobb figyelmet érdemelt volna a balkáni háttér biztosítása. 1370-ben, Kazimir
király halála után lengyel királlyá választották.
A belső fejlesztésre ezután még kevesebb energiája jutott, de lehetőségei is
szűkültek, mert hadjáratai folytán jócskán zsugorodtak királyi birtokai, nőtt a
nagybirtokosok, főurak vagyona és hatalma. A főurak mellett a köznemességre
is támaszkodott, 1351-ben megerősítette az Aranybullát, az „egy és ugyanazon
nemesség” elvét és bevezette a jobbágyokra kötelezően kivetett kilenced adót.
Több városnak adott kereskedelmi kiváltságot, külföldi városoknak vámkedvezményeket, támogatta az Erdély és Fekete-tenger közötti kereskedelmi forgalmat (amit főként az erdélyi szászok bonyolítottak). Áldozott a dalmát kikötők fejlesztésére is. Ahogyan Károly Róbertnek Nekcsei Demeter, Nagy Lajosnak Szepesi Jakab országbíróként a legfőbb tanácsnoka. 1358-ban Kálti
Márk tollából megszületett a Képes Krónika. Sok magyar látogatta a külföldi
egyetemeket. Tisztában volt az oktatás, a képzés fontosságával is: 1367-ben
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Pécsett egyetemet alapított, amely, sajnos, nem volt hosszú életű. Uralkodása
alatt alkottak az európai tehetségű Kolozsvári-testvérek, a Szent György lovas
szobor 1373-ban készült.
Nagy Lajos és Magyarország, ha nem is páholyban, de nyeregben érezhette
magát, azonban, mint több nagy királyunknak (Imre herceg halálával Szent István, Szent László, s később Mátyás király) neki sem volt férfi utódja. Lánya,
Mária megkoronázásával újra trónküzdelmek színhelye lett az ország. A Nagy
Lajos alatt egyensúlyban tartott, lappangó ellentétek felszínre kerültek: a három
pártcsoport küzdelméből a Mária királynő kezét elnyerő, Luxembourgi Zsigmondot támogató csoport került ki győztesen.
A két csoport veszteségéért, egyrészt a délvidéki főurak támogatta III. Károly
haláláért, másrészt Erzsébet anyakirályné és Garai nádor meggyilkolásáért később nagy árat kellett fizetni: másfél-két évtizedes fejlődési lehetőséget vesztett
az ország, s elindult a kormányozhatatlanná válás felé. Lajos király előnevének
jogosságához nem fér kétség, terjedelmében legnagyobbá tette az országot, a
belső, erőteljesebb fejlesztéssel azonban a tények szerint adós maradt. Az átvett
örökség, a hosszú uralkodás és a viszonylag kedvező külpolitikai helyzet erre
lehetőséget adtak volna. Hasonló helyzetre közel 100 évet kellett várni.
I. (Luxembourgi) Zsigmond (1387–1437) a leghosszabb ideig uralkodó
magyar király volt. Az őt támogató főurakat nagy birtokadományokkal jutalmazta, e mellett a Laczkfi–Szécsi főúri csoporthoz szerződéssel kötelezte el magát.
Ennek megszegése félévi fogságba, s most már a Garai–Cillei párttal, egy újabb
szerződés megkötésébe került. Mária királyné halála után, Cillei Borbála feleségül vétele szoros családi, függőségi kapcsolatokba sodorta a Nagy Lajostól alkatilag merőben különböző királyt. Adományai révén néhány éven belül birtokainak kb. 15%-os aránya nagyjából harmadára, várainak számaránya 50%-ról
20%-ra zsugorodott.
Hogy a török tájékozott volt-e a Balkán feletti befolyásban érdekelt Magyarország trónviszályok miatti „elfoglaltságáról”, az nem ismeretes, de Murád szultán 1385-ben elfoglalta Bulgáriát, az 1389-es rigómezei ütközetben megverte a
szerb-bosnyák hadakat és már az országhatárnál kopogtatott. A diplomáciában
jártas, jó kapcsolatokkal bíró Zsigmond király francia, német, angol, olasz keresztesekkel megerősített sereget szervezett, azonban egységes vezetés és fegyelem hiányában 1396-ban, Nikápolynál súlyos vereséget szenvedett. A katonai
erő növelése céljából a temesvári országgyűlésen bevezették, hogy minden 20
telek után 1 fő lovas íjászt kell kiállítani. További intézkedések kellettek volna, s
a törökügy melegen tartása Nyugat felé és szemmel tartása Kelet felé, hogy a
nikápolyi vereségért visszavágásra sor kerülhessen. A legtehetségesebb királyoktól elvárható a nemzetközi kitekintés, a tájékozódás, a helyzetértékelés és a
lehetőségek kihasználása.
Egyszeri, talán vissza nem térő alkalom volt a török visszaszorítására az 1402
és 1413 közötti időszak. A törökök 1402-ben Ankara mellett súlyos vereséget
szenvedtek (Timur Lenk csapatai győztek, Bajazid szultán fogságba esett), ezt
követően évtizedes belső viszályokkal volt terhes a török birodalom.
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Zsigmond király figyelme azonban egyre inkább a német és cseh trón, majd a
császárság megszerzésének irányába összpontosult, de szemet vetett az északitáliai városokra is. Háborúja Velencével Dalmácia végleges elvesztését jelentette (1433). Pedig, a török kiverése a Balkánról, a déli irányú terjeszkedés a
magyar érdekek elősegítése (pl. a kereskedelem kiterjesztése, bányák, a bánságok magyar lakosságának természetes terjeszkedése dél felé, Dalmácia védelme
stb.) mellett a Zsigmondot szorongató főúri csoportokat is maga mellé állíthatta
volna. Talán így megerősödve, a hőn óhajtott császárság elérését is közelebb
hozhatta volna a „kereszténység védője”-ként Zsigmond számára (az a kérdés,
hogy először a török, aztán a Nyugat felé terjeszkedés vagy fordítva, majd Mohács előtt még egyszer felmerül).
Zsigmond királyt 1410-ben német-római császárrá (és cseh királlyá) választották. A magyar ügyek másodkézbe kerültek. Arra még volt ereje, hogy 1395 és
1403, majd 1410 és 1418 között Óbudán egyetemet működtessen és az 1405. évi
városi törvényeivel elősegítse a városok fejlődését: rendezte adójukat, a városokban megszüntette a nemesi adómentességet, ipari monopóliumot adott Kassának
és Bártfának, Buda árumegállító jogát csak külföldiekre vonatkoztatta stb. Ezek a
lépések azt mutatják, hogy ha ebben az irányban halad tovább, 50 éves uralkodása
örökre felejthetetlen marad. Azonban a könnyebb utat választva, a nemesfém kereskedelmet a nürnbergi kereskedőknek engedte át, a budai pénzverést Nürnbergi
Márkra, az ország színesfém bányászatát egy nürnbergi társaságra bízta, az ország
külkereskedelme pedig felnémet városok kezében volt.
Zsigmond császárt egyre inkább a császárság ügyei, ezek között is az egyházszakadás és a Csehországban győzedelmes huszitizmus (1409–1434) megfékezése
kötötte le. Legfőbb támasza Magyarország gazdasági ereje és az a megszámlálhatatlan mennyiségű kölcsön volt, amelyet a városoktól, a főuraktól és pl. a lengyel
királytól (14 szepesi város elzálogosítása, 350 évig lengyel uralom) vett fel, de élt
a pénzrontás bevált módszerével is.
Uralkodása alatt Magyarország egyben maradt, kifelé császár királya miatt talán becsben tartották, de a felzárkózás tekintetében a félévszázad alatt megint kimaradt egy lehetőség. Európa fejlettebb országaiban, a királyi birtokok zsugorodása következtében, mindenütt a régi és újonnan alapított, támogatott, fejlesztett
városokra, a királyi kiváltságok (regálék) maximális hasznosítására, a bányászat
fejlesztésére, kézműipar, manufaktúrák meghonosítására, valamint a bel- és külkereskedelem bevételeire támaszkodtak és persze az ezeket lehetővé tevő szellemi
értékekre (kolostorok, egyetemek, szakhivatalnokok, tudomány, művészet stb.).
Az akkori magyar társadalom fejlettségi szintje miatt a „nagy ugrásra” nem kerülhetett sor, de a lemaradás csökkentése tekintetében lehet hiányérzetünk.
Halálával veje, Habsburg Albert (1437–1439) került a trónra, de Szendrő
várának sikertelen felmentése közben, pestisjárvány következtében elhunyt. Újra
trónharcok elé nézett az ország. A győri béke azonban lehetővé tette, hogy az
ellopott koronával megkoronázott csecsemő (V. László) helyett a török-tatár
harcokban tapasztalt lengyel Ulászló (1440–1444) kerüljön a trónra. A török
nem állt meg Szendrő váránál, 1442-ben már Erdélyben pusztított.
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Az új erdélyi vajda, a Zsigmond király udvarában nevelkedett, 4 millió holdnyi birtok felett rendelkező (havasalföldi kun vagy román származású, Vajk
nevű vitéz fia vagy egyesek szerint Zsigmond törvénytelen fia) Hunyadi János
megállította, és Gyulafehérvárnál legyőzte őket. 1443-ban a pápa jóvoltából
keresztes hadjárat indulhatott (un. hosszú hadjárat), s a Balkán-hegységig visszaszorították a törököket. A szultán a váradi békében 10 évi békét ajánlott és fogadott el, s a váradi szerződés értelmében 100 000 arany kárpótlást fizetett. Velence és a pápai udvar ígéreteivel szerződésszegésre rávett Ulászló király sereget
indított és 1444-ben Várnánál, győztes állásban, Ulászló fegyelmezetlensége
folytán a keresztény sereg súlyos vereséget, a király halálos sérülést szenvedett
(szomorú érdekesség, hogy a 100 000 főnyi török sereget a genovai hajóhad
szállította Várnához, titokban, jó pénzért).
A 4 éves V. László (1444–1457) helyett 1446 és 1452 között Hunyadi János
– mint kormányzó – vitte az ügyeket. A harcok mellett megszilárdította az országban a katasztrofális szintre süllyedt élet- és vagyonbiztonságot. Csak 1448ban – az albán Szkander bég csapataival egyesülve – akart támadni a török ellen,
de Brankovics György szerb fejedelem árulása folytán idő előtt csatára kényszerült. A hatszoros túlerővel szemben, 3 napi harc után vereséget szenvedett. A
Garai–Cillei csoport befolyására ekkor a 12 éves V. László király formailag
átvette a kormányzást. 1453-ban a tüzérséggel ellátott török haderő elfoglalta
Konstantinápolyt.
A pápa keresztes hadjáratot hirdetett, a király Prágába szökött, a fővezérséget
Hunyadi kivételével senki nem vállalta. Hunyadi János 1456-ban (Kapisztrán
János támogatásával) Nándorfehérvárnál győzött, de a pestis mindkettőjüket
elvitte. A Garai–Cillei–Újlaki liga lecsapott a Hunyadi családra: Lászlót a király
esküje ellenére kivégezték, Mátyást bebörtönözték. 1457-ben V. László meghalt,
a Garai nádorral kiegyező Hunyadi párt katonai erejére és az egyház támogatására támaszkodó Hunyadi Mátyás lett a király.
I. (Hunyadi) Mátyás (1458–1490) trónra léptekor a Hunyadi–Szilágyi család katonai és gazdasági háttere mellett csak saját tehetségére, dönteni képes
határozottságára támaszkodhatott. A 17 éves ifjú király – szerencsésebb nyugati
uralkodótársaitól eltérően – nem számíthatott egy 20–30 km-es távsűrűségű,
gazdag városhálózatra, amely a főnemesség-köznemesség ellenében éppen a
király kegyeit-kiváltságait-védelmét keresve, busásan viszonozta volna a kölcsönös érdekeken alapuló frigyet. Ezért a hozzá csatlakozó főurakon kívül főként a – kezdetben az adózás és a védelmi kötelezettségek ellen fellépő, majd
intézkedéseivel megnyert – köznemességre támaszkodva, 5–6 év alatt kezébe
vette az ország irányítását.
Országgyűléseket tartott; állandó (a hatalmaskodó urak feletti ítélkezésre is jogosult) bíróságot állított fel köznemesekből; lemondatta gyámját, Szilágyi Mihályt; leváltotta Garai nádort és Újlaki Miklós erdélyi vajdát; sikeresen harcolt a
törökkel az Al-Dunánál; visszafoglalta III. (Habsburg) Frigyestől az elvett Délvidéket és Nyugat-Magyarországot; megtörte a huszita háborúk után a Felvidéket 20
éve bitorló Giskra hatalmát (részben harcok árán, részben áttelepítéssel, a katonáit
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felvette a fekete seregbe); 1463-ban békét kötött III. Frigyessel, visszakapta az V.
László koronázásakor elvett, 22 éve Frigyesnél lévő koronát, amivel 1464-ben
megkoronáztathatta magát. Ennek ára volt: örökös nélküli halála esetén a trón a
Habsburgoké.
Az új igazságszolgáltatási rendszer alapján megszűntek vagy csökkentek a
kivételezettségek, a főurak többsége kénytelen volt panaszával a megyei törvényszékekhez fordulni. A legfontosabb ügyeket, a megyei bíróságoktól érkező
fellebbezéseket egy szakképzett jogász, személynök által vezetett bírósághoz
utalta. A megyéknél 1486 után az alispánt a helyi nemesek közül választhatták.
A korábbi kinevezés helyett a nádort az országgyűlés választotta meg. Fokozatosan csökkentette a királyi tanács befolyását, a fő- és titkos kancellár szerepkörét összevonta, a királyi titkár szerepét megnövelte, intézkedései az egyszemélyi vezetés kialakításának irányába hatottak. Szervező munkájában egy
ideig segítségére volt nevelője, Vitéz János püspök, s számíthatott az általa kiemelt főúri és köznemesi családokra, mint pl. Szapolya Imre és István, Kinizsi
Pál, a jobbágyszármazású Bakócz Tamás püspök és Dóczi Orbán kincstartó.
Az erőskezű uralkodó további terveihez az államháztartást igyekezett jövedelmezőbbé tenni. Felemelte a regálejövedelmeket, a harmincadvámból koronavám lett, a kapuadó helyett tűzhelyenként szedetett adót (füstönként 20 dénárt)
és megszüntette a kedvezményeket. Bevezette a rendkívüli hadiadót 1 aranyforint összegben, néha évente többször is kivetette. A városok adója is gyarapította
jövedelmeit. Az adókat a korábbiak 5–600-szorosára növelte (e tekintetben legalább 20 évvel „megelőzte” a nyugati államokat). Éves bevételei folyamatosan
nőttek, a kezdeti 200 000-ről élete végén elérték a 800 000 aranyforintot.
A királyi birtokokat a budai udvarbíró igazgatta, míg az országos pénzügyek egy szakképzett hivatalnokcsoport élén álló kincstartó kezébe kerültek.
A bevételek legnagyobb tétele a füstadó és a hadiadó volt, amely elsősorban a
jobbágyság, de áttételesen a nemesség érdekeit is sértette. Az elégedetlenség
az 1467-es erdélyi felkelésben nyilvánult meg. A feszültségek minden területen nőttek, s hogy mégis elviselték ezeket, az Mátyás erőskezű egyéniségén
túlmenően a korábbi zavaros, bizonytalan, visszaélésekkel terhes időszak megszűnése, a rend, a biztonság, az „igazságosság” elfogadható szintjének biztosítása miatt volt.
A bevételek lehetővé tették a békében 5–10, háborúban 15–20 ezres, jól
képzett zsoldossereg létrehozását és fenntartását. „Fekete seregében” helyet
kapott a gyorsmozgású huszárság, voltak ágyúi, de inkább a hagyományos
hajító- és ostromgépekben bízott. Kiváló hadvezérei voltak: Kinizsi Pál, Magyar Balázs, a cseh Hag János és Haugwitz János. Hadvezéreire a 60-as években először 1463–64-ben volt szükség, mert a török újra előre lendült: 1459ben meghódították Szerbiát, 1460-ban a moreai görög fejedelemségeket, 1461ben a trapezunti görög császárságot és 1463-ban Boszniát. Utóbbi egy részét, a
pápa és a törökökkel 1463–1479 között háborút folytató, Velence segítségével
visszafoglalta, de sajnos, Dalmácia birtoklása miatt nem alakult ki szorosabb
együttműködés Velencével.
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A már uralkodásának első 10 évében komoly sikereket elérő Mátyás király
1468-ban gondolt egy merészet és nyugat felé fordulva a császári cím megszerzését tűzte ki célul. Megtámadta a huszita érzelmű, pápa által kiközösített, korábbi
após, Podjebrád György Csehországát, de a cseh korona elfogadása után és 1469es megkoronázása után szemben találta magát a katolikus ellenes cseh főurakkal
és Lengyelországgal. Nem csak velük, hanem belső ellenzékével is.
Több összeesküvést, lázadást szerelt le, köztük bizalmasának, Vitéz Jánosnak
és körének összeesküvését is, akik nem értettek egyet nyugat felé fordulásával,
császári trónigényével és abszolisztikus uralkodási gyakorlatával. Mátyás habozás nélkül félreállította a vele egyet nem értőket és saját útját járta. 1476-ban
feleségül vette a nápolyi királylányt, Beatrixot. A csehekkel, lengyelekkel folytatott háborúskodásban pedig folyt a vér és folyt a pénz, az 1478-as béke Szilézia, Lausitz és Morvaország birtoklását jelentette, s a lengyel Jagelló Ulászlóval
„közös cseh királyi címhasználatot”. 1485-ban újra Habsburg Frigyessel háborúzott, elfoglalta Alsó-Ausztriát, Stájerországot és székhelyét Bécsbe tette át.
Zsigmond királlyal párhuzamba állítva, a császárválasztáson őt sem a német
fejedelemségek, sem a pápa nem támogatták, így Habsburg Frigyes fia, Miksa
lett az új császár.
A törökök ezenközben a Krím-félszigeten meghódították a genovai telepeket
(pl. Kaffa) és fennhatóságuk alá vonták, szövetségessé tették a krími kánságot.
Havasalföld és Moldva hűbéri helyzetbe került, Ukrajna, Litvánia és Lengyelország betörésekkel fenyegettetett helyzetbe, s a félköríves tudatos vagy véletlenszerű bekerítés Magyarország irányában felismerhetővé vált. Mátyás király
Szabács elfoglalásával 1476-ban határkiigazítást végzett, s gondoskodott az első
(Szörényvár–Orsova–Nándorfehérvár–Szabács–Jajca–Klissza) és a második
védővonal (Temesvár–Pétervárad–Eszék–Zengg) harcképességéről.
A török színtiszta magyar területeket sújtó betörései, pusztításai ugyanis szinte folyamatosak voltak, 1474-ben Nagyváradig, 1479-ben az erdélyi Kenyérmezőig jutottak, ahol Báthory és Kinizsi győzelmet aratott ellenük. Moldva és Havasalföld a szultántól függő hűbéri helyzetbe került. A mindennapos és távlati
török veszélyeztetettség megmaradt, de a nyugati irányban megtett lépések, áldozatok nem hozták meg a várt eredményt. Itt is utat „tévesztettünk” irányban és
az irányválasztás hogyanjában is.
Annál jelentősebb a reneszánsz szellem és a humanista műveltség terén történt előrehaladás. Mátyás egyike volt legműveltebb uralkodóinknak. Udvarában
élt Vitéz János, Bonfini, Thuróczy János, Ronsano krónikaírók, az epigramma és
elégiaköltő Janus Pannonius, s a szintén költő Galeotto Marzio alkotott. Egyetemet alapított 1467-ben Pozsonyban, majd Budán, de sokirányú érdeklődéséből
kieshetett az egyetem ügye. A budai várat és Visegrádot reneszánsz stílusban
építtette át, könyvtára kb. 2500 könyvből, köztük több száz kötet Corvinakódexekből állt (a világban ma 160–170 kötet, itthon 25–30 kötet található).
1473-tól Budán nyomda működött Hess András vezetésével.
A korábbiaknál többen látogattak külföldi egyetemekre, döntő módon teológiai
és jogász szakokra. Az udvar és az egyház által foglalkoztatott képzettek, sajnos,
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csak a piramis csúcsát jelentették, lefelé a kispapság hiányosabb műveltsége mellett, a főurak és köznemesek többségének írástudatlansága volt a jellemző.
Mátyás királyt dicsősége teljében, Bécsben, 50 évesen, előzetes betegségek
nélkül, teljesen váratlanul, gyanús körülmények között érte a halál. Az önző, az
ország érdekeit mellőző báróknak és talán a nemesek és a keményen megadóztatott jobbágyság egy részének is (az esetenként erőszakos, abszolisztikus kormányzás visszahatásaként is) gyenge kezű utód kellett. A kijelölt utód, Corvin
János, azután a trónkövetelő Habsburg Miksa császár, és a cseh-lengyel Jagelló
uralkodó közül a „jól van – jól van” (Dobzse) II. (Jagelló) Ulászlót (1490–
1526) választották meg a rendek királynak. Egy széles látókörű, tehetséges, jó
értelemben vett hatalomvágyó báró (egy új Hunyadi) hiányában, törvényszerű a
csúszás a kis ellenállás irányába.
A gyenge kezű Jagellók 36 éve alatt közeleg a vég. Feloszlatták Mátyás király „fekete seregét”, a kifizetetlen elégedetlenkedőket szétverték. A király a
regálékat elzálogosította, az adókat a birtokosok gyűjtötték be, a bevételek tizedére-huszadára estek vissza. Az 1492-es országgyűlés a mezővárosokat kilenced
fizetésére kötelezte, az 1498-as törvény ezt a bérelt földekre is kiterjesztette. A
mezőgazdasági termékek jó külpiaca miatt a jobbágyterhek nőttek (nőtt a robot,
akadályozták a szabad költözést, megtiltották a vadászatot), a telkek a majorságok javára zsugorodtak, védelem híján a jobbágyság, a székelyek, kunok jogainak sérelmén keresztül az országos elégedetlenség nőtt.
Név szerint ekkoriban minősítettek bárónak kb. 40 főurat, akiknek bandériumkiállítási kötelezettségük volt. Ennek költségeit a Mátyás által bevezetett, jobbágytelkenként 1 aranyforintos rendkívüli hadiadó feléből fedezhették, amely hadiadót
ők szedhettek be a jobbágyoktól, de az összeg másik fele az államkincstárt illette.
Az egyháznak főpaponként, illetve egyházi testületenként kellett előírt számú
katonaságot kiállítani. Az „egyházi és bárói” jobbágyságon kívüli (főúri és köznemesi) jobbágyoktól a hadiadót a megye szedte be és állított ki megyei bandériumokat. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az egyházi bandériumok voltak a legkönnyebben mozgósíthatók, míg a többieknél ez nehézkesen ment (a késedelem,
vagy részleges végrehajtás lényegében haszonszerzési lehetőség volt).
Az adók, vámok, bányák haszna is tizedére, huszadára csökkent, nagyobb részük a főurakat gazdagította. Romlott a közbiztonság, gyakoriak voltak a sikkasztás, a csalás, a visszaélések, a jogtalanságok. 1498-ban kimondták a városokban a nemesek vámmentességét, amely szintén a mezővárosok érdekeit sértette. A szabadságukra büszke székelyek és kunok jobbágysorba süllyedtek. A
közelgő vészt elfedte, hogy Kinizsi Pál 1492-ben Bulgáriában harcolt a török
ellen, Szentgyörgyi István pedig 1502-ben egészen Nikápolyig jutott.
A bevételek csökkenésével párhuzamosan a humanista udvar és vele a hazai
műveltség is csak nyomokban maradt meg (a német humanista Conrad Celtes
Ulászló illetve Erasmus szellemisége és zene, tánc II. Lajos udvarában), de az
írás-olvasás tudománya a Jagellók alatt elég széles körben terjedt el.
Közben újabb óriási lehetőségek mellett ment el a csak saját érdekeinek távolságáig látó országvezetés. A 1500-as velencei–török háborút nem aknázták
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ki, de a török ellen jó támaszpontul szolgáló és jó bevételi forrásként szolgáló
Dalmácia megszerzéséről is lemaradtunk a Cambray-ligából (francia király–
pápa–császár) kimaradás miatt. Helyette – elsősorban Bakócz Tamás pápaválasztási vereségének vigaszául, de talán a feszültség levezetés miatt is – keresztes hadjárat szervezése indult be. Az 1514-ben összegyűlt 40 000 fős, a terhek
miatt elégedetlenkedő sereget fel akarták oszlatni, a feloszlás helyett lázadás
történt, a nemesi csapatok elleni harc mellett országos öldöklés, amelyet végül
Temesvárnál Szapolyai János erdélyi vajda vert le és torolt meg. A megtorlás:
több tízezres kivégzések, a jobbágyság röghöz kötése, a terhek növelése, a fegyverviseléstől eltiltás (Werbőczi István törvénykönyve).
Ulászló halála után fia, II. Lajos (1516–1526) helyzetét Burgio pápai követ
jelentése jellemzi: „ha három forint árán meg lehetne ezt az országot menteni,
nem akadna három ember, aki ezt az áldozatot meghozná.” A túlzás ellenére: a
király kölcsönökből élt, a koronajavakat elzálogosította, a bányák haszna a
Fugger-Thurzó bérlőnél csapódott le.
A török 1520 után az erőskezű, hódító szándékú I. Szulejmánnal készülődött:
növelte a létszámot, Bizánc birtokában, bizánci fegyverművesekkel tüzérséget hozott létre és nagy tengeri flottát épített ki, és Perzsia, Észak-Mezopotámia és Egyiptom elfoglalása után a Balkán felé fordult. A magyar déli védővonal olvadt, a segélykérések süket fülekre találtak. Sőt, a korábban elmulasztott alkalom után I. Ferenc francia király, többek között Velence és Anglia társaságában, a szultánnal kötött szövetséget a Habsburgok, s így Magyarország ellen. S 1526-ban Mohácsnál kb.
70 000 fős török sereg, 200 ágyúval állt szemben a 25 000 fős magyar sereggel,
amely nem tudta bevárni (vagy azok szándékosan késtek) a kb. 15 000 fős, erdélyi
Szapolyai sereget és más helyekről (pl. Frangepán 5–10 000 fős) várható sereget.
Súlyos vereséget szenvedtek el, II. Lajos és az ország bátor, legértékesebb magyarjai holtan maradtak a csatatéren. Mellbevágó figyelmeztetés, de ez még nem
elég. Nem volt elég az elkövetkező másfél évtized sem, Buda várának 1541-es,
besétálásos elfoglalásáig, hogy egységes fellépés, szervezkedés, felkészülés kezdődjék. Szapolyai János (1526–1540) és I. (Habsburg) Ferdinánd (1526–1564)
trónviszálya előrevetítette a végzetes bukást, a pusztulást.
2.8. Az első 500 évünk – francia párhuzamokkal
A Magyar Királyság első 500 éves teljesítménye – kisebb-nagyobb időszakoktól eltekintve – tiszteletre méltó. Egy minden bizonnyal nagy múltú, de
félnomád fejlettségi szintű nép beilleszkedett és bizonyos szintig felzárkózott az
antik kultúrát öröklő Nyugathoz. A több százéves előnyökkel indult franciákkal
szemben is sokat ledolgoztunk Mohácsig. Talán lehetett volna többet is, ha nincs
tatárjárás és törökvész. Sokan tájékozatlanságból vagy tudatosan úgy tesznek,
mintha azok nem lettek volna, s jelenlegi lemaradásunk a magyarság genetikailag kódolt bugyutaságának lenne az eredménye.
Mások viszont mindent a balsorsra, a kikerülhetetlen végzetre fognak. Egyesek deheroizálnak, mások a termelőerők és a társadalom fejlettségi szintjével
magyaráznak mindent. A közös jövőnk szempontjából a fekete-fehér, heroizáló90

deheroizáló, nemesi-nemzeti-népnemzeti szemlélet helyett olyan megközelítésre
lenne szükség, hogy az adott kor és térség politikai, gazdasági és kulturális lehetőségei között (megalapozott összehasonlítások alapján) miben, miért, hogyan
tévedtünk, s maradtunk le és ezeket a mára vetítve levetkőztük-e, hasznosítjuk-e
a tapasztaltakat. A történelmi, szokásjogi, néprajzi stb. vonatkozásokat sem mellőző összehasonlításokat teljes mélységükben csak kiváló szaktörténészeink
végezhetik el, de néhány észrevétel, néhány tanulság a laikus számára is szembetűnő.
Első 500 évünket a korabeli francia fejlődéssel összevetve tudomásul kell
vennünk a közvetlen római örökségből, a szomszédság gazdagító-megtermékenyítő hatásából, az ideális földrajzi elhelyezkedésből, nagyságból és viszonylag
szerencsés történelemből (a normannok nemcsak vittek, tatárok nem jártak arrafelé, 150 éves „vendégséget” nem váltott fel egy másik, majd egy harmadik vendégség) összeadódó előnyüket, s csak a felzárkózás-lemaradás, közeledéslemaradás távolságát érdemes nyomon követni.
Magyarország és Franciaország fejlődésének főbb jellemzői
Jellemző megnevezése
Magyarország
Franciaország
Az államiság kezdete, év
1000
817
Első nyelvemlék (Halotti beszéd, ill.
1190
843
Strassbourgi eskü)
A feudális rendszer típusa
familiáris, 13. sz. Vazallus, 10. sz.
A királyi tanács (állandó intézmény)
–
1200 körül
A nemesség megjelenése
1250
1100
Egységes nemesség (ősiség törvénye, ill.
1351
877
Quierzy-sur-Oise-i capit)
A nemesség számaránya, %
3–5
kb. 1,5
Országgyűlések, ill. rendi gyűlés tartása
1267
1302
Városok fejlődése, kiemelkedése
1160-tól
900–1100
Tudatos, tervszerű városfejlesztés
1260, ill. 1335
kb. 1200
Adók pénzben követelése
13. sz.
12. sz. eleje
Jobbágyság pénzbeli megváltásának kö–
1315
vetelése (ordonnance)
Céhek növekvő szerepe
1350 körül
–
Iparféleség 1260 és 1300 között
Buda: 61
Párizs: 130
Kikötők támogatása (Magyarország), ill.
14. sz. második fele
hajóhad megteremtése (Franciaország)
Első egyetem
Pécs: 1367, ill. Nagy- Párizs 1170
szombat: 1635
Zsoldos hadsereg, tüzérség, hajóhad
1470 körül
1375 körül
(Mo.-on flottilla)
Tengeri kereskedelem fejlesztése
–
1440 körül
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Jellemző megnevezése
Magyarország
Pénzért vásárolt hivatalok, hivatali ne–
messég
Merkantil külkereskedelem
–
A vallásszabadság biztosítása
1568
Gyarmatosítás kezdete
–
Gyarmati társaságok (pl. Kelet-Indiai
–
Társaság) megalakulása
A Tudományos Akadémia megalapítása
1825
A népesség lélekszáma 1500 körül
magyar nyelvű 3 millió
összesen 4 millió
1800 körül
magyar nyelvű 3,6 millió
összesen 8,5 millió
2005
magyar nyelvű 10 millió

Franciaország
1429-től
1460-tól
1598
1600–1670
1670–1680
1636
15,0 millió
29 millió
53 millió

Franciaország, „A protekcionista hagyományú mezőgazdasági ország” (Giscaird d’Estaing), és a mezőgazdasági jellegű Magyarország között a fejlettségi
szintkülönbséget – az ismert történelmi, földrajzi előnyökön kívül – főként a
főuraktól a társadalom irányító szintjéig terjedő műveltségkülönbség, szemléletkülönbség, a városok fejlettségi szintje, a kereskedelem és ipar fejlesztésének
kezelési módja magyarázza.
A francia fejlődés már korán nem csak követő, hanem felzárkózó-versenyző
jellegű volt. Ezt mutatta a kolostorok és egyetemek számának növekedési üteme, a
belőlük és az idegen kultúrákból átmentett és finomított ismeretek hasznosítása. A
francia uralkodók nem csupán felismerték a városok előnyeit, hanem alapításokkal, védelmükkel és támogatásukkal jelentősen bővítették is ezt a bázist. A 14.
század elejétől a meggazdagodott polgárok, a patríciusok harmadik rendként helyet kaptak a rendi gyűlésben, a 15. század közepétől pedig a gazdag és képzett
polgárokból kialakult a „talárosok rendje”, a hivatali nemesség.
A hivatalokat pénzért adták, így nem csupán bevételi forrásra tettek szert, hanem szakképzett hivatalnokréteget is nyertek. Olyat, amely anyagi és hatalmi befolyása folytán szalonképessé vált családi kapcsolatok létesítésére, akár főnemesi
családokkal is. Olyan gazdag polgári réteget nyertek, amely a máshol lenézett
kereskedelem és ipar (malom, bányák, különböző manufaktúrák), általában a vállalkozások és a verseny irányában mozdította ki a birtokos nemesség zárt világát.
Franciaországban sem olyan mértékben, mint Angliában vagy Flandriában, de a
Napkirály koráig erőteljesen hatott ez a szemlélet. XIV. Lajos udvari pompája
változást hozott e szemléletben. A társadalmi megbecsülést és az adómentes jövedelmet a nemesi status és a hűbérbirtok jelentette, erre nézett fel a gazdagodó polgár és jobbágy, pénzét birtokba fektette, míg Angliában és Flandriában a kereskedelmi és ipari vállalkozásokba forgatták vissza a pénzt.
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A városok fejlődése, fejlettsége nem csupán a bárók, oligarchák túlzott hatalma ellen jelentett pénzbeli támogatást és hatalmi ellensúlyt, hanem a városok
fejlődést generáló szerepe miatt is. Idővel a városok vették át a kolostorok agyközpont szerepét, az oktatás, a képzés és a tudományok fellegváraivá váltak. Itt
zajlott a kereskedelem, itt tudtak ismereteket, tapasztalatokat cserélni a kézművesek, kereskedők, jobbágyok, itt halmozódtak fel az esetenként várakat, grófságokat, gyarmatokat ostromló vagyonok.
2.9. A szomszédos királyságokról
2.9.1. Lengyelország
Lengyelország 967-ben I. Mieszkóval lett keresztény, Merész Boleszlávval
1025-ben vált királysággá, a német befolyást, a hűbéri viszonyt nem tudta elkerülni. A királyi hatalom rövid időre III. Boleszláv (1102–1138) idején erősödött
meg, halála után azonban részfejedelemségekre esett szét az ország. Nagy királyuk III. (Nagy) Kázmér (1333–1370), a „visegrádi hármak” egyike, egyesíti a
lengyel területeket, önálló politikát folytat. Ő alapította a később nagyhírű Krakkói Egyetemet. Halála után, 1370-től Nagy Lajos királyunké a lengyel trón, majd
Hedvig lánya házassága révén a litván II. (Jagelló) Ulászló (1386–1434) királyé,
aki Litvániával növeli a lengyel területeket. IV. Kázmér (1447–1492) a Német
Lovagrend leverésével, Nyugat-Poroszország és Gdanszk elfoglalásával Középés Kelet-Európa legnagyobb államává tette Lengyelországot. Királyaik a főurak
és a városok ellen a köznemességet részesítették előnyben.
A 16. század elején a nyugati konjunktúra révén a földesúri majorságok száma és területe nőtt, ezzel párhuzamosan a jobbágyság terhei is nőttek, a szabad
költözést itt is korlátozták (második jobbágyság). A nemesség számaránya itt
volt a legnagyobb a korabeli Európában (5–7%), s az országgyűlésben súlyuk
egyre növekedett. Az út a vétójoghoz, a liberum veto-hoz (a szejmben 1 vétó is
elég volt egy törvény megakadályozásához), ez pedig az ország irányíthatatlanságához, a pártharcokhoz és a későbbi háromszori (1772, 1793, 1795) teljes
felosztásához vezetett.
2.9.2. Csehország
Csehország a morva fejedelemség felbomlása után, 906-ban lett Arnulf császár hűbérese. Prága ekkor már jelentős kereskedőváros, vásárait a magyarok is
látogatták. A cseh fejedelemségben már ekkor ezüstöt bányásztak. I. (Premysl)
Boleszláv (935–964) fejedelem a korábbi ortodox vallás helyett a nyugati egyházat választotta, ami a német befolyás erősödésével járt együtt. A koronát, német
hűbéresként I. Vratislav 1086-ban nyerte el. Jellemzőek a 15. századig fogyatkozva megmaradó faluközösségek, amelyek a növekvő számú német (egyházi és
világi) vezető réteg és az – 1170 óta kiváltságokkal rendelkező, csaknem teljesen
német kereskedő és iparos városi lakosság ellenében – a csehek teljes elnémetesedését meggátolták. A német hatás a bányászatban, iparban, kereskedelemben
meghatározó.
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Önállóvá II. Ottokár (1253–1278) alatt vált az ország, birtokolva Stájerországot,
Karintiát, Krajnát, igényt tartva a magyar trónra, sőt a császári címre is. Azonban
Habsburg Rudolftól (IV. Kun László segítsége révén) 1278-ban Morvamezőnél
vereséget szenvedett II. Ottokár, és Csehország 1918-ig – egy ideig még királyságként, később tartományként – a Habsburg Birodalom részévé vált. (A csehek magyarok iránti ellenszenvének gyökerei: Árpád magyarjai szerintük egy szláv birodalom kialakulásának szabtak gátat. Azután megint egy magyar, IV. Kun László egy
cseh császárság álmát tette semmivé, rájuk szabadítva a Habsburgok uralmát.)
Habsburg Albert s átmenetileg Luxemburgi János (1310–1333), de főleg I. Károly
(1333–1378) – IV. Károly néven német császár – uralkodása, s egyúttal védőszárnya
alatt nagy fejlődés indult meg az ezüstbányászat mellett az ón- és a vasbányászatban, a posztó- és lenvászoniparban, a kézműiparban és kereskedelemben (cseh kereskedők Velencében, a Rajna-vidéken).
Más területen is nagy volt a fejlődés: 1348-ban egyetemalapítás Prágában,
gótika, cseh nyelvű írásbeliség az egyházi irodalomban, Maiestas Carolina törvénygyűjtemény, a világi irodalom is fejlődött. IV. Vencel (1378–1419) alatt tört
ki a huszita felkelés 1419-ben, miután az 1415-ös konstanzi zsinaton eretnekként
elitélt Husz Jánost (Zsigmond császár védlevele ellenére) máglyára vetették. A
polgárháború mélységű, másfél évtizedes küzdelmeknek Zsigmond magyar király (megint egy magyar!) vetett véget 1434-ben (Giskra és serege, családostól
több tízezer ember a Felvidéken telepedett meg, ahonnan Giskrát végül Mátyás
király távolította el). 1490-ben a lengyel Ulászló lett Csehország és Magyarország közös királya, majd Mohács után a cseh trónt a Habsburgok örökölték, akik
tartományként meg is tartották az országot, egészen 1918-ig.
2.10. Franciaország a 16–18. században
Franciaország a 16. és 18. század között európai hatalomból világhatalommá nőtte ki magát, s fényévnyire távolodott a mélybe zuhanó Magyarországtól.
A királyi hatalom megerősödését szolgálták a hódító háborúk, amelyek a nemességnek és a polgárságnak érdekükben álltak. Célpontjaik a gazdag itáliai fejedelemségek, királyságok voltak. I. Ferenc (1515–1547) az Itáliát szintén megcélzó
Habsburgokkal szemben a török szultán szövetségét is igénybe vette, de Itália
megszerzése nem sikerült.
A fejlődést megakasztotta a reformáció következtében kitört vallásháború,
amely 1562 és 1598 között II. Henrik (1547–1559), III. Henrik (1547–1589) és
IV. Henrik (1590–1610) uralkodása alatt folyt a kálvinista, elsősorban déli hugenotta főurak és a királypárti katolikus főurak között (1572. aug. 24., Szent
Bertalan-éj Párizsban és vidéken). A fordulatos, felkelésekkel tarkított küzdelmek végén a hugenotta Bourbon Henrik áttért a katolikus hitre („Párizs megér
egy misét”) és a nantesi konkordátummal megszületett a megegyezés a vallásszabadságról és kb. 100 város területi autonómiájáról. A közrend helyreállt, a
királyi hatalom megerősödött, az ipar, a kereskedelem, a városok fejlődése nekilendült, rövidesen megkezdődött a gyarmatosítás. Mindezekben nagy szerepe
volt IV. Henrik protestáns miniszterének, Sully-nak.
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Meggyilkolása után belső viszályok, majd a XIII. Lajossal (1610–1643) és
Richelieu bíborossal megkezdődött Franciaország nagy százada, amikor Európa
vezető hatalmává vált, s körülbelül 1815-ig az is maradt. A központi hatalom
ellen fellépő főurak szervezkedését szétzúzták, a tartományok élére polgári hivatalnokokat (intendánsokat) neveztek ki, támogatták a polgárságot, kereskedelmet. 1636-ban létrehozták a Francia Tudományos Akadémiát, ekkoriban már
alkotott Descartes (1596–1650), a későbbi nagy szellemi robbanás, a felvilágosodás egyik elindítója (1621-ben részt vett Érsekújvár ostromában).
XIII. Lajos 1643. évi halála után, XIV. Lajos (1661–1715) színrelépéséig
össze is omolhatott volna a kiépített rendszer, de az alapozás erős volt. Az óriási
munkát végző Richelieu központosító politikáját Ausztriai Anna régenssége alatt
Mazarin bíboros sikerrel mentette át, majd a Napkirály alatt Colbert főintendánsé a gazdaságirányító szerep. Aktív külkereskedelmi mérleget ért el a nemzeti
ipar (királyi manufaktúrák, fényűzési textilipar, tükör- és csipkegyártás) fejlesztésével, a külkereskedelem növelésével, megfelelő vámpolitikával és a gyarmatosítás támogatásával. Erőteljesen fejlesztették a kereskedelmi és hadiflottát,
sorra alakultak (részben állami tőkével) a gyarmati társaságok: Kelet-India,
Nyugat-India, Levantei-, Északi Társaság) és megszerezték az első gyarmatokat:
Louisiana, Pondicherry (India), Kanada stb.
A kormányzatot miniszterek és államtitkárok képezték, a királyi tanács névleges volt, a tartományokat bírósági és tartományi intendánsok irányították. A
Napkirály fényes és drága udvartartást és még drágább hódító háborúkat vezetett. Franciaország a csúcson volt a politikában, az irodalomban (Moliere,
Corneille, Racine, La Fontaine), a filozófiában, (Bossuet, Pascal), az építészetben (Lebrun, Mansart, Le Notre, Perrault), de a határtalan költekezések miatt az
állam eladósodott és az utódoknak, XV. Lajos (1715–1774) és XVI. Lajos
(1774–1792) királyoknak csak a csődközeli állapot, a kegyencnők (Pompadour,
Dubarry), az angolok ellen vesztes hétéves háború (1756–1763) és a növekvő
országos elégedetlenség jutott.
Az ipar fejlődését 414 manufaktúra, a szellemi élet pezsgését a felvilágosodás
nagy alakjai: Voltaire, Montesquieu, Rousseau, az enciklopédista Diderot,
D’Alambert, Helvetius, Holbach és a fiziokrata közgazdászok Quesnay és Turgot
jelezték. Azután jött 1789, a francia forradalom, benne augusztus 26-án az Emberi
Jogok Kiáltványa, gironde, jakobinusok, felkelések, jakobinus diktatúra, harcok
Anglia, Ausztria, Poroszország ellen és végül Napoleon. Vérben, kínban, erőszak
útján megszületett fokozatosan a francia nemzet is. 1789-ben még az ország lakosságának kb. 40%-a csak második nyelvként vagy egyáltalán nem beszélte a francia
nyelvet, bár a 16. századtól hivatalosan országos nyelvnek számított. Átvételét,
elfogadását nagyban elősegítette az ipar, kereskedelem, a városok fejlődésével járó
fokozott társadalmi mozgékonyság, a gyarmatosítás lehetőségei, előnyei, a nyelv
átvételével többnyire együtt járó gazdagodás és a nyers erőszak (Elzász, Bretagne
stb. iskoláiban az anyanyelven megszólalásnak verés volt az ára).
A francia nyelv térnyerését elősegítette a külső veszély következtében erősödő nemzeti egység és a francia gloire (dicsőség) közös élménye és nem rontot95

ta le olyan idegen nyelvű és történelmű népek egyidejű ellenmozgalma (mint pl.
a magyarság esetében), amelyek ráadásul a határokon túli anyanemzet anyagi,
szellemi és politikai támogatását élvezték. Franciaország az emberi jogok 200
éves glóriájával a nemzetállamok mintaállama lett, jóllehet a 20. századi provanszál, breton, baszk és korzikai mozgolódások jelzik, hogy miért érzéketlen Franciaország a nemzetiségi, etnikai, önrendelkezési kérdések iránt.
2.11. Magyarország Mohács és Szatmár között
2.11.1. Magyarország Mohács után
Magyarország Mohács után sokkal rosszabb helyzetbe került annál is, mintha
pl. Franciaország az 1515 utáni évtizedeket VI. Fülöppel, az angolok elleni 100
éves háború (1438–1453) korával folytatná. Az angolok egy tengeri ütközet
mellett három nagyobb csatában győztek a franciák ellen, a törökök tíz nagy
hadjáratot (1526, 1529, 1532, 1541, 1543, 1552, 1566, 1660, 1664 és 1683) vezettek a 150 év alatt. A crecy csatában 1500 francia lovag esett el, Mohácsnál
legalább 15 000 magyar.
Itt a 160 éves „vendégségből” 51 teljes harci éven át folyt a háború, ott több
esemény (fegyverszünet, pestisjárvány, belső pártharcok, Jacquerie parasztfölkelés, békekötések) miatt a fele idő sem volt a fegyvereké, nem is beszélve a
harcok intenzitásáról és a pusztítás mértékéről. Ott az angolok elleni harcot a
Párizs, Normandia, s más tájak lakossága felkelések formájában is támogatta,
nálunk 1514 után a jobbágy nem szívesen mozdult, de nem is adtak szívesen
fegyvert a kezébe. A franciáknak erős volt a hitük, s volt egy Jeanne d’Arcjuk, aki a szintén széthúzó, belső pártharcoktól terhes országban segíteni tudta
az egység kialakulását és az angolok elleni győzelmet.
Nekünk Mohács után két királyunk is volt, s ráadásul a török végleges betelepedéséig elvesztegetettek másfél évtizedet. Szapolyai János (1526–1540) és I.
(Habsburg) Ferdinánd (1526–1561) birkózása patthelyzethez, a közállapotok
súlyos romlásához vezetett és megkönnyítette a törökök előnyomulását. A törökök 1529-ben és 1532-ben újra bevonultak az országba és kísérletet tettek Bécs
elfoglalására. Ez nem sikerült, de az ország részéről ellenállást nem igen tapasztaltak. Szulejmán szultán élt az alkalommal, harc nélkül besétált Budára, az oldalba támadás veszélyét Erdély leválasztásával és félfüggőségi helyzetbe hozásával csökkentette. Szapolyai csecsemő fiát, Izabella királynét és Fráter Györgyöt, évi 10 000 forint adó ellenében, Erdély és csatolt részeinek birtokába helyezte. Vác, Esztergom, Székesfehérvár, Simontornya és Pécs elfoglalásával
előkészítette az ország egészének elfoglalását és a Bécs felé irányuló terjeszkedést. Ferdinánd a további terjeszkedés megállítása reményében békét kötött, a
„királyi” Magyarország megtartása évi 30 000 aranyforintjába került. A három
részre szakadt Magyarország a speyeri szerződéssel, 1570-ben állandósult, a
Habsburgok elismerték Erdély önállóságát.
A törökök 1566-ban Zrínyi Miklós hősies szigetvári ellenállása és Szulejmán halála miatt nem jutottak tovább. 1568-ban megkötötték a drinápolyi bé96

két, amely a kialakult helyzetet rögzítette, beleértve a 30 000 aranyforint éves
adó fizetését is. A következő 25 év a végvári harcok időszaka volt. 1591-ben
újra a töröknek volt sürgősebb, a tizenötéves háború keretében elfoglalta Egert
és Kanizsát, viszont Esztergomról (Balassi halála), Visegrádról és néhány Maros menti várról le kellett mondania. Az 1604-ben megkötött zsitvatoroki békében mindkét fél „belenyugvása” tükröződik: 20 éves fegyverszünet, nincs
többé 30 000 aranyforintos adó. A belenyugvás mögött más irányú „török kötelezettségek” voltak.
A törökök 1570–73-as években Velencével és szövetségesével, Spanyolországgal háborúztak (a lepantói tengeri csatában súlyos vereséget szenvedtek, de
Ciprus a törököké lett). 1577–1590-es években nagy áldozatokkal járó háborút
folytattak Perzsiával (gyarapodásuk: Nyugat-Grúzia, Sirvan, Tebriz), valamint
1602 és 1612 között újabb perzsa háború történt, ezúttal török területvesztésekkel. Újabb óriási lehetőség maradt ki a török kiszorítására.
A Habsburg-ház a protestáns német fejedelmekkel és a franciákkal (1546–
1555, augsburgi vallásbéke) hadakozott, majd a Jülich-Cléve-i örökösödési háborúval és a protestantizmus visszaszorításával volt elfoglalva. Ez azután az
1618–1648-as harmincéves háborúhoz (benne, a csehek fehérhegyi veresége
folytán, a tartományi státushoz) vezetett, a béke a 300 német fejedelemség megerősödését és a Habsburgok kiszorulását jelentette Németországból.
Újabb háborút a török 1663-ban vezetett, a szentgotthárdi csata 1664-ben
súlyos török veszteséggel és vereséggel zárult. A Vasváron megkötött béke
érthetetlen, megalázó és szégyenletes volt, az 1658 óta császár I. Lipót teljes
érdektelenségét mutatta. I. Lipót csak az 1683-as Bécs elleni török hadjáratra
mozdul, s Lengyelország, a pápa és Velence (Szent Liga) részvételével 1689ig a törököt kiűzték a Thököly-fejedelemség miatt négyfelé szakadt Magyarországról.
A királyi Magyarország és a hódoltság területe átlagban 110 000–120 000
négyzetkilométer volt, Erdélyhez (az ÉK-i vármegyékkel együtt) kb. 60 000
négyzetkilométer tartozott.
2.11.2. A hódoltság
A hódoltság területe időben változott, a Nagyalföld és a Dunántúl nagy része mindvégig szenvedő alany volt (nagyjából a Kanizsa, Veszprém, Pápa,
Palota, Tata, Érsekújvár, Komárom, Léva, Eger, Szatmár, Nagyvárad, Temesvár félív volt az északi határa). A határvidék mindkét felén a várakban nagyszámú várkatonaság volt, ellátásukat és a vármunkákat a környék jobbágyaival
végeztették. A legsúlyosabb helyzet ebben a kb. 100 km szélességű sávban
alakult ki, sokan, köztük a nemesség túlnyomó többsége és egész falvak menekültek el. Háború esetén a szemben álló feleknek nem csak a várkatonaság és a
felvonuló csapatok voltak az ellenfelei, hanem pusztították az ellenfél gazdasági hátterét is.
A törökök, s segédcsapataik, a krími tatárok városokat, falvakat égettek fel,
tízezer számra hajtottak vagy szállítottak hajón nyomorúságos körülmények kö97

zött rabszolgapiacra vagy „ajándékozásra” nőket és férfiakat, lányokat és fiúkat
(Bécs sikertelen ostroma után, visszavonulóban 11 000 nőt, 6 000 férfit, 15 000
leányt és 26 000 fiút hurcoltak magukkal).
Békekötések után sem volt biztonság, határharcok, portyázások, falvak, vásárok kifosztása volt napirenden. S ha a lakosok mégis ragaszkodtak szülőföldjükhöz, s vállalták a létbizonytalanságot, akkor jött a szultáni birtokon a harács (6
forint értékű vagyon felett 1 aranyforint) a „magánbirtokon” iszpendzse (kapuadó, 1 aranyforint), a tized, s ráadásként sokszor az ágypénz, gyertyapénz, s a
bírságok. A határvidékeken gyakori volt a kettős adóztatás: a törökök mellett a
régi birtokos is behajtotta az adót.
Nem sokkal volt jobb a helyzet a pasák, bégek, szpáhik birtokain, amelyeket
azok ideiglenes, bármikor visszavonható „ajándék” jellege miatt tulajdonosaik
igyekeztek a legnagyobb mértékben és legrövidebb idő alatt kihasználni (a budai
pasából 145 év alatt 99 volt). A szultánnak közvetlenül adózó területeken viszonylag elviselhetőbb volt az élet.
Sokan tértek át a rideg állattartásra, s menekültek veszély esetén az erdőkbe,
mocsarak közé. Sokan húzódtak be a nagyobb biztonságot nyújtó városokba, amelyek így falvak tucatjait „nyelték el”: Debrecen, Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös
stb. „Szélvédettebb” vidékeken és időszakokban a törökök csak az adóért jelentek
meg a falvakban, városokban, ahol a rendet, az önkormányzatot a választott bírák,
kapitányok és hadnagyok tartották fenn. Vallásukat nem kényszerítették a lakosságra, de a (nem mohamedán) rájákat lenézték, nem vették emberszámba, hasznosítható rabszolgának tekintették. Falvak néptelenedtek el, gazdag termő vidékek
váltak elvadult pusztasággá, mint pl. a borairól messze földön híres Szerémség
vagy Bácska, Temesköz. A kevésbé veszélyeztetett Somogyban 100 év alatt a
jobbágytelkek száma 11 000-ről néhány százra csökkent.
2.11.3. A királyi Magyarország
A királyi Magyarország a megmaradt vármegyékből, királyi városokból és
mezővárosokból állt. A király az ország irányítását egy helytartó, a Magyar
Kancellária (ügyiratkezelés), a Magyar Kamara (pénzügyek) és az Udvari Haditanács közbeiktatásával, az országgyűlés és az általa kinevezett nádor segítségével látta el. Az országgyűlés a teljes szavazati jogú főpapokból és főnemesekből
álló felsőtáblából és a köznemességből, alsópapságból és királyi városok küldötteiből álló alsótáblából állt. A birtokos nemesség száma mintegy 50 000 fő, ebből kb. 1400 birtokos 1–20 faluval, talán 100 család 20-nál több faluval, köztük
65 körüli a mágnások (gróf, báró) száma.
A köznemesség követeinek kezdetben személyenként 1, később megyénként
1 szavazata volt, míg az alsópapságnak és királyi városok összességének jutott
együttesen 1 szavazat. A „kiegyensúlyozott” erőviszonyokat jelezte, hogy a király – koronázási előfeltételként elfogadott esküjének megfelelően – a rendek
megajánlása és az országgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül nem szedhetett
adót, nem követelhette katonák kiállítását, nem indíthatott háborút, nem köthetett békét. A magyar nemesség adómentessége szilárd volt, jóllehet az osztrák,
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cseh és egyéb tartományok nemessége már adózott. Bár az adómentességet ellentételező hazavédelem nemesi felkelés formája ekkor már nem tekinthető
eredményesnek, egy erős nemességre ekkoriban – legalábbis Bécs ellenében, a
függetlenség megőrzése céljából – igen nagy szükség volt.
A nemesség minden mást elsöprő társadalmi megbecsülésének azonban nem
volt alternatívája, így nemcsak az elszegényedett nemességet tartotta bűvkörében
(tisztes polgári foglalkozások helyett), hanem a polgárságot és a jobbágyságot is
ebbe az irányba vitte. A megyéket a kinevezett főispán és a választott alispán
irányította, a követválasztást és a fontosabb ügyeket a közgyűlés intézte. A földesurakhoz tartozó mezővárosokban a kisebb ügyekben a választott bíró, jelentősebb ügyekben az úriszék volt az illetékes. A nagyrészt német anyanyelvű
bányavárosokból álló szabad királyi városokban a választott bíró és városi tanács
(magisztrátus) intézte az ügyeket.
A lakosság kb. 80%-át foglalkoztató mezőgazdaság fejlettségi szintjét a Nyugaton 4–500 éve elért színvonal jellemezte: még mindig vegyes, két- és háromnyomásos rendszerben termeltek, a sarlót nem szorította ki a kasza stb. Nyugattól eltérően képzett gazdatisztek nem voltak. A földesúri gazdaságok – a kb.
1630-ig biztos piaccal és nagy haszonnal járó –, saját kezelésű, megnövelt területű, robotmunkával műveltetett majorságokban gabonatermesztésben és szarvasmarha-tenyésztésben voltak érdekeltek, mert ezeket kb. 1630-ig a nyugati
piacokon jó áron lehetett értékesíteni.
Ezek mellett a Tokaj-hegyaljai és a Sopron-vidéki borkivitel volt jelentős, a
lengyeleken kívül egyre több irányban. A bányaipar visszaesett, a terménykivitelből meggazdagodott rétegeknek dolgozó ötvösipart azonban ellátta. A legelterjedtebb iparág a ruhakészítés, a szabóság volt, mellette a lábbelikészítés és a
fazekasság fejlődött. A korábban elmulasztott és a jövedelmező terménykivitel
következtében megoldható behozatal és a most sem időszerű iparhonosítás miatt
a fém munkaeszközöket (kaszák, sarlók, kések) Stájerországból, a finomabb
gyolcsot, patyolatot, bakacsint Lengyelországból, a posztót Sziléziából és Morvaországból szerezték be.
A társadalom szerkezetéből és a török hódoltságból adódóan, a nyugati országokhoz képest rendkívül szűk fogyasztói réteg következtében, az iparosi tevékenység csökkenő jövedelmezőséghez vezetett. A keletkező hasznot így érdemesebb volt földvásárlásokba befektetni, s nemeslevelet szerezni. Ez a nyugati
országokhoz képest torzult gazdaságszerkezet jóval kevesebb bevételt juttatott
az államkasszába, e mellett ez a helyzet azt az Árpád- vagy Anjou-korban gyökeredző torz szemléletet erősítette, ami a 17. század második felében a francia
fejlődést is lelassította: a nemesi életforma és szemlélet utánzását.
Felerősítette ezt a szándékot az a 17. század eleji gyakorlat, hogy a városokba
költöző nemesség olyan törvényeket harcolt ki, amelyek lehetővé tették háznépüknek a városi adózás és bíráskodás alóli felmentést. Az angolok, a flandriaiak, a
németek és korábban a franciák a hasznot ipari és kereskedelmi vállalkozásokba
forgatták vissza, az olaszok bankügyletekbe, míg a spanyolok, portugálok kincsekbe, pompába és hadakozásba „fektették el” azokat. Az előbbieknél megsok99

szorozódott a haszon, utóbbiaknál lassan elporlott. Nálunk a kettős függőség
miatt ekkor már kényszerpálya volt, ami évszázadokra konzerválta, sőt felerősítette ezt a szemléletet (bár Debrecen példája kivétel: 1618 után „profilt váltott”: 40–50 iparág művelésével 50 év alatt csaknem megtízszerezte a lélekszámát). Ez a szemlélet a polgári rétegeken kívül erősen hatott a parasztságra is: cél
lett a minta és a földbirtok és nemesi életforma. Nincs társadalmi megbecsülése
a polgári foglalkozásoknak.
Az elmúlt századokban is csak teológia és jogtudomány volt divatban, ekkor
és ezután sem látogatták szívesen az orvosi, mérnöki szakokat, s nem szívesen
választották a lenézett kereskedelmet. A csekély számú, külföldi egyetemeken
képzett orvos is többnyire egyházi ember volt, a lelkészi és tanári képesítéssel
együtt vette fel a szakot. Bíró- és jogászképzés a nagyszombati egyetemmel
1667-ben indult, a mérnökképzés pedig csak 1770-ben. Így várépítéshez, javításokhoz, általában építkezésekhez olasz és német mérnököket hoztak.
Az ország védelmi költségei a költségek 1/3-át kitevő összes bevételből, második harmada az örökös tartományok, a harmadik a német fejedelemségek „török
segélyéből” állt össze. Utóbbiak gyakran késtek vagy elmaradtak, így a lovasok 6,
a gyalogosok 2–3 aranyforintja helyett „önellátásra” volt szükség. A csapatok a
rendek bandériumaiból és 100 jobbágyonként 10 lovasból, valamint nemesi felkelés esetén magukból a nemesekből álltak. A Habsburg-ház támadó hadműveletet
nem igen kezdeményezett. A reformációval és Erdéllyel volt elfoglalva.
2.11.4. A reformáció
A reformáció előtt az ország lakosságának 80–85%-a katolikus volt. 4–500 kolostor és zárdavolt az országban, kb. 10 000 fővel. A reformáció a német egyetemeken tanulókon és a bányavárosokon keresztül gyorsan elérte az országot és
1570 körül az ország már 75–80%-ában protestánssá vált. A gyors változás oka a
katolikus egyház elvilágiasodása miatti közhangulatban, az anyanyelvet használó
protestáns hitéletben és gazdasági érdekben fogható meg (az egyházi birtokokon a
birtokosok osztoztak, a jobbágynak nem kellett egyházi tizedet fizetnie stb.).
A Habsburg-ház és a katolikus egyház ellenreformációval válaszolt, miközben a tizenöt éves háború során sor került a császári zsoldosok fosztogatásaira,
hűtlenségi perek nyomán protestáns főurak birtokainak elkobzására stb. Bocskai
szabadságharccal válaszolt, sorozatos győzelmei után a bécsi békében kivívta
Erdély elismerését. A királyi Magyarországon sikeres ellenreformáció Erdélyen
nagyrészt megtörik.
2.11.5. Erdély
Erdély a török időkben a királyi Magyarországtól független, a Török Birodalommal félfüggőségi viszonyban állt. Függött tőle, mert a fejedelemválasztás
csak török jóváhagyással volt érvényes, külpolitikáját elvileg egyeztetnie kellett
a szultánnal (a gyakorlatban ez a török hatalom erősségétől függött) és évi
10 000 aranyforinttal adóznia kellett. A belpolitikában gyakorlatilag független
volt, a gazdasági életbe, kultúrába, vallásügyekbe nem szólt bele a török. Az
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erdélyi fejedelmi országgyűlés az erdélyi és partiumi magyar nemességből, a
székely és szász előkelőkből állt.
A 16. század elején összesen 280 000 főnyi erdélyi magyar lakosságból a nemesség hazavédelem fejében nem adózott, a többi magyar telkenként 99 dénár rendkívüli adót fizetett. A parasztság meghatározott jobbágytelek után katonát volt köteles
kiállítani. A székely-magyar előkelők is adómentességet élveztek, a közszékelyek
alkalmi ököradóval fizettek. A 80 000-nyi szász lakosság együttesen fizetett 8500
aranyforint földbért és vagyonuk szerint gyalogosként szolgáltak vagy zsoldost fogadtak maguk helyett. Szászföldön birtokot szerezni magyarnak sem lehetett, még
letelepedni sem. Iparból, bel- és külkereskedelemből éltek, a szebeni királybíró és a
szebeni gróf irányítása alatt gyakorlatilag az 1224-es Andreanum (II. András) szerint. A 120 000-nyi románság a juhnyáj után kivetett ötvened adót fizette, a letelepült románok tizeddel tartoztak és harmadfű ököradóval. Egyházuk nem szedhetett
tizedet, papjaikat a hívők tartották el, a papok is adóztak.
A Havasalföldön és Moldvában uralkodó nyomorúságos, a görög eredetű fanarióta fejedelmek alatt elviselhetetlen zsarnokság miatt a románok tömegesen
telepedtek át a kenézeik vezetésével előbb Erdélybe, később Partiumba is. Számukat az 1700-as években 350 000 körül becsülik (közel 250%-os növekedés),
míg a szászok lélekszáma kb. 120 000-re (150%), az erdélyi magyaroké
440 000-re (90%) emelkedett 200 év alatt. Az említett török hadjáratok mellett a
közéletet a reformáció foglalkoztatta. Luther, Kálvin s a többiek hatása a kinn
tanuló diákokon keresztül gyorsan (a német városainkba még Mohács előtt)
megérkezett és termőtalajra talált. Rövid időn belül a korábban 80–85%-ban
katolikus ország lakosságának kb. 80%-a protestáns lett, a magyar anyanyelvűek
döntően reformátussá, a német nyelvűek evangélikussá. Hatott a reformáció
Csehországban is, így I. Miksa császár is foglalkozott az áttérés lehetőségével. A
pápa támogatását élvezve azonban inkább az ellenreformáció indult be, fia, Rudolf (1576–1608) tevékeny támogatásával.
Eszközeként önkényes templomfoglalások, fej- és jószágvesztési perek voltak napirenden, amelyeket a Bécsben és Prágában székelő titkos tanács, udvari
kamara és a haditanács irányításával hajtottak végbe. Az önkény, a jogtalanság
Erdélybe is elért (Basta tábornok rémuralma), a császárhű főurakat is érintette,
így Bocskai (1605–1606) 1604-ben az elégedetlenkedők élére állt. Főként a hajdúk 10 ezres haderejére támaszkodva sikert sikerre halmozott, fejedelemmé
választották. A bécsi béke elismerte a vallásszabadságot, a nádorválasztás jogát,
Erdély Bécstől önálló létét, Erdély mindenkori jogos fellépését a magyar rendek
érdekében és néhány megyét átengedett Erdélynek.
Rudolf után II. Mátyás (1609–1619) a visszatérítésben enyhébb módszerekkel élt
(birtokadományok, kitüntetések) és különösen eredményes volt a zseniális Pázmány
Péter, aki a főurak és a nemesség térítésén keresztül (cuius regio…) a jobbágyok, zsellérek tömegeit is katolikussá tette.
II. Ferdinánd újra keményebb lett, vesztére, mert ez a csehországi felkeléssel a 30
éves háborúhoz (1618–1648) vezetett. Bethlen Gábor (1613–1629) hadvezéri képessége és kiváló külpolitikai kapcsolatai (protestáns fejedelmek, sógora II. Gustáv
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Adolf svéd király) győzelemre segítették, de szövetségesei veresége (köztük a csehek fehérhegyi veresége) a nikolsburgi béke elfogadására késztették. Hét vármegyét
vett át és a külpolitikai események éber és cselekvő követése (svéd-orosz szövetség
terve) mellett felvirágoztatta Erdélyt. Utódja, I. Rákóczi György (1630–1648) óvatos
politikával megőrizte az eredményeket, s ez a bő emberöltőnyi időszak lett Erdély
„aranykora”.
Külországbeli idegenek és hazai „kívülállók” (talán ismeretek hiányában?)
sokszor értetlenül állnak a kérdés előtt: miért fontos nekünk Erdély, miért ragaszkodunk annyira hozzá? Csak néhány az okok közül:
— A természeti kincsekben gazdag országra, a török harcokban erősen meggyengült magyarságra Erdély nélkül a csehek sorsa várt volna, vagy annál is
szomorúbb. Erdély biztosította az erőegyensúlyt a Habsburgok és a Török Birodalom között. Bár a nagyhatalmaknak nem volt érdeke a Habsburg-ház erősödése, ezt legkönnyebben felkelés szításával tudták meggátolni. Erdély megtette ezt
Bocskainál, Bethlen Gábornál, később Thököly és II. Rákóczi Ferenc lépett fel a
magyarság érdekében. Nem túlzás, hogy másfélszáz évig a függetlenségünk
megtartásában döntő szerepe volt Erdélynek.
— Hosszú időn keresztül ők képviselték a magyarságot a nemzetközi porondon, s nem rosszul. Báthory Istvánból sikeres lengyel király lett. A „szablyás
Bocskay” (Illyés Gyula), Bocskai István szobra nem véletlenül került a reformáció genfi emlékművére, Bethlen Gábor Erdélye példát mutatott a mostoha körülmények közötti összefogásra, a nemzetközi kitekintésre, a helyzetfelmérésre
és helyzetértékelésre. I. Rákóczi Györgynek is nagy volt a tekintélye, sajnos, II.
Rákóczi György és Apafi Mihály nem illik ebbe a sorba.
— A török időkben Erdély sok menekültnek adott otthont. Nem csak magyaroknak, de szászoknak, örményeknek, vallon és francia menekülteknek, s a most
dákó-román elméleteket gyártó, a nyomorúságból odamenekülő románoknak is.
— A török által lekötött királyi Magyarország helyett Erdély őrizte és vitte
tovább a magyar hagyományokat, a magyar nyelvet. Erdély adta nekünk: Apáczai Csere Jánost, Szenci Molnár Albertet, Misztótfalusi Kis Miklóst és Pápai
Páriz Ferencet, akikben a nemzeti érzés már kiemelt tényezőként, értékként
jelent meg, karrierjüket áldozták fel érte. Azután Alvinci Pétert, Gelei Katona
Istvánt, Kemény Jánost (a memoárt író fejedelmet), gróf Bethlen Miklóst (önéletrajz), az Erdélyhez kötődő II. Rákóczi Ferencet (Vallomásaim), Cserei
Mihályt (História), Bod Pétert, Apor Pétert (Metamorphosis Transsylvaniae),
Mikes Kelement (Törökországi Levelek) és még sok más írót. Nem csak írót,
tudósokat is, hogy csak a két Bolyait, vagy a politikus Wesselényit emeljük ki.
S azóta is ontják a magyarságot szolgáló szíveket és agyvelőket, az élet minden területén. S hogyne értékeltük volna (talán már későn?) természeti kincseit
(só, fa, vasérc, arany, ezüst, réz)! Hogyne csodálnánk természeti szépségeit,
amelyeket a testvériség érzése és a magyarságszeretet emel mitikus magasságokba! S nem önmagunk magyarságát szeretnénk-e látni a 85 éves hűségükben, szívósságukban, kitartásukban, magyarságukban?
102

2.11.6. Erdély bukásától Szatmárig
A „tündérkert” II. Rákóczi György (1648–1660) meggondolatlansága (lengyel
kaland) és Apaffi Mihály (1662–1690) gyenge kezűsége miatt elpárolgott, pedig a
törökhatalom már hanyatlóban volt. Sajnos, a Habsburg-házat nem nagyon izgatta
a török jelenléte, a 30 éves háború lezárása után a nyugattól sem volt várható támogatás. A két pogány közt őrlődő magyarság helyzetét már korábban is jól mérte
fel a reménytelenségben is harcot vállaló, történelmünk egyik legnagyobb állócsillaga, Zrínyi Miklós (1620–1664). Író, költő, hadvezér. S több ennél. Szavak mellett aranyforintokat is áldoz, ha kell. Kapcsolatokat épít az országon belül, Erdélylyel, s a XIV. Lajos támogatta Rajnai Szövetséggel. Támadást sürget, tervez és
szervez a török ellen. Felégeti a török utánpótlást biztosító eszéki hidat, s joggal
várja el a francia s itáliai csapatokkal megerősített császári hadsereg fővezéri
posztját. Helyette a középszerű Montecuccoli lett a fővezér, de szerencsére a
szentgotthárdi csatát így is a keresztény sereg nyerte. A megalázó és szégyenteljes
vasvári béke vár- és területvesztéssel járt, s azzal az „utolsó csepp a pohárban”
tapasztalattal, hogy a Habsburg-háztól nem remélhető a török kiűzése. Zrínyi Miklós nem adta fel, de 44 éves korában vadkan áldozata lett.
A Habsburg-házból kiábrándult főurak, Wesselényi nádor és „sub rosa” társai,
francia segítségben bízva, egyszerre szerettek volna megszabadulni a „két pogánytól”, elszigetelt, tervezgető összeesküvésük felfedése az életükbe került. Lipót császár (1657–1705) felhasználta az alkalmat a magyar önállóság teljes megszüntetésére. Helytartót nevezett ki, a várak katonaságát szélnek eresztette, magasabb zsoldért
idegeneket hozatott, s a vésztörvénységek az udvarhűségben gyanús nemesek százait ítélték el. Főként a protestánsokat, akiknek papjait gályarabság várta. Az Északkelet-Magyarországon gyülekező elégedetleneket Thököly Imre állította csatasorba, s
rövidesen kiűzte onnan a császáriakat. 1679 és 1685 között, a törökökre támaszkodó
fejedelemsége alatt, négyfelé szakadt az ország.
A török kiűzése végül is az 1683-as, Bécs ellen indított hódító hadjáratuk
bumerángja. A török előnyomulása az örökös tartományok elfoglalásával fenyegetett. Erre már lépni kellett. Bécs a pápa, Lengyelország, Velence (Szent Liga,
1684) közreműködésével, Sobieski János, majd Savoyai Jenő vezérletével csapást mért a törökre és 1695-ig kiszorították őket az egész ország területéről. A
felszabadító harc felért egy nagy török pusztító hadjárattal. A királyhű Esterházy
nádor megkérdezte a királytól: „Mi haszna lesz annak, ha Felséged egyedül erdők és elhagyott helyek felett fog uralkodni?” (A betelepítésekkor derült ki,
hogy ennek is volt haszna!) Jól sejtette Zrínyi Miklós, a külső segítségnek nagy
volt az ára. A zsoldos katonák, s vezérük Caraffa tábornok (Eperjesi vérengzés)
otthon érezték magukat. Adókat emeltek, kivetették azokat a nemességre is.
Bécs begyűjtötte mindazok birtokait, akik „gyanúsak” voltak, akik hódoltsági
birtokaikat nem tudták adománylevéllel igazolni és a magas „felszabadítási”
költségeket megfizetni.
A Délvidéken szerb határőrséget szerveztek, Erdélyt külön tartományként kezelték. Az elégedetlenségek lázadásokba csaptak át, majd kirobbant a Rákóczi-szabad103

ságharc (1703–1711). Kitöréséhez közös sérelmek kellettek, és orvoslásukra közös
érdekeket tükröző megoldás. Kezdetben a győzelmek elfedték a belső ellentéteket,
később azonban a nemességet eltántorította az 1707-es trónfosztás és a nemesi adózás árnya, a jobbágyságot viszont a várt hajdúszabadság elmaradása. A harcok elhúzódtak, I. József (1705–1711) helyzete erősödött, Rákóczi Nagy Péter cár segítségét
kérte, e közben Károlyi Sándor megkötötte a szatmári békét.
A fekete-fehér szemlélet szerint vagy nem kellett volna harc, vagy végig kellett
volna vinni. Harcra szükség volt, mert a hurok szorult, „mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten” (Illyés Gyula: A reformáció
genfi emlékműve előtt) és gyáva népnek nincs hazája. Azonban egy jó helyzetértékelés számol az erőviszonyokkal, az akkoriban dúló több százezres áldozatot
követelő pestisjárvánnyal, a rossz terméssel és a török vendégség után összesen
megmaradt 1,87 millió magyar jövőjével. Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi, 48
és 56 példája azt bizonyítja, hogy az igazi magyar nem lapul, ha veszély fenyegeti
vagy komoly sérelem éri.
A sarokba szorított ember mindenre elszántságával küzd, s az ellenfélnek
komoly veszteséget okozni tudó, szívósan küzdő fél győzelemre képes vagy
legalább komoly engedményeket tud kiharcolni. Ha reális a helyzetértékelés, ha
cselekvés van gyáva meghunyászkodás helyett (a kompromisszum az alkalmazkodóképesség megnyilvánulása). II. Rákóczi Ferenc nem tudta elfogadni a feltételeket és emigrációba vonult.
A Nagyságos Fejedelem emberi nagyságát aligha lehet túlértékelni: tisztikar,
felszerelés és utánpótlás hiányában is vállalta a vezetést, tárgyalt, szervezett,
még a harcban elesettek hozzátartozóiról is igyekezett gondoskodni. Példája önvizsgálatra késztethet mindnyájunkat. A többi felkelőhöz hasonlóan, hűségeskü
ellenében, ő is visszakaphatta volna birtokait (több millió hold). Egy tál lencse
helyett a száműzetést választotta.
A kivérzett magyarságnak szüksége volt a III. Károly (1711–1740) által betartott szatmári béke eredményeire: a nemességnek a rendi szervezetek törvényes
működésére, a protestánsoknak a vallásszabadságra (Carolina Resolutio), a jobbágyságnak a viharos időszakok után a békés munkára, a magyarságnak a megerősödésre (a magyar anyanyelvűek száma az 1787-es összeírás szerint, a háborúk utáni nagy népszaporulatnak megfelelően, 3,4–3,6 millióra nőtt, amiben az
esetleges asszimiláció is benne van).
A rendiség kettős szerepe, hatása ebben a korban is érzékelhető. A rendiség biztosította kifelé a védekezés, az ellenállás jogi és szervezeti kereteit, nélküle a viszonylagos önállóság (vagy viszonylagos függőség) nem lett volna biztosítható. A
probléma inkább az „élni és élni hagyni” elv alapján a rendi jogok, lehetőségek mértékével, azok helytől és időtől függő túlzott kihasználásával lehetett összefüggésben,
és egy széles látókörű, reformkorihoz hasonló képzettségű és hazafiságú nemesség
esetén a részleges önkorlátozásban fejeződhetett volna ki (Mohács előtt és után, pl.
adózás, vagy legalább adómegszavazás a török kiűzése céljából).
III. Károlyt az 1713-as Pragmatica Sanctio nyomán a trónon leánya, Mária
Terézia követte. 1741-ben, az osztrák örökösödési háború keretében, a 180 000
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fős hadsereggel bíró porosz II. Frigyes támogatásával elvileg lett volna lehetőség
a függetlenség elnyerésére, vagy legalább jelentős ez irányú vívmányok kiharcolására. A „Vitam et sangvinam” (Életünket és vérünket) azt jelentette, hogy lovagias nemzet vagyunk, de nem sokkal látunk tovább kúriánk határainál, elégedettek vagyunk azzal a kialakult helyzettel, hogy Alsó-Ausztriában és Csehországban igen jelentősen fejlődik az ipar (vászon-, posztómanufaktúrák, pamutés selyemszövő ipar stb.), s hogy Magyarországon ipar, tőke és szakképzett
munkáskéz, kikényszerített állami iparosítás hiányában marad az élelmiszer- és
nyersanyagtermelői függőségi szerep. Ilyen felállásban a függőség lehetősége
adott volt, s ezt Bécs ki is használta.
A magyar kivitel csak a Birodalomba mehetett alacsony vámmal (a törökkorban is virágzó itáliai élőállat-kivitel vagy a lengyel borexport osztrák kereskedők
kezébe került), az iparcikk-, luxuscikk- stb. behozatal az örökös tartományokból
3%-os vámmal, más országból 20–40%-os vámmal érkezhetett. A még meglévő
háziipar is elsorvadt, s az agrárolló nyílásának szabad volt az útja. A birodalmi
érdekek mellett a magyarságnak is hasznos volt Mária Terézia néhány intézkedése: a „Ratio educationis”, az iskolaügy állami kezelésbe vétele és kiterjesztése,
a mezőgazdaság fejlesztése (selyemhernyó-tenyésztés, festőnövények termelése,
állatnemesítés) és az 1767-es (Urbarium) úrbéri szabályzat az egységes és arányos jobbágyterhekről.
Az osztrák hozzáállás részükről logikus, érthető. A viszonyt nevezhetjük egyrészről gyarmatosításnak, más szemszögből a körülményeknek megfelelő, ésszerűen elrendezett gazdasági kapcsolatnak. Önzésüket, a hatalmukkal való visszaélést szemükre vethetjük, de ez még nem meríti ki az igazságot. Látnunk és tudnunk kellene, hogy miért maradtunk le, miért kerültünk kiszolgáltatott helyzetbe.
Újra és újra egy hibás szemléletre, ismerethiányra, az egyéni érdek közérdek elé
helyezésére, rossz helyzetfelmérő és -értékelő képességre bukkanunk. A „bellica
virtus”, az ősi vitézség, a jogtudomány, de főként a fegyverforgatás mítosza mindig háttérbe szorította a szerencsésebb nemzeteknél figyelembe vett érdekegyeztetést s a nagy haszonnal művelt kereskedelmet, ipart.
A kereskedelem régebben az itáliaiaknak (Velence, Firenze), németeknek,
majd az osztrákoknak, görögöknek, örményeknek, a későbbiekben a szerbeknek,
zsidóknak hozott nagy hasznot. Az ipart is átengedtük az osztrákoknak, cseheknek, németeknek. Az egyéni érdekek túlzott előtérbe tolása nálunk közvetett
módon, a lengyeleknél látványosan bosszulta meg magát, ott a liberum vétóhoz
vezetett, s egyetlen nemesember meg tudta torpedózni a köz érdekében sokszor
halaszthatatlan fontosságú intézkedéseket, törvényeket. Mi sem voltunk messze
ettől Mohács előtt, az 1492. és az 1495. évi országgyűléseken vagy a hódoltság
korában, de a török kiűzése után sem. A közérdek és egyéni érdek egyeztetése,
összhangja azonban bizonyos fokig más szemléletet, és képzettséget igényel, s
ez ebben a korban az összehangolt érdekegyeztetéshez nem volt elég (ehhez a
közelgő reformkorra volt szükség).
II. József (1780–1790) utazási tapasztalatai és műveltsége révén a birodalmi
érdekekkel bővített közös nevező megtalálására törekedett, a magyar mellett más
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nemzetiségek érzékenységének és érdekeinek mellőzésével. A német nyelv kötelezővé tétele s a vármegye kiiktatása – lényegi szándékától és céljától függetlenül – az egységesítés, más szóval, számunkra az önállóság megszüntetése irányába hatott volna. A jobbágyrendelet és az egységes földadó időszerű volt, az
előbbiek miatt ez is zátonyra futott. A felvilágosult nézetek azonban sikert arattak, s olyan csodálatos nemzedékkel találkoztak a reformkorban, amely a polgárszegény Magyarországon is megkísérelte a szükséges változtatások keresztülvitelét. Ez a polgárosodást és a nemzetté válást jelentette, az akkor már 900 éves
hazában, összességében mégis kisebbségi körülmények között, a Habsburg Birodalomtól katonailag és gazdaságilag függő viszonyban.
A török hódoltság miatt a népesség kb. 50%-ra csökkent számaránya a betelepítések folytán tovább süllyedt. 1787-re a szlovákok egyenletes fejlődése lélekszámukat az 1700 körüli 600 ezerről 1,1–1,2 millióra növelte, a románság száma
500–550 ezerről kb. 1,4 millióra nőtt, a szerbeké 400–450 ezerről 700–750 ezerre,
a ruténeké 200–240 ezerről 340–360 ezerre, a németeké 250–300 ezerről 0,9–1,0
millióra, a zsidóké 10–12 ezerről 82 ezerre. A magyarságé 2 millióról 3,4–3,6
millióra, az összlakosságé pedig 4–4,1 millióról 8,56 millióra. Így a magyarság
számaránya az 1700 körüli 50%-ról 38–40%-ra csökkent. Nyelvének és országának függetlenségi harcát, s a nemzetté válást sokszoros ellenszélben, egy Birodalom és fél tucat nemzetiség azonos idejű, ellenérdekelt, a Birodalom és saját anyaországa által támogatott küzdelemben kellett megvívnia, a felvilágosodás és a
francia forradalom eszméi által fűtött küzdőtéren.
A nemzetté válás folyamatát nemzetiségeink történetének vázlatos ismertetésével kezdjük.
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3. fejezet
NEMZETISÉGEINK NEMZETTÉ VÁLÁSA
3.1. A horvát nemzet kialakulása
Horvátország, mint ismeretes, Szent László királyunk óta a Magyar Királyság
része volt. A török időkben ők is jelentős veszteségeket szenvedtek, a megmaradt 3 megyéjükhöz Mária Terézia csatolt el Magyarországtól hármat (Szerém,
Verőce, Pozsega), ezekből állt össze a mai Szlavónia.
A horvátok adták a magyarságnak többek között a Zrínyieket, Frangepánokat és
Janus Pannoniust. Mohács után a Habsburg-ház támaszt jelentett a horvátok számára, ezért kötődésük erősebb volt Bécshez, mint a magyarokhoz (kivéve persze, ha
az érdekük fordítva kívánta). A török elleni harcban elszenvedett vérveszteségeik
miatt ők is úgy érezték, hogy a keresztény világot védik, ők is a kereszténység „védőbástyái” (így vélték ezt a lengyelek, osztrákok, szerbek és románok is).
Az első komolyabb ellentét a magyarsággal a nyelvkérdésben alakult ki. Nem
fogadták el a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítását, ragaszkodtak a latinhoz.
Az egy évtizedes napóleoni uralom alatt bevezették náluk az anyanyelvi oktatást,
érthető, ha ennek megszűnése után más szemmel nézték a nyelvi kérdést. A
nemzeti öntudat kialakulásának jeleként rövidesen megindult a népdalok, szokások, népi mondák, közmondások gyűjtése, s létrejött az első nyomda is.
A nyelvi mozgalmat Ludevit Gaj vezette, aki a délszláv nyelvjárásokból közös irodalmi nyelvet akart létrehozni. 1835-ben lapot indítottak Horvát Nemzeti
Újság, illetve később Illír Nemzeti Újság címmel. A lapnak nagy szerepe volt a
horvát nyelv művelésében, az irodalmi nyelv és a nemzeti irodalom megteremtésében. Utóbbi lapnál, Ludevit Gaj mellett, a szlovén S. Vraz és a horvát I. Mazuranic végzett nagy munkát.
A közös múltat az illír eredetben találták meg, a történeti jogot is, egy horvátok vezette, magyarok ellenében létrehozott egyesítés vezetésére. Az 1832-es
országgyűlésen gróf Draskovics részletes tervezettel állt elő. Az illír mozgalmat
a bécsi udvar kezdetben támogatta, 1843 körül azonban megtiltotta az illír elnevezés használatát. A többi délszláv nép sem fogadta el a horvát vezetésű délszláv
állam tervét, így az elszakadási mozgalom a továbbiakban a horvát országgyűlés
jogainak kibővítését, a jobbágyfelszabadítást, a horvát nyelv hivatalossá tételét
tűzte ki programként, a háttérben megtartva persze a délszlávok egyesítésének
szándékát is.
A kultúra területén folyó küzdelem főbb állomásai: népköltészeti gyűjtések,
olvasókör-mozgalom, 1836-tól horvát tudományos társaság, 1839-től horvát
színjátszás, 1842 Matica Hrvatska, 1842 horvát opera, 1846 Nemzeti Ház,
amelyben helyet kapott a Horvát Nemzeti Múzeum, könyvtár, az illír kaszinó és
a gazdasági egyesület.
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A politikai harc a Horvát Nemzeti Párton belül folyt az elszakadást sürgető
radikálisok (L. Vukotinovic) és a magyarokkal kiegyezést kívánó konzervatívok
(magyarónok) között. A magyar nyelvvel kapcsolatos törvények meghozatala
olaj volt a tűzre, de a gyúanyag már régen együtt volt. Így az 1848-as magyarellenes fellépésük a korábbiak szomorú, de logikus következményei.
Mint ismeretes, 49 után a „jutalmat” ők is megkapták (azt, amit mi büntetésül).
A szembenállás folytatódott a kiegyezés után is. Az elszakadás kérdésében ugyan
megoszlott a kb. 1,2 milliós horvát társadalom, a nyelvkérdésben s a nagyobb
függetlenség ügyében azonban egységes volt.
Amikor alkalmuk volt az elszakadásra, éltek a – Trianon adta – lehetőséggel.
Talán ezen országrész elszakadása fájt a legkevésbé a magyarságnak.
A horvátok nemzetté válását megkönnyítette az akkor 700 évvel korábbi horvát királyság emléke, a viszonylag korán kifejlődött értelmiségi és polgári réteg,
a rendi nacionalizmus (amely a magyar országgyűlésben képviselettel rendelkezett), s nem lebecsülhető módon a bécsi udvar, amely lojalitás fejében védelmet
nyújtott a magyarok ellen. A szabad parasztokra épült határőrvidék különösen
közel állt Bécshez, 48-ban épített is rájuk. Mindezek mellett a kedvező politikai
széljárás kellett az elszakadáshoz, ami 1920-ban érkezett el.
3.2. A szerb nemzet kialakulása
A Bizánc és az avarok által a Balkánra telepített és szorított szláv törzsekből
fejlődött ki a szerb nép is. Központi területe a jelenleginél jóval délebbre volt,
magában foglalva Koszovót is. A Bizánc elleni függetlenségi törekvések az első
ezredforduló után fejedelemség, majd az 1200-as évektől királyság formájában
jutottak kifejezésre. 1389-től (Rigómező) a 19. század közepéig Szerbia a Török
Birodalom része.
A szerbek vezető rétege a török uralom alatt megsemmisült vagy mohamedánná lett. A népet az ortodox egyház őrizte meg szerbnek. Az összetartozás
tudata erős volt a túlnyomórészt paraszti, mégpedig szabad paraszti népben. A
Török Birodalomban a föld a szultáné volt, a használatra ajándékozott földeket
bármikor visszavehette. A földesúr igyekezett kihasználni a lehetőségeket, e miatt a terhek súlyosak voltak. Sokan választották az északra menekülést, először a
Habsburg Birodalom déli részét, azaz Magyarországot, majd a folyók mentén
távolabbi magyar vidékeket is benépesítettek.
Foglalkozásukat tekintve szabad parasztok voltak, akik katonai szolgáltatásokat végeztek, e mellett viszonylag sokan kereskedtek. Utóbbiak a kelet–
nyugati irányú, nem veszélytelen kereskedelemben hasznosították helyismeretüket és bátorságukat. Később a hazai gabona és állatkereskedelmet bonyolítva
egyesek igen jelentős vagyonokra tettek szert. A török uralom idején a megmaradt szerbség kemény, céltudatos, cselekvő néppé állt össze, nem utolsósorban
az ortodox görögkeleti egyháznak köszönhetően.
A szerbség betelepülése Magyarországra – a török elleni vesztes rigómezei
csatától kezdve, a török kiűzése utáni időszakon keresztül – a 18. század végéig,
több hullámban történt. Sok százezer szerb befogadására és betelepítésére került
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sor, főként az egykor színtiszta, magyarlakta, un. vajdasági és szerémségi területeken. Egyházi önkormányzatot, adókedvezményeket kaptak, beilleszkedési problémák esetén elnéző magatartást. Az ortodox egyház kulturális téren eredményes
munkát végzett, rövid időn belül megvalósult – a befogadó ország támogatásával –
a szerb nyelvű iskoláztatás, a könyvkiadás s ezeken keresztül később végbement a
nemzeti felvilágosodás.
Irodalmi nyelv a hercegovinai nyelvjárásból lett. A munkát nagyrészt egyházi
személyek végezték, a szerb kereskedő polgárság támaszt és „felvevő piacot”
jelentett. Bécsre minden vonatkozásban számíthattak. Az egyházi önkormányzat
és számos kedvezmény megadása mögött Bécsnek a rebellis magyarság ellen
irányuló, ellensúlyozó szándéka húzódott meg. Bécsben adták ki egyébként az
első szerb népköltési gyűjteményt, s jelentettek meg szerb történelmi munkákat.
Nem csoda, hogy már az 1790-es, temesvári egyházi zsinaton felmerült a területi
önkormányzat követelése, egyelőre a Temesi Bánságra vonatkozóan.
A török kiszorítását célzó, hullámzó sikerű harcokban mind az osztrák, mind a
török udvar kedvezményeket adott a szerbségnek. A török elleni függetlenségi
harcot szerb részről 1800 táján Karadjordje vezette. Támogatást a bécsi udvartól és
a korábbi kitűnő egyházi kapcsolatok alapján az orosz cártól vártak és kaptak.
Habsburg-területről is sok szerb tért vissza segítő szándékkal az un. Ó-Szerbiába,
amely viszontagságos harcok árán, de a kedvező nemzetközi változások folytán
egyre függetlenebb helyzetbe került. A földvásárlás lehetősége esetén a földeket
szerb parasztok és kereskedők vették meg, így a más népek nemzetté válásánál
igen kritikus jobbágyfelszabadítás, a nép „nemzetbe emelése” itt nem jelentett
problémát. Itt a nemzet azonos volt a néppel.
A nemzeti állam megléte azonban még nem jelentette a nemzeti tudat megszületését. E tekintetben a viszonylag vékony papi és polgári rétegé volt a vezető
szerep, mivel a parasztság, mint mindenütt, e tekintetben még közönyös volt
(saját életkörülményeivel volt elfoglalva).
A történelmi tudat, majd a nemzeti öntudat megalapozása és megteremtése kívülről történt. Mégpedig a Habsburg Birodalomban élő művelt, öntudatos személyektől. Ilyen volt J. Rajic, a történész, D. Obradovic, a pedagógus költő, V. S.
Karadzic, a népdalgyűjtő és szervező. 1814-ben Bécsben a népdalgyűjtemény kiadására és a szerb nyelvtan megjelentetésére került sor. 1814-ben Budán gazdag
szerb kereskedők támogatásával létrejött a szerb Matica, a nyelvművelő egyesület.
1824-től szerb évkönyveket adtak ki Pesten, gazdag szerb kereskedők segítségével. Temesváron a szerb irodalom barátainak egyesülete, Pesten Szerb Irodalmi
Társaság alakult meg.
A nemzeti öntudat kifejeződésének politikai vetületei: 1842-ben a karlócai
szerb kongresszusra került sor, 1844-ben megszületett a Garasanin-féle nagyszerb
állam terve, Bizánc fényének visszaálmodása délszláv egységben, az egész Balkán-félszigetre kiterjedően. Szerb vezetéssel, nem illír mozgalomként és nem horvát hegemóniával.
1848-ban az időközben majdnem teljesen független szerb kormány ügynökökkel, önkéntesekkel és hadianyaggal segítette a magyarok ellen felkelt délvidéki
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szerbeket. A jutalom nem maradt el. A bukás után a magyar államból kihasították
a szerb nagyvajdaságot, amelyben a 407 ezer szerb mellett 325 ezer német, 400
ezer román és 241 ezer magyar élt (a szerbek számaránya kb. 30% volt).
Az 1850-es évektől a nemzeti öntudat mind a Habsburg Birodalom területén,
mind a Török Birodalomhoz már csak vékony szálakkal kötődő, csaknem független szerb fejedelemségben tovább erősödött. Az egységes szerb követeléseknek
azután a Magyarországon megalakult Omladina ifjúsági szervezet adott hangot és
képviseletet. Erősítette a szerbek török ellenes öntudatát a másik kis szerb államban, Montenegroban jelentkező irodalom is, amelyet maga a fejedelem, Petar
Nyegos művelt, főként török ellenes elbeszélő költemény formájában. (Montenegro vagy Crna Gora, korában Zeta tartomány, állandó harcban állt a törökökkel.
Azok elfoglalták ugyan egyszer-kétszer, de megtartani soha nem tudták, részben
kieső földrajzi helyzete, másrészt Velence és Oroszország támogatása miatt.)
1878-ban formailag is függetlenné vált Szerbia, s ahogy éleződött az Osztrák–Magyar Monarchia és Oroszország feszültsége a balkáni politikájuk következtében (a Monarchia, Oroszország balkáni terjeszkedésének megakadályozása
céljából elfoglalta Boszniát 1875-ben, majd annektálta is 1908-ban), a szerbség
nemzeti tudata egy cél szolgálatába szegődött: megvalósítani a minden szerbek
nemzeti államát, s a lehetséges mértékben területileg megnövelni azt. Ez meg is
történt az Osztrák–Magyar Monarchia bukása után.
A szerbek nemzetté válásának szülőhelyei, a szívós, lelkes anyanyelvi, irodalmi és hagyományfelkarolási, valamint polgárosodási küzdelmek során, Bécs és
Buda voltak. A múlt, az 1200 és 1400 közötti királyság emléke itt is lelkesítően
hatott, de alapvető szerepe a Bécsben és Magyarországon beérett anyanyelvi, irodalmi, nemzeti ideológiai „termésnek” és a bécsi udvar által kiépített (határőrvidék, Vajdaság), valamint a kedvező nemzetközi helyzet folytán létrejött Szerbia
„fogadókészségének” volt (először született meg a nemzeti állam, azután a nemzet). Nem feledkezhetünk meg a „külföldön” meggazdagodott nemesek, majd
kereskedők és iparosok mecénás szerepéről sem.
3.3. A román nemzet kialakulása
A főleg bizánci és kijevi történelmi feljegyzések szerint a mai Románia részét képező Havasalföld és Moldva a 9. század végétől a 12. század végéig szlávok, besenyők, kunok lakta terület volt. A Magyar Királyság Moldvára 1187,
Havasalföldre 1228 körül terjesztette ki befolyását.
A románság ősei nagy valószínűséggel illír-trák törzsek, amelyek – sok más,
Római Birodalom hatókörében élő törzshöz hasonlóan – Illíria római tartományban átvették a Birodalom nyelvét, azaz romanizálódtak. A bizánci-avar szláv
betelepítések folytán szláv törzsekkel keveredve alakult ki a 6–11. század során
a románság, amely vándorló állattenyésztő életmódja folytán a 12. században
érkezett Havasalföldre, majd Moldvába.
Moldva 1241-től (tatárjárás) 100 évig az Aranyhorda része, majd Károly Róbert a tatárok kiűzése után, 1330-ban fejedelemséget létesít, Dragos lesz Moldva
első fejedelme. Moldva helyzetét váltakozó magyar és lengyel, később – a török
110

hódoltság idején – a török fennhatóság mellett lengyel és erdélyi befolyás jellemezte A vezető réteget a bojárok képezték, akik jobbágyaiktól úrbért szedtek,
robotot követeltek. A 14. században még jelentős volt a szabad parasztok rétege,
akik faluközösségben éltek, a fejedelem hadserege főként belőlük állt. A bojároknak alávetett jobbágyság igen súlyos helyzetben volt, az Erdélybe történő beszivárgásnak így mindig volt utánpótlása. Jelentősebb fejedelmeik a török hódoltságig: Jó Sándor és a Mátyás király támadását visszaverő Nagy István (Stefan cel
Mare). A fejedelmek a pravoszláv egyházat támogatták, de Moldvában a két ortodox püspökség mellett később egy katolikus püspökség is létesült (Moldva és
Erdély „átjárására” jellemző, hogy a török időkig Moldva lakosságának jelentős
része magyarul beszélt). Fejlődtek a városok, de rövidesen megjelent a török, s a
kezdetét vette a közel 350 éves török uralom.
A török uralom súlyos terhét a katonai segédcsapatok kiállítása, a természetbeni szolgáltatások és az adók teljesítése jelentette. Különösen kegyetlen időszak
volt az 1711 és 1820 közötti fanarióta fejedelmek (Isztambul görög kereskedők
lakta negyedének neve, amelyből a szultán fejedelmeket küldött Moldvába és
Havasalföldre) korszaka, akiket 3 évre nevezett ki a szultán, s akik „igyekeztek
kihasználni” a 3 évet. A fejedelmek és a nagybirtokos bojárság érdeke, hogy a
jobbágyokból, és más alávetettekből kisajtolják az utolsó garast is (így nem csoda,
hogy a románság Erdély felé áramlása ekkoriban sokszorosára felgyorsult). A
kisbirtokos bojárság helyzete is többszörösen függő, a városi polgárság száma
csekély. A kultúrát egyrészről az ortodox kolostorok, másrészről az uralkodó réteg
görögös műveltsége jelentette Az anyanyelvi, s különösen a nemzeti kultúra fejlődésének itt nyomokban sem voltak meg a feltételei.
Havasalföld a 13. század végétől Magyarország hűbérese. Azonban 1330ban a kun származású Baszaráb Károly Róbert elleni tőrbecsalásos győzelme
után Havasalföld függetlenné vált. A külön út jeleként 1359-ben pravoszláv
érsekség alakult, s a társadalmi fejlődés a Moldvánál jellemzett módon ment
végbe (érdekesség, hogy a cigányság rabszolgasága 1850-ig tartott).
A 14. század végén Havasalföld megerősödött. Öreg Mircea fejedelem több,
mint 30 éves uralkodása alatt Havasalföld megszerezte Dobrudzsát és a szörényi
bánságot, a fejedelemségben megszervezte a kereskedelmet. Fejlődtek a városok,
erősödött a hadsereg, sikerrel egyensúlyoztak a magyar (Luxemburgi Zsigmond) és
a lengyel befolyás között. Még egy-egy török elleni győzelemre is volt erejük, de
már a 15. század elején kénytelen voltak elismerni a török fennhatóságot. A közel
négyszáz éves török uralom itt korábban kezdődött mint Moldvában, s pusztítóbb
hatású volt. A fejedelmek, különösen a fanarióta időszakban igen sűrűn váltották
egymást, a természetes halál nem volt szokásos. A románság alávetettsége csak a
cári Oroszország legkegyetlenebb időszakaihoz hasonlítható. A menekülés útja itt is
Erdély és Magyarország volt, ahol nem csak befogadták, hanem jelentős kedvezményekben részesítették őket. A kultúrát itt is a népet összefogó és megtartó pravoszláv egyház jelentette, amely kitartott az ószláv egyházi nyelv és liturgia mellett. Másrészt itt is az igen szűk uralkodó réteg görögös kultúrája említhető, amely
egyébként – a török kulturális hatás mellett – az egész balkáni térségre jellemző
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volt. A román anyanyelvi kultúra és a nemzetté válás ügye egy idegen országban
élő népcsoportra, az erdélyi románságra hárult.
Erdélyben a románok 1190 utáni években jelentek meg. Kezdetben szó sem
volt betelepítésről, egyszerűen beszivárogtak az országba. Pásztorkodó életmódjuk miatt a hegyes vidékeket lakták be. Számuk az Árpád házi királyaink alatt
csekély (III. András 1293-as rendelete még egyetlen királyi birtokra telepítésről
szólt), de 1340 és 1400 között már 130 települést tartottak nyilván, s ez a folyamat a török előretörésével felerősödött. Később telepítés formájában, kenézeik
vezetésével királyi birtokokon vagy irtásra váró erdős vidékeken telepedtek meg.
Betelepítésük célja az adózó népesség számának gyarapítása, s a be-betörő tatárok elleni védelemben való részvétel volt. A kenézek gyakorta nemességet kaptak s jogot az adók begyűjtésére, amiből aztán a király seregébe megfelelő számú harcost kellett kiállítaniuk. A kenézek közül vajdát választottak, akinek szerepköre a szolgabírói tisztségnek felelt meg. A románsággal legsűrűbben betelepült megyék: Máramaros, Bereg, Ung és Bihar.
A török terjeszkedés – Havasalföld és Moldva mellett – Mohács után Erdélyt
is elérte. A török fennhatóság itt kevésbé súlyos katonai és gazdasági szolgáltatásokat jelentett az itt élő románság számára, mint a fejedelemségekben. A pravoszláv hitű románság azonosságtudata erős volt, s a mohamedán török hódítót a
szerbekhez hasonlóan idegennek, ellenségnek tekintette, s a magyarsághoz és a
fejedelemségek románságához hasonlóan megőrizte vallását és népi azonosságát. A kornak megfelelően átvette a hungarus tudatnak megfelelő Erdély(Transilvania-) tudatot, és semmiféle jele nincs annak, hogy az un. három fejedelemség egyesítésének tudatában lett volna.
Ez a sokat emlegetett „egyesítés” Báthory Zsigmond fejedelem negyedik visszatérését és lemondását követő több mint zavaros időkben, szó szerint pokoli időkben
következett be. Báthory Zsigmond a török elleni harcban – a Rudolf császár által
létrehozott – Szent Ligához kívánt csatlakozni. Megnyerték szövetségesül a törökök
ellen fellázadt Vitéz Mihályt, Havasalföld fejedelmét, akit Báthory Zsigmond – a
régi szabadságjogok visszaadásának ígéretével maga mellé állított, mintegy 23 ezer
lelkes székely sereggel megerősödve – győzelemre segített Szinán pasa serege ellenében. Az erdélyi rendek azonban – látva a túlságosan is gyenge, „szűk körű”, Ligát
(Velencéből és a pápaságból állt; Lengyelország éppen törökbarát volt) – nem hagyták jóvá a török elleni hadüzenetet. Báthory Zsigmond lemondott és átadta a hatalmat Bocskai Andrásnak.
A volt szövetséges, Vitéz Mihály, Rudolf császár jóváhagyásával és pénzbeli támogatásával, megtámadta Erdélyt, s a becsapott, elkeseredett székelyek
segítségével megverte Bocskai András seregét. Vitéz Mihály 1599. november
1-jén vonult be Erdélybe, mint császári helytartó. Fejedelemmé nem választották meg, Havasalfölddel sem egyesítette Erdélyt, nem hogy Moldvával. Az
erdélyi rendeket helyükön hagyta, néhány emberét tisztségekbe helyezte. Az
erdélyi románság jogait sem bővítette, egyedül az ortodox vallást emelte a
bevett erdélyi vallások közé. Erdélyi helytartósága 1600. szeptember 18-áig
tartott (10 és fél hónap), amikor is fordult a kocka és Giorgio Basta tábornok,
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Rudolf császár generálisa legyőzte és kiűzte őt Erdélyből, egyúttal pokoli szenvedést zúdítva Erdélyre.
Kegyetlenül fosztogatott, a be-betörő török és tatár martalócokkal versenyezve dúlta fel Erdélyt. Másodszor 1601-ben támadott, legyőzte Báthory Zsigmondot és megölette a táborában lévő, már vele szövetséges Vitéz Mihály vajdát.
Rablás, fosztogatás s kivonulás a török-tatár csapatokkal érkező Báthory elől.
1602-ben újra győzött és Erdély bánja lett. 1603-ban Székely Mózes ellen győzött, s Erdélynek újra szenvedés lett a sorsa. A síkságon, illetve laposabb részeken a harcokban érintett, túlnyomórészt magyar, székely és szász lakosság négyötöde elpusztult (pl. Belső-Szolnok és Doboka megyékben).
Erdély szerencséje, hogy ezután két kiváló hadvezéri és diplomáciai államférfiúi tulajdonságokkal megáldott fejedelem következett (l. az Erdélyről szóló
részt), s bizonyították, hogy mindig van és kell, hogy legyen remény. Ez a remény és beteljesülése az erdélyi románságot is érintette oly annyira, hogy száma
az erdélyi fejedelemség idején is folyamatosan növekedett. Ez részben a természetes szaporulatból adódóan, részben a román fejedelemségekből történő folyamatos átszivárgás, feltöltődés útján történt.
A románság Mohács előtti lélekszáma Erdély szűkebb területén kb. 120 ezer
fő volt, egyéb területeken (a későbbi Partium, Bánát stb.) 50–100 ezer fő. Számuk az 1700 körüli években Erdélyben 300–350 ezer, illetve az egész országban
300–400 ezer, 1800 körül már közel 1 millió. Amíg a magyarság lélekszáma 200
év alatt csak 60–80%-kal nőtt, addig a románságé 200–250%-kal emelkedett.
Máramaros – Belényesi medence – Gyalui havasok – Hunyad megye – Szörénység – Fogaras – Temesköz, majd Bihar megye összefüggő románsága jelzi a
vértelen „hódítást”.
A dunai fejedelemségekből beköltöző, nagyrészt váltópásztorkodást folytató
románság beilleszkedése nem kis nehézségekkel járt (ezt a bihari nemesség és a
szászok panaszai jelezték és bizonyították). Amint láttuk, vezetőik a saját környezetükből kiemelkedett kenézek és a közülük kiválasztott vajdák. Vallásuk a
görögkeleti ortodoxia, s ez a pópák lelkeket istápoló és keményen összetartó
hatásán keresztül meghatározó jelentőségű lesz az önazonosságuk megőrzésében. Különösen áll ez a hegyekben élő, a pásztorkodáshoz ragaszkodó románságra. Ilyen helyeken nem volt iskola, az ortodox egyház egyébként – eltérően a
többi erdélyi egyháztól – kezdetben nem igen fordított gondot az oktatásra.
Az oktatás és művelődés terén kolostoraik, az erdélyi fejedelemség nyújtotta
lehetőségek, az erdélyi főurak és magánszemélyek kezdeményezései jelentették
az indulást. Az első egyházi szlávból fordított román kéziratok a máramarosi
körtvélyesi kolostorban keletkeztek a 16. század elején. A kolostorokban végzett
munka nem irányult az egyházi szertartások megváltoztatására, az ortodox egyház ragaszkodott az ószláv liturgiához. Papjaikat Báthory Gábor és Bethlen Gábor támogatta.
I. Rákóczi György 1639-ben román nyelvű nyomtatványokkal segítette a románságot. Az anyanyelvet ekkoriban a református vallásra térített románság vette
pártfogásába, pontosabban részükre készült az első teljes román nyelvű Újszö113

vetség (Gyulafehérvár, 1648). Apaffi Mihály fejedelem azért mozdította el állásából Brancovici püspököt, mert nem románul prédikált. Apafi fejedelem megerősítette a Lórántffy Zsuzsanna által alapított fogarasi román tanintézetet, segítette
és védelmezte a görögkeleti iskolahálózat kialakítását (1657). Az első román nyelvű tankönyvet (Bucoavna) is Erdélyben nyomtatták ki 1699-ben, s Erdély adta a
románságnak az első román költőt, aki időmértékes verseket alkotott.
A török kiűzése után, mint ismeretes, Erdélyt közvetlenül Bécshez csatolták.
A román öntudatosodás, a nemzetté válás útját Erdély mellett Buda egyengette.
A főszerepet a papság vitte, mégpedig kezdetben a görög katolikus papság. A
görög katolikus egyház, amely a görögkeleti egyházból 1650-ben vált ki, amikor
is Bécs támogatásával a pravoszlávok egy része elismerte a pápa fennhatóságát.
Püspökeik uradalmakat kaptak, amelyek szilárd alapot jelentettek a papképzésre
és más egyetemek látogatásával az erdélyi román értelmiség képzésére. Lipót
császár 1701-es Diploma Leopoldinuma a görög katolikus papokat felmentette a
jobbágyi kötelezettségek alól (az ortodoxokat nem). Papjaik Rómában és Bécsben tanultak s megismerve a latin nyelvet, eljutottak a latin és román nyelv hasonlóságának felismeréséhez, majd a római eredet mítoszához (1735). Bécs oly
mértékben támogatta a görögkeleti „unitusokat”, hogy Ioan Pataki és Inochentie
Micu-Klein püspököket bárói rangra emelte, utóbbit az országgyűlésre is meghívta. Micu-Klein püspök harcot kezdett a románság negyedik nemzetként elismeréséért, az unitus papság tizedszedési jogáért. Javaslatait, kérvényeit nem
fogadják el, s amikor 1744-ben zsinatot hívott össze Balázsfalvára, betelt a pohár. Rómába menekült, de amit maga mögött hagyott, abból lavina lett.
A lavinát a 18. század második felében az un. erdélyi triász tagjai indították
el: Gheorghe Sincai, Samuil Klein és Petru Maior, akik az erdélyi románok számára – a Biblia lefordítása, román történelem és ábécéskönyvek írása, és óriási
szervezőmunka mellett – dákó-román eredetet és őshonosságot „bizonyítottak”,
s ezzel a Havasalföld és Moldva románsága számára is biztosították a nemzeti
egység szempontjából oly fontos kötőanyagot, gondolati alapot. (Az eredetmítoszoknál nem az a fontos, hogy igaz-e, van-e alapja, hanem hogy elhiggyék, s
annak szellemében aktívan cselekedjenek!)
Az erdélyi triász tagjai nyelvművelő tevékenységük során irtották az idegen
szavakat, s új szavakat honosítottak meg, majd áttértek a latin betűs írásra. Munkásságuk eredményeként 1780-ban jelent meg az első román nyelvtan. A nyelvművelésre, az irodalmi nyelv megteremtésére irányuló törekvéseiket elfogadta a
görögkeleti ortodoxia is, amely számarányát tekintve ekkoriban azonos volt a
görög katolikusokkal.
A dákó-román elmélettől, amely még a rómaiaknál is régebbi Kárpát-medencei vízumot, birtokjogot jelentett, már egyenes út vezetett az 1791-es erdélyi
országgyűléshez és I. Lipóthoz benyújtott kérelemhez, a „Supplex Libellus
Valachorum”-hoz, amelyben a románok többségére és az őshonosságra (történeti
jog) hivatkozva követelték a számarányuknak megfelelő képviseletet, vallásuk
egyenjogúsítását, „minden polgári és országlakosi jogok gyakorlását.” A beadványt mindkét címzett elutasította azzal az indoklással, hogy a román nemesek
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és jobbágyok mindenütt egyenlők a másik három nemzethez tartozó, megfelelő
társadalmi osztállyal.
Ezt követően az anyanyelvi és kulturális fejlődés főbb állomásai: nyelvészeti
munkák megjelenése, szótárak, J. Budai-Deleanu és P. Maior szerkesztésében,
erdélyi román nyelvű hírlapok és folyóiratok megjelentetése, pl. 1838-ban a Gazeta de Transilvania, a rendkívül tehetséges G. Barity szerkesztésében. Jellemző a
„nemzetiségek üldözésére”, hogy nem csak az erdélyi román értelmiség, hanem a
dunai fejedelemségek egyik, talán a legfontosabb kulturális központja a budai
Egyetemi Nyomda volt. Itt jelentek meg a legfontosabb történettudományi, teológiai és természettudományi könyvek.
A megszülető irodalom költészeti ágát Cipariu, I. Barac, V. Aaron, BudaiDeleanu és A. Muresanu képviselte. Irodalmi egyesületek és olvasókörök alakultak. Nagy szerepet kapott az irodalmi és politikai harcban a balázsfalvi görög katolikus líceum, amelyből jól képzett fiatalok százai kerültek ki, s amely ösztönözte
papjait román elemi iskolák létrehozására. Nyomdája ontotta a román nyelvű irodalmi és ismeretterjesztő könyveket, amelyeket a növekvő számú román értelmiség, kereskedők, iparosok, esetenként jobbágyok vásárolták meg.
Az Erdélyben szárba szökkent papi-tanítói értelmiség ott segített, ahol tudott.
Átment Moldvába és Havasalföldre, ahol a kegyetlenül kemény fanarióta korszak véget ért. Előkészítői és közreműködői lettek a fiatal bojárokból, Nicolea
Balcescu vezetésével fellépő mozgalomnak, amely mozgalom a nemzeti egységet és a polgárosodást tűzte zászlajára.
Havasalföldön is megszületett az irodalom. A költőkön (C. Conachi, G.
Alexandrescu) kívül a drámaíró V. Alecsandri és C. Caragiale érdemel említést.
1848-ban, a szabadságharc idején a magyarokkal szemben a békülékeny
szárnyat Balcescu vezette. Mint tudjuk, a megegyezés nem sikerült, a románok Barnut és Avram Iancu vezetésével fegyverrel harcoltak a magyar szabadságharc ellen.
A levert szabadságharc a román konyhára sem hozott semmi jót. A harc
azonban folytatódott ott, ahol lehetett. Az 1863-as erdélyi tartománygyűlésen a
magyar és székely képviselők tüntető távollétében a román és szász képviselők
elfogadták az Októberi Diplomát és a Februári Pátenst, amelyet Ferenc József
1860-ban, illetve 1861-ben adott ki (az Októberi Diploma visszaállította a magyar és erdélyi kancelláriát, de Erdélyt elválasztotta az anyaországtól, másrészt a
leirat kiadására egyoldalúan került sor; a Februári Pátens célja pedig egy összbirodalmi centralizáció volt). A magyar országgyűlés nem fogadta el sem az Októberi Diplomát, sem a Februári Pátenst.
1867 után ott folytatódott, ahol 48 előtt abbamaradt. A különbség az volt, hogy
az Erdélyen kívüli románság nemzeti állama – a szerbekéhez hasonló módon, még a
nemzet kialakulása előtt – létrejött, ugyanis 1861-ben megalakult a Moldva és Havasalföld Egyesült Fejedelemség, amelyben megvalósult a parasztokat földhöz juttató földreform, s megszületett az alkotmány. S ezután itt is végbemehetett az a folyamat, ami Erdélyben már megvalósult: a nép, azaz a parasztság jogainak kibővítése és a polgárosodás.
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Az I. világháború és Trianon aztán eldöntötte a magyar-román vitát. Sovány
vigasz, hogy ennek igazságtalanságát nagyon kevesen vonják kétségbe.
A románok nemzetté válásánál a görögkeleti egyház népmegtartó, a görög
katolikus egyház anyanyelvművelő, mítoszteremtő és az irodalmi nyelvet megalapozó szerepét kell kiemelni, amely tevékenység – a románság „vértelen hódítása” folytán – nagy földrajzi területen, igen jelentős számú népesség nevében
lépett fel. Élvezték Bécs támogatását, később Oroszország és Európa rokonszenvét. Mindezeken kívül a magyarságot a Trianon előtti fél évszázadban irányító, vezető réteg „közreműködése”, érzéketlensége, illuzionizmusa, vaksága is
valahol helyet kér a panaszosok listáján.
3.4. A ruténok (ruszinok) sorsa a Kárpát-medencében
A Magyarországtól 1920-ban elszakított, Kárpátaljának nevezett terület
ugyanolyan „körültekintő mérlegelés” után került Csehszlovákiához mint Szlovákia, Romániához Erdély vagy Jugoszláviához a Délvidék.
Köztudomású, hogy a magyarság a honfoglalás után a Kárpát-medence sík
vagy alacsonyabb vidékein helyezkedett el, s csak a folyók medencéjét követve húzódott fel a hegyek közé. A Kárpátoknak ezen a részén a magasabb hegyi
vidékeket a szomszédos Halicsból, majd Galíciából ukránok, később ruszinoknak, vagy ruténeknek nevezett pásztorkodó szláv nép foglalta el. A 12. századtól kezdve húzódtak Észak-Máramaros, Bereg, Ung és Zemplén megyék magasabb fekvésű erdőségeibe. Letelepült ruténokról a 15. században hallunk Bereg
megyében, ahol 15 faluból álló rutén népesség él a kenézek, illetve egy közülük megválasztott vajda igazgatása alatt. Számuk a mohácsi vész előtt 80–120
ezerre becsülhető.
A török pusztítás miatt a magyar földesurak is elősegítették betelepítésüket,
bár letelepítésük, beilleszkedésük – a pásztorkodó szerbekhez és románokhoz
hasonlóan – nem kis nehézségekbe ütközött.
Meggyorsította áttelepedésüket a 17. században az a körülmény, hogy a Lengyelországhoz tartozó Galíciában, az új európai gazdasági szereposztás következtében, a majorsági gazdálkodás egyre nehezedő terheket rakott a rutén parasztságra, s a földesurak hatalmas területeket vontak el a pásztorkodástól (az
újkor hajnalán, a nagy felfedezések után az egyre inkább gyarmatokkal, kereskedelemmel, majd iparral foglalkozó Nyugat óriási élelmiszerpiacot – gabona-,
élőállat-, borkivitelt – jelentett pl. Lengyelországnak, s jelentett volna Magyarországnak is, ha nem kellett volna élet-halál harcot vívnia a törökkel).
A ruténok a 17. században tömegesen menekültek Magyarországra a lengyel földbirtokosok elől mind beszivárgás, mind betelepítés formájában. A
letelepedésük a Rákóczi és Homonnai családok birtokain történt, nagyobb
számban az 1717-es tatárdúlás után. Először a pásztorkodás mellett idénymunkákra vették őket igénybe, majd igyekeztek véglegesen letelepíteni és jobbágyként vagy zsellérként hasznosítani. A szállásokért és a legelőkért évi bért fizettek, legtöbbször termény (sajt, túró) formájában. A pásztorkodás mellett egyesek közülük állatkereskedelemmel foglalkoztak.
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Később a falvakban is letelepedtek, s önellátó gazdálkodást folytattak, eszközeiket is nagyrészt maguk készítették, hasonlóan az akkori paraszttársadalmakhoz. Kisebb jelentőségű ügyeiket a falvakban kenézek intézték, esetleg a
több falu kenéze közül megválasztott vajda. Bonyolultabb ügyekben a vármegye
szolgabírája döntött. Vallásuk kezdetben ortodox görögkeleti volt.
Számuk a 18. században is nőtt, most már lehúzódtak a hegyaljai városokba,
s néhány megye egyes területein többségbe kerültek. 1790 körül számuk 350
ezer körüli, 1910-ben 460 ezer.
A rutén társadalomra a tagozódás hiánya volt jellemző. Tipikus pásztor- és
paraszttársadalom volt. Nem volt arisztokráciája, nemessége és nem volt polgársága sem. A más népeknél nemzetébresztő réteg, a papság száma csekély, s az is
megosztott. Az 1646-os ungvári unióban ugyanis a görögkeletiek egy része
(Szepesség, Zemplén, Ung) elismerte a pápa fennhatóságát, görög katolikussá
vált, míg Bereg és Máramaros papságát II. Rákóczi György – az ellenreformáció
hatékonyságának megakadályozása céljából – megtartotta az ortodox hitben. A
görög katolikus papság – római, bécsi stb. tanulmányok után – idővel elidegenedett a rutén néptől, sokszor nyelvét is alig beszélte (a ruténekhez hasonló a csángók sorsa a 20. és 21. században). Az ortodox papok – a viszonylag kis számú és
szegény sorsú lakosság folytán – lényegében jobbágysorban éltek, műveltségük
viszonylag alacsony volt, s nem jutottak el sem a politikai igények megfogalmazásáig, sem a nyelvi mozgalmakig.
A rutén nép részt vett a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában, részt vett az 1848-as szabadságharcban, s kezdetben nem mutatott
elszakadási törekvéseket a gyászos végű I. világháború után sem. Trianonig
nemzetté válásának még csak a kezdeteiről sem beszélhetünk.
A Masaryk–Benes kettős telhetetlensége és a nagyhatalmak mérhetetlen
szűklátókörűsége kellett ahhoz, hogy ezt a magyarokkal nem ellenséges, hozzánk közel álló népet és országrészt is elcsatolják, természetesen jó darab, tisztán
magyarlakta területekkel megtoldva.
3.5. A szlovák nemzet kialakulása
Nemzetiségeink közül a szlováksággal a legrégebbi az együttélésünk. Igaz,
akkoriban tótnak nevezték őket, amit a nyelvészek a gepidák saját népnevére, a
„thaut”-ra vezetnek vissza (az avarok és longobárdok által legyőzött nép maradéka ugyanis részben a ma szlováknak nevezett szlávságba olvadt be; a szlovák
elnevezés csak a 18. századtól használatos).
A honfoglalás előtti időkben a nyugati szlávság ezen ága – a morva fejedelemség részeként – a későbbi morva határtól DK-re, a Vág és Nyitra környékén
élt. A honfoglalás után egy részük valószínűleg beolvadt a magyarságba, nagyobb részük továbbra is a jelzett területen élt és pásztorkodással foglalkozott.
Megkülönböztető, netán hátrányos bánásmódban annyira nem volt részük,
hogy a századok folyamán az ÉNy-i országrészből az ÉK-i részekig benépesítették a vidéket, később a városokba is eljutottak (Besztercebányán pl. csak 1532ben jelentek meg). Más országrészekbe telepítésükre először a 12–14. században
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került sor, tömeges áttelepítésük, illetve áttelepedésük (szökött jobbágyokként) a
hódoltság korában, s még inkább a török kiűzése után, a 18. század során történt.
Számbeli növekedésük egyrészt a természetes népszaporulatnak, másrészt a
cseh-morva területről érkező utánpótlásnak (szökött jobbágyok, illetve a husziták leverése után viszonylag nagyszámú, több tízezres népesség menekült át
Zsiskra vezetésével az akkori Felföldre), harmadrészt az északi területeken élő
magyar népszigetek természetes beolvadásának köszönhető, ugyanakkor a hódoltság korában vérveszteségük meg sem közelíti a magyarságét. Számuk Mohács előtt 300–400 ezer, 200 év múlva 600 ezer fő, 1787-es összeszámlálás szerint már 1,1–1,2 millió.
A jelentős népszaporulat a törökdúlás miatt történt betelepítéseknek köszönhető, amikor is a szlovákság jó életlehetőségekhez jutott Békés, Somogy, Pest
vagy az északabbi Gömör, Borsod, Abaúj, Zemplén stb. megyékben. Így északon a 18. században jelentősen megváltozott a korábbi etnikai arány: a magyarság aránya 28% alá csökkent, a szlovák-magyar nyelvhatár 10–40 km-rel délebbre került.
A hegyes vidékekről elkerülő pásztorkodó szlovákság, s természetesen a már
korábbiakban is földműveléssel foglalkozó népesség vagyoni differenciálódása a
századok során végbement. A vagyoni gyarapodással vagy a katonai szolgálat
során kiemelkedett személyek a nemesi rendbe nyertek felvételt, ahol a magyar
nyelv ismerete nem volt feltétel. A szlovák nyelvű nemesség viszonylag gyorsan
asszimilálódott, így a szlovákság – a horvátoktól, szászoktól és szerbektől eltérően – hathatós rendi képviselettel nem rendelkezett. A falvakban s később a
városokban megtelepedett szlovákságból kialakult egy kézműves, iparos réteg is.
Kereskedéssel is szívesen foglalkoztak, s különböző szolgáltatásokkal járták az
országot. Összességében azonban a polgárosodó vagy polgárosult réteg nem
tekinthető számottevőnek.
Vallás tekintetében megosztott a szlovákság. Többségük római katolikus volt
(a liturgia nyelve a népnyelv volt), kisebb részük evangélikus (a liturgiában a
középkori cseh nyelvet használták), a reformkorban a vallási arány 71–29%.
Az un. nemzeti ébredés a papság jóvoltából következett be. Gazdag külföldi
kereskedő réteg híján a papság csak a köznemesség egy kis csoportjára, az értelmiség kis részére és a vékony iparos-kereskedő réteg töredékére számíthatott.
A nemzetté válás gondolatát Herder és a francia felvilágosodás eszméi indukálták. A Herder igazolta jogos nemzeti létet szellemi vezetőik lelkesen üdvözölték, a gyakorlatot azonban az elmagyarosodástól, az elnémetesedéstől (városok
és a Szepesség német lakossága), sőt később, az evangélikusok cseh irányvonala
miatt az elcsehesedéstől való félelem jellemezte. A rendelkezésre álló szerény
személyi és anyagi erők kezdetben csak az anyanyelvi harcot tették lehetővé.
Mint minden nép nemzetté válásánál, az indítás az eredet meghatározással,
az őshonosság bizonyításával kezdődött. A szlovákoknál ez volt a Szvatopluk
nagymorva birodalom, amely megelőzte a magyarok bejövetelét (egyes túlbuzgó szerzők tovább mentek, s a szlovákul „jól beszélő” Nagy Sándor szlovákságnak adott kiváltságleveléről írtak, mások szerint Noé fia, Jáfet vagy Szent
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Jeromos is az ősök közé tartozott). Az anyanyelvi harc két vonalon, párhuzamosan indult meg.
A katolikus szlovákságot képviselő papság kulturális központja Nagyszombatban és Pozsonyban alakult ki. Az anyanyelvi mozgalom kezdő lépéseit a pozsonyi katolikus szeminárium szlovák diákjai sürgették, akik már 1785-ben
nyelvművelő szervezetbe tömörültek. Az egységes szlovák irodalmi nyelv megteremtője Anton Bernolák katolikus pap volt, aki erre a célra a nyugat-szlovák
nyelvjárást szorgalmazta. Nagyszombaton 1792-ben tudóstársaságot alapított az
új irodalmi nyelv művelésére, szlovák nyelvtant és többnyelvű szótárt készített.
Az 500 tagból álló tudós társaság az anyanyelvi teendők mellett felkarolta a
történelmi múlt és a nemzeti eszmekör művelését is.
A. Bernolák munkásságát a hungarus tudatú J. Fándly folytatta, akinek munkásságát a nemzeti ideológia (nyelv, kultúra, nemzet kapcsolata) kimunkálása, gazdasági szakismeretek közvetítése és széles körű szervezőmunka (levelezések) jelentette.
Az evangélikus szlovákság ez irányú munkásságát J. Palkovic és B. Talbic
indították el. Tevékenységük tanulmányaik során Jenában kezdődött, ahol egy
szlovák önképző egyesületet hoztak létre. Valószínűleg itt ismerkedtek meg a
nagy szlávbarát Herder nézeteivel. Palkovic is vallotta, hogy: „Az a nemzet,
amelynek nyelve pusztul, annak eltűnik dicsősége, emlékezete, kollektivitása,
majd nemzetisége és kitörlik őt az önálló nemzetek sorából.” Palkovic irodalmi
nyelvként az evangélikus liturgiában addig is használatos cseh nyelvet ajánlotta.
Palkovic a szlovák kultúra és a nemzeti lét szempontból nagy munkát végzett
közel öt évtizedes munkássága alatt. Újságot szerkesztett, kalendáriumot adott
ki, három országgyűlési időszakban képviselő volt, mindenütt a szlovák érdekeket képviselte. Hogy ezt megtehette, az a reformkor „durva magyarosító” politikájának eleven cáfolata.
Mindkét mozgalom törekedett a nyelvi egység megvalósítására, a nemzeti
egységet azonban fontosabbnak tartották a nézetkülönbségeknél. 1840 után, a
szlovák polgárság megerősödése és az erősödő magyar nyelvi törekvések hatására, az anyanyelvi igények élesebben vetődtek fel és az igények különböző irányokba tágultak ki. Az egyes frontokat a kezdetben még magyarországi keretekben gondolkodó, baloldali liberális L. Stúr és az ausztroszláv, cseh polgárságra
támaszkodni szándékozó Jan Kollár vezette, aki irodalmi nyelvként a szlovákizált cseh nyelvet ajánlotta.
L. Stúr irodalmi nyelvként a közép-szlovákiai nyelvjárást javasolta, mert a
népre hatni csak saját anyanyelvén keresztül lehet. A Stúr-féle irányzat végül is
győzött, az új irodalmi nyelv nyelvtanát Stúr és Hodza készítették el. A Stúr-iskola
követői: J. M. Hurban, M. M. Hodza, a jelentős költő A. Sladkovits és a szlovák
Petőfinek nevezett J. Kral. Stúrék hatalmas szervezőmunkát végeztek a szlovák
nyelv és irodalom művelésében, népszerűsítésében, a hagyományok gyűjtésében,
diákegyesületek megszervezésében. A későbbiek szempontjából nagy jelentőségű
az a hálózat, amely Pozsony központtal, Lőcsén, Késmárkon, Eperjesen és Selmecbányán keresztül az egész szlovák értelmiséget összekapcsolta. Stúr köre eljutott a szlovákság nemzetté nyilvánításához, birodalmon belüli egyenjogúsításának,
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a jobbágyság felszabadításának, az ipar és a kereskedelem fejlesztésének felvetéséhez, vagyis a polgárosodás sürgetéséhez).
Ideológiai versenytársa, Jan Kollár (30 évig a pesti szlovák evangélikus
egyház lelkésze) – a Bernolák–Palkovic párhuzamhoz hasonlóan – eredményes
munkát végzett és nem tévesztette szem elől a legfontosabb szlovák célkitűzéseket. A magyarosítási törekvéseket már 1821-ben elítélte. Lelkes híve volt a
szláv testvériségnek, a szláv kölcsönösségnek, aminek „Szláva leánya” című
szonettjében adott hangot. A szláv kölcsönösség gyakorlati programját 1836-ban
fektette le, javasolva a szláv írók szoros kapcsolatát, szláv fővárosokban szláv
könyvkereskedések létesítését, népszerűsítő tankönyvek kiadását stb. Ezt az
irányvonalat vitte P. J. Safarik, aki a szlávok közös múltjáról (Szláv régiségek),
a szláv népek irodalomtörténetéről és szláv népek etnográfiájáról írt könyvet.
Kollárral együtt adták ki a szlovák népköltészet első gyűjteményét is. Pesten
szláv tanszéket szerettek volna, helyette a katolikus irányzat könyvelhetett el
sikert: a Szlovák Nyelv és Irodalom Kedvelőinek Társasága megalakítását,
amely kiadói tevékenységet is folytatott.
1845-ben megjelent a Szlovák Nemzeti Újság Stúr szerkesztésében, amely a
szlovák nemzeti egyenjogúság élharcosává vált. A legélesebb, s esetenként a
magyarságra sértő hangot Stúr mellett J. Francisci és J. Král használt.
Az 1848-as szabadságharcban a szlovákság katonailag nem fordult szembe a
magyarsággal. Liptószentmiklósi gyűlésükön 14 pontban fogalmazták meg követeléseiket. Ezek: az országgyűléseken az anyanyelvük szabad használata, külön gyűlések lehetősége, szlovák iskolahálózat kiépítése, illetve sűrűbbé tétele
(beleértve az egyetemet is). A magyar és a szlovák gimnáziumokban mind a
magyar, mind a szlovák nyelv oktatása, szlovák nemzeti gárda szlovák
vezénylőnyelvvel és vezérkarral, zászlóval, továbbá a szlovák nyelv használata a
felvidéki hivatalokban, sajtószabadság, gyülekezési jog, a választójog kiterjesztése s az agrárkérdés megoldása. A szervezők (Stúr és Hurban) Csehországba
szöktek a retorziók elől.
A világosi vereség előtti utolsó nemzetgyűlésen, Szegeden, Kossuth új nemzetiségi politikát hirdetett meg, amely az anyanyelv használat és az iskolafejlesztés terén jelentős engedményeket tartalmazott, de ez már késő volt.
A Bach korszak kiosztotta a jutalmakat. Stúr írta: „Ezelőtt, habár magyar járom alatt is, mégis volt valamilyen életünk és kapcsolatunk, de most német drill
alatt körülvéve, semmink sincs, elveszettek vagyunk, tespedünk.” A kiegyezés
után az anyanyelvi és egyenjogúsítási harc a parlamenti interpellációk és újságok, könyvek szintjén folytatódott, hisz a szlovákok – az Osztrák–Magyar Monarchia többi nemzetiségéhez hasonlóan – nem tudták elfogadni a magyarság
történelmi-területi alapon indokolt hegemóniáját, s csak a kedvező alakalomra
vártak. Tudjuk, ez 1920-ban, Trianonnal érkezett meg számukra.
A szlovákság nemzetté válásában nagy szerepe volt – az erős népi összetartó
erő mellett – az anyanyelvi és egyenjogúsítási feladatokat magukra vállaló katolikus és evangélikus egyházak hitet, műveltséget és tartást adó lelkészeinek, s
azoknak a bátor kiállású, áldozatvállalásra is kész, igényeiket világosan és kö120

vetkezetesen megfogalmazó és terjesztő hazafiaknak, akik a szlovák nyelv és
nemzet életképességét történelmi, tudományos, irodalmi alapokra helyezték, és
az élet minden területét átfogó, áldozatos szervezési munkát végeztek. A sikeres
befejezéshez azonban még így is a történelem őket magasra repítő hullámmozgására volt szükség.
3.6. A szlovén nemzet kialakulása
Sok a hasonlóság a szlovák és a szlovén nemzet kialakulásának körülményei
között. A szlovén népnek sem volt „hátországa”, s ők is a Habsburg Birodalomban, majd az Osztrák–Magyar Monarchiában éltek. Korábban önálló államiságuk nekik sem volt, s a népesség kezdetben itt is hegyvidéki pásztorkodó életmódot folytatott.
A szlovének a bizánci-avar áttelepítések révén kerültek ide, s jutottak később
a frank, majd a Német-Római Birodalom fennhatósága alá. Nemzetségi vezetőik, mint ahogy később a nemességük is, beolvadtak a német vezető rétegbe. A
lakosság túlnyomó többsége jobbágy-zsellér viszonyba került. A szorgalmas és
tehetséges nép kihasználta a földrajzi helyzetéből adódó előnyöket és mindenkor
jobb helyzetben élt balkáni vagy közép-európai sorstársainál. Szerencséjére elkerülte a balkáni népeket 400 évvel, a magyarságot 150–200 évvel visszavető török pusztítást.
Vallásuk a római katolikus, papságuk – hasonlóan a szlovák római katolikus papsághoz – meglehetősen lojális volt a császárhoz. Az évszázadok folyamán kialakult és mind számában, mind vagyonilag gyarapodó kézműves, kereskedő és hivatalnoki réteg is a német beolvadás irányába tartott.
A vidéki lakosság a szláv nyelvek egyik nyelvjárását, a szlovént használta, de
a városi kézműves, kereskedő réteg és értelmiség nem csak hogy beszélte a német nyelvet, de megélhetése és műveltsége szempontjából elsődlegesnek tartotta. Ilyen körülmények között az öntudatosodás, az anyanyelvi művelődés viszonylag későn indult, s akkor is főleg a kultúrára korlátozódott.
Az irodalmi nyelv kiválasztása nem járt olyan bonyodalmakkal, mint a szlovákoknál, mivel még kisebb létszámú, nagyjából egy tömbben élő népességről
volt szó. A meglévő nyelv irodalmi nyelvvé minősítésének tekinthető Anton
Linhart 1768-ban kiadott nyelvtana. Ugyancsak ő ültetett át szlovén nyelvre
német drámákat. Nagy sikerük volt a földművelés és állattenyésztés, a gazdálkodás újabb módszereivel foglalkozó sorozatoknak is.
A napóleoni időkben az un. illír tartományhoz tartoztak, ahol szlovén nyelvű
népiskolákat kaptak, s számukra hasznos tapasztalatokat ismertek meg a polgári
közigazgatás terén. Hasonló tapasztalatokra tettek szert a szlovén érdekű gazdaságpolitika terén is, ami tettekre sarkallta őket (az ipar fejlődése ugyanis kezdetben őket nem érintette, osztrák tőkével, s kezdetben nagyrészt osztrák-olasz
munkaerővel dolgozott az ipar).
Napóleon bukása visszarendeződést hozott, de a szlovén öntudattal bírók száma nőtt. Nagyot lendített az ügyön, hogy köztük olyan nagytekintélyű tudósok is
voltak, mint pl. Jernej Kopitar, a bécsi udvari könyvtár igazgatója, aki európai
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hírű tudós volt, vagy France Miklósics, a nyelvtudós. Szlovén nyelvű költők
közül France Preserent kell megemlítenünk, aki a szólásszabadságról és alkotmányosságról írt, közelebbről a szlovén nemzet egyenjogúsításáról, a szlovén
nyelv használatát igényelve az oktatásban és a hivatalokban. Mindezeket a birodalmon belül képzelte el, tisztában lévén a szlovén nép erőtartalékaival, vagy az
illír nemzet létrejötte esetén várható beolvadási veszéllyel. Az illír mozgalmat
szinte egyedül S. Vraz, a költő támogatta, aki horvátra fordította Dantét, Byront,
Puskint, meghonosította a szonettet, terjesztette a népköltészetet s kritikusi munkássága is kiemelkedő volt.
Fontos szerepet játszott az öntudat terjedésében és mélyülésében az a parasztoknak és kézműveseknek szánt lap, amelyet 1843-ban Janez Bleiweis adott ki
(aki induláskor még nem tudott szlovénül). Következő fontos állomás a szláv
népeknél meghatározó kulturális szervező-összefogó szerepet játszó Matica
1864-es megalakulása. Ebben minden vonatkozásban a konzervatív hangvétel
volt túlsúlyban, ami kifejezte a szlovének lojalitását a császárhoz és a birodalomhoz. A szlovének jól érezték magukat a birodalomban és itt látták biztosítva
jövőjüket. 1920-ban mégis ölükbe hullott a függetlenség, egyszerre, egyidejűleg
valósult meg a nemzetté válás és az ennek keretet adó államiság.
A szlovén nemzet nemzetté válásában is a történelem kedvező mozgásáé a
főszerep. Az osztrák tartományok közötti megosztottságuk miatt nem is gondolhattak a Bécs elleni fellépésre, a szomszédok ellen pedig éppen a Birodalom volt
a védőbástya.
Minden elismerés a szlovén nép összetartó erőinek, amelyek a politika, a
gazdaság és a kultúra szempontjából nagy kisugárzású hatalmak (Velence, Német-római, majd Habsburg Birodalom) vonzáskörzetében tudtak hatni és biztosították egy ma is versenyképes kis ország létét.
3.7. Az erdélyi szászok és a hazai németség
Az erdélyi szászok és a hazai németség nemzetiségeink jelentős részét képezték.
Betelepítésük már az Árpád-házi királyok alatt megkezdődött a királyi birtokokon,
ahol erdőirtást, földművelést végezetek, bizonyos kiváltságokat élvezve.
Így kerültek Erdélybe, Brassó és Szeben környékére, a későbbi Szász-földre a
Mosel és Közép-Rajna vidékéről származó telepesek, a „szászok”. Kiváltságaikat,
az un. szászjog alapján az 1224. évi Andreanum (II. Endre) tartalmazta, zárt közösségként kezelve őket: a közösségre kivetett adó, közteherviselés háború esetén,
saját szokásjog megtartása, idegenek letelepedésének megtiltása (beleértve a magyarokat is).
A szászok szabad földművelő parasztokból és szabad iparosokból, kereskedőkből álltak. Bíráskodási, közigazgatási, kulturális és gazdasági ügyeiket először a
királyi ispánok, majd Szeben város polgármestere intézte. A szász városok iparral és
közvetítő kereskedelemmel foglalkoztak, az első erdélyi céhlevél tőlük származik
(1376), úgyszintén az első magyarországi posztókészítő manufaktúra is. Számuk
Mohács előtt: 70 ezer körüli, 250 ezer magyar és 100 ezer román mellett.
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A reformáció során evangélikussá váltak, vallásuk védelmében a későbbiekben
– a császárhoz mindig lojális szászok – hajlandók voltak Bécs ellen is fellépni.
Iskolahálózatuk fejlett volt, közülük sokan tanultak a kor híres nyugati egyetemein. Nemességük nem volt, jól szervezett polgári életet éltek vastag fallal körülvett városaikban, amelyekben erődtemplomok szolgáltak az ellenséges betörések
elleni védekezésül. Számukra védelmet és várat: a nyelvük, vallásuk, szokásaik,
szigorú jogi és erkölcsi előírásaik jelentettek. A minőségre törekvés minden területen, ez tartotta meg őket zárt közösségben, közel 650 éven át. Vagy csaknem zárt
közösségben, hiszen a beszivárgó románság az 1700-as években a szászok panasza szerint „már annyira gyarapodtak, hogy a szászokat is felülmúlják.”
A magyar nyelv hivatalossá tételét ellenezték, az 1848-as szabadságharcban a
magyarok ellen fordultak. 1920-ban, a gyulafehérvári gyűlésen szintén a románsághoz csatlakoztak (1945 utáni időkben, fejpénz ellenében, „kiárusításra” kerültek, kitelepültek Németországba, ma számuk Romániában néhány tízezer).
A hazai németség – a szászokkal ellentétben – elszórtan helyezkedett el az
országban. Még a viszonylag nagyobb tömbben letelepült szepességi cipszerek
sem alkottak olyan zárt, időtálló közösséget, mint a szászok.
A felvidéki Szepességbe a 13. század első felében költöztek, szervezettségük,
életvitelük stb. szinte mindenben azonos volt az erdélyi szászokéval. Eltérést
jelent, hogy a hódoltság korában erős keveredés történt a Szepességben, ami a
későbbiekben – a szlovákság erőteljes térhódítása folytán szlovák, s részben
magyar asszimiláció folytán – számuk csökkenéséhez vezetett, ma már csak az
épületek, a maradék városkép jelzi egykori jelenlétüket.
Az országban jelentősek voltak a felvidéki bányavárosok, amelyek a középkorban a világ aranytermelésének egyharmadát, ezüsttermelésének egynegyedét
adták. A hét alsó-magyarországi és öt felső-magyarországi bányaváros lakosai német telepesek, akik Tirolból, Thüringiából stb. jöttek, és akik különböző kiváltságokat élveztek. Közülük is kiemelkedett Körmöcbánya („körmöci arany”) és
Selmecbánya. A bányavárosok mind gazdasági, mind kulturális szempontból igen
fontosak voltak az ország életében. Bányászati szerepük a 17. század folyamán
jelentősen csökkent, amikor a spanyol és más hódítások folytán nagy mennyiségű
arany és ezüst áramlott Európába.
A németség nagy tömegei éltek a törökdúlás utáni Magyarország számos vidékén, így Budán és Buda környékén (a bécsi kamara Buda körül „megbízható”
hátteret kívánt), a bakonyi, vértesi, budai hegyvidéken, Baranyában, Tolnában,
Komárom megyében, a temesi bánságban stb. Így a Mohács előtti 150–200 ezres
németség lélekszáma a betelepítések után, 1790-ben 900 000–1 000 000-ra növekedett (számuk 1910-ben 1 900 000 fő, ebből kb. 1 millió paraszt, 250 000
kézműves, ipari- és bányamunkás, értelmiségi kb.7 ezer).
A kezdetben túlnyomórészt földműveléssel foglalkozó németség sikeres gazdálkodást folytatott. Magukkal hozták a fejlettebb nyugati módszereket, s hasznosították azt az előnyt, hogy négyévi adómentességet kaptak, hatévi felmentést
az úrbéri terhek alól s a szabad költözés jogát. Magyar sorstársaik kötve voltak a
helyhez, de sok esetben (főleg a protestáns jobbágyok esetében, pl. a Temes123

közben, Bánságban) elkergették őket, hogy helyet teremtsenek a Bécshez hű,
katolikus bevándorlóknak).
A törökdúlás utáni betelepítések egyébként 1753–1772 között évi 200 ezer
forintba kerültek az országnak. A betelepülőknek 200–300 forintot kellett magukkal hozniuk, a földművelés beindításához szükséges ellátmány földesúr- és
országrészfüggő volt. II. József például a Temes-közbe települteknek a házon
kívül egy pár ökröt, két lovat, egy tehenet, ezenkívül ekét, boronát juttatott.
A németség számának növekedését s térhódításukat érdekes módon segítette
az un. törzsöröklési rendszer is. Amíg pl. a magyaroknál öröklés esetén egyenlően osztották fel a földet a testvérek között (s ez elaprózódáshoz vezetett), addig
a németeknél a legidősebb fiú vagy a legtehetségesebbnek, legszorgalmasabbnak
tartott testvér örökölte a földet. Vállalnia kellett, hogy testvéreit pénzben kárpótolja. A testvérek máshol vállaltak munkát vagy iparos tevékenységbe fogtak
(egyik magyarázatát szolgáltatva – a magyar jobbágyok földhöz kötöttsége mellett – a városi lakosságban és az iparban tapasztalható, számarányuk feletti jelenlétüknek).
A szorgalmas és takarékos német származású jobbágyság, illetve parasztság
szívesen áldozott lakhelyére, öltözködésére és a kultúrára is. Ha a helyzet úgy
kívánta, gyorsan alkalmazkodott a termelésben az új igényekhez, az eladásban
az új piacokhoz, de élt a kétnyelvűség kínálta lehetőségekkel is. Célja a gyarapodás mellett a társadalmi kiemelkedés, a nemességbe vagy később az értelmiségbe kerülés. A magyarság felé asszimiláció szempontjából a legnyitottabb
volt. Érdekeik az ország fejlődéséhez kötődtek, így a szabadságharcban is a magyarság mellé álltak. A magyar nyelv hivatalossá tételekor a nemzetiségek közül
a németség tanulta meg a legnagyobb arányban a magyar nyelvet – 39,8%. Politikai mozgalmuk az első világháborúig – az erdélyi szászok kivételével – nem
volt. A két világháború között viszont alaposan megérintette őket a politika szele, a hitleri propaganda, anyagi támogatás és a nagy német jövő álma. Egy részükre hatott az übermensch gondolat, s a Volkskbund tagjaként kötelezték el
magukat. A vesztes háború után őket érthetően, számos ártatlan társukat jogtalanul, erőszakkal telepítették ki az országból.
3.8. Összegezés
A magyarság és nemzetiségeink nemzetté válásának folyamatában vannak
olyan mozzanatok, amelyek az anyaország magyarsága és a határon túli magyarság megmaradása szempontjából ma is hasznosíthatók.
Az kétségtelen, hogy ahány nemzet, annyiféle út. Hasonlóságok mégis vannak, mint pl. Magyarország, Horvátország és Szerbia esetében, amelyeknél egy
meglévő vagy korábbi államisághoz kötődött a nemzetté válás folyamata. Vagy
Románia és Szerbia esetében, amelyeknél egy időközben kialakult állami keretet
lehetett megtölteni nemzeti tartalommal úgy, hogy a folyamat közben a Habsburg Birodalomban vagy a Monarchiában, illetve a formálódó anyaországban
élő nép egymást támogatva erősítette a nemzeti öntudatot, az anyanyelvi mozgalmat és a polgárosodási harcot. Nagy könnyebbséget jelentett az a körülmény,
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ha egy mozgalmat más államban élő, gazdag honfitársai (pl. a szerbség esetében)
tudtak támogatni.
Államiság s külső támogatás hiányában a nemzetté válás az anyanyelvi és
kulturális harcra korlátozódott. Ez történt kezdetben a szlovákságnál, s teljes
folyamatában a szlovénoknál. A szlovákság a későbbiekben – számszerűen és
anyagiakban megerősödve – tovább tudott lépni ennél és eljutott az autonóm
törekvésekig.
Megnehezítette a nemzetté válás kezdeti szakaszát, ha egy népnek nem volt
rendi képviselete, ahol panaszait előadhatta volna, és nemessége, amely érdekeit
képviselhette volna. Ugyanakkor ez a körülmény megkönnyítette a helyzetet a
végső szakaszban, mivel a jobbágyfelszabadítás egyszerűbbé vált, a parasztság
földhöz juttatásának nehézsége kiesett a megoldandó, nehéz feladatok közül.
Nagy előny volt, ha egy népcsoport aktív egyházi háttérrel rendelkezett, mint
pl. a szlovákok, a szerbek és a románok. A szerbeknél külön előny volt, hogy ez
az egyházi háttér nem volt megosztott, mint pl. a szlovákoknál és a románoknál.
A magyarság és a nemzetiségek nemzetté válásának körülményeit összehasonlítva még egy óriási előnyt könyvelhetünk el a nemzetiségek oldalán. Ez a
bécsi udvar, mint háttértámogató, amelyet a szlovéneket kivéve, mindegyik
nemzetiség erőteljesen igénybe vett. A magyarságnak a franciákéhoz hasonló
hatásfokú nemzetté válása azért sem sikerülhetett, mert:
— Magyarország a nemzetté válás időszakában nem volt független, s a Monarchiában is csak részben vált azzá;
— a törökdúlás okozta számbeli veszteségek miatt a magyarság számaránya a
Mohács előtti 80–85%-ról a betelepítések folytán 38–40%-ra zuhant vissza, s a
nemzetté alakulás időszakában is csak 40–44% volt (1910-ben 55%);
— Franciaország a nemzetté válás időszakában európai vezető hatalom,
erős központosított hatalommal, 12% feletti polgársággal + feltörekvő parasztsággal, míg;
— Magyarország a fennmaradásáért küzd, Bécs akarata érvényesül (amelynek érdeke éppen ellentétes a függetlenedés terén a magyarokéval). Polgárságunk 1,5–2%, az is nagyobbrészt német (Csehországban ez az arány 5,5%, AlsóAusztriában 6,5%);
— Magyarország az angolokhoz, franciákhoz viszonyított fáziskésés miatt a
nemzetté válás folyamatába akkor került, amikor a nemzetiségek is éppen ebbe a
szakaszba jutottak. A folyamatok és az érdekek így keresztezték, akadályozták
egymást. Bécs és Budapest ragaszkodása a 67-es szerződéshez ugyan megakadályozta a nemzetiségek elszakadását, de a hamu alatt izzó parazsat nem volt
képes kioltani. S Trianon példátlan és igazságtalan döntést hozott.
Történelmietlen a kérdés, hogy kinek volt igaza. Mégis ide tolakodik a kérdés: mi okozta Magyarország Kárpát-medencei hegemóniájának elvesztését? A
kiindulási ok nyilvánvalóan a török 150 éves megszállása, amely az országnak
katasztrofális létszámbeli és anyagi veszteséget és lemaradást okozott. Az is
történelmi tény, hogy Magyarország mind a hódoltság korában, mind a betelepítések során befogadta a szerbek, románok sokszázezres menekültjeit és tág
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fejlődési-gyarapodási lehetőséget biztosított nemcsak a szerbeknek, románoknak, hanem a szlovákoknak, ruszinoknak, de még a horvátoknak is. Persze, tudjuk, hogy a hála nem politikai kategória.
A tények között van annak is a helye, hogy államiságot az egész Kárpátmedencére vonatkozóan a magyarok hoztak létre, s azt nem kis veszteségek árán
(tatárjárás, németség elleni védelmi harcok, törökdúlás stb.) őrizték meg. Másrészről aligha vitatható, hogy minden népnek, nemzetnek joga van az önálló
létre. Igazságérzetünk mégsem hagy nyugodni. Különösen, amikor tudjuk, hogy
igazunkat Trianon igazságtalanságaival szemben kik, hányan, s milyen súlyos
érvekkel támasztották alá. S amikor tudjuk, hogy a soknemzetiségű Monarchia,
vagy Nagy-Magyarország után legalább öt, hasonló arányban soknemzetiségű
államot hoztak létre, ráadásul, amelyekben az emberi jogok még ma sem tartanak ott, mint a Monarchiában százharminc évvel ezelőtt.
Az összes érvet és ellenérvet tárgyilagosan mérlegre téve kétségtelen, hogy a
magyarok mellett szól a történelmi, területi és államalkotási jog is, de mellé
tehetjük a Kárpát-medence földrajzi, vízrajzi és gazdasági egységéből adódó
előnyöket is. Trianonnál jobb, igazságosabb megoldás lett volna a Wilson-féle
népek önrendelkezési jogának érvényesítése is. Tudjuk, mi lett belőle: mindenkori győztesek prédája, a nagyhatalmak sakktábláján kiiktatható „játékszabály”.
Szomorú, de a katasztrófát okozó tények között ott található a magyarság politikai vezetőinek – helyzetfelmérés és -értékelés szempontjából – igen mérsékelt
vezetői teljesítménye is: túlzottan liberalizált gazdaság, szociális érzéketlenség, a
nemzetnevelés hiánya, külföldön és belföldön egyaránt káros „nemzeti propaganda” saját kézből kiadása, másrészről az ellenünk folytatott propaganda hatásának alábecsülése.
A helyzetfelmérő és -értékelő képesség ritkán tartozott a magyar erények közé.
Szomorú emlékezni, hogy pl. nem tűnt fel: 1900 és 1914 között 175 román hitelintézet működött Erdélyben és hatalmas földterületeket vásároltak fel az elszegényedő magyarságtól. Talán a Monarchia fokozatos nyitása is (a csehek és horvátok
felé mindenképpen) az előremenekülés előnyével járt volna. A „volnák”-nak persze utólag nem sok értelmük van, legfeljebb akkor van értelmük, ha a jövőben
nem az illúziókra, hanem a tényeken alapuló valós helyzetfelmérésre akarunk
támaszkodni. Sok minden elveszett, de nem veszett el minden. S nem örökre.
A mindenről lemondani szándékozók, a csüggedők figyelmébe ajánlható a
közel 150 évig nem létező Lengyelország talpra állása, azután Horvátország,
Szlovénia és a balkáni kisállamok példája. A reális vágyakból mindig lehet
valóság. A türelem, hit, remény mellé azonban nem illúziókra, hanem higgadt
helyzetfelmérésre és -elemzésre épülő közös szándékra és szükség esetén reformkori tettrekészségre, s persze megfelelő történelmi „széljárásra” is szükség
van.
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4. fejezet
NEMZETRŐL ÉS A GYÖKEREINKRŐL
4.1. Ami a szavak mögött van (táj – szülőföld – haza – nemzet)
A Magyar Értelmező Szótár szerint:
Táj: „Földrajza, növényzete stb. alapján egységes vagy összefüggő (kisebb)
terület.”
Tájék formában is használatos. Bárhol lehet a földön. Esetleg tetszik, de nem
tartom magaménak, csupán a természeti szépsége ragad meg.
Szülőföld: „Valakinek a szempontjából az a vidék vagy ország, ahol született.”
Földrajzi fogalom, de több a tájnál – érzelmi kötődés tartozik hozzá. A szülőfölddel kapcsolatban az ember „szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet” és emlékezetében „játszótársakat keres” (Petőfi: Szülőföldemen). Lehet város: „Te zűrös város, te vagy nekem a szülőföld, a bölcső és koporsó.” (Vas István: Budapesti körkép).
Tágabb értelemben a haza fogalmához közelít: „Nem tudhatom, hogy másnak
e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország.” Azután:
„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is
tudom.”; „s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó,
vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály.” (Radnóti Miklós: Nem tudhatom). A szülőföld
földrajzi helye, tája, s a hozzájuk kötődő érzelem mellett itt már a fogalom értelmi vonatkozásban is kitágul.
Haza: Az az ország, az a népközösség, amelyhez tartozunk. Terület, hely,
ahol valamely embercsoport életlehetőségekre talál.
Prózai megfogalmazásban: „Hazád ott van, ahol nem kell magyarázkodnod.”
(J. G. Herder).
A „haza” jelentése kettős: történelmi és földrajzi, de használata sokszor
érzelmi indíttatású. Történelmi jelentése a népközösség kialakulásához kötődik, földrajzi jelentése a területhez, helyhez, ahol a népközösség életlehetőségekre talál. „Rám csapott, amiből eszméletem, nyelvem származik, s táplálkozni fog, a közösség”, s végül: „S mégis magyarnak számkivetve, lelkem
sikoltva megriad – édes Hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad!”
(József Attila: Hazám).
A haza hiánya, külföldön, gyakran honvágyat ébreszt: „s így sóhajtottam
honvágyas kínomban: csak meg ne haljak itt. Haza, haza!” (Jékely Zoltán: Kóborlás Itáliában). Az érzelmi kötődés egyik formája a hűség: „Mert ahol enyhe
bölcsőm lágy ölén, Az anyatejnek mézét ízlelém: Vidám napod mosolyg ismét
reám, Hű gyermekedre, édes szép hazám!” (Petőfi Sándor: Hazámban). Az érze129

lemnek engedve át a szót: „Világ világa, Szerelem Kápolna-virága, Nekem Édes
Egyetlenem, Hazám, Te Drága!” (Utassy József: Magyarország!).
Nemzet: „Történelmileg kialakult tartós emberi közösség, amelyet közös
nyelv, közös terület és gazdasági élet, s a kultúrában megnyilvánuló közös lelki
sajátosságok tartanak össze.”
A meghatározás ebben a formában nem fogadható el, mert a „közös terület és
gazdasági élet” az államnemzet lényegét takarja, tagadja a kulturális nemzet
fogalmát, s ezzel sok millió határon túli magyart zár ki a nemzettestből. Az
1913-as sztálini meghatározás csaknem hű mása ez, amelynek politikai töltete
aligha vitatható.
Mint ahogy az első nemzetfogalmak egyikénél, Siéyes abbé meghatározásánál is az 1789-es francia forradalom időszerű politikai kívánalmai szabták meg a
fogalom tartalmát. Siéyes abbé a nemzetet: „közös törvények alatt élő és azonos
törvényhozás által képviselt” állampolgárok együt-tesének, a törvény előtt
egyenlő egyének szövetségének tartotta, akik egységes és oszthatatlan szuverenitással rendelkeznek. Az egységet kényszerpályán kívánta biztosítani: „a nép
vagy a nemzet csak egyetlen hangon szólalhat meg, a nemzeti képviselet hangján… A nép kizárólag képviselőin keresztül szólalhat meg és cselekedhet.” (Ezzel „sikerült” a hatalom birtoklását egy viszonylag szűk körre zsugorítani és a
társadalmi ellenőrzés alól kivonni.)
E. Herder a nemzet fogalmánál az azonos kultúrára és azonos nyelvre helyezte a hangsúlyt, amelyek a széttagolt német fejedelemségeket a „legerősebb szálakkal, a szellemiekkel” fűzik össze Németországgá. Nála a területnek, vagy a
közös törvényeknek nem volt jelentősége, annál inkább fontosnak tartotta a
„népszellemet”, amely áthatja az egész közösségi életet: az erkölcsöt, a nyelvhasználatot, az öltözködést, a táplálkozást stb. Nem az államot, hanem a humanitást tartotta fontosnak: „A természet nem az uralkodókba és az államokba helyezte bizalmát, hanem a birodalmakat benépesítő emberek jólétébe.”
E. Renan szerint a nemzet egyszerre történelmi képződmény és az egymással
sorsközösséget vállalók akaratának terméke, egyszerre a hősi múlt öröksége és
egyetlen roppant szolidaritás, mindennapi népszavazás. Lélek, amelyet az emlékek gazdag örökségének közös birtoklása köt össze, valamint a jelen megegyezése arra, hogy egy közösségben akarunk élni. Renan nem tekintette nemzetalkotó tényezőnek az uralkodóházat, a fajtát (rassz), a nyelvet („a nyelv felszólít
ugyan, de kényszeríteni nem kényszerít az egyesülésre”). Renan meghatározása
az 1870-es, németektől elszenvedett vereség, Elzász-Lotharingia visszacsatolása
idején született. Így érthető, hogy számára nem fontos a nyelv, a vallás, a földrajzi fekvés és a közös érdek sem, annál inkább a „kollektív emlékezet”, a „vágy
arra, hogy egy közösségben éljünk, annak szándéka, hogy a jövőben is kamatoztassuk az osztatlanul kapott örökséget”.
Számunkra a nemzet a közös nyelvet, a közös hagyományokat, szokásokat, a
közös kultúrát, és a múlt, a jelen és a jövő sorsközösségének vállalását jelenti.
Megegyezést arra, hogy a jelenben és a jövőben együtt akarunk élni, elfogadva
és megerősítve a politikai jogok közösségét, a társadalmi kötelességek egységes
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vállalását, a szolidaritást egymás iránt, a közérdek érvényesítését, a közös normákkal önkéntes azonosulást.
A nemzet tehát önkéntesen vállalt emberi közösség, amelyet tagjainak lelki
indíttatású összetartó (kohéziós) ereje kapcsol össze. Azon személyek közössége, akik a közös múlt, a közös hagyomány és a jövőt érintő szándék alapján –
akár áldozatvállalás árán is – együtt akarnak élni. Tudatos képződmény, amelynek szervezettsége a jogok és kötelezettségek egyensúlyán alapul. Szöges ellentétben áll az individualizmussal (a kozmopolitizmussal, globalizmussal) és az
internacionalizmussal, amelyeknek nem érdeke azon verseny- és életképes népközösségek megléte, amelyek közös érdekeiket megvédeni képesek.
„És ne gondold, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, Amíg összezeng a dalnok, S a nemzeti érzelem.” (Arany János: Kozmopolita költészet). A nemzethez
tartozás a jól felfogott érdekeken kívül érzelmi kötődést is jelent: „El nem hagynám én szülőföldemet, Mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is
nemzetemet!” A szabadság kivívásának és megtartásának eszköze: „Rabok legyünk vagy szabadok?” – egyúttal a bizonyos fokú önzetlenség, áldozatvállalás
és kötelességtudás iskolája: „Kinek drágább rongy élete, Mint a haza becsülete.”
(Petőfi Sándor: Nemzeti dal). A nemzet nem létezhet „közösségben, nemzetben”
gondolkodás nélkül.
A „nemzet” szó a magyar nyelv honfoglalás előtti rétegéből való. Valószínűsíthető egy iráni-alán eredet, amennyiben a kaukázusi oszét (alán) nyelvjárásokban megtalálható namug szó illetve nam szótöve mag jelentésű, az ősmagyar
nyelvben viszont a mag és nem szinonim szavak. A nem szóból már az ősmagyar nyelvben kialakult a nemzet szó, amely kezdetben valószínűleg magát a
nemzést jelentette, majd másodlagosan a cselekvés eredményét, hasonlóan az
ugyancsak akkoriban kialakult magzat szóval. A későbbiekben a nemzet szó
jelentése áttevődött kizárólagosan a cselekvés eredményét jelző kisebb-nagyobb
embercsoportra: származék, ivadék, sarj, utód értelemben, majd kibővült a rokonság fogalmával.
Az államalapítás előtti időkre vonatkozóan a nemzet, nemzetség, törzsek, törzsszövetség, tehát az egyes népcsoportok megjelölésére a latinban a gentes szó használatos. Az államalapítás után, a korai nyelvemlékeink tanúsága szerint a nemzet szó
latin megfelelőjeként – már a tágabb rokonságra vonatkozóan – a genus, generatio,
stirps, progenies, prosapia, tribus szavak is szerepeltek. A későbbi fordításokban a
nemzet szó mellett a nem és nemzetség szavak váltakozva használatosak, ugyanilyen értelemben. A nemzet szó jelentése kiterjedt bizonyos értelemben a nép fogalomra is, amennyiben használatos az etnikai vagy országnevekkel meghatározott
népek, natiok és gensek megjelölésére is (a finnugor eredetű nép szó a régi magyar
nyelvben emberek tömegét, sokaságát jelentette). A nemzet szó egyébként írásos
formában először a Gyulafehérvári Glosszákban (1310–1320) jelent meg.
A nemzet szó további „sorsát” követve, a 18. századig háromféle fogalmat takart:
– a magyar nemzet tagjának (Hungarus) számított mindenki, aki a Magyar
Királyság (Regnum Hungariae) alattvalója volt, bármilyen nyelven beszélt is, s
bármilyen valláshoz, szokásokhoz, hagyományokhoz ragaszkodott is;
131

– a natione szó használatos volt azokra is, akik eredetüket tekintve, valamint
nyelvükben és szokásaikban a magyarságtól eltérőek, de egyébként a Magyar Királyság alattvalói voltak. Ilyenek voltak a lényegében autonómiában élő horvátok, a
később nemzetiségnek nevezett szerbek, szlovákok, románok, ruszinok stb.;
– a nemzet szó a magyar nemzet szűkebb értelemben vett, vezető rétegét, a
nemességet is jelentette. Ez a rendi-korporatív tagság nem volt nyelvhez kötve,
egyenjogú tagja volt a horvát nemesség és a többi etnikai csoportból kiemelkedettek, nemességet kapott személyek csoportja is.
Ez a helyzet akkoriban nem okozott semmiféle un. nemzetiségi feszültséget.
Mindenki beleszületett, „örökölt” egy gazdasági, jogi állapotot, azt megtarthatta
vagy módosíthatta természetes, kényszer nélküli körülmények között. Ügyessége,
szorgalma, a háborúban tanúsított vitézsége, s nem utolsósorban szerencséje révén
kiemelkedhetett környezetéből, s akár a nemesség részévé is válhatott. A feszültségek, villongások, felkelések (parasztháborúk) a feudális kapcsolat lényegét kitevő alárendeltségi viszonyhoz (nemes-jobbágy), pontosabban az abban jelentkező
súrlódásokhoz, torzulásokhoz kötődtek. A különböző nyelvet beszélő etnikumok
közötti torzsalkodás még nem játszott szerepet, legfeljebb az egyes családok szintjén. A nemzetiségi elnyomásról szóló jelenlegi leírások csupán egy későbbi, a
nemzetek kialakulása utáni feszültségek, harcok tudatos vagy tájékozatlanságból
elkövetett visszavetítései. A nemességet és az arisztokráciát nem érdekelte ugyanis, hogy a jobbágya, zsellére, kézművese milyen nyelven beszél, csak hozza a
tizedet és teljesítse egyéb kötelezettségeit. Hogy ez mennyire így volt, bizonyítják
a magyar főurak, a török kiűzése utáni betelepítései, ahol a magyar etnikum nem
élvezett előnyöket, sőt inkább hátrányokat szenvedett.
A nemzeti, keményebb formában jelentkező nacionalista feszültségek, mozgalmak a polgárság hatalmi-politikai szerephez jutása után alakultak ki. Ez nagyjából az 1789-es francia forradalomhoz köthető, amikor is a harmadik rend, a
polgárság, jelentős politikai szerephez jutott Franciaországban.
4.2. A nemzet szerepe a mában és a jövőben
Végigkísérve a magyarsággal együtt 7 nemzet formálódásainak főbb mozzanatait, megfigyelhettük népeik önérvényesítésére irányuló küzdelmét, sokszor bizony
más népek kiszorítása formájában. Érzékeltük a háttérben a „nagyok” (Habsburg
Birodalom, Franciaország, Oroszország, Törökország) érdekérvényesítési törekvéseit, s meghatározó tényezőként az erőt ismerhettük fel. A nagyoktól a kisebbek
felé támadó, fordított irányban védekező jelleggel. Bizonyos mértékű nemzetközi
jogok érvényesülhettek, ha ezek nem keresztezték a nagyok érdekeit, vagy egyenesen a nagyok érdekében álltak. Ilyen hullámokra ülve sikerült nemzetiségeinknek nem csak a nemzetiség lakta területeket kivonni az ezeréves Magyarország
fennhatósága alól, hanem a nagyhatalmak segítségével példátlan és barbár csonkítást végrehajtani mind a tisztán magyarlakta területek, mind az úthálózat, vasúti
összeköttetés, ipar- és ásványtelepek, vízgazdálkodás, szinte minden vonatkozásban. Vae victis! (Jaj a legyőzötteknek!) S hozzátehetjük az ezt előidéző okokat is:
Jaj a szervezetleneknek! Jaj a gyengéknek!
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A népek harca, az erősebbik joga, a kiszorítósdi nem új keletű a történelemben. Az ősembertől napjainkig az eszközök és a módszerek jelentősen megváltoztak, de a lényeg nem. Az erős ma is kiszorítja a gyengét, de bunkó, kard, ágyú
vagy atombomba helyett, mellett ma már az altatás, az áltatás és a pszichológiai,
ideológiai hadviselés minden fortélya is használatos. Utóbbiak azonban – szerencsére – nem elég hatékonyak, ha patrióta töltetű nemzetekkel állnak szemben,
amelyek fokozott ellenálló képességgel bírnak. A védekezés tehát: a nemzet
immunrendszerének erősítése és jó karban tartása!
Ez a szándék, s már maga a nemzet fogalma is, a neoliberálisok és posztkommunisták ellenszenvét, dühét, sőt esetenként gyűlöletét váltja ki. Nem véletlenül. Útjukban van ez a szívós képződmény, sérti gazdasági és hatalmi érdekeiket, terjeszkedésüket. Ezért száll lesből, hátulról, felülről a mérgezett nyíl: nemzeti, nacionalista, soviniszta, fasiszta. A nemrég még a diktatórikus államhatalmat gyakorlóknak hirtelen nem tetszik az állam, mert érdekeik most mást diktálnak. Mindenki jobb tulajdonos mint az állam – mondják (főleg, ha az új tulajdonosok túlnyomó többsége közülük kerülnek ki). Pedig, van jó ember és rossz
ember. Van jó tulajdonos és rossz tulajdonos, jól gazdálkodó állam és rosszul
gazdálkodó állam. Így van ez a nemzettel is: van jó nemzet és rossz nemzet.
Lehet egy nemzet békés, mindenkivel békés kapcsolatokra törekvő és lehet rejtetten vagy nyíltan soviniszta, fasiszta, agresszív. S ugyanez vonatkozott a modern nemzetek fellépése előtti államokra, birodalmakra is.
A mai nemzetfogalom az 1789-es francia forradalommal, a polgárság hatalmi
színrelépésével született. Ahogy erről a korábbiakban már esett szó, Sieyes abbé, a
forradalom egyik fő ideológusa, a nemzetet „közös törvények alatt élő és azonos
törvényhozás által képviselt állampolgárok együttesének” tartotta. Herder viszont az
azonos kultúrára és nyelvre helyezte a hangsúlyt, amikor is a népszellem hatja át a
közösségi életet: az erkölcsöt, a nyelvhasználatot, az öltözködést, a táplálkozást stb.
E. Renan szerint a nemzet egyszerre történelmi képződmény és az egymással sorsközösséget vállalók akaratának terméke, egyszerre a hősi múlt öröksége és egyetlen
roppant szolidaritás, mindennapi népszavazás. Lélek, amelyet az emlékek gazdag
örökségének közös birtoklása köt össze, valamint a jelenlegi megegyezés arra, hogy
egy közösségben éljünk. Számára a nemzet szempontjából nem fontos a nyelv, a
vallás, a földrajzi fekvés és a közös érdek sem. Mindhárom nemzetfogalom a háttértörténelem lenyomatát őrzi: a francia forradalomét, a fejedelemségekben élő, német
nyelvűek birodalmáét és az 1871-es háborúban vesztes franciákét.
Számunkra a nemzet a közös nyelvet, a közös hagyományokat, szokásokat, a
közös kultúrát és a múlt, jelen és jövő sorsközösségének vállalását jelenti. Jelen
idejű megegyezést arra, hogy egy közösségben akarunk élni, megerősítve szolidaritással és akár mindennapos „népszavazással.” Mindebben egyek vagyunk a
határon túli testvéreinkkel. Bizonyára egyetértünk abban is, hogy a nemzeti közösség alapja: a politikai jogok közössége, a társadalmi kötelességek egységes
vállalása, az érdekazonosság, a közös normákkal önkéntes azonosulás (Rousseau). Elfogadjuk Rousseau-nak azt az állítását is, hogy „mihelyt egy nép nem
tiszteli többé a régi szokásait, nem vezérli más, mint a vak szenvedély.”
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Ragaszkodjunk ezért régi szokásainkhoz, hagyományainkhoz, nyelvünkhöz, s
mindenhez, ami a megmaradást elősegíti. Ragaszkodjunk a határon túli testvéreinkhez is, akik naponta bizonyítják magyarságukat, naponta szavaznak az
együttélésre. Megmaradásuk és megmaradásunk érdekében gondoljuk át azokat
a lépéseket, amelyeket nemzetiségeink nemzetté válásuk során a magyarság
ellenében sikeresen alkalmaztak.
Láttuk, hogy mit jelentett az oktatás és művelődés Erdélyben a hódoltság idején, s emlékszünk ennek hatására a Trianon utáni Magyarország – egyéb tényezők melletti – gyors regenerálódásában is. Vagy emlékezzünk az erdélyi vallásszabadságra és arra, hogy a mai, egyesített erdélyi egyházi erők az erdélyi magyarság harcának erős szárnyát képezik. Mind az anyaországban, mind a határon
túl (beleértve a nyugati magyarságot is) egyik legsürgősebb, fontos teendő: személyes megkeresésekkel, felkérésekkel a passzívak „életre keltése”. Sok a viszszahúzódó ember, az évszázadokra visszamenő beidegződés, az akkoriban
országmentő passzív rezisztencia miatt, majd a kurucos ellenállás lecsapódásaként, illetve az „átkos” 40 év agymosása miatt, majd a ráépülő globalista szubkultúra eredményeként (a „megszólítás”, a felkérés a magyarság és a nemzetiségiek nemzeti mozgalmaiban is természetes gyakorlat volt, pl. Rákóczi, Kossuth
toborzása). Külföldi és belföldi – különösen tehetős, nagyon elfoglalt honfitársainknál – nem a minden időben és minden oldalról (a legtöbbször, sajnos, indokolt) érkező támogatáskérésekhez csatlakozás a megoldás, hanem szórólap, folyóiratcikk vagy könyv formájában a magyarság jelenéről, jövőjéről tényekkel
alátámasztott helyzetkép vázolása és kérés, hogy csatlakozzon a múlt nagy alakjaihoz. Ha nem is Zrínyi vagy Rákóczi módra, de legalább a csodás reformkor
nagylelkű támogatói köréhez.
A nemzet, mint közösségi forma jövőjéről szólva semmi jele nem látszik annak, hogy erre a közösséget összetartó erőre a jövőben nem lenne szükség. Már
csak a nyomasztó, kábító és atomizáló globalizmus ellenhatásaként is számítani
lehet arra, hogy a nemzet meghatározó jelentőségű lesz az elkövetkező időkben is.
Ki tud mutatni „bárány szelídségű” vagy „farkasokból valóban bárányokká változott” országot? Netán „farkasokból bárányokká szelídült” szomszédokat? Ki nem
hallott az utódállamokban pusztító magyargyűlöletről? Az Erdélyből csak az utolsó évtizedben elűzött 250 ezer, a Délvidékről kiszorított százezrekről (a Trianon
utáni félmillióból már csak mintegy 200 ezer maradt). Mindenütt az erő, az erőszak, a kiszorítósdi dominál, a védekezéshez erő kell. Az nem kétséges, hogy azok
a népek – a gyenge és beteg lelkületű nemzetek –, amelyek elhiszik, hogy az un.
egyéni szabadság, különösen a túlhajtott neoliberalizmus nem csak helyettesíti,
hanem ki is zárja a nemzet szükségességét, azok eltűnnek a föld színéről. S akik a
nemzetet felszámolni akarják, akik a meztelen, védtelen ember „emberi jogait”
vélik csodafegyvernek, akik a társadalmat atomizálják, azok egy-egy közösség
ellenségei, idegen érdekek kiszolgálói. Már Rousseau rájött, hogy az általános,
„egyetemes emberszeretet nem más, mint az individuális önzés álorcája.” Az
egész emberiséget nem áll módunkban szolgálni, családunkat, környezetünket,
nemzetünket annál inkább.
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Milyen terhet jelent az egyén oldaláról a nemzethez tartozás? Kétségkívül
annak elfogadását és tettekkel bizonyítását, hogy átmenetileg, rövid távon korlátlan, maximális „bevételt” biztosító önzésünket bizonyos mértékben korlátozni
kell. Ez a korlátozás nem feltétlen anyagi vonatkozású, jelenthet ez a köz ügyeire idő, energia, szellemi vagy fizikai jellegű ráfordítást is. Önzésünk korlátozását
jelenti ugyan, rövid távú érdekeink esetleges korlátozását, de közép és hosszú
távú érdekeink biztosítása céljából. Védettséget, biztonságot jelent a külső és
belső felmorzsoló erők ellen.
A nemzet ügye szorosan összefügg életszemléletünkkel, életvitelünkkel is.
Ezzel összefüggésben azt kell eldöntenünk, hogy irányvonalként a maximális
pénzszerzésre, meggazdagodásra törekszünk-e vagy szorítunk helyet a gyermekeink, a család, a közösségi élet, a hagyományok, a tartalmas kultúra, s az ezeket
összefogó szervezeti forma, a nemzet jelenének és jövőjének istápolására is.
Vagyis: értékrendválasztásról van szó. A pénz, a hatalom gerinctelen függőségi szolgálata és a földi élvezetek poharának utolsó cseppig kiivása, vagy a több
évezredes erkölcsi normák és tapasztalatok alapján annak megértése, hogy a
pénz, a szex, az élvezetek szimpla hajhászása esetén soha nincs megállás. A
„még, még” soha sem egy optimumhoz, egy egyensúlyi állapothoz, hanem egy
kiüresedési, kiégettségi állapothoz vezet. S közben az elvtelen kötődések, megalkuvások révén, „szürke”, majd „fekete” ügyeken keresztül morálisan is mélypontra zuhanás, ez a végállomás.
Az sem vigasztalhat bennünket, hogy a Nyugat ebben is előbbre tart. A fehér
ember civilizációja dervistánccal követi a zülléshez és felbomláshoz vezető Római Birodalom útját: önzés, szabadosság, perverziók és egészséges, idegen népek szolgai feladatra – egyre nagyobb számban. A sárga, fekete, barna bőrszínek
védettséget jelentenek a 21. század ideológiai ultraibolya sugárzása ellen, a fehér
ember önpusztító módon engedi az elburjánzó kórt. Amíg az iszlám világ, Kína,
India, Izrael stb. a vallással, a szokásokkal és a hagyományokkal zárt világot
képeznek, addig a fehér ember azon az úton van, hogy lemond szokásairól, sutba
dobja hagyományait, elveszti hitét, elveszti régi önmagát. Egyéni érdekeit a közösségi érdekek fölé helyezi, a hagyományos értékeket mellőzi vagy leértékeli.
A 80-as évek felmérése szerint a vallásáért áldozatot vállalók aránya Németországban és Belgiumban 7%, Franciaországban és Dániában 4% (Írországban 22%).
A nyugat-európai országokban azok számaránya, akik hajlandók lennének harcolni a hazájukért: 43%, nemmel válaszolt 40% és nem válaszolt 17% (Németországban 35%, Olaszországban 31%, Belgiumban 27%, Norvégiában 83% az igenek
száma). A parasztság inkább vállalná a harcot, mint a munkásság. A vallásosak inkább, mint a nem hívők. A szabadságot és közrendet szeretők inkább, mint az
egyenlőség pártiak. A tulajdonosak inkább, mint a bérlők. Ellenséges támadás esetén
Japánban 21%, az Egyesült Államokban 73% fogna fegyvert.
A nyugat-európai országok gazdasági egymásrautaltsága erős, s katonailag
nem lévén autonómok, a korábbi nacionalizmus elvesztette gazdasági és katonai
hátterét, ami a felmérésekben is megmutatkozik. A nacionalizmus (és tegyük hozzá, a patriotizmus) mértékét a nemzeti büszkeségérzet, a hadseregbe vetett biza135

lom, harckészség a hazáért, a szomszédos országok iránti bizalom és az EU-hoz
tartozás érzésének erőssége jelezte. Megállapítható volt, hogy a nacionalizmus
igen erős mértékben visszaszorult, a fiatalabb generációnál ez még élesebben
megmutatkozik (ez a generáció nem élt át háborút). A generációk közötti véleménykülönbségek szinte minden területen jelentősek. A vallási értékekhez kevéssé
kötődő fiatalok a nacionalista magatartások listáján alacsonyabb helyen állnak.
Ugyanez vonatkozik a felsőfokú iskolai végzettségű személyekre is. Jellemző
az ilyen jellegű felmérésekre a szándékos maszatolás, egybemosás: nacionalizmus = patriotizmus, hazaszeretet. Pedig aki érteni akarja: „Aki jogot sért, az
soviniszta (nacionalista) –aki jogot véd, az patrióta.” (Illyés Gyula).
A hagyományos értékrend választását neveléssel is elő kell segíteni. „A nevelésnek kell megadnia a lelkeknek a nemzeti formáját, a nevelés irányítja akképp a
véleményeket és az ízléseket, hogy hajlamaik alapján hazafiak legyenek, hogy a
hazaszeretet számukra szükségszerű szenvedély legyen.” (Rousseau). A hazaszeretet
s más alapértékek a gyermekkor kezdeti szakaszában (10–12 éves korig) alakulnak
ki a nevelés hatására (úgynevezett „szocializációs folyamatban”), ezért fontos, hogy
gyermekeinket ne engedjük át a progresszív (neo)liberális pedagógia és a globalista
szubkultúra értékromboló hatásának. Merjünk önmagunk lenni.
Merjünk messzebbre tekinteni. Merjünk közösségben, nemzetben gondolkozni és cselekedni. Nem kerülünk be ugyan a „top” tízezerbe, a milliárdosok
klubjába, de bekerülhetünk egy új, hosszú távon is életképes közösség legújabb
kori „nemességébe”, a kiegyensúlyozott, tartalmas életet élő emberek nagy családjába. Megmaradnak emberi kapcsolataink, nem törik meg a gerincünk. Elérhető célt, értékes tartalmat és biztonságosabb jövőt nyerhetünk a közös erőfeszítések révén, a nemzet összefogó és védő keretei között.
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4.3. A magyarság eredete
4.3.1. A magyarságról általában
Néhány fontosabb „személyi adat”:
Neve: magyar, korábban szabír (sabartoeasphali), onogur, baskír, türk, hun, avar.
Anyja neve: nem tisztázott, az onogur, szabír, alán és finnugor népekből alakult ki.
Született: legkésőbb i. e. 500 és 1000 között, gyermekkora i. u. 500 körül, ifjúkora: 830 körül.
Lakhelye: ifjúkora óta Magna Hungaria, Lebédia (Dentu-Magyaria), Etelköz, Kárpát-medence.
Létszáma: a magyar nyelven beszélők lélekszáma a 21. század elején 15–16 millióra tehető, beleértve azokat is, akik az együttélés során tanulták meg nyelvünket.
Hogy ebből a 15–16 millióból ki tartja magát magyarnak, az a statisztikákból
nem derül ki. Csak sejthető, hogy a Mohács után elkezdődött és a 20. században
sűrűsödő magyar kálváriák s benne az erős, elmélyült agymosások megtették mállasztó hatásukat. Az anyaország lakosságának egy része „áthangolódott”, gondolatait a javak megszerzésének módozatai kötik le. Egy kisebb, de hangosabb részének
arra is marad energiája, hogy a viszonylag jó nagy szelet kenyér elfogadása mellett,
minden lehetséges módon támadja a magyarságot, s ha nem is „a gallérunk alá”
(Pázmány), de az orrunk elé „pökjön”. Segédkezve a magyarság maradék önbizalmának megcsapolásában, s persze a privatizációnak nevezett leárazásban-kiárusításban. A nemrég még „testvéri” országok történelemtanítása és egyéb propagandája az
„ázsiai hordákról” ír, s ellenpropagandánk hiánya miatt a Nyugaton megjelenő
könyvekben sincs olyan jó hírünk, mint azt gondoljuk. Szégyenkeznünk kellene hát
múltunkon? Szó sincs róla!
A Dél-Urál-i térségtől a Meotiszon (Azovi-tengertől északra elterülő síkság) és
Észak-Kaukázuson át az Al-Dunáig a nagy népvándorlások küzdelmes vajúdásában
szabad, bátor, harcban edzett népként született a magyar. A Kazár Birodalomban
töltötte ifjúkorát, ott erősödött meg, ott vált független erővé. Miközben népek születtek és tűntek el a hatalmas sztyeppe forgószínpadán.
A Kárpát-medencében államot alapított a magyarság, s azt – nem kis vérveszteségek árán –1100 éven át megtartotta. Ott, ahol korábban népek sokasága csak időszakosan tudott megkapaszkodni (kelták, illírek, bojok, agatirszek, szkíták, szarmaták, dákok, rómaiak, jazigok, markomannok, quadok, svévek, gepidák, vandálok,
karpok, gótok, hunok, avarok, szlávok, kunok, jászok, besenyők), ott a magyarság
gyökeret eresztett. S az első 600 évben Bizánc, a Török Birodalom, a Német-Római
Birodalom, Franciaország, Anglia és Lengyelország mellett Európa vezető hatalmai
közé tartozott. S bár Géza fejedelem lányai – talán amazon természetük miatt – még
nem növelték hírünket (egyiket Vitéz Boleszláv lengyel király űzött el, a másik,
Mária, Orseolo Ottó velencei doge felesége, száműzetésben halt meg), az Árpád-ház
családi kapcsolatai széles körűek voltak, a lengyel, francia, bajor, bizánci, morva,
orosz, szerb, velencei uralkodó családokkal kerültek rokoni kapcsolatba. Így pl.
137

Szent László királyunk lánya, Piroska, Comnénosz II. János bizánci császár felesége, vagy III. Béla felesége VII. Lajos, a francia király lánya, Capet Margit.
Az államiság első 500 évében az erős és független ország gazdagságáról elismerően és irigykedve beszéltek az idelátogatók. Különösen III. Béla, Mátyás
és Nagy Lajos királyaink alatt mondható el, hogy az udvar gazdagsága vetekedett az akkori Európa legtehetősebb udvaraival.
S tudjuk, jött Mohács. Igaz, nem véletlenül jött és talán nem kellett volna ilyen
súlyosnak lennie, ha… (közelebbről l. A mohácsi vereség és következményei
című részt). Most inkább az adjon erőt, hogy a hódoltság korát is kibírtuk. Óriási
vérveszteséggel, de megmaradtunk. S kibírtuk a bécsi udvar „támogatását” is (betelepítések „céltudatossága”, birtokvisszaadási politika, II. József stb.), s megéltük
a második 500 év legnagyszerűbb időszakát, a reformkort.
Sok-sok nehéz időszak után, a helyzet újra súlyosnak, sokak számára reménytelennek látszik. De miért ne lenne remény? Miért kellene belenyugodnunk – érdekeink felismerése és az erők egyesítése helyett – a gyáva megalkuvásba, vereségbe?
Tényleg nincs néhány százezer magyar, aki ellenáll a széthúzásnak? Van, sokkal
több is van ennél, csak még keressük egymást. Van, csak egy részük még nem ismerte fel saját érdekét sem, s nem ismerte fel a családjukra is és főként az utódokra
leselkedő veszélyt. Számukra az egyik nagy ébresztőnk sorai szóljanak: „Ébredj,
hazám, mert ha most nem ébredsz, / Soha többé nem lesz ébredésed” (Petőfi S.: A
nemzethez). Lehet, hogy igaza van Adynak? „Ne legyen egy félpercnyi békességünk, / Mert akkor végünk, végünk.” (Ady Endre: Nekünk Mohács kell). „A történelem mocsara préselne csak egybe?” – kérdezte Keresztúry Dezső.
A múlt tapasztalata valóban ez. A veszély tudata, de még inkább beállta szokta
cselekvésre indítani a magyarságot. Csakhogy a veszély most álruhát öltött, s kívülről és belülről összehangolt, orvgyilkos erővel támad. Az elmúlt évtizedben alapvetően fontos iparágak kerültek (növényolaj-, cukoripar, energia) külföldi kezekbe, sőt
elmondható, hogy az ipar döntő hányada idegen kezekbe került. Oda került a kereskedelem és a szolgáltató ipar túlnyomó többsége is. S most az utolsó mentsvár, a
termőföld következik? S mindez egy szűk réteg „érdekeltségének” talaján, a széles
tömegek altatásával és félrevezetésével ment végbe. A munkahelyteremtés félig
demagóg jelszavával, az egyéni szabadságjogok álságos túlhangsúlyozásával, helyesebben a szabadosság anarchiába és szétzüllésbe vezető illúziójával, az alantas emberi ösztönök felszabadításával, fogyasztói tömegtársadalmat ajnározó, lényegében a
nemzeti létesítményeket és szellemiséget felmorzsoló-felzabáló globalizmus és ultraliberalizmus ránk szabadításával. „Hol az ellen, kérdezed? Ne kérdezd, / Mindenütt van, a hová tekintesz, / De legnagyobb és legveszélyesebb az, / Ki mint testvér
simul kebleinkhez.” (Petőfi S.: A nemzethez).
Sok társadalmi réteget tévesztett meg ez a jól felépített Patyomkin-falu, köztük
az értelmiségiek egy részét, főként a csak saját érvényesülésükre összpontosítókat.
Másodjára, a legjobban azokat altatta el a média segítségével eredményes propaganda, akik nagyon mélyről érkeztek a 20. század második felébe. S a történelem
ismétli önmagát? Újra időszerű Szekfű Gyula megfogalmazása: „Magyarok millióinak jogfosztottságuktól, megalázottságuktól ingerelt kuruc indulata vagy az
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érdemek érdekében megfontolt labanc sunyisága” (Szekfű Gyula: Valahol utat
tévesztettünk) között választ a magyar társadalom. A jogfosztottság mellett erősödik a létminimum alatt élő milliók nyomora is. A „céltudatos”, a közvéleményt
irányító és befolyásoló neoliberális szellemiség „dagonyáztat langyos pocsolyába”
(Jókai Anna), mégis, egyre nő azon „ébredőknek” a száma, akik előre tekintenek,
s egy tál lencséért nem adják el maguk és utódaik üdvét. Egyre többen vannak,
akik időközben rájöttek néhány dologra.
Rájöttek, hogy a ránk erőltetett ultraliberális szisztéma kiknek kedvez, kiknek
hoz a tőke, természetének megfelelően, egyre nagyobb hasznot.
Rájöttek, hogy ez a tőkekoncentráció – a nagy hal megeszi a kis halat alapon –
mindenkit veszélyeztet, s ez az út a dél-amerikai modell megvalósításához vezet.
Rájöttek, hogy egy szűk réteg mértéken felüli meggazdagodása nekik teljhatalmat, a többieknek teljes kiszolgáltatottságot, alávetettséget jelent.
Rájöttek sokan, hogy a 21. században az eltömegesedés, az elmagányosodás
vár ránk, ha nem tartozunk valahová, ha nem kötődünk egy közösséghez,
amelynek leghatékonyabb összefogó és érdekvédő formája a nemzet.
S rájöttek talán sokan (csak az idealisták?), hogy az érdeken, a haszonelvűségen
kívül léteznek más, emberibb mozgatórugók is: szolidaritás, önzetlenség, segítőkészség, szeretet. S közülük egyesek „csupán” tisztességből (mert ez a föld ad kenyeret), vagy jó értelemben vett vagányságból merik vállalni a testben-lélekben
megcsonkított magyarságot. A „nagy nemzetekhez” törleszkedés vagy az „ott a
hazám, ahol jobban élek” jól kifizetődő filozófiája helyett mernek ehhez a 14–15
milliós, sokat szenvedett néphez tartozni, vállalva a múltat és vállalva a jövőért a
közös nekirugaszkodást.
„Elfussunk? Nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk,
senki a maga országábúl barátságunkért ki nem megyen… Az mi nemes szabadságunk ez ég alatt sohun nincs, hanem Pannóniában.” (Zrínyi Miklós: Nem futunk el.) Csak azért se.
4.3.2. A magyar nyelvről
14–15 millió magyar anyanyelve, összekötő és (hisszük) megtartó ereje. A
világon beszélt 7000–7300 nyelvből egy, számunkra a legkedvesebb. A „nagy”
nyelvek közé nem sorolható, de a „kicsik” közé sem. A legtöbben a kínait (1,2–
1,5 Mrd), a hindut, az angolt (300–350 millió), a spanyolt, az oroszt (150–180
millió) beszélik, majd a maláj, bengáli, portugál, arab japán, német, francia,
olasz a sorrend. Arabul 130–140, németül 110–120 millió ember beszél. Az első
13 nyelvet az emberiség 65–70%-a beszéli. Tizenhat olyan nyelv van, amelyet
ötvenmilliónál többen, hetven olyan nyelv van, amelyet ötmilliónál többen és
160 körüli azon nyelvek száma, amelyet egymilliónál többen beszélnek.
A magyar nyelv kb. a negyvenedik a nyelvek sorában. A finnugor nyelvcsaládba
tartozik, amelyet körülbelül 20 millió ember beszél. A finn-ág fontosabb tagjai: finn,
észt, mordvin, cseremisz, udmurt, zürjén. Az ugor-ág a magyaron kívül a hanti
(osztják, kb. 20 000 fő) és a manysi (vogul, kb. 8 000 fő) áll.
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Amilyen mértékben – minden kétséget kizáróan – fennáll a nyelvrokonság ténye,
legalább olyan mértékben vitatott a népi rokonság bizonyossága. (l. A magyarság
eredete című pontot). Előbbit a nyelvtani egyezéseken kívül több száz szó hasonlósága bizonyítja, amelyek közül az alábbiak a laikusok számára is meggyőzőek: kézkézi, vér-veri, víz-vete, hal-kala, szarv-szarvi stb. Van néhány egyszerű mondat is,
amely meglepően hasonlóan hangzik. Pl. magyar-osztják viszonylatban: Fekete ló
lassan megy a tó szélén. Pegte lau lasinen manl a tou szilna.
A magyar nyelv „egyediségét”, környezetétől eltérő voltát már Silvio
Piccolomini, a későbbi VI. Pius pápa is észrevette. Sir John Bowring, 19. századi
angol nyelvész, államférfi és költő (magyarból is fordított verseket) így vélekedik
a magyar nyelvről: „A magyar nyelv távoli és magányos nyelv. Más nyelvek tanulmányozása vajmi kevés segítséget nyújt helyes megértéséhez. Olyan formában
öntődött, ami lényegileg a sajátja, szerkezete és felépítése biztonsággal olyan időkre utal, amikor Európa élő nyelveinek többsége vagy nem létezett, vagy semmiféle
hatást nem gyakorolt a magyar területre. Az a nyelv, amit a magyarok Európába
behoztak, a szomszédaikkal való kölcsönhatás révén változáson alig ment át, szerkezete kevéssé változott, megtartotta ázsiai formáját… A magyar nyelv ritmikussága figyelemreméltó.” Sir John Bowring egyébként fordított többek közt Petőfi,
Zrínyi, és Kisfaludy műveiből. (Nagyon tetszettek neki Kisfaludy sorai: „Mars
mord dühe amit ér, vág, / Bont, tör, ront, dúl, sújt, öl.”)
Mezzofanti, a 19. századi, vatikáni nyelvtudós, aki állítólag hatvan nyelvet
beszélt, így vélekedett egy beszélgetés közben: „Tudja, hogy melyik nyelvet
tartom az olasz és görög után, minden más nyelv előtt, leginkább dallamosnak?
A magyart. Ismerem néhány új költőjüket, néhány versüket, melyek dallamosságukkal meglepnek. Figyelje meg, ebben a nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni egy költői lángész és nézetemet igazolja. A magyarok, úgy látszik még
nem is tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben.” Mezzofanti nézetét előtte is
(Balassi, Csokonai), utána is: Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály,
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és még sokan mások igazolták.
Utolsó megállapításával is egyet lehet érteni.
A magyar nyelv szerkezete, rugalmassága, hajlékonysága az összes európai
versforma alkalmazását lehetővé teszi. (A kínait nem, mert ott nem hangsúlyról
és hanghosszúságról van szó, hanem a szótagok különböző fekvésben és magasságban történő kiejtéséről.) Míg pl. a francia nyelv nem alkalmas a hexameteres
verselésre, a magyarban sok költő használja. Pl. Petőfi: „És míg az orkán zúg, s
a felhők dörgenek, én a / Lant idegébe kapok, s vad tűzzel zengi el ajkam / Harsány himnuszodat, százszorszent világszabadság!” Vagy merőben más lelki állapot lefestésére Radnóti a Hetedik ecloga-ban: „…Csak én ülök ébren, / féligszítt
cigarettát érzek a számban a csókod / íze helyett és nem jön az álom, az
enyhetadó, mert / nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.”
A német nyelv igen nehezen birkózik a jambusokkal. A magyarban nem
okoz problémát: „Hazádnak rendületlenül / Légy híve, óh magyar!” Vagy: „A
rakodópart alsó kövén ültem, /néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.” (József Attila:
A Dunánál)
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Más időmértékes formákra is alkalmas a magyar nyelv. Gyönyörű anapesztusokat
írt Petőfi: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok”. Vagy Áprily Lajos a Március c.
versében: „A nap tüze látod / a fürge diákot / a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.”
Daktilikus verselés önmagában ritkán fordul elő (Arany János: Tetemrehívás), trocheussal keverten gyakrabban: „kurjongattak az ablak alatt vad / vigadozásban a kerti rigók.” (Szabó Lőrinc: Hajnali rigók).
Trocheus versformában írta Kölcsey a Himnuszt: „Isten, áldd meg a magyart”
és Vörösmarty a Szép Ilonkát: „A vadász ül hosszú, méla lesben, / Vár felajzott
nyílra gyors vadat.”
Disztichon forma jellemző Kisfaludy Károly: Mohács című versére: „Hősvértől
pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek! / Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!” Vagy Illyés Gyula: Egy népfinak című verse: „azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal / kellene: honnan jössz, – azzal, ecsém: hova mész!”
A magyaros verselés a 18. századig kizárólagos volt költészetünkben (Tinódi Lantos Sebestyén: Prini Péternek: „Tudjátok magyarok hírösök valátok, / Míg
nagy szeretettel egymást hallgatátok”), azóta csak egyik verskifejezési forma a
sok közül. Így íródott Arany Toldija és Buda halála, Petőfi János vitéze, s általában az elbeszélő költemények. Ez ad formát népdalaink túlnyomó többségének
is. Ilyen formában írta Petőfi „Befordultam a konyhára”, „Tisza”, „Nemzeti dal”,
Vörösmarty Mihály: Fóti dal, Ady: „Bujdosó kuruc rigmusa”, „Felszállott a
páva”, Illyés Gyula: Magyarok című verse: „Haj, szegény nép, haj magyar nép /
napod hátra mennyi van még.”
Időmértékes elemekkel társítva, Csokonai: „Tartózkodó kérelem”, Ady Endre: „Krónikás ének 1818-ból”, Babits Mihály: „Augusztus” vagy Weöres Sándor: „Himfy-strófák” című versében található.
Nyelvünk játékos célokra is alkalmas, pl. Babits Mihály: „Egy szomorú
vers”: „barangoló borongó, / ki bamba bún borong, / borzongó bús bolyongó /
baráttalan bolond.” Vagy Karinthy Frigyes magánhangzóként csupa e-t használó
verse. Nagy költőink közül sok kiváló formai és stílusújító volt, poéta doctusként
mégis főleg Arany Jánost, Babits Mihályt és Kosztolányi Dezsőt tartják számon.
Kosztolányi tett kísérletet a legszebb tíz magyar szó meghatározására. Ezek a
következők: anya, csók, gyöngy, láng, kard, ősz, sír, szív, szűz, vér.
Idegen nyelvekből szinte minden stílus és forma átvehető, lefordítható. A
legjobb költőink vették a fáradtságot, s minden bizonnyal az eredetivel azonos
színvonalon ültették át nyelvünkre a remekműveket. Sajnos, ellenkező irányban
nincs sok okunk az elégedettségre.
Prózánk kifejezőkészsége nyelvünk rugalmasságából, hajlékonyságából ered. A
magyar próza formai szempontból legnagyobb mesterei közül Pázmány Péter, Szabó Dezső és Fekete István érdemel külön kiemelést. Különösen Szabó Dezső hatása
széles körű, aki a magyar nyelv ritmikai adottságait, a magán- és mássalhangzók
kedvező arányát, a szórend szinte tetszőleges változtatási lehetőségét, a képzők gazdagságát és az igeképzés változatait fejlesztette művészi tökélyre.
A nyelv szerepét így jellemezte: „A magyar nyelv életünk élete, lelkünk lelke, sírokon átfolytatódó örök énünk. Rajta kívül nincs magyarság, nincs magyar nemzet
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s történelmi életünk idegen kényszerek szolgai teljesítése volna.” (Szabó Dezső: Az
egész látóhatár. 1040. old. A magyar nyelvért.)
Őseink gyönyörű nyelvét becsülik le, alázzák meg azok, akik remélhetőleg
nem tudatosan, „csak” hanyagságból, flegmaságból rontják a nyelvet. Még szomorúbb, ha ezt olyanok követik el, akiknek e téren is viselkedési mintát kellene nyújtaniuk: a hírközlő szervek bemondói, riporterei és a közélet szereplői (politikusok,
hivatalnokok, riportalanyok). Tudniuk kellene, hogy amint az öltözködés is fejez
ki belső tartalmat, a magyar nyelv használata is belső és külső gyorsfénykép, személyre szóló jellemrajz.
Az egyre bővülő „választékból” csak a legbántóbbakat emelve ki:
1. Nehéz elviselni a tudálékos ö-ö-ö-ő-zést, ami talán azt fejezi ki, hogy nagyon-nagyon fontos ember vagyok, meg kell gondolnom, hogy mit mondok
(valóban, csak nem fontoskodó módon!).
2. Ismeretes, hogy a magyar szavaknál a hangsúly az első szótagon van, a mondat végén a pontot leszálló, ejtett hangsúllyal jelezzük. Ezzel szemben a valamilyen
nyelvet vagy nyelveket utánzók a szavak többnyire utolsó szótagját és a mondat
végét „előkelően” megemelik, megnyomják, vagy megnyújtják. „Képrombolók”,
mert nyelvünk egyik jellegzetességét, a hangsúlyt torzítják, károsítják.
3. Hasonlóan nagy hiba a másik véglet is: a túlzott egyhangúság. Annál is inkább, mivel a magyar nyelv szerkezeténél fogva (magánhangzó-hasonulás) „hajlamos” az egyhangúságra. Különösen, ha pl. az angol nyelv ösztönös vagy sznob
utánzásával, csaknem teljesen zárt szájjal hadarunk, darálunk (mintha egy kivégző osztag sortüzét hallanánk). Az egyhangúság elkerülésére fontos szerepe van a
megfelelő helyeken, megfelelő mértékű hangsúlynak, a mondat lejtésének és a
lényeg kiemelése mellett a szüneteknek.
4. A túlzott mértékben, feleslegesen használt idegen szavak majmolása is
fontoskodó „manir”. Vagy a kisebbrendűségi érzés ellensúlyozására szolgál,
vagy lekezelő fensőbbséget takar. Különösen ismeretterjesztő műsoroknál boszszantó, hiszen ködösítik, erdőbe küldik vele a hallgatót.
5. Megdöbbentő, kiábrándító és elgondolkoztató, hogy mennyi selypítő, racscsoló, torzult orrhangon kántáló, hadaró vagy szótagokat elnyelő riporterrel és
közéleti riportalannyal „találkozunk” a hírközlő szervekben. (Ezen a téren is
alulmúlva a „vidám barakk” színvonalát, amelyben legalább szűrővizsgához
kötötték a szakma gyakorlását, s ahol a mikrofont tartó riporterek a műsor előtt
felhívták a riportalany figyelmét: gondolja át, hogy mit akar mondani; próbáljon
meg tisztán, szépen kiejtve, érthetően beszélni, mert ő most példa és minta a
gyermekeknek, a tanuló ifjúságnak, de a kevéssé iskolázott felnőtteknek is.)
Gondoljanak ezen kívül azokra is, akik zajos környezetben élnek, dolgoznak s
így szeretnék hallgatni a műsort.
6. Vannak – bár ne volnának – a negédeskedő tündi-bündi riporternők. Édelegnek, bájolognak, nyafiznak, főnökeiknek, patrónusaiknak talán így tetszenek.
Nekünk nem!
7. A bemondóknál, műsorközlőknél gyakori a „szerepjátszás”. A tárgyilagos
ismertetés helyett „előadják”, túlzott kiemelésekkel értelmezik a szöveget, ami
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különösen ebben a kettészakadt országban, legalább az egyik fél számára zavaró,
ellenszenvet kiváltó módszer.
8. Előfordul, sajnos, kiváló szerkesztőknél, riportereknél is, hogy „halkságukkal”, a többitől eltérő, gyengébb hangerejükkel „hívják fel” magukra a figyelmet. Ez pihenő, alvó környezetben történő rádiózásnál a készülék hangerejének szinte megoldhatatlan beállítási nehézségét jelenti.
9. Taszító modorosság bizonyos közhelyek ismételgetése: „arról szól”, „úgy
működik”, „úgy gondolom”, „onnantól kezdve” az akkortól helyett stb. A változatosság gyönyörködtet, az előre gyártott sablonok untatnak és bosszantanak.
10. Tagadó és kérdő mondatainknál a hangsúly a tagadószón, illetve a kérdőszón van, vagyis kellene, hogy legyen. Sajnos, több diplomás „kommunikációs”
szakembereink és riportalanyaik is elkövetik azt a fülsértő magyartalanságot,
hogy az igét hangsúlyozzák.
11. Lassan kihalnak a beszélget, közöl, társalog stb. szavaink. A terminátor:
kommunikáció, kommunikálni. Lehetne: kapcsolatba lép, kapcsolatot teremt,
vagy általános helyettesként: érintkezés, érintkezni.
12. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: állítsuk meg a hírközlő szervek
(különösen a kereskedelmi tévék) trágársághullámát! Otthon mindenki úgy beszél és viselkedik, ahogy a neveltetése és ízlése lehetővé teszi, a közéletben
azonban legyünk tekintettel mások neveltetésére és ízlésére, mert ez is a másság
lényegéhez tartozik.
Nem stilisztikai hiba, „csak” a néző-hallgató lekezelése, s a bemondói szakma leértékelése a „kettős szöveg”, amikor a riporter szövegét csaknem egy az
egyben „előismétlik”, elcsenik. Egy fáradságosabb értékelés, véleményezés
(kommentár) helyett.
Kívülállóknak nehéz összemérni a Lőrincze-korszak és a jelen nyelvművelőinek, nyelvtudósainak korlátait, háttérösszefüggéseit, de nagyon nagy
szükség lenne erőteljesebb nyelvvédelemre. Rádió- és tv-műsorokban újra és
újra ismételgetve, példákon bemutatva a leggyakoribb hibákat, hogy az elkövetők ráismerjenek a hibára, és a közélet összes szereplője kénytelen legyen a kevésbé pallérozott nagyközönségnek mintául szolgálni.
Ugyanakkor visszaverve azok támadásait is, akik a magyar nyelvet a „modernség” és alig-művelt elemek szabad prédájául akarják dobni. Nem tudják elviselni,
hogy mi a magyar nyelvhez kötődésben apáink, őseink nyelvéhez ragaszkodunk, a
nemzet egyik megtartó jelképéhez. Jogunk van nem elviselni az idegen szavak, a
szleng és egyéb torzulások bomlasztó hullámait, azokkal szemben, akiknek a magyar nyelv csak kuriózum, az ország egy a kenyérkereseti lehetőségek közül, s a
vállalás, az azonosulás, a ragaszkodás csak az egohoz tartozó szavak.
4.3.3. Az őstörténeti kutatások rövid áttekintése
„Sűrű, sötét az éj, / Dühöng a déli szél”, ez a természeti kép a jellemző ebben
a régmúlt ködében gyökerező, több mint két évszázados őstörténeti vitában.
Múltunkra vonatkozó, saját, időtálló írásbeliség (kő, cserép, papír) hiányában,
nélkülözve más népek kimondottan a magyarságra vonatkozó feljegyzéseit, bizo143

nyos történelmi időszaktól vissza, csak feltevésekre, következtetésekre, elméletekre
lehet hagyatkozni. Laikusok számára – tisztelve az időben és térben kalandozó, történelmi rejtvényfejtők ismeretanyagát, találékonyságát és erőfeszítéseit – célszerű a
biztosnak látszó megállapítások, a tények szilárdnak vélt talaján maradni.
A honfoglalást megelőző és követő időszakban Európa türknek, hunnak és
avarnak tartotta a magyarokat. Szent István királyunk alatt és azt követő évszázadban a múlttal nem foglalkoztak, a pogányság a szó szoros értelmében nem
lehetett téma. Az 1090-es években keletkező Gesta Ungarorumban azonban szűk
körben mégis szerepelt a régmúlt, Szkythiából származtatva a magyarságot. Ezt
az „őstörténetet” használta fel később Anonymus, s erről szerzett tudomást a IX.
Gergely pápa is. Többek közt ezzel kapcsolatos az 1235–37-es Julianus-féle
expedíció a Volga-vidékre, s egy magyarul beszélő nép jelenlétét erősíthette meg
Plano Carpini beszámolója, s valószínűleg a Szkythián (akkoriban az Arany
Horda fennhatósága alá tartozó Volga-vidék, a mai Baskírián) átutazó más kereskedők jelentése is.
1282–85 körül, IV. (Kun) Lászó udvari történetírója révén a szittya magyarságról a hun magyarságra került a hangsúly. Ezt erősítette meg 1488-ban
Thuróczy János Magyar Krónikája is. Az akkori neves nyugati történetírók elfogadták a hun származást, de a mongol-tatár uralomtól szabaduló Oroszországból
érkező hírek más irányt szabtak a témának. Már 1458-ban Aeneas Sylvius
Piccolomini (a későbbi II. Pius pápa) „Cosmographia”-jában, majd P. Ransano
püspök munkájában szerepelt a hunugor, onogur azonosság, a Don-folyó környéki, korábbi magyar jelenlét mellett III. Iván orosz fejedelem „jugor nagyfejedelem” címe, amely cím pl. a Mátyás királynak írt levelében is szerepel. Jugria földrajzi helyét keresve a korai térképeken, egyrészt a Baltikumtól ÉK-re, a Pecsora és
a Dvina folyók körüli vidék, másrészt az Oka folyó környéke (az itt élő
mescsorok-miserek rokonságát feltételezve) és harmadikként az Urál–ÉszakSzibéria, Ob torkolatvidéki Jugria jöhetett számításba. M. Michovius krakkói kanonok, S. Herberstein moszkvai követ és mások munkái alapján Európában elterjedt a magyarok jugriai származásának híre.
A magyarság nem igen ért rá ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ekkoriban
az életéért, a megmaradásáért harcolt a törökkel, majd a bécsi udvarral. A reformáció idején, a megpróbáltatások visszahatásaként itthon inkább a zsidó rokonság került előtérbe. Ez a nézet, a bibliai származtatás Európában elterjedt gyakorlat volt, de később, a 16. században a szkíta származtatás divatjának adott
helyet, amikor is a germánokat, sőt az indogermánokat is a szkítákra vezették
vissza. Először a magyarokat is ide sorolták, majd felelevenítve a jugriai fonalat,
„készséggel” kerestek más nyelvcsaládot számukra. G. Horn még a hun csoportba sorolta a magyarokat, az avarokkal, alánokkal, szabírokkal, tatárokkal, törökökkel, finnekkel, szamojédekkel stb. együtt. Rövidesen azonban visszatért,
főként Leibniz nyomán, a jugriai múlt, a magyarság halász-vadász északoroszországi népekkel kinyilvánított közös eredete.
Az eredetkutatás nagy lendülettel indult meg Európában, elsősorban G. W. Leibniz
német tudós és filozófus elméleti alapozása nyomán, aki a népek származásának tisz144

tázását a nyelvek eredetének, kapcsolatainak vizsgálata útján határozta meg. A kutatásban nagy szerepet kapott a J. Grimm-féle hangtörvények alkalmazása, amellyel a
továbbiakban az indogermán, majd a finnugor nyelvcsalád eredet- és őshazakutatását
végezték el. Ennek lényege, hogy az indogermán, majd germán nyelvcsaládból kilépő
nyelvek, majd tájnyelvek szabályos hangváltozásokat mutattak. A módszert a germán
nyelvek összehasonlításának egységes módszereként használták.
Az indogermán őshaza, az indogermán kapcsolatok kutatásában a göttingeni
egyetem járt az élen. Szoros kapcsot tartott fenn a szentpétervári egyetemmel, ahol
a tudományos élet irányítása hosszú időn keresztül német tudósok kezében volt.
Így az oroszországi népek múltjával kapcsolatos finnugor kérdéskör is. Magyarországon ugyanekkor a török kiűzése, a betelepítések voltak napirenden. A magyarság legyengült, a kb. 1,5–1,8 milliós népességnek nem volt ereje ilyen mélységű
kérdésekkel foglalkozni, így az egész kérdéskör átcsúszott a göttingeni egyetem
hatókörébe. Leibniz és munkatársai után az irányító szerepet a Herdernél is nagyobb szlávbarát és a magyarokat enyhén szólva nem kedvelő A. U. Schlözer
(1735–1809) vette át.
A Lappföldön csillagászkodó Sajnovics János lapp-magyar nyelvhasonlóság
terén tett megállapításokat, útjának eredményeit tartalmazó Demonstratio című
munkát a Schlözer tanítvány Gyarmathi Samuel nyelvész dolgozta fel. Majd
Hunfalvy Pál, akire Reguly Antal Volga-vidéki gyűjtési anyagának feldolgozását
bízták és a göttingeni iskola neveltje, a magyar nyelvet e célból elsajátító
Budenz József „vitték győzelemre” a finnugor nyelvrokonság ügyét.
Átvették a Grimm-féle módszert és segítségével létrehozták a finnugor, majd
uráli nyelvcsalád elméletet, az i. e. 6. évezredtől a honfoglalásig feltételezve és
időrendi sorrendbe állítva az egyes nyelvcsaládokból történt „kilépéseket”, elágazásokat, s ehhez kapcsolódóan meghatározták földrajzi elhelyezkedésüket.
(Az ugor szó a bizonytalan népi hátterű Jugria, jugri szavakból került a magyarokat, vogulokat és osztjákokat jelentő „ugor” alcsalád „tulajdonába”.). A továbbiakra az a jellemző, hogy a nyelvészek (Szinnyei József, Munkácsy Bernát,
Zsirai Miklós) mellszélességgel kiálltak a finnugor nyelvrokonság és közös eredet mellett, mellőzve más irányú kutatásokat.
A finnugor rokonságtól Gyarmathi Sámuel személyén keresztül „irtódzó” Kölcsey Ferenc, Barcsay Ábrahám és mások vonakodása jelzi, hogy nem lelkesedtek a
nyelvrokonságért, pontosabban a Leibniz-Schlözer tudományos irányvonal értelmében ezzel azonos „igazi” rokonságért, vagyis a közös származásért. Az eltérő vélemények az un. „ugor-török háborúban” csúcsosodtak ki, amelyet a híres turkológus,
Vámbéry Ármin „A magyarok eredete” c. munkája indított el. A széles körű vitában
a történészek (Marczali H., Pauler Gy., Zichy I., Németh Gy.) a „török” oldalon
álltak, nem vitatva a nyelvrokonságot, de elválasztva ettől az eredet kérdését.
A nyelvrokonságot nehéz is lenne vitatni, hiszen a nyelvtani elemek, az alapszavak egy részének egyezése laikusok számára is elfogadható. (Pl. Vogul:
Hurem-szát-husz hulach-szem empem vitem eli. Háromszázhúsz hollószemű
ebem vízen él.) A finnugor nyelvészek a finnugor-magyar szóegyezések számát
500–1000 szóra teszik, a török nyelvek csuvasos nyelvjárásának szavainál 200–
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300 az egyezés, az iráni (alán) szóátvétel 100–150. Más nyelvészek szerint a finnugor szavak aránya jóval kisebb.
A finnugor tábor az eredet és a földrajzi hely meghatározását, legalábbis az első
néhány ezer évre vonatkozóan, régészeti leletek hiányában, csakis az uráli nyelvek
változásaira alapozva határozta meg. Sok szakember, köztük több külföldön élő
magyar és nem magyar, nem értett és nem ért ezzel a leegyszerűsítéssel egyet.
A nyelvészeti úton meghatározott finnugor őshaza földrajzi meghatározásában három terület játszik szerepet: a Baltikumtól az Urálig terjedő, a Volga–Urál
közti és a Volgától az Ob–Irtisig terjedő térség. A hazai finnugor származást
támogató történészek az un. uráli korszakot (amikor a szamojéd és finnugor
népek még együtt éltek) az i. e. 6–5. évezredre teszik, helyileg pedig, egyik változatként az 53–61. szélességi és 38–46. hosszúsági körök által körülhatárolt
Volga–Urál térség északi részére (a változatokban az Ob alsó folyása, a régi
Jugria is szerepet kapott, de még a Szaján hegység környéke is felmerült).
A finnugor korszak a szamojédektől történt elválás után következett be a 4.
évezredtől, amikor a finnugor népesség életmódot váltott, áttért a gyűjtögetésről,
halászatról, vadászatról az állattartásra (szarvasmarha, juh, disznó, ló) és a földművelésre (köles, árpa, tönkebúza, len és kender).
Az ugor korszak a finn-permi ág és a magyarságot magában foglaló ugor-ág
szétválását jelentette i. e. 2000 körül. Az ugor-ág a finn-permi ágtól keletre, a
délebbi ligetes-sztyeppe részeken helyezkedett el. A finn-permi ágat az un.
fatjanovói kultúra (Volga–Oka környéke) népével, míg az ugor-ágat az abasevói
kultúra (a Volga-kanyar, Káma–Szamara folyóköz, nyugaton a Donyec felső
folyásáig) népével vélték azonosíthatónak. Utóbbinál a szarvasmarhatartás mellett lényeges a lótartás növekvő súlya, s meghatározóak azok a déli szomszédoktól ért sokrétű hatások, amelyeket egyesek szerint iráni népeknek, mások szerint
nem iráni népeknek, hanem a Balanovó-kultúra népének és indogermán hatásoknak vélnek. Egységes nézet nem alakult ki, bizonyító erejű régészeti és talán
genetikai vizsgálatok hiányában találgatásokra vagyunk utalva.
Az ősmagyarság kialakulása, vagyis elválás az osztjákoktól és voguloktól i.
e. 1300 és 500 között játszódott le, először az osztják, majd kb. 700 éves késéssel a
vogulok ÉK-re húzódásával. „Magna Hungária”, a magyarság feltételezett őshazája a Közép-Volga-vidék (mások szerint az Urál hegység középső, mindkét oldala,
illetve a Dél-Urál alsó szakasza is szóba került), ahol fejlett állattartással, növénytermesztéssel, s új vonásként kerti növény és gyümölcs termesztésével foglalkoztak. Itt jöhetett létre először kapcsolat a történelem színpadára i. e. 8. században
lépő szkítákkal, akik i. e. 600 körül érték el ezt a térséget, majd később iráni szarmata törzsekkel és bolgár-török népcsoportokkal is valószínűsíthető kapcsolat.
Lebédiát a kutatók többsége az Azovi-tengertől északra, a Don-Dnyeper közötti területre helyezi. Az ideérkezés idejéről erősen eltérnek a vélemények,
többen a 700-as évek elejére-közepére teszik. Ez a mondabeli szarvasüldözés
helye, ahol Hunor és Magor új hazát és feleséget (Dulo alán fejedelem lányai)
talált, s harcosaik pedig Belár bolgár fejedelem népéből „szereztek” feleséget.
VII. (Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császár lejegyzése szerint ekkor még
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sabartoi asphaltoi-nak (pontos jelentése ismeretlen, rettenthetetlen szavárdnak
vagy szabírnak szokták fordítani) nevezték a magyarokat. A feltételezések szerint 820–830 körül elhagyták Lebédiát és nyugatra vonultak.
Etelköz az új terület, amely a Dnyeper–Dnyeszter–Bug–Szeret vidéke lehetett, ahol a magyarság Ibn Ruszta szerint állattenyésztéssel és legalábbis egy
részük földműveléssel foglalkozott („Sok szántóföldjük van” – írta Ibn Ruszta).
Itt már a Kazár Birodalomtól függetlenek voltak, s a törzsek közös fejedelem
irányítása alatt álltak, a kazárok kettős fejedelemségét követve: „kende” a főfejedelem, és „gyula” a hadvezér, a gyakorlati hatalom az ő kezében volt.
A honfoglalásra talán besenyő támadás következtében került sor 895-ben.
Először csak a Kárpát-medence észak-keleti részét, majd a Dunántúlt, az Alföldet, és az északi, morva-területeket vették birtokba.
A vázolt elmélet egyike a sok változatban napvilágot látott finnugor alapú elképzelésnek. Számos változatának jellemzője, hogy az un. finnugor népek nyelvészeti
úton kikövetkeztetett, közös nyelvcsaládját a rokonnépek őshazaelméletére tágítja,
vonatkoztatja, s az egyes népek mozgását, a régészeti bizonyosságok hiányában, a
nyelvészeti alapú időrendiség alá rendeli.
A finnugor elmélettől eltérő véleményt képviselők elképzeléseiből is lássunk
néhányat. A hazai kutatók közül:
László Gyula régész professzor az un. kettős honfoglalással, Árpád törökös
hadinépének, és az onogurok szerepének kiemelésével távolodik el a klasszikus
finnugor elmélettől.
Az uráli őshazát a szvidéri műveltség (Közép-Lengyelországtól az Urálig, i.
e. 8000–10000) fésüs-gödrös kerámia leletei és az uráli nyelvcsalád nyelveiben
megtalálható fenyő és nyír pollen-maradványainak földrajzi elhelyezkedése
alapján, a Közép-Volga táján határozta meg. A szamojédok korábbi elválása
után a finnugorság szétrajzását i. e. 2500–2000 évekre teszi. Az előmagyarságot az ananyinói műveltség (i. e. 700–300, földerődök, prémvadászat, földművelés, állattenyésztés) és az ezt követő pjanobori műveltség (i. u. 500-ig, előbbiek + vasfeldolgozás) részeseként a ligetes pusztaság övezetébe, körülbelül a
jelenlegi Baskíria környékén tudta elképzelni. Anonymus híradását fogadta el,
aki szerint eleink a Volga jobb partjáról Kijeven keresztül érkeztek a Kárpátmedencébe.
Véleménye szerint a honfoglalók Árpád hadinépéből és nagyállattartó és földművelő köznépből álltak. A „megsemmisítő” besenyő támadásnak sem a honfoglalók temetőiben (férfi-nő arány), sem a kijevi krónikákban nincs nyoma. A honfoglalók a Kárpát-medencében tömbökben élő lakosság közé telepedtek le. Ez a lakosság
nem lehetett szláv, mert a szlávságra jellemző hamvasztásos temetkezés csak igen
kis százalékban fordult elő, az is a peremkerületeken és a Dél-Dunántúlon. Másrészt
szlávságra utaló víz- és földrajzi elnevezések sem találhatók a központi területeken,
míg az említett peremkerületeken igen. Megállapítható az is, hogy ezek a – nem
honfoglalóktól származó temetők – a tiszta magyar nyelvterületre estek. Ha nem
szlávok éltek ott, akkor csak avarok lehettek, mégpedig a második hullámban érkező
onogurok – vélte László Gyula.
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Az avar kori temetőkben jól megfigyelhető, hogy míg az 568-ban betelepült
avarság temetőiben a halottak Kelet felé „néznek”, a nők viselete bizáncias stílusú, a sírokban gyakoriak a bizánci áruk és pénzérmék, addig a 670 körül betelepült „kései avar” népességre a sírok DK-i tájolása, a bizánci termékek teljes
hiánya, és más ruhaviselet a jellemző. A leletekben a griffes-indás övek és csatok, kardok helyett a későbbi magyarságra is jellemző szablyák, szürke edények
helyett a Közép-Ázsiára jellemző téglavörös vagy sárga edények, és eltérő egyéb
használati tárgyak (lószerszám, fonó-orsó stb.) a jellemzők.
A 670 körül érkezett népesség maga is kétféle népből állhatott, azon az alapon,
hogy a díszítésnek egyúttal eredetmeghatározó szerepe is van. A „griffesek” távolabbi, akár Közép-Ázsiai eredetűek lehettek, míg az indás díszítés tipikusan finnugor jelenség. Érkezésükről a kijevi Nestor Krónika írt, amely jelezte a Herakleios
bizánci császár korában (7. század) átvonuló fehér ugorokat és Oleg fejedelem
korában (9. század) Kijev alatt kétszer is elvonuló fekete ugorokat. Egy 860-as
oklevél egyébként az avarok határát Ny-on marcha uengeriorumnak, azaz onogur
hegységnek nevezte. Querfurti Bruno érsek is fehér és fekete ugorokról írt. Ismert
történelmi tény az is, hogy Kovrat onogur-bolgár kagán birodalmának széthullása
után (650 után) egyik fia népével a Kazár Birodalomban maradt, másik fia a Volga
vidékre költözött, harmadik a mai Bulgáriába, negyedik Ravenna és a NyugatBalkán vidékére, ötödik pedig Pannóniába, az avarok közé ment. Vagyis a betelepülők onogur–bolgár–magyar törzsek, vagy törzsmaradékok lehettek. Betelepülések történtek egyébként már korábban is, később is, hiszen nyoma van kutrigurok,
kotzanderek, tarniachok stb. térségbe településének is.
Bakay Kornél álláspontja szerint „Honfoglaló őseink nem a Volga–Káma
vidékén, nem Nyugat-Szibériában, hanem Közép-Ázsiában, a Kaszpi-tenger
keleti partja mentén, a besenyőknek, türköknek szomszédságában alakultak ki,
majd a 7. század dereka után tovább terjeszkedtek a Kaukázus északi oldala és a
Fekete-tenger északkeleti partvidéke felé, szoros kapcsolatban a kazárokkal, s
más kaukázusi népekkel: a bolgárokkal, alánokkal, az onogurokkal. Nagy lélekszámú, jelentős népnek kellett lenniük, hiszen másképpen réges-régen beolvasztották volna őket a környező népek.” „Nyelv és fajta rokonai voltak az avarság
nagyobb csoportjai, így a Kárpát-medencét nem fejveszett menekülés közben,
mindenki által megveretve vették birtokukba, hanem megtervezett módon, hadászati terv szerint.” A Kárpát-medencében a régészeti leletek szerint nem szláv,
nem elszlávosodott avar, hanem a honfoglalásig továbbélő, rokonnyelvű avarok
olvadtak be a magyarságba, véli Bakay professzor.
Kiszely István professzor is Közép-Ázsiában véli megtalálni a magyarság őshazáját. Nagy terjedelmű, igényes összeállításában a Turáni-Alföldön időszámításunk
kezdete körüli időkben Chorezm és Kangju (Kangkü) államok környékén sejti a
gyökereket, amely terület a szkíta, szarmata, pártus, hun, avar és türk népeknek is
fontos kialakulási vagy áthaladási területe volt egykor. Jelentős hatást gyakorolhatott
a magyarság valamelyik népi összetevőjére a közeli Szogdia, Baktria és Parthia. A
kaukázusi hazába utóbbin keresztül vezetett az út, vagyis nem a Kaspi-tengertől és a
Kaukázustól északra, hanem azoktól délre. Az Észak-Kaukázusi–Azovi térségben,
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Levédiában fonódhatott szorosabbra a magyarság kialakulásában döntő szerepet
játszó szabírok és onogurok közeledése, majd szövetsége, valószínűleg a Kovrat-féle
Onogoria megszűnése után, a kazár, majd arab fenyegetés hatására. A Volga jobb
partján, a mai Baskíria környékére is ekkor kerülhettek magyar törzsek vagy törzstöredékek, hasonlóan a Kaukázus magasabb részeibe húzódott szavárd-magyarokhoz.
Kiszely professzor elfogadja a László Gyula-féle kettős honfoglalás elméletét, sőt
akár több bevándorlási hullámot is lehetségesnek tart.
Padányi Viktor Anonymus Gesta Ungarorumjában szereplő Dentu Mogyerre
alapozta elméletét. Lebedia és Dentu Magyaria egyidejű létezését tételezte fel. Dentu Magyariát az Azovi-tengertől északra, a Meotisz csodaszarvas járta vidékére helyezte, az Azovi-tenger–Don–Donyec alsó folyása–Dnyeper Kijevig húzódó szakasza közötti területre. Lebedia a Don és Donyec folyók közötti térben helyezkedett el.
Lebedia az 570 és 620 közötti Onogur Birodalom bukása után a helyben maradt
törzsekből, kazár uralom alatt képződött határőrvidék. Vezér törzse a Nyék, nevezetes még a Keszi törzs, amely a kazároktól a legnagyobb veszteségeket szenvedte el.
Dentu Magyaria szabír népességű állam a 680–700 körüli arab terjeszkedés
elől húzódott a Dél-Kaukázusból új hazájába, amely a 760-as években független
állam. Vezetője Ügek kagán, kinek feleségétől Emesétől születik Álmos, a későbbi fejedelem, aki viszont Árpádnak adja át a vezérséget.
A besenyő zaklatásokra Dentu Magyaria és Onogoria három törzse elhatározták a Kárpát-medencébe történő települést. A gyülekezőhely Kijev, a vérszerződés
Árpádot emelte a vezérségbe. Velük tartottak a lázadó kazár (kabar), khorezmi
(káliz) és alán törzstöredékek is. A honfoglalásra tudatos előkészítés után, öt-hat
évi Etelköz-i tartózkodás után 895-ben került sor. A honfoglalók, ahogyan azt VII.
Konstantin császár és Querfurti Brunó beszámolóiból is kitűnik, kétnyelvűek voltak A magyar nyelvet a meghatározó többséget képező szabírok beszélték, akiknek
származása a Dél-Kaukázusi, É-Mezopotámiai Szubartura, végső soron Sumérra
vezethető vissza.
Götz László őstörténeti kutatásai és elmélete egyrészt a protoszumér népek
több hullámban É–ÉNy és ÉK irányú kirajzásán és a nyelvek areális vagyis térségi kiegyenlítődésén alapszik. Tekintélyes történelmi és régészeti ismeretanyagra támaszkodva összegzi a mezopotámiai szumérok térhódítását és kulturális hatását a Mediterraniumtól a Kaukázuson át Közép-Ázsiáig.
A magyarság őstörténetével kapcsolatosan, véleménye szerint – az akkád, majd
asszír uralom elől i. e. 2400–1900 körül – elsősorban Dél-Turkesztán, Kaspi-térség
és Közép-Ázsia felé menekülő és megtelepülő népességnek van szerepe. Ezt a népességet tartja az un. andronovói kultúra megteremtőjének, amely az i. e. 1800–
1700-tól 1200-ig egységes, fejlett korabronzkori kultúrát hozott létre az Altájtól a
Volgáig terjedő térségben. Távolsági kereskedelmet folytatott, valószínűleg államszerű törzsszövetségi rendszerben élt és közös „közlekedő nyelvet” (lingua franca)
használt. Götz László nézete szerint, csatlakozva Nagy Géza és Fiók Károly 1900
körül körvonalazott elméletéhez, az ugor-magyarság is beletartozott ebbe a törzsszövetségbe. Az ugor-magyarokat nem a finnugor értelemben használják az említett
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szerzők, hanem az előmagyarságot is magában foglaló proto-szkíta törzsek szövetségének részeként.
Ez az egységes közlekedő nyelvvel, fejlett állattartással, eladásra termelő
bronzeszköz-gyártással jellemezhető andronovói, majd az ezt követő Karasuk
kultúra (i. e. 1000-ig) népe a gazdasági és kulturális hatáson kívül valószínűleg
erős befolyást gyakorolt a környező finnugor, előtörök és indogermán népességre
is. Az utóbbira gyakorolt hatást számos indogermán nyelvész (A. Scherer, J.
Pokorny) vallja, a germán nyelvek sziszegő hanghatásait, illetve a szláv nyelvek
igeképzésének, ragok és képzők halmozásának eredetét, kialakulását ide vezeti
vissza. Ez a ráhatás magyarázná meg a finnugor és török nyelvek közti szó- és
nyelvtani egyezéseket, s az indogermán nyelvekben jelentkező szemita nyelvhatást
is, hiszen ez a hármas érintkezés csak ebben a térségben volt lehetséges.
A továbbiakban, a lovaskultúra kialakulásával, a térségben jelentős népességnövekedést tételez fel, majd a rokonnépek (szkíta, szarmata, hun, avar) nyugatra vonulását. Az arab terjeszkedéshatását elemezve a magyarság kialakulását a szabírokkal
és onogurokkal hozza kapcsolatba. A magyarság kialakulásának kazáriai szakasza
után a honfoglalást tervszerű haditeljesítménynek tekinti.
Cser Ferenc „Gyökerek” című munkájában a honfoglalás előtti, lebediai,
etelközi vagy még korábbi eseményekre nem állít össze őstörténeti elméletet,
hanem főként Padányi Viktor megállapításaival polemizálva mondja el véleményét a kultúrák, népek egyenrangúságáról, tagadva a szumér magaskultúra évezredekre kisugárzó, meghatározó hatását.
A honfoglalást Árpád katonai „bevonulásának”, hódításának véli, amely, véleménye szerint, magyar „háttérnépesség” nélkül, csupán hadinépként érkezett. Ezt
azzal támasztja alá, hogy krónikáinkban törzsekről sehol nincs szó, csak hét kapitányról, akik 3–3 ezer harcossal rendelkeztek. Az országban gyökeret verő magyar
nyelvű népességet a Starcevo-Kőrös kultúra ágaként, Közép-Európában i. e. 8500 és
4800 között jelenlévő állattenyésztő és fémmegmunkáló Cucuteny-Tripolje kultúra
néven ismert népesség leszármazottaihoz köti. Ez a népesség az ÉszakkeletKárpátok mindkét oldalán élt, a kőkorszaktól jelenléte régészetileg bizonyított, emberanyaga a magyarsággal azonos típusú. Teljes Kárpát-medencei „honfoglalásukat” – a László Gyula kettős honfoglalás elméletének megfelelően –, először a 680as években az un. késő-avarokkal, majd Árpád seregével bevonulva magyarázza.
Cser Ferenc nem ért egyet a kalandozások rabló jellegével, a „megsemmisítő” augsburgi vereséggel és a magyarság pogány, bálványimádó jellemzésével. Nagy jelentőséget tulajdonít a magyarság ősi „mellérendelő” beállítottságának. Ez az ősi kultúra azonban, sajnos, az írásnak csak másodlagos szerepet tulajdonított, így jelentősebb írásos emlék erről a kultúráról nem maradhatott fenn
(a rovásírást ugyanis főleg fára vésték, rótták).
Tisztelet és köszönet az őstörténetünkkel foglalkozó további, számos hazai és
külföldön élő kutatónak, akik önzetlenül, a magyarság érdekében dolgoztak és
dolgoznak. Megállapításaik azonban túlságosan messzire vezetnek, s ezen összeállítás terjedelme nem teszi lehetővé részletes ismertetésüket. Vonatkozik ez elsősorban a nyugaton élő Badiny Jós Ferencre, Bobula Idára, Baráth Tiborra és má150

sokra, akik a nemzet szeretetétől és talán egyes szomszédaink közel évezredes
„hegyre fel – hegyről le”, egyébként politikailag sikeres bújósdi elméletétől indíttatva, szó szerint időt és fáradtságot nem kímélve kísérlik meg a régmúlt ködeinek
reménytelennek látszó oszlatását.
Az eddigi rövid áttekintésből is látható, hogy a finnugor nyelvrokonság nem azonos a néprokonsággal. Lássuk, mit mondanak az egyéb, alkalmazott tudományágak.
Embertan. Szomorú tény, hogy a honfoglalás előtti korból csak mintegy 3–
400, az Árpád-korból csak mintegy 3000–3500 lelet embertani vizsgálatára kerülhetett sor. Ez a Kárpát-medence népeinek feltérképezésére, azonosítására nagyon kevés, de annak bizonyítására elégnek látszik, hogy az összesen vizsgált
mintákból mindössze 5% körüli lehet a finnugor típus, s több, mint 50% a törökös alkat. Megállapítható, hogy az embertani vizsgálatok nem támasztják alá a
finnugor elméletet.
Újabban erre utalnak a japán Matsumoto professzor immunglobulinos kutatási
eredményei is, aki DNS vizsgálatokkal (marker jelleg) lényegében kizárja a finnugor
rokonság lehetőségét és az ázsiai kapcsolatok valószínűségét hangsúlyozza.
A magyarság zenéjének ősrétege azért adhat felvilágosítást rokoni kapcsolatainkról, mert a nyelv mellett a zene, a népdal a legmaradandóbb jellemző, nem felejtődik el, nehezen „kódolható át”.
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vikár Béla, Szabolcsi Bence, Csajághy György és
Du Yaxiong kínai kutató összehasonlító vizsgálataiból az derül ki, hogy legrégebbi
zenénk legjellemzőbb vonása, hogy pentaton, kvintváltós, ereszkedő jellegű.
Bartók Béla 1936-ban írta: „… valamilyen ázsiai zenekultúra nyomait sejtettük
a mi pentatóniánkban.” Kodály Zoltán szerint: „A magyarság ma legszélső, idehajlott ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától KözépÁzsián át a Fekete-tengerig lakó, különböző népek lelkében gyökeredzik.”
Csajághy György csak olyan finnugor hasonlóságot talál (pl. siratóénekek),
amely a világ sok népénél megvan. Vagy olyan egyezéseket, amely törökös szomszéd nép hatására vezethető vissza. Du Yaxiong vitathatatlan zenei rokonságot lát
az Észak-Kínai (hun eredetű) népek, köztük is az ujgur és jugur nép és a magyar
ősi népzene között.
Így például megtalálták a „Hej, Dunáról fúj a szél” megfelelőjét a kínai han
nemzetiségnél (Kodály ugyanezt a cseremiszeknél), valamint a „Felszállott a
páva”, „Szivárvány havasán”, „Csak azt szánom, bánom”, „Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek”, „Megismerni a kanászt” és még számos régi magyar
népdal megfelelőjét különböző törökös népeknél. A finnugor népeknél talált kis
számú pentatóniáról Vikár Béla állította: „A tapasztalat azt mutatja, hogy csak a
finnugorok vettek át a törököktől, s nem fordítva.”
Keleti (török népek, sőt Kína egy része) népeknél jellegzetes a népdalok első
két sorának természeti képpel indítása, ebben is hasonlóak a magyar népdalokhoz.
A magyarság ősi, népi hangszerei: sípok (avaroknál kettős síp, „töröksíp”), trombiták, kürtök (avaroknál hajlított formája a rhiton), duda, okarina, dobok, koboz és
tambura (perzsa tunbur), kolomp, doromb, láncos-csengős botok (regősök).
151

Hitvilág, mondák, mesék. A nyelv és a népzene mellett a legmaradandóbb
„emlékek”. Minden „cserépdarabkájuk” fontos, amennyiben tényleg a magyarságról, vagy annak bizonyíthatóan előmagyar népével hozhatók kapcsolatba.
Theophylaktosz Szimokatta bizánci történész 570 körüli feljegyzése szerint:
„A turkok (magyarok) szentnek tartják a tüzet, a levegőt és a vizet tisztelik, a
földet himnuszokkal dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a
világmindenséget teremtette.” Ibn Ruszta arab földrajztudós – valószínűleg a
korábban élt horezmi Dzsajhani leírása alapján azt írja, hogy „A magyarok tűzimádók.” Ennek alapján valószínűsíthető, hogy az időszámításunk kezdete óta
olyan népek közelében vagy között élt az előmagyarság, majd a magyarság,
amelyek a partus-perzsa természetszemlélet és hitvilág, valamint több egyistenhitű vallás hatókörzetébe estek. Ezek közül a kereszténység is korán eljutott a
Kaukázus vidékére, majd a Kaszpi-tenger és Közép-Ázsia vidékeire. A szkítáknak, szarmatáknak, hunoknak, avaroknak nem csak fogalmaik voltak a kereszténységről, hanem – főleg a törzsek vezetői közül – egyesek meg is keresztelkedtek. A hitvilággal kapcsolatos honfoglalás előtti szavaink: Isten, bűn, bocsát,
lélek, imád, menny, másvilág, id (szent), böjt, vétek, boldog, megszentel, búcsú,
teremt, örök stb. Istenek megnevezése nem maradt fenn, pedig, ha lettek volna,
fenn kellett volna maradniuk.
Legismertebb mondáink (Fehérlófia, Csodaszarvas) Közép-Ázsia perzsa és
török világába vezetnek.
Meséink motívumai és fordulatai is onnan származnak: sokfejű sárkány,
griff, táltos ló, pünkösdi király, Föld a cethal hátán, nap és hold elrablása és
megszerzése, bikafékezés, tündérek, égig érő fa, „Hol volt, hol nem volt”, „Köszönd, hogy öreganyámnak szólítottál”, a „beli, beli” altató dalok mondókája és
még sok minden más. Ugyanakkor a finnugorságra jellemzőnek tartott medveénekek, a Kalevala mondavilága, halotti báb, ördögfejedelem-rege stb. a magyarságnál nem fordulnak elő, vagy legalábbis, nem jellemzők. Úgy tűnik, hogy
a szakirodalom erősen megoszlik a régi idők sámán hitvilágának elfogadásában
és a sámánok táltossal azonosításában.
Díszítések, ruházkodás. A régészeti anyagok és az írásos lejegyzések alapján
a magyarság díszítő művészete szogd-pártus-perzsa (szaszanida) hatásokra alakult
ki. Ez a művészeti stílus hatott több pusztai nagyállattartó, félnomád népre. A
magyarságra jellemző indás-palmettás díszítési mód csak ennek a stílushatásnak
végső, 9. századi, kiforrott formája. Csak ezt fogadják el egyértelműen a magyar
törzsek néprajzi hagyatékának. (Ezért azután „nem férünk be” jóformán egy honfoglalás előtti, Kárpát-medencén kívül feltárt temetőbe sem.)
A régi magyaros díszítések közül az indás, szalagfonatos igen régi (AltájSzaján környéki) eredetű. Az S-alakú levélformák és a szarvasábrázolás a szkítákra, a rozetták (rózsaszerű), a palmetták (vastagabb, pálmalevél-szerű) és a
tulipánmotívumok a perzsa és török gyökerekre utalnak.
A ruházkodásra, viseletre a perzsa és arab stílus volt a jellemző. A férfi és női
viselet hasonló volt, a női viselet persze díszesebb. A pusztai népeknél szokásos
módon alsóneműt viseltek, amely lenből, kenderből vagy bőrből készült. Az in152

gek térdig értek, derékon díszes bőröv volt, az ingujjak csuklónál leszorítva,
összefogásukat gombokkal, pitykével, szalaggal, madzaggal érték el. A nadrág
általában kecskebőrből készült, a kabát bőrből, vászonból, brokátból és combközépig ért, a bizánciak szkíta kabátnak nevezték. A csizmák a lovagláshoz alkalmas puha bőrből készültek, a saruk is. Hidegebb időkben ködmön, guba, suba és
szűr volt használatos. Érdekes módon a harcban nélkülözhetetlennek látszó acélpáncél, vért nem igen található a magyarnak tartott sírokban, talán nem időtálló
bőrpáncélokat viselhettek.
Harcművészet, hadi taktika. 70–80 méterre elhordó visszacsapó nyilakkal
és szablyával harcoltak. Fergeteges rohamozás után színlelt megfutamodás, a
kengyelek segítségével a lovon visszafordulva nyilazás, cselvetés, az ellenfél
hadrendjének megbontása, felmorzsoló taktika. Ez a harcmodor – a viselethez
hasonlóan – a szkíta–pártus–hun–avar taktikával azonos. (Ha ez magyar-alma
lenne, akkor igen messze esne a finnugorság fájától.)
A magyarság eredettörténetének rövid áttekintése után, úgy tűnik, hogy amenynyire bizonyossá vehető finnugor nyelvrokonságunk, annyira nem bizonyítható a
történelmileg „értékelhető” időben, népi rokonságunk bármilyen formája is. Ebből
következően fennáll más irányú kapcsolataink lehetősége, sőt inkább túlsúlya. Ezek
a mind nagyobb számban hun–onogur–szabír irányba mutató tények, összefüggések
jelentősen módosíthatják azt a magyarságra rátukmált önarcképet, amelyet az obiugorok állapotának visszavetítési tükréből állítottak elő számunkra. Nem a „halszagú rokonság” tagadásáról van itt szó, ami, ha igaz – a finnek példája mutatja – szorgos munkával és tehetséggel leküzdhető. Sokkal inkább egy bénító hatású,
eljelentéktelenítő kisebbrendűségi érzés folyamatos ránk erőszakolásáról.
Ez az állapot a török kiűzése után a bécsi udvar – 1,8–2,0 millióra apadt magyarságot – betörni igyekvő szándékának, majd az indogermanisztika „világhódító” kultúrfölényének fényében érthető, ha nem is fogadható el. A szovjet befolyás
évtizedei az indoeurópai kultúrfölény szláv ágának nyomasztó felerősödésével
jártak, s a délorosz, ukrán és szlovák régészeti leletekben egyszerűen „nem férnek
be” a Kárpát-medencében 1100 éves államot létrehozó magyarság emlékei. Ezenközben teret engedve olyan saját elméleteknek, amelyeknek csak a hazafias szárnyalás és a fantázia adhatott mítosz jellegű alapot.
Ilyen múltra persze nincs szükségünk, de a tények, összefüggések alapján a
tabuk módosítására, és az új kutatási eredmények érvényesítésére és a további
tisztázásokhoz szükséges kutatási eredmények bővítésére annál inkább.
Nem lehet vitás, hogy a nemzeti öntudatnak s a hazaszeretet (sokszor minden
befektetés nélküli, ingyenmunka formájában is) alkotó és teremtő erőinek szüksége van a történelmi múltra és az abból kinyerhető tudati és érzelmi fedezet
erősítő hatására.
Elhatárolódunk a mesterségesen gyártott, légből kapott, hátsó szándékot rejtő
elméletektől, de jelentőségüket még ilyen megalapozottság esetén sem szabad
leértékelni. Ismert, hogy olyan mítoszszámba menő elméleteknek is óriási mozgósító hatásuk volt, mint az illírizmus, a fél Kárpát-medencét betöltő nagymorva
birodalom elmélete vagy a dákó-román elmélet. (Jól érzékelteti ezt a román Emil
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Cioran, a Románia színeváltozása c. könyvében: „Ha egy népnek nincs küldetéstudata, nem csak, hogy nem érdemli meg, hogy éljen, nincs is értelme, hogy
éljen. Egy nemzet mítoszai a nemzet létfontosságú igazságai – ezeknek nem kell
feltétlenül megegyezniük az igazsággal.”) Még kegyetlenebbül fogalmaz
Eminescu a népek harcáról: „A fizikai test áthatolhatatlansága nem teszi lehetővé, hogy ugyanazon a helyen két test helyezkedjen el egy időben… háború ez.
Megöllek, hogy meg ne ölj, veszned kell, hogy én lehessek.”
Nincs szükségünk ilyen, hitünk szerint, hosszú távon bumeránghatású mítoszokra. Ne akarjunk többnek látszani, mint amilyenek valójában vagyunk. De
kevesebbnek sem! Ezért a fantáziamítoszokkal szemben mindössze azt kívánjuk, hogy a magyarság őstörténetével kapcsolatos kutatások minden irányban
kitáguljanak. Nagy vonalakban a külső érdeklődők számára is követhető célkitűzések: a finnugor eredetről a figyelem kiterjesztése a magyarság kialakulása
szempontjából meghatározó dél-orosz–ukrán–Urál–Aral–Kaspi–Kaukázus
térségre és az ehhez kapcsolódó területekre (Közép-Ázsia, Nyugat- és ÉszakKína, Irán, Észak-Mezopotámia). A meglévő külföldi tudományos eredmények
összegyűjtése és feldolgozása mellett új ásatások kezdeményezése államközi
szinten szponzorok bevonásával, továbbá a már meglévő régészeti leletek felülvizsgálata a legújabb tudományos eredmények tükrében. A külvilág pángermán, pánszláv, nagyromán stb. irányultságú szakembereivel szemben csak
szívós, küzdelmes vitákban lehet bizonyítani igazunkat. Annak tisztázását,
hogy egy viszonylag jelentős létszámú, a történelemben nyomot hagyó nép
hogy-hogy nem mutatkozik meg az ősi sírokban, s miért vannak tárgyi emlékeink más népek emlékanyagába besorolva, más szóval miért csak szellemősökkel rendelkezünk? Török, görög, szíriai, egyiptomi, örmény, iráni, kínai, orosz
stb. levéltárak ide vonatkozó anyagának feldolgozása, többek között
Prokopius, Stein Aurél, Vámbéry Ármin stb. gazdag hagyatékának közkinccsé
tétele, az idegen nyelvűek magyarra fordítása révén. A közvetlen ráfordítások
akadályai, az anyagi gondok ismertek és érthetőek, egy tágabb horizontú, külföldi magyar kutatókat és érdeklődő szponzorokat is mozgósító szervezés hiánya annál kevésbé érthető és nem elfogadható.
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5. fejezet
SORSFORDULÓINKRÓL – ALULNÉZETBŐL
5.1. Észrevételek az első 500 évhez
A második 500 év, s főleg az elmúlt 100 év magyarságöntudatot megtépázó
eseményeinek, s az eseményeket saját céljaikra kihasználó, a magyarságot torzító-kicsinyítő görbe tükörben bemutató bel- és külhoni nézetek, szemléletek cáfolatára erősítsük lelkünket olyan öntudat-erősítő „morzsákkal”, amelyeknek valóságalapja szilárd.
— A Szent Istvántól Mohácsig terjedő időszak Magyarországának sikerült
megőriznie függetlenségét a külső erőktől, elsősorban a többször veszélyeztető
Német-Római Birodalomtól.
— A Szent Istvántól Mohácsig terjedő időszak Magyarországának sikerült
megőriznie függetlenségét a mindenkori pápától.
— A Magyar Királyság területét tekintve Európa egyik legnagyobb államképződménye volt. Szent László, illetve Kálmán király idejében bővült Horvátországgal, Dalmáciával. III. Béla megszerezte Halicsot (megtartása II. Andrásig sok
vérontással járt), IV. Béla Stájerországot, fiával V. Istvánnal Szerbiát és Bolgárországot foglalja el (nem hosszú időre), Nagy Lajos király birodalmához hűbéri és
családi kapcsolatokon keresztül került Lengyelország (perszonálunió), Halics,
Moldva, Havasalföld, Szörényi bánság, Macsói és Ozorai bánság, Szerbia és Nyugat-Bolgárország. (A Magyarország partjait „mosó” három tenger: Keleti-, Feketeés Adriai-tenger, tengeri flottával és admiralitással.) Mátyás 1468-ban Csehország,
Morávia, Szilézia és Lausitz, 1477-től Alsó-Ausztria (Béccsel) és Stájerország ura.
— A Magyar Királyság tekintélyét növelte uralkodó házainak széles körű
családi kapcsolata, amely Bizánc mellett Franciaországot, Lengyelországot,
Velencét, a német és olasz fejedelemségek egy részén át, a környező királyságok szinte mindegyikét magában foglalta.
— A legtekintélyesebb királyok: Szent István, Szent László (a keresztes hadjárat vezetésére is felkérték), Kálmán király (műveltségét a pápa is elismerte), III.
Béla (szervezőkészsége, udvartartása), Nagy Lajos (a keresztes hadjárat vezetésére
is felkérték és IV. Henrik ellenében a császári trónt is felajánlották neki), Mátyás
király (erős hadsereg, reneszánsz udvar).
— A Magyar Királyság gazdagsága közhelyszerű volt, különösen az arany-,
ezüst- és sóbányászat, az élőállat-kivitel és az átmenő kereskedelem jelentett
komoly bevételi forrást. III. Béla jövedelme 241 000 ezüst márka volt, közel
azonos az angol király jövedelmével.
Magyarország az 1000 és 1500 közötti ötszáz évben a felzárkózás irányába tett
legnagyobb ugrás Szent István irányváltó, szellemi és anyagi alapokat és vázszerkezetet kialakító építkezése volt. A hatalmi, közigazgatási és egyházi alapozás kiáll157

ta az idők próbáját, s ha sérült is az építmény Orseolo Péter–Aba Sámuel–Orseolo
Péter és a pogánylázadások időszakában, Szent László és Könyves Kálmán megerősítette és további építkezésekre alkalmassá tette a nagy művet. A jól megalapozott
fejlődés II. Andrásig – kisebb-nagyobb visszaesésekkel – nagyjából egyenletes ívű.
Nagy királyaink (III. Béla, Károly Róbert, Nagy Lajos, Mátyás) uralkodása alatt
jelentős volt a felzárkózás, fokozatosan csökkent a távolság. A királyság intézményéből adódóan a született gyenge kezű, igen mérsékelt tehetségű királyaink olyan
szerencsétlen adottságok, akik képességeik, jellemük vagy a történelmi helyzet folytán még a szinten tartásra sem voltak képesek. Így agyorsabb léptékű haladást paradox módon nem rajtuk, hanem azokon lehet számon kérni, akikről feltételezhető,
hogy valami ok folytán képességeiket, lehetőségeiket nem használták ki jobban.
Nem deheroizálás céljából, nem céltalan szellemi torna okán, hanem csakis a feketefehér helyett a valódi szín megközelítése céljából, de főként az ok-okozati összefüggéseket keresve, a tapasztalatok mai hasznosítása céljából.
Talán az udvarok krémjében, a művelt és tehetséges Manuelnél „uralkodást tanuló”, francia családi kapcsolatokkal bíró, 23 évig uralkodó III. Béla serkenthetett
volna erőteljesebb fejlődést ezen a téren, talán a bizánci városok, vagy Bizánc
külkereskedelem-mintája alapján, vagy legalább a bolognai vagy párizsi egyetem
látogatottságának erőteljesebb növelésével. Ami talán az őt követő, nagy királyaink uralkodása idején, felgyorsulhatott volna, beérhetett volna, alakíthatta volna a
vezető réteg szemléletét.
II. András szerény képességei révén 40 évünk veszett el, IV. Béla első 5–6 évét
is beleszámítva. A tatárjárás erősen visszavetett, IV. Béla szívós, kemény országépítő munkát végzett, de 30 éve nem volt elég az előrelépésre, a korábban elmulasztott intenzív város-, kereskedelem- és bányafejlesztés pótlására. Az ezután következő 40–50 év az egyre mélyülő hullámvölgyek időszaka. A végső anarchiából
Károly Róbert emeli ki az országot. Jó alapot teremtett Nagy Lajosnak a nyugati
alapozású felzárkózásra, aki európai nagyhatalmat létrehozott ugyan (s ez nem kevés), de 40 éve alatt a még mindig a királyi birtokokból, regálékból szerezte jövedelmét. Kivitelünk főként nemesfémből és élőállatból állt, az is idegen kereskedők
kezében. A beáramló textil- és iparcikkek a hazai ipar fejlődését gátolták. Az admiralitás megalakítása az ő érdeme, de fejlesztésére nem volt pénz, balkáni pozícióink
megerősítése (török kiszorítása) helyett a nápolyi téves helyzetértékelés lyukas zsákja nyelte el a nagy összegeket.
Nem volt szerencsénk Zsigmond császárságával, s huszita háborúival sem,
amelyek nem hoztak, hanem vittek, elfoglaltsága miatt az elé görgetett feladatok megoldatlanul tovább sodródtak. Zsigmond 50 éve után Mátyásig 20
év visszaesés következett. Mátyás király nagyot alkotott, Mátyás Magyarországa már közelebb volt a Nyugathoz, mint a térség államaihoz, de csak saját
magára támaszkodó, szuverén egyénisége alighanem téves helyzetfelmérésre
vezette. A nyugati hódítás, császári álom az erőteljesebb belső fejlődés elmaradásához és a balkáni pozíciók gyengüléséhez vezetett. S jóval kisebb képességű utódainak és az összetartó királyi akarat hiányában a marakodó bárók útja Mohács felé vezetett.
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A fejlődés mozgatórúgói közül mindig az ok-okozati lánc elején található a
műveltség, a tudás és a szemlélet. Nyugat-Európa, s benne Franciaország főként
ezeknek köszönhette emelkedését. Kellett a fejlődéshez, gyarapodáshoz persze erő
is, de az önmagában csak rövid távon lehetett elég. A nyugati műveltség az ókori
és antik örökségből merített, közelebbről a Kordovai (Omajjád) Kalifátuson és
Bizáncon át érkező ókori (mezopotámiai, egyiptomi, kínai, perzsa, arab stb.), a
görög és római kultúrából, a kolostorok világán átszűrt és tovább fejlesztett ismeretekből. Ezek birtokában az egyházi, majd világi műhelyek (egyetemek), gyakorlati és elméleti igényeket kielégítő tevékenysége a forrás. A hozzánk vezető „csőrendszert” Szent István kimagasló tudású püspökök és kolostorok létesítésével
alakította ki, az európai uralkodók műveltségi rangsorában maga is a legjobbak
közé tartozott. Szent László és Könyves Kálmán méltó követője volt ebben.
Az évszázadokon át tartó, fejlődést lassító szemlélet, toposz gyökerei valahol
a 12–14. században erősödhettek meg. A magyar harcra termett, kardja mellett
nincs helye a pennának, tudományoknak, később kereskedésnek, iparnak, még
később a kardforgatás, teológia és jurisztika kivételével egyéb tudományoknak
és foglalkozásoknak. Ennek magja igaz: a magyar vitéz, bátorés ügyes kardforgató nép volt. Azonban ilyen volt az arab, a germán (gót, frank, viking, varég) is,
s korábban és a későbbiekben hány bátor nép, de fejlődésük során mégis közel
engedték magukhoz az ismeretek széles skáláját, mindent, ami hasznos volt (ha
mégsem, ha annyira nem, mint a bátor, férfias, rokonszenves indiánok, akkor
sírjukat ásták meg, jövőjüket temették el). Nálunk a „bellica virtus”, az „ősi vitézség” a kardforgatás mellett csak a törvénycikkek forgatását találta követésre
méltónak, azt is csak fokozatosan és mértékkel.
Kis túlzással ez a szemlélet kísértett sok évszázados utunkon (legalább utólag jó
lenne tudni mikor alakult ki, s kiirtottuk-e már ezen ország és környezetrontó gyomnövény teljes gyökérzetét). Ez a szemlélet a franciáknál is kárt okozott, amikor a korábbi francia fejlődési (és az angol, flandriai és itáliai) iránytól eltérően, a Napkirály
Franciaországában annyira nem volt sikk a polgári életforma, hogy lenézték azt.
A kereskedelem fejletlen volt, de nem volt törvényszerű, hogy annak is kellett
maradnia. II. András 1217-ben kereskedelmi szerződést kötött Velencével, a kereskedés azonban rövidesen egyoldalúvá vált. A cserekereskedelem kiviteli része
1–2 termékre korlátozódott (kezdetben nemesfém, később élőállat), az is előbb
velencei, majd dél-német, firenzei és felnémet közvetítő kereskedők hasznát növelte (a közvetítés főként Flandriába és Franciaországba irányult). A Fekete-tenger
irányú kereskedést nagyrészt Szászföld tartotta kézben, míg északon Kassa német
polgársága merészkedett „külföldi vizekre”.
A kereskedelem és a hozzá tartozó cserealap megteremtése sem II. Andrástól,
sem IV. Bélától (átvett állapotok, tatárjárás veszteségei) nem igen volt elvárható.
Talán még Károly Róberttől sem teljes mértékben, hiszen kezdetben ő is mostoha állapotokkal birkózott. Nagy Lajos már gazdag országot örökölt, Nápoly és
Lengyelország (hadjáratok a litvánok ellen) helyett dalmáciai hajóhad megteremtése, Balkán felé terjeszkedés a török kiszorításával, kereskedelem-fejlesztés,
cserealap-növelés lehetett volna a szerencsésebb megoldás.
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A cserealap-növelés bánya- és iparfejlesztést takar. Ehhez gazdag városokra,
a kereskedelem révén tőkeerőssé vált vállalkozókra lett volna szükség, ami királyi védelem és támogatás mellett, a közvetítő helyett közvetlen kereskedelemmel
egyáltalán nem elképzelhetetlen. Dalmácia 1002 és 1402 között nagyrészt Magyarországhoz tartozott, s Ragúza (a mai Dubrovnik), Zengg (Senj), Zára (Zadar) jó adottságú kikötő-kereskedő városok voltak. Ideális nyersanyagháttér a
rokoni Bosznia és Szerbia, ahol a nemesfémtermelés a 13. század második felében indult fejlődésnek (Bizánc már hanyatlóban, a török 1300-ig még csak KisÁzsiánál tartott, amiről II. András keresztes hadjárata során tudomást szerezhetett, amikor eljegyezteti fia, Béla részére Laszkarisz Teodor császár lányát. A kitekintés, a tájékozódás akkor sem volt erős oldalunk).
Zsigmond király idején az említett nürnbergi kereskedő társaság tartotta kézben
a nemesfém bányászat egészét. Az ezüstöt is tartalmazó hazai rézérc hasznosítása
először bérlőként a Thurzó család birtokában volt, majd 1495-től az augsburgi
Fuggerek érdekeltségébe ment át, akik Villach-ban a kohósítást és ezüst-réz elválasztást, finomítást elvégezték, s ezt persze megtoldották az értékesítés hasznával.
Az Anjouk vagy Zsigmond császár idejében megoldható lett volna a posztó- és
lenvászon-előállítás honosítása (a nyersanyag háttér bőséges), az állati bőr kikészítése és a borkivitel megsokszorozása. S mindezek csak Mohácsig voltak lehetségesek, egyrészt a szétszabdalt, elvérzett ország gyengesége miatt, másrészt, mert
ekkoriban már körvonalazódik az új európai szereposztás, a 16. századi nagy európai gazdasági átrendeződés, amely leegyszerűsítve: az egyre több ipar- és luxusterméket beszerző, előállító és forgalmazó Nyugat-Európa és a neki mezőgazdasági nyersanyagtermelő és szállító Kelet-Európa felállása. Hatványozottabban jelentkezett mindez a felfedezések és a gyarmatosítás előre haladásával.
Az Amerikából behozott, óriási mennyiségű és „olcsó” spanyol arany és ezüst
kiszorította a piacról a magyar aranyat, jóformán egyedüli exportcikknek maradt
az élőállat kivitel. A marhakereskedelem a török időkben sem állt le, mert a törököknek is érdekük volt az eladásból beszedett adó. Lemaradtunk és kimaradtunk a
tengeri kereskedelemből és a gyarmatszerzésből is, és nem csak Mohács következményeként. Korábban, Dalmácia birtokában is idegen maradt számunkra –
Bizánc, majd Velence, Genova, Pisa, Ragúza, Zengg, Trau stb. jó példája ellenére
– a kereskedés, a külkereskedelem és a tengeri hajózás.
A Habsburg Birodalom is későn ébredt, talán abban bízott, hogy a Habsburgok Spanyolországa (Habsburg I. Károly, aki V. Károly néven német-római
császár és fia, II. Fülöp) révén ez is az ölükbe hull. Így Magyarországnak (sovány vigasz, hogy egész Közép-Kelet-Európának) maradt a mezőgazdasági beszállítói, függőségi szerep. Az ezzel járó majorsági gazdálkodás, a parasztok
helyhez kötöttsége, a második jobbágyság, amely csak 1848-ban ért véget.
A példák, érvek bizonyára bővíthetők, de a cél nem nagy királyaink érdemeinek
csökkentése, hanem annak a kézenfekvő és mai példákkal is alátámasztható (Finnország, Írország, Szingapúr stb.) ténynek hangsúlyozása, hogy az ismeretek, a tudás, a
kitekintés, a helyzetfelmérés és értékelés az időtől, helytől, körülményektől függetlenül alapvető és nélkülözhetetlen fontosságú követelmény egy ország, egy közös160

ség, még egy család esetében. Fontossága „alulról felfelé” nő, a döntéshozók mögötti növekvő lélekszámmal hatványozott mértékben. A 21. században ugyanezen
szempontok köszönnek vissza, csak még fokozottabb mértékben. Most már a legszélesebb néprétegekig eljutó alapos képzésre lenne szükség, az egyéni és közösségi
érdekek felismerésére és összhangjára, s ennek alapján a körülmények változására
gyorsan reagáló helyzetértékelésre és alkalmazkodó cselekvésre.
Mindenesetre az első 500 év Magyarországa önbizalommal tölthet el bennünket (a büszkeség szóval vigyázni kell, mert könnyen elbizakodottsághoz vezet). A
legfejlettebb nyugatiakhoz – nagy utat téve meg – sok tekintetben felzárkóztunk.
Mátyás Magyarországa hadi potenciál, állami bevételek, udvari műveltség tekintetében állta a versenyt. A társadalom szerkezete, összetétele és tevékenységi köre
azonban messze elmaradt a nyugatiaktól és a lehetőségektől. A hasonló szintről
induló és hasonló földrajzi környezetben élő lengyelekkel és csehekkel szemben
pedig, legalábbis Mohácsig, néhány területen előnyre tettünk szert.
A szellemi élet központja az udvar mellett a 10 püspökség, és az országot behálózó kolostorok voltak (közülük kiemelkedett a pannonhalmi, ahol már 1080ban 87 kódex volt található, szemben a 200 évvel régebbi kremsmünsteri kolostor 60 kódexével). Sok magyar tanult a padovai, bolognai, párizsi, strassbourgi,
később heidelbergi és krakkói egyetemeken (közülük a legismertebbek: P. mester, azaz Anonymus, Szent Mór pécsi püspök, Lukács püspök, Vitéz János és
Bakócz püspök). Nemcsak tanultak, tanítottak is: 1300-ban a Sorbonne tanára
Alexander de Hungaria, 1450-ben a bolognai egyetem rektora Mihály, nyitrai
püspök. Magyar egyetem is létezett 1367-ben, Nagy Lajos alapította, az 1346-os
prágai, az 1364-es krakkói és az 1365-ös bécsi egyetem alapítása után néhány
évvel (sajnos, nem sokáig működött).
Mátyás király könyvtára jelentős volt (korvinái messze földön híresek voltak),
udvarát gazdagította a humanista Vitéz János püspök, a költő Janus Pannonius, a
történetíró Bonfini, a német humanista Conrad Celtes. Mohács után néhány évvel
megszületett az első magyar könyv: Perényi Gáborné, Frangepán Katalin adatta ki
Krakkóban, majd az első magyar nyomda a Nádasdyak sárvári birtokán. Temesvári
Pelbárt az első magyar, akinek latinul írt prédikációit külföldön is kiadták.
Dante így ír az Isteni Színjáték, Paradicsom 19. fejezetében: „Óh, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félrevezetni már.” A címzett, a megcélzott személy az Anjou-házból származó Károly Róbert. Dante kívánsága akkor még teljesült, sőt, erős Magyarország született. Az erőskezű Mátyás után a Jagellók 36 éve
azután a magyar történelem egyik legmélyebb szakadékához vezetett. Rövidesen
bekövetkezik a végzetes előjáték, az 1514-es Dózsa-féle parasztlázadás és az
1241-es országdúlásnál is rettenetesebb következményekkel járó Mohács.
5.2. Gondolatok Mohács kapcsán
Az ilyen nagy katasztrófák (az oroszoknak a „Kalka folyó”, a szerbeknek
„Rigómező” stb.) nem jönnek véletlenül. Sok-sok hiba halmozódása egyik oldalon, előrelátó felkészülés és összpontosítás a másik oldalon. Egy-egy vesztes
csata „becsúszhat”, attól még birodalom a birodalom. A baj akkor nagy, ha a
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vesztesnél nem működik a vészjelző és a hiba kiküszöbölésére irányuló érdek,
szándék, s ezekből következően az ellenakció.
Az oszmán törökök eurázsiai térhódítása az arabokéhoz hasonló sikertörténet.
A Közép-Ázsiában az Arab Kalifátus határán élő nomád-félnomád oguz–török
törzsek áttérése a mohamedán hitre az első lépés. Államalapítási sikereik titka –
harciasságuk mellett – az egymással marakodó perzsa tartományurak. 1040 körül Togrul (Sólyom) és Csagri bég elfoglalta Khorezmet, Koraszant, Perzsiát,
majd a Bagdadi Kalifátust. Nemsokára a szeldzsuk birodalom az Industól a
Földközi-tengerig terjedt, majd 1090 körül részekre szakadt.
A kisázsiai Sakarya folyó környékéről indult az önálló emírséget alapító
Ertogrul (1231–1288) fia I. Oszmán (vagy Othmán, 1288–1326) leszármazottainak világhódító útja. A gyengülő Bizáncon keresztül vezetett az út: Kisázsia az
oszmánoké (1338), Galipoli, az első európai város török kézen (1354), Drinápoly (Edirne) eleste után Thrákia, a Balkán következett (1362), Marica folyónál
győzelem: Macedónia a töröké (1371), rigómezei csata, Szerbia elesett (1389), s
nemsokára Bulgária, Thesszalia és Havasalföld következett.
A Magyar Királyság 1366-ban került kapcsolatba először a törökökkel. Ez
Vidinnél Nagy Lajos csapatainak győzelmét hozta, de 1396-ban Zsigmond király
vezette keresztes sereg – igaz, főként a francia keresztesek fegyelmezetlensége folytán – vereséget szenvedett. A visszavágás 1402 körül sikerrel kecsegtetett, mert
Timur Lenk mongoljai súlyos vereséget mértek Bajazid szultánra (fogságba ejtették). Timur távozása tízéves trónharcot eredményezett, végül I. Mohamed rendezte a
soraikat. Velence így is győzött 1416-ban Galipolinál, de Európa, s benne Zsigmond
Magyarországa nem élt a lehetőséggel.
1422-ben Konstantinápoly, 1440-ben Nándorfehérvár ostroma még sikertelen
volt, de már a magyarországi betörések jelezték a közelgő veszélyt. Szerencsére
a Zsigmond utáni és Mátyás előtti zűrzavarban volt egy Hunyadi János, akinek
óriási délvidéki birtokai révén, ráadásul, érdeke is fűződött a török elleni harcokhoz. Az 1444-es várnai vesztes csata, s Ulászló magyar király eleste jelezte a
török növekvő erejét. 1453. Konstantinápoly és Bizánc nincs többé.
S bár 1456, a számunkra oly kedves nándorfehérvári győzelem a reményt sugallta, ezután a Balkán nagy része szilárdan török kézre jutott, majd a Krími Kánság, Moldva, Albánia, s már Ukrajna, Lengyelország és Litvánia is a török és a
szövetséges tatár (Krími Kánság) célpontja volt. Mátyás király idejében 1460–
1490 között, Velencével szövetségben még lett volna esély a török megállítására,
de Mátyás király – talán erőgyűjtés céljából – Csehországot, Alsó-Ausztriát és Stájerországot hódította meg.
Az 1500-as évek után a Török Birodalom kiépítette a flottát, létrehozta a tüzérség bázisát, növelte a hadsereg létszámát, egyszóval jelentősen megerősödött.
1514-ben megverte a perzsákat, elfoglalta Kelet-Örményországot, Kurdisztánt és
Észak-Mezopotámiát, majd Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot és 1526-ban a Magyar Királyság ellen indult.
Mátyás király váratlan halála után a gyengekezű Jagello II. Ulászló király tehetetlensége a Mátyás alatt keményen visszaszorított magyar főurak széthúzó, önös
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érdekeinek érvényesítésével párosult. A vezető főúri réteg „elvesztette politikai tehetségét, nemzeti ösztönét és erkölcsi felelősségét” (Szekfű Gyula). A földesurak
hatalmát a „jól kiválasztott” király nem tudta korlátozni, a terhek nőttek, a pénzzel
megváltott jobbágyok és zsellérek újra alárendeltségbe süllyedtek. Az eredmény:
országos elégedetlenség és az 1514-es Dózsa-féle parasztháború. Éppen Mohács
előtt. S az új király, II. (Jagello) Lajos igen fiatal, nemzetközi kapcsolataink szétesők, Nyugat meg mással volt elfoglalva. Habsburg I. Miksa császársága apró, egymással is torzsalkodó fejedelemségekből állt. A franciák a Habsburgok ellen éppen a
törökök szövetségét keresték.
Anglia VIII. Henrikje a pápai hatalomtól és feleségeitől szabadult meg, s a
hűbérurak hatalmának korlátozásával volt elfoglalva. Lengyelország területileg
nagy, de belülről hatalmas társadalmi ellentétek bénítják, a Habsburg-ellenes
Franciaország szövetségese. I. Zsigmond, lengyel király, a saját testvérének, II.
Lajosnak sem tud segíteni.
De belső összefogás esetén sem lett volna reménytelen a török elleni harc. A
széthúzás eredményezte, hogy Erdély felöl Szapolyai János, Horvátország felöl
Frangepán Kristóf „nem ért oda” a mohácsi csatatérre. Nyilván 1514 is szerepet
játszott abban, hogy nehezen gyülekezett a sereg, a paraszti tömegek nem szívesen
mentek harcolni és a nemesség nem szívesen hívta őket. Tisztelet a bátor, a harctéren csatasorba álló, önfeláldozó megjelenteknek, akik túlnyomó többsége hősi halált
halt, II. Lajos királlyal együtt. Súlyos vereséget szenvedtünk, de „állt még Buda”.
Egészen 1541-ig, mert 1526-ban még visszavonultak a törökök.
1529-ben és 1532-ben azután Bécs ellen próbálkoztak, sikertelenül, s újra
visszavonultak. 1534-ben Perzsiával voltak elfoglalva, övék lett egész Mezopotámia, Arábia, majd Algéria és Tunisz. Fájó és elkeserítő a tudat, hogy
főuraink asszisztálása mellett, Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd trónért folyó küzdelmét 1541-ben Buda elfoglalása és a török 150 éves „vendégsége” követte. Miért a rövidlátás, hogy saját érdekeiket sem ismerték fel
az ország irányításáért felelős főurak? Utólag látjuk, hogy az önzés, a széthúzás, az érdekeinken is átnyúló ellenszenv, az ostoba rivalizálás hová vezetett.
A magyarság vesztesége a török korban csak azt nem rendíti meg (akár idegen, akár magyar nyelven beszél), aki oly mértékben befelé forduló vagy önző,
hogy az empátia legcsekélyebb morzsájával sem dicsekedhet (a népesedés változásait Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-medencében című új, átfogó munkájával
követjük nyomon).
A hódító török hatalom egy virágzásnak indult országot vágott vissza törzsig. A betelepülések és betelepítések során az elpusztult ágakat más fajták oltásaival pótolva, az eredeti minőségben a messzi jövőre kivetítve is helyrehozhatatlan kár keletkezett. A „károkozók” keresése közben, a tárgyilagosság kedvéért
le kell szögezni, hogy a tragédia mélységét és időtartamát illetően mindez bizonyos arányban közömbösségünk miatt, összefogás hiányában, „közreműködésünkkel” történt.
Maga a vérveszteség, a halottak száma is elborzasztó, de ehhez hozzá kell számolnunk az éhség, bujdosás, rabláncon elhurcolás stb. következtében elszenvedett
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veszteségeket és azt a létszámhiányt, hogy mindezek a 200–220 éves magyarországi népszaporulatból is kiesnek. A Mohács előtt a 3,5–4 milliónyi, átlagban 3,75
millió összlakosság 80–85%-a, vagyis 3,0–3,19 millió magyar volt.
Az 1710 és 1720 közötti összeírások szerint az összlakosság száma lényegében nem változott, ugyanakkor a magyarság számaránya 80–85%-ról 50%-ra
esett, vagyis 3,0–3,2 millióról 1,87 millióra. A csökkenés 1,13–1,33 millió, de
nyilvánvalóan veszteség az erre az időszakra eső, hiányzó szaporulat is. A 14. és
15. századi hazai, járványok révén visszafogott növekedési ütemmel és egyúttal
az európai átlaggal számolva, legalább 50–60%-os növekedésnek kellett volna
bekövetkeznie, vagyis a 3,75 millió helyett 5,6–6 millió lakosnak kellett volna
élnie Magyarországon Mohács nélkül, benne 80–85%-os részaránynál: 4,6–4,9
millió magyarral. Így a teljes veszteség (4,6–4,9)–1,87=(2,7–3,03) millió. Ez a
visszafogottan számolt, minimális veszteség.
Számolhatunk Európa délebbi részeinek (s a Balkánnak) ezen időszakban tapasztalt szaporulatával is, ami 220 év alatt a lakosság számának megkétszereződését jelenti. Így számolva a lakosság száma 6,0–6,4 millió lett volna, 80–85%os aránynál ez 4,8–5,4 millió magyart jelent, a veszteség így 3–3,5 millió. Játék
a számokkal? Nem, kétségbeesett kapaszkodás a tényekbe, védekezési reflex a
150 éves, pogány elleni harcban ezer sebből vérző, kimerült küzdőn ajkbigygyesztéssel, lekezelő fölénnyel véleményt mondó kívülállók ellen.
A magyarországi veszteségek túlnyomó többségét a magyarság szenvedte el,
hiszen a szerbek Mohács előtt még kevesen voltak az országban, a szlovákok és
románok a védettebb peremvidékeken éltek, így a veszteségeket egyrészt a szaporulattal, másrészt határon túlról, bevándorlással pótolni tudták. A szlovákok
lélekszáma Mohács előtt 300–400 ezer, 1700 körül 600 ezer. A románoknál
150–200 ezerről 500–550 ezerre nőtt számuk, míg a szerbek lélekszáma 150–
200 ezerről 400–450 ezerre változott (Csernovics Arzén-féle betelepülés). A 80–
120 ezer körüli rutén népesség 200–240 ezerre, a szászok 150–200 ezres lélekszáma 250–300 ezerre növekedett.
A számok mögött bánat, kín, vér és szenvedés van. Félelem „A nádkúpban remegő lányok közt”, „A szíjra fűzött gyerekek közt, amidőn csak néma ajakmozgás
mímelte a szót, mert hangot sem tűr a török, mert arcba csap ostor” (Illyés Gy.:
Koszorú). Felégetett falvak, városok százai, kardélre hányt nők, csecsemők, öregek százezrei, még akkor is, ha nem minden nap és nem minden helyen történt
meg. Hogy kaptunk fürdő kultúrát a töröktől? Lehet, de több, mint tízezer felgyújtott, elhamvadt település lángja adta hozzá a meleget (Mohács előtt 21 000 település volt Magyarországon, 1700 körül 9–10 ezer maradt). Hogy a hódoltsági területeken elősegítette az önállóságot, az önkormányzatiságot? Igen, az emberek kihasználták a választékot: kard, mocsár vagy erdő, és alkalmazkodás: „Segíts magadon, az Isten is megsegít!” A Délvidék (Szerémség, Temesköz, Bácska) akkor
színtiszta magyarsága falvastól mégis megsemmisült. Az Alföld elnéptelenedett,
pusztasággá vált, elszikesedett, elhomokosodott, a falvak helyét felverte a gaz, a
vadvizek pusztításait nem korlátozta emberi kéz. A védettebb Somogyban a telkek
száma 11 000-ről 193-ra csökkent.
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A nagy veszteség elsősorban itt, a hódoltsági területen történt. A királyi Magyarország is elmaradt a várható fejlődéstől, 200 év alatt lakossága a nagyon
szerény 40–60%-kal nőtt. Bár időnként nagyon sokat szenvedett Erdély, voltak
nyugodt időszakai, lakossága 200 év alatt 90%-kal növekedett.
Milliók halála, falvak, városok pusztulása, a megszelídített táj elvadulása, de
a veszteséglista koránt sem teljes. Mátyás király humanista szellemiségű udvara
(Bonfini, Vitéz János, Janus Pannonius, Galeotto Marzio), benne a latinul író,
első magyar jelentős költővel, majd az írásbeliség rohamos elterjedése a Jagellok
alatt, Erasmus szellemisége és a kitűnő humanista Conrad Celtes vagy a zenész
Adrian Willaert II. Lajos udvarában nem volt rossz indulás, vagy felzárkózás.
A mit veszítettünk a török időkben kérdéshez – a Közép-Európában megbecsülendő és elismerésre méltó magyar szellemi terméshez – minden bizonnyal
jelentős hiányjegyzék tartozik. A 14. század irodalmi nagyságaihoz (az itáliai
Dante, Petrarca, Bocaccio és az angol Chaucer) még nem, de a 15. századi európai irodalomhoz (pl.Villon) már köthető két hungarus: Janus Pannonius, s Temesvári Pelbárt. A bő európai termést nyújtó 16. században (pl. az olasz Cellini,
Tasso, a francia Rabelais, Ronsard, Montaigne, az angol Shakespeare, Ben
Jonson, a spanyol Cervantes, Lope de Vega, a portugál Camoes) többnyire udvari, főúri, de legalábbis békés körülmények között alkottak, nálunk a férfikéz toll
helyett kardot, fegyvert szorongatott.
Mégis volt egy Balassi Bálintunk (1554–1594), Tinódi Lantos Sebestyénünk,
s a reformáció révén végbement az élő magyar nyelv irodalmi szobrászata. A
reformáltak részéről az alkotók: Méliusz Juhász Péter, Bornemisza Péter, Heltai
Gáspár, Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, Szenci Molnár Albert, Dávid Ferenc, Magyari István, s a nagy ellenfél, a magyar nyelv egyik virtuóza Pázmány
Péter. Az első nyomda még Mátyás korában, Budán, Hess Andrásé, de elfújta a
történelem vihara. Magyar nyelven először 1527-ben Krakkóban, majd 1536-ban
Bécsben nyomtattak, de csakhamar nyomda létesült 1529-ben Nagyszebenben,
1535-ben Brassóban és Nádasdy Tamás jóvoltából Újszigeten, utóbbi már magyar nyomdásszal (Abádi Ferenc).
A zenében is megrövidített a sors. A világi zene gyakori volt III. Béla udvarában
(Peire Vidal és Gaucelm Faidit francia trubadúrok), Nagy Lajos udvarában (Walter
von der Vogelweide és Mügelni Henrik német Minnesingerek), Zsigmond király udvarában királyi énekkar és zenekar (négy magyar muzsikus külföldi említése, kedvence Oswald von Wolkenstein), Mátyás király udvarában pezsgő zenei élet volt, ami
Beatrix érkezésével még színesebbé vált (orgonamuzsika, olasz, németalföldi és francia énekesek és zeneszerzők), de a mohácsi viharszünet előtt ez még a Jagellók alatt is
folytatódott: itt találjuk Adrien Willaertet, Thomas Stolczert, Johannes Langust és
Heinrich Fincket. A sort Bakfark Bálint (Valentinus Greff) zárja, aki Szapolyai udvarából került lantművészként Európa sok, fényes udvarába. Az igricek, regősök, udvari
ének- és zenekarok magyar neveiből arra lehet következtetni, hogy nálunk is megvolt
a táptalaj, hogy a reneszánsz (Gesualdo, Monteverdi, Palestrina, Lassus) vagy a barokk zene (Handel, Bach, Couperin, Rameau, Scarlatti, Vivaldi) nagyjaihoz mérhető
tehetséget kitermeljen (legalább az angolokhoz hasonló mértékben, akiknek ebben a
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korban „csak” Purcell képviselt). Sajnos, „kivitelre” nekünk csak táncokból futotta, az
ungaresca, a hajdútánc messzi földön ismert volt.
A „Megtörtént, hamut rá! Nincs értelme róla beszélni!” hideg szakszerűsége
és közönyössége helyett a mának is szóló kérdések: hogyan lehetett volna elkerülni? Mi okozta? Most mindent Mohácsra (és Trianonra) foghatunk? „A lemaradásért nem Mohács (Trianon) felel, a magyarságba be van kódolva egy keleties tunyaság, azért nem volt itt nagy középkori és kora újkori zenekultúra, képzőművészet és tudomány!” – hallatszik néha külső és belső ellenfeleinktől.
A nemzeti oldallal rokonszenvezők természetesen nem így gondolják. A múlt hibáinak körüljárása, az okok elemzése – egészséges történelem és életszemlélet esetén
– a jelen és jövő cselekvési irányát befolyásolja. A józan észt nem rendelhetjük alá
semmiféle izmusnak, mint finitizmus, determinizmus, marxizmus. Helyette – nem
elátkozás, kiátkozás, hanem a hasonló hibák elkerülése céljából – helyes lenne olyan
helyzetelemzést végezni, hogy nem az egyik, vagy másik szemszögből (pl. nemesi
vagy plebejus történelemszemlélet), hanem az összmagyarság szempontjából vizsgálódunk. A cél az események megismerése mellett a múlt tapasztalatainak mai, közvetett hasznosítása. Önmagában az események nehezen értékelhetők, a hasonló adottságú országokkal illetve a legfejlettebbekkel összevetés az ok-okozati összefüggések
megközelítését teszi lehetővé.
A „minden rajtunk múlik” és „semmit sem tehetünk” demagóg féligazságok
ellentmondásának feloldása elvont fogalmakkal és általánosításokkal nehezen
végezhető el. Pedig saját sorsunk és nagyobb közösségünk szempontjából is
fontos lenne, hogy helyesen tájékozódjunk. A hasonlat segíthet, viszont sosem
teljes értékű, sokszor sántít. A lényeg szempontjából talán mégis hasznosítható
emberi lehetőségeink érzékeltetésére az az egyszerűsítő hasonlat, hogy mind
egyéni, mind közösségi életünk egy vízi utazással szimbolizálható. A születéstől
a halálig kinek-kinek kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb, gyorsabb-lassúbb,
zátonyosabb vagy simább folyású folyó (némelyeknek patak) jut, mint születési,
környezeti, történelmi adottság.
A vízi jármű is ennek megfelelően ladik, csónak vagy hajó. Az egyik folyóról
nem könnyű egy másikra átmenni, de (segítséggel illetve sorscsapás révén) bizonyos
esetekben oda-vissza is elképzelhető. A kérdés: „semmit sem tehetünk”? Vagy
„minden rajtunk múlik”? Nyilvánvalóan egyik sem! „Az ember küzdj, és bízva bízzál” arra vonatkozhat, hogy a „felső folyástól az alsó folyásig”, vagyis születéstől a
halálig az emberi tehetség, tisztesség, humánum színvonalán, a képesség, ambíció és
más motivációk erősítő vagy gyengítő hatásával, végig visszük a távot.
Választási lehetőségünk abban lehet, hogy gyorsabban vagy lassabban, a szélen vagy középen haladunk. „A semmit sem tehetünk” önfeladása jelentheti itt a
lustaságot, a partra sodródást, a zátonyra futást: A „minden rajtunk múlik” amerikás magabiztossága a görcsös célirányosság miatt a szívinfarktus mellett könynyen az emberi értékek (humánum, becsület, szolidaritás stb.) le- vagy átértékeléséhez, vagy más devianciához vezethet.
Az egyén és közösség viszonyát tekintve itt a magános utas önfegyelmével és
képességeivel szemben a „társas utazás” szervezettsége, fegyelmezettsége és egysé166

ges, közös célra irányuló gondolkodásmódja áll. A vízi járművön – a közös cél érdekében – meg kell lennie az utazóközönségre vonatkozó rendszabályoknak, esetünkben a keresztény értékrendnek és munkamegosztásnak. Ideális esetben kellő
műveltségi szinttel párosuló, közjó központú (igazságosság, szolidaritás, szubszidiaritás), viszonylag egynemű (homogén) közgondolkozásnak. Minél egységesebb, rendezettebb, fegyelmezettebb a „jármű” utasállománya, annál biztonságosabb, megalapozottabb a jelene és a jövője.
Idealizmus, mondják a mindig két lábbal a földön járók vagy éppen földhözragadtak. Igaz, az előbbieknek igazuk van, de célként a tornyot, a jól láthatót érdemes megjelölni. Lehet, hogy el nem érhető, de már megközelítése is eredmény.
Valahogy úgy, mint Erdély virágkorában. Amikor zavaros és veszélyes vizeken
utazva helyén volt a kormányos, a személyzet, s az utasok érdekében, a lehetőségek
adta, szűk határokon belül úgy kormányozták a fejedelemséget, hogy akkoriban
Erdély személyesítette meg a magyarság cselekvő élni akarását, megmaradását a
„két pogány közt.” A semmit sem tehetünk ellenében érvényre juttatva a cselekedj, s
tedd azt, ami az adott körülmények között a köz javát legjobban szolgálja.
Így tett a császári Magyarországon Zrínyi Miklós is. Elszigetelten, hasonló kvalitású és szándékú társak nélkül, „csakazértis” makacsságával vállalva a reménytelen
harcot. Azon kevés főurak egyike, aki a cél érdekében a kereskedést sem restellte űzni,
s magánvagyonát a közügyeknek, a török kiűzésének rendelte alá. Miközben újra és
újra látnia és tapasztalnia kellett az idegen uralkodóház nyűgét, a magyar érdekek
háttérbe szorítását. Azt, ahogyan korábban, 1602 körül nem használta ki a bécsi udvar
a törökök perzsiai vereségsorozatát, úgy nem használta ki érdekünkben a szentgotthárdi fényes győzelmet sem, s megkötötte a szégyenletes vasvári békét, amivel egy
nemzedékkel meghosszabbították a magyarság pusztulásának folyamatát.
Nem haboztak viszont cselekedni a császáriak a szerencsétlen kimenetelű Wesselényi-összeesküvés után, kivégezve a részvevőket, felfüggesztve az alkotmányt,
beindítva a vagyonelkobzásokat, a vértörvényszékeket s a protestánsüldözést. S újra
akadt valaki, aki az erőszakra erőszakkal válaszolt, igaz, a pogányt vállalva szövetségesül. Thököly Imre fejedelem, aki száműzetésben fejezte be életét. Majd mostoha
fia, Zrínyi unokája: a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc, aki magát „Isten
kegyelméből való vezérnek” tekintette.
A lehetőségei korlátozottak, a „semmit sem tehetünk” kényelmes megoldása helyett a harcot választotta. Európai látókörű politikus, diplomata és hadvezér volt.
Kiáltványában az „egyházi és világi, nemes és nem nemes magyarokhoz” szólt,
érdekeltté tette a parasztokat is a harcban (hajdúszabadság a harcban részvevőknek). S bár a szabadságharc elbukott, utólag a szatmári béke is igazolta a cselekvés,
a bele nem nyugvás igazságát a gyáva beletörődéssel szemben. Rákóczi utóélete
pedig azt igazolta, hogy a Nagyságos Fejedelem Urunk a magyar történelem legtisztább és legönzetlenebb magyarja. (Ha megkérdezzük magunktól, vagyonunk egy
részéről vagy egészéről képesek vagyunk-e lemondani a haza javára, vagy becsületünk érdekében, vajon mi lenne a válasz, s a megvalósítás? Az őszinte mérlegelés és
válasz érzékelteti Rákóczi emberi nagyságát.) Hercegi rangját, egy millió kétszázezer holdas birtokát és ragyogó jövőjét áldozta fel, amikor úgy döntött, hogy semmi167

ért nem mond „mea culpát”. S aki Magyarországon oly európai volt, a száműzetésben is meg tudott maradni olyan magyarnak, mint idehaza volt. Művelt, hazaszerető,
vallásos magyarnak.
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5.3. 1848 előtt és után
A 16. század elején 3–3,2 milliónyi magyarság a török hódoltság következtében 200 év múlva 1,8–2,0 millióra csökkent (Angliában a lakosság száma ezen
időszak alatt megkétszereződött). A török kiűzését követő viszonylag békés
körülmények között II. József népszámlálása idején 3,4–3,6 millióra, 1850-re 4,8
millióra, 1910-re közel 10 millióra nőtt a magyarság lélekszáma. S a beolvasztásra szánt, kirabolt, feldúlt ország 1867-re Ausztria társországává küzdötte fel
magát. Az életakarat óriási megnyilvánulása ez.
Az általános fejlődés mozgatórugói közül néhányat kiemelve: önmagában a békés élet, az elvadult, pusztasággá vált területek birtokba vétele, Mária Terézia Urbáriuma (a jobbágyok viszonyainak rendezése a visszaélések ellen) és Ratio
Educationis-a (egységes tanügy, népiskolák), a felvilágosodás eszméi, egy nagyszerű középnemesi generáció színre lépése, a csodálatos reformkor, szabadságharc,
és a kiegyezés. Mind-mind cselekvő és cselekvést generáló tényező. Benne a törekvés a fejlődés elősegítésére, a közös érdekek figyelembevételére, az érdek168

egyeztetésre, még ha néha ösztönös szinten is. S ha az Urbarium, majd a jobbágyság 48-as megszüntetése feloldotta a – Werbőczy-törvények által rögzített –
röghözkötöttséget és elősegítette a fejlődést, akkor a felvilágosodás eszméi, a nyelvkérdés és a nemzetté alakulás kitermelte azt a középnemesi, művelt és hazaszerető
réteget, amely vezére tudott lenni a néhány önzetlen főurat és a plebejus értelmiséget
is magában foglaló nagyszerű reformkori nemzedéknek. (Werbőczy
Tripartitumának értékelése szép szaktörténészi feladat. Fejlődést gátló hatása bizonyos területeken kétségtelen, ugyanakkor a magyar függetlenség megőrzésében
játszott szerepe sem lehet kétséges.)
A mintegy 200 éves gúzsbakötöttség után csodálatos a szinte minden fronton bekövetkező támadás a jövőért, a pezsgő megújulás, amely a reformkorban csúcsosodott
ki. Az irodalmi élet nagyjait jól ismerjük Csokonaitól Berzsenyin és Petőfin át Arany
Jánosig. A főurak közül Széchényi Ferenc, Széchenyi István, Wesselényi Miklós,
Eötvös József, Batthyány Lajos, Teleki László, a középnemesség politikusaiból, példaként Kossuth Lajos, Deák Ferenc említető meg. Mellettük sorakoznak fel – a vitathatatlan szakértelmük mellett – magyar szemmel és magyar szívvel gondolkodó történészek, mint Katona István, Kállay Ferenc, Jerney János, Horváth István, a közgazdászok, történészek, mint Berzeviczy Gergely, Szalay László, Lukács Móric, Pulszky
Ferenc, Trefort Ágoston, Henszlman Imre és sokan mások.
A békés időszak, az igények a zenébe is életet lehelnek: az 1700-as évek elején Esterházy Pál (oratórium), a verbunkos mesterei: Bihari János, Lavotta János
és Csermák Antal, az opera megteremtője: Erkel Ferenc és a magát magyarnak
tartó zseniális Liszt Ferenc. A képzőművészetben: a festő Mányoki Ádám,
Markó Károly, a szobrász Ferenczy István, s az építész Pollack Mihály említhető
az úttörők és nagyok közül.
Mi lehetett az oka ennek a széles körű, az élet minden területén bekövetkező
fejlődésnek? A ma szempontjából is fontos kérdés ez. Talán az említett 200 éves, a
magyar társadalom egészét fojtogató és letaglózó török megszállás ellenhatása?
Vagy a herderi jóslat mozgósító ereje? A felvilágosodás tovagyűrűző lángja? A
nemzetté válás kínálkozó és sürgető lehetősége? Talán mindegyik, együtt. A hamuban parázsló hazafiság lángra lobbanása volt ez a forrongó Európa és az európai műveltségű, mélyen hazafias reformnemzedék hatására. Mindenesetre, mai
nyelvre lefordítva: a tennivalók, a feladatok és persze az eredmények összhangban álltak a részvevők érdekeivel, az érdek szót tágabb és jó értelemben használva, megvolt a közérdekeltség.
Amennyire baj volt Mohácsnál az érdekellentétekkel, amennyire előnyös volt a
Rákóczi-szabadságharcban a jó értelemben megteremtett érdekeltség, annyira jól
működött itt is az egyén és társadalom szempontjából kikerülhetetlen, döntő fontosságú anyagi, szellemi, önmegvalósítási, érvényesülési stb., vagyis tágabb értelemben vett érdekek összhangja. Az egyéni érdek összhangja a közérdekkel
minden korban fontos szempont. (Sokszor az egyszerű emberek szemére hányjuk
túlzott anyagiasságukat, pedig ez a műveltebb és gazdagabb rétegeknél sem ismeretlen gyengeség. Különösen groteszk ez, ha a biztonságos és kényelmes csónak169

ban ülők mondják a fuldoklónak: még igazán kitarthatnál, nem is olyan hideg az a
víz, s annyi levegőt biztos kapsz, ami neked elég…)
A közérdekeltség megteremtése szempontjából a szabadságharc is jól indult.
A változás az ország lakosságának többségét kedvezően érintette. Kivételt képeztek azon földesurak, akiket kártalanítás illetett (Deák Ferenc javaslatára a
honvédelem elsőbbsége miatt ennek megtárgyalását későbbre halasztották). Kivételt és megoldatlan problémát jelentettek a nemzetiségek is, amelyek ekkor
már nem fogadták el azt, amit nem régen még örömmel nyugtáztak volna. A
többség azonban érdekelt volt a változásokban. A szabadság és a függetlenség
igenlése mellett, s az egyéni vagy csoportos érdekérvényesítés lehetőségével is
számolva. (Izgalmas szellemi kaland lenne szaktörténészek kalauzolásával végigjárni a forradalom nélküli, Széchenyi-féle út elméleti lehetőségét: először a
gazdasági fejlődés, azután a függetlenség.)
Aztán – tudjuk – a forradalom kitört és hősies harcok után elbukott. „Karthágói
férfit asszony nem marasztott, / Hont védeni mentek urak és parasztok,
/Kereskedőt üzlet, mesterembert szerszám / Nem kötött le többé, – beálltak ezerszám.” „Mindent a hazáért!… S ki-ki egyetértett: / Sem isten, sem ember, – első a
közérdek!” Végül: Nem szól a professzor, ha még szólna: torkán / Kitörne, mely
fojtja, a zokogás-orkán./ Ül sokáig némán, sóhajt keserveset: / „S Karthágó – elesett.” (Kozma Andor: Karthágói harangok).
A súlyos politikai, gazdasági veszteségek mellett valóságos szellemi Mohács volt
ez a vereség. Elesett, emigrált vagy visszavonult, egyszóval megsemmisült a magyar
történelem egyik nagy csodája, a legnemzetiesebb, művelt, európai-magyar nemzedék, a reformnemzedék színe-java. „Ők alusznak szépen, mélyen: / Ébren már csak mi
vagyunk. / Ők alusznak s nem álmodnak, / Mi virrasztunk ébren, haj, csak / Ébren is
mi – álmodunk” (Vajda János: A virrasztók). A virrasztók között volt Deák Ferenc és
köre is, s hatásukra megmozdult a „tetszhalott”. A bécsi udvar solferinói, majd königraetzi vesztett csatája után létrejött a kiegyezés. A vita a kiegyezésről a mai napig tart.
Az egyik oldalon a Kossuth-pártiak: a kiegyezés a függetlenség feladását jelentette, s
Trianonhoz vezetett. A másik oldal a reménytelen elszigeteltségből a kiegyezés nyomán létrejött gazdasági-társadalmi fejlődés előnyeit domborítja ki.
A szaktörténészek feladata a két nézőpont közti feszültség oldása. A kívülállók
tisztelettel kérdezik: a vagy-vagy álláspont helyett nem képzelhető el a tények szigorú figyelembevételével egy is-is magyarázat, vagyis, hogy a kiegyezés helyes és
szükséges volt, de kicsit-nagyon mellékvágányra ment. Magyarázat, amikor nem
csak a külső tényezőkben keressük a hibát. Amikor nem heroizálunk és nem deheroizálunk, elfogadjuk a múltat, értékeljük az eredményeket, de a hibákat sem tévesztjük szem elől. Ez a nézőpont a mának és mában is segíthetne.
Egyrészt a mérleg nyelve ugyanis erősen a kiegyezés felé mutat. Más kapcsolódási pont híján az elszigeteltség a lemaradással, a sorvadással lett volna egyenlő.
Az ellenséges népek gyűrűjében megtartható lett volna-e az a függetlenségünk,
amely de facto osztrák kezekben volt a világosi fegyverletétel óta? Másrészt, a
kiegyezés, a dualista Monarchia a bécsi udvarnak teljes függetlenséget jelentett?
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Aztán, törvényszerű-e, hogy a kiegyezésnek Trianonhoz vagy ilyen mértékű Trianonhoz kellett vezetnie?
A kiegyezés viharos gazdasági és társadalmi fejlődést hozott, ennek minden
fény- és árnyoldalával. A nemzeti liberalizmus a túlzott liberalizmusával a kapitalizmus szabad versenyét és szellemét szabadította a gazdaságilag védtelen országra. Különösen a 80-as évektől hiányzott a fék, a nagy rohanás és a gomba módra
szaporodó eredmények okozta eufóriában eltévesztettük az utat. Bár az országot
művelt, Európát bejárt miniszterelnökök vezették, a tapasztalatok Széchényi-féle
átültetésének nyomát is alig látjuk. Az egymást váltó liberális kormányok munkája
jórészt a bécsi udvarral és egymással lefolytatott közjogi vitákban merült ki és
károsnak ítélt minden mesterséges beavatkozást a gazdasági életbe. A valóban
lenyűgöző gazdasági eredmények (gyáripar, kereskedelem, vasútépítés), s a Monarchiában betöltött szerep elfedték, hogy:
— A nekünk mindig igazodási pontot jelentő európai fejlődés jóval előbb
tart. A máshol a társadalmi fejlődés motorját képező polgári réteg nálunk nem
képes átvenni a nagyszerű 48-as nemesi nemzedék szerepét.
— A 48-asok még élő nemzedéke kiöregedett, fiaik a passzív rezisztencia
okozta elszigeteltségben (külföldi iskolázottság hiánya) éltek. Sok földbirtokos
család elszegényedett, s a közszellem okozta légkörben, a kereskedelem nagy ívű
elkerülésével, az értelmiségi pályák szelektálása (katonatiszti, ügyvédi) mellett
nekik csak a vármegyei hivatalok jelentették a kiutat. A közéletben kialakult a
dzsentri szellem, amely az alsóbb néposztályokra is rossz példaként hatott.
— 1890-ben a 36,8 millió hold termőterületből 12 millió hold 3768 család
1000 hold feletti birtoka volt. Az 5 hold alatti gazdaságok száma 1,3 millió, ők 2,2
millió hold földön gazdálkodtak. A harmadik harmadot a 10–100 holdon gazdálkodók képezték, a termőterület nagyjából egyharmadán gazdálkodtak. A fennálló
birtokviszonyokhoz ragaszkodás, a hitbizományok növekedése, a hitelek hiánya a
szociális érzék hiányát mutatta és az agrárproletár réteg számának jelentős növekedéséhez vezetett. Ami viszont kitűnő táptalaj volt az agrárszocialista mozgalmak
szervezőinek, egyik oka az erősödő kivándorlási hullámnak és átgörgetett, megoldatlan feladatköteg lesz majd, a két világháború közti Magyarországnak.
— Nem volt szerencsés az ország monokultúrás mezőgazdaságra (gabonatermesztés), és nyersanyagexportra állítása sem. Nagy kár, hogy a már akkor
eltervezett Alföld-öntözési terv sem valósult meg.
— A nagyarányú vasútépítési és a vízszabályozási munkák befejeztével is növekedett a munkanélküli agrár- és ipari munkások száma.(Az Alföld-öntözési terv a
Duna-Tisza csatornákkal sokáig adhatott volna munkát) Ezek útja azután, tudjuk, a
kivándorlás mellett az agrárszocialista és szociáldemokrata szervezkedők táborába
vezetett. (Nagy jelentőségű volt viszont a gróf Károlyi Sándor-féle szövetkezeti
mozgalom, az Országos Központi Hitelszövetkezet létrejötte, a Hangya-mozgalom
vagy a Darányi-féle, az agrármunkások jogviszonyát rendező munkástörvény.)
— A nyugati fejlettebb országokra nem jellemző birtokviszonyok és a szociális érzéketlenség mellett a nemzetiségi kérdés is a szőnyeg alá került.
(Apponyi Albert gróf idősebb korában ezeket őszintén elismerte.) Pedig a
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nemzetiségek feszítő nyomása Európában és nálunk is növekedett, a kapunkon
dörömbölt a horvát, román, szerb, szlovák és cseh nemzeti mozgalom. Nagy
műveltségű vezető rétegünknek, európai utazásai során észre kellett volna
vennie a mindenütt erősödő egységesülő nemzetiségi-nemzeti törekvéseket,
hiszen nem régen jött létre Belgium (1830), Olaszország (1870), Németország
(1871), Románia (1877), Szerbia (1878) Bulgária (1878), s erősen mozgolódott
az ír nép is.
— Nem vettük észre azt sem, hogy Erdélyben 1900 és 1914 között 175 román hitelintézet működött és szervezetten vásárolta fel a támogatás hiányában
elszegényedett erdélyi magyarok birtokait, s hogy mind lélekszámban, mind
gazdasági erőben milyen nagymértékben erősödött meg az erdélyi románság. Ez
nem csoda azok után, hogy az anyaországi részeken is elszegényedett – anyagi
és szellemi támogatás hiányában – a vadkapitalizmusra felkészítetlen nemesség
és parasztság jelentős része.
— Azt sem érzékeltük, hogy a magyarosítás (1879-es népiskolai törvény, illetve a
lex-Apponyi 1907-ben) – csekély hozadéka mellett –, valamint a gróf Lónyay Menyhért, illetve báró Bánffy-féle erőszakos választások milyen jó ürügyet szolgáltatnak a
cseh, román és szerb propagandistáknak a magyarok elleni ellenszenv növelésében és
a Nyugat megdolgozásában. (Az 1874-es választási törvény egyébként az ország lakosságának 6,5%-át részesítette választójogban, nagyrészt nyílt szavazás formájában.
Nem önmagában a 6,5%-kal van baj, hanem hogy elfogadható anyagi és szellemi
színvonal hiányában nem lehetett ez az érték sokkal magasabb.) Ez a választási rendszer sokszor, a politikai pártharcok keretében, a színmagyar területeket sújtotta, tízszer-húszszor kevesebb képviselő parlamentbe juttatását eredményezve.
— A túlzottan liberális bevándorlási törvény nem volt összhangban az ország
asszimilációs kapacitásával, mint ahogy erre már a kezdeti szinten felhívta a
figyelmet Széchényi István, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc és báró Eötvös József.
— Messzire vezetne a kérdéskör részletes megvitatása, de felmerül a kérdés,
hogy egy alapos európai és közép-európai helyzetelemzést követően (Olaszország, Németország, Szerbia, Románia stb. létrejötte), elemezve nemzetiségeink
szándékát és mozgásterét, nem kellett volna-e felmerülnie egy trialista (Csehországgal), majd négyes (Horvátországgal) Monarchiává történő átalakításnak? Ez
utólag kézenfekvő, de akkor, egy gróf Apponyi Albert, Wekerle Sándor, Széll
Kálmán, gróf Tisza István fémjelezte, európai műveltségű politikuscsoportnak
sem jelenthetett ez elképzelhetetlen politikai formációt. Még akkor sem, ha a
saját maguk előidézte és megtűrte társadalmi, szellemi légkör (a 30 millió magyar álma, a magános lovas, a sajtó magyarkodó melldöngetése stb.) megnehezítette a tájékozódást.
A jó helyzetfelmérés mellett megkönnyítette volna a tájékozódást az is, ha a
kultúra világára nagyobb az áthallás. Nem lehetett véletlen, hogy Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, a zeneszerzők közül Bartók
Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő és mások széles körű változásokat sürgettek
(olyannyira, hogy kezdetben, rövid ideig a Tanácsköztársaság kulturális szervezeteiben is feladatot vállaltak).
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Arra a kérdésre, hogy mit üzen a mának 48, adott a válasz. A magyarság
megmaradását, jövőjét, függetlenségét illetően a veszély legalább olyan nagy,
mint a 18. század végén volt. Ezért legalább olyan mélységű helyzetelemzésre,
érdekegyeztetésre, egységre és élni akarásra lenne szükség, mint akkor. Olyan
reformkori vezetőkre és velük összhangban középvezetőkre, akik mögé felsorakozhat legalább a fél Magyarország, idővel talán az egész Magyarország.
5.4. Trianon
Az 1871. óta rohamosan fejlődő Németország és a cári Oroszország terjeszkedési szándéka folytán, leegyszerűsítve, Ferdinánd trónörökös meggyilkolásával,
1914-ben kitört az I. világháború. Ma már tisztázott, Magyarország, közelebbről
gróf Tisza István miniszterelnök ellenezte a háborút, de az osztrák–cseh túlsúlyt
nem tudta ellensúlyozni. Az akkori világ 33 államának 1,5 milliárd lakójából (a
Föld lakossága ekkor 2 milliárd) 74 millió katona volt fegyverben. A hősi halottak
számát 10 millióra, a hadifogolyként és civil lakosként elhalálozottak számát 5–10
millióra becsülik.
A 20 milliós Magyar Királyságból összesen 4 millió férfi volt fegyverben. A
háború során a frontokon 560–580 ezer, a hátországban 220–240 ezer ember halt
meg. A sebesültek száma 800 ezer körüli, a hadifogságságba kerültek száma 734
körül volt. A háború alatt megnőtt a természetes illetve a járványok miatti halálozások száma is. 1918-ban a „spanyolnátha” influenzajárvány miatt pl. 120 ezren
haltak meg. A háborúban elhalálozott 800 ezer fő mellett a demográfusok számításai szerint (Für Lajos: Magyar sors a Kárpát-medencében) az elmaradt szülések
száma 1,491 millió. Így első világháborús emberveszteségünk: 0,8+1,5=2,3 millió
fő. A színtiszta magyar területek vesztesége 35 ezrelékes (1000 lakosra 35 halott),
szemben a 26 ezrelékes országos átlaggal és a nemzetiségi területek 12–23 ezrelékes halálozásával. Óriási veszteség halottakban, testi és lelki sebesültekben, anyagokban, javakban! Mégis, kiheverhettük volna, ha egyben marad az ország. Az
esélyt a megmaradt, katonaviselt 3,3–3,4 millió katonából kiállítható néhány százezer honvédő jelentette volna, hiszen később, jóval kevesebb katonával a Tanácsköztársaság is ért el sikereket a Felvidéken.
Mélyen tragikus, hogy 1918-ban egy államférfi sem akadt, aki a szakadék felé
rohanó országot meg tudta volna állítani. Madách sorai látnokinak bizonyultak: „Ha
nincs, ki férfias szilárd karokkal / A sors gyeplőit megragadni merje, – / Nehéz idő
jár, fáj mindenkinek / Ez és az – így érzéke nem marad / A távolabbi szívfájdalomra.” Vagy csak olyanok akadtak, akik az 1918. nov. 3-i fegyverszünet utáni négy
és fél hónapot nem felkészülésre, hanem a hadsereg teljes leszerelésére fordítottak,
beleértve az egyik átvonuló német hadtest lefegyverzésének elősegítését is. Nem
akadt nálunk egy Kemal Atatürk, mint Törökországban, aki hasonló körülmények
között, a hadsereg mozgósításával, megvédte országa területi épségét.
Nem menthető persze a szövetséges hatalmak bűnös felületessége és az utódállamok aljasságot súroló mohósága sem, de egy ezeréves, harci erényekkel büszkélkedő országnak meg kellett volna védenie magát. Az ország azonban bénult, védtelen és magára hagyatott volt. A pillanatnyi bénultság a váratlan helyzettel még ma173

gyarázható, de ezt az önvédelmi reflex működésbe lépésének kellett volna követnie.
A főúri-nemesi vezetőréteg elszigetelődött, illetve csődöt mondott, a soron következő társadalmi réteg, a polgárság, más országokban (Anglia, Franciaország, de így
volt ez az összes utódállamban) ilyen esetekben átvette a vezetést.
Nálunk azonban, egyrészt nem volt egységes polgári réteg, s ami volt, az sem
volt felkészítve az önálló cselekvésre. Politikával csak az önállósult sajtón keresztül találkozott, amely a hurrá optimizmus mellett a háborúellenességben élte ki
magát. Az említett 6,5% szavazati joggal bíró tehetősebb és képzettebb réteg, súlyánál fogva, egyébként sem gyakorolhatott kellő nyomást a politika irányítóira,
így az ország vezetőinek (sem nemzetinek, sem keresztényinek nem mondható)
szociális érzéketlensége a munkás- és parasztrétegek elégedetlenségét és az agitátorok által feltüzelt rendszerellenességét eredményezte.
Ezek a társadalmi rétegek gyúlékonyak voltak, s a tűz a háborúból visszatért, a
szovjet kommunista propaganda hatására agresszívvé vált internacionalista elemek
lázító munkája nyomán lángra lobbant. Csak három hónapig tartott, de a kár felbecsülhetetlenül nagy. A történelmi kutatás igazolta ugyanis, hogy az utódállamok
aljas mohósága mellett a nagyhatalmak korábbi elképzeléseit (Wilson-féle önrendelkezési elv, az angolok kötődése Ausztia–Magyarország kiegyenlítő szerepéhez)
károsan befolyásolta az Oroszországból elharapódzó proletárforradalom tüze. Bár a
Monarchia felosztását már 1918 nyarán elhatározták, a Magyarország elleni szégyenletes hentesmunka mértékében a kommunista tűzfészek tökéletes eltiprására
törekvés is nagy szerepet játszott.
A későbbi utódállamok több évtizedes aknamunkája érett be 1920-ra. Az ország kétségtelenül lenyűgöző gazdasági fejlődése hatására a 200 éve folyamatosan
bevándorlókkal feltöltött magyarság elhitte, hogy a magyar nyelv átvétele szívcserét is jelent. Politikusai nem éreztek ellentmondást a Monarchia szempontjából
bizonyos mértékig kényszerű balkáni terjeszkedés (1878 és 1908, BoszniaHercegovina annexiója) és a közös hadsereget gyengítő parlamenti „hadakozás”
között. A hatalmon lévők nem vettek tudomást az „alsó” és „külső” Magyarországról, a megoldatlan szociális és nemzetiségi problémákról. Nem vettek tudomást a későbbi utódállamok több évtizedes aknamunkájáról sem. Igaza volt
báró Eötvös Józsefnek: „Semmi sem fejleszti ki jobban a gyengeségeinket, mint
ha hatalomhoz jutunk.”
A későbbi utódállamok egymást múlták felül Magyarország lejáratásában, annak
elhitetésében, hogy a „magyarok született elnyomók”, Ázsiából idetévedt barbárok.
A cseheknél Masaryk és Benes, a szlovákoknál Stur, Hurban, Hodzsa Milan, a románoknál Eminescu, Dragos Protopopescu, Nae Ionescu, Nicolea Iorga, a horvátoknál és szerbeknél Franjo Szupilo újságíró, Ante Trumbics, Nicola Pasics és mások alapozták meg az elszakadási törekvéseket. Konferenciákon, könyvekben, pamfletekben igyekeztek megnyerni a nyugati politikusokat, történészeket, újságírókat, s
a mértékadó nyugati közvéleményt. S a 19. sz. végi erőszakos választások és a ráadásul csaknem hatástalan magyarosítási akciók segítettek ebben. Sikerült megnyerniük az ellenünk óriási propagandamunkát végző két angol újságírót, Seton-Watsont
(saját lapja a „New Europe”, „Faji problémák Magyarországon” című könyve ma is
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hivatkozási alap) és Winckham Steedet, majd Clemenceau-t, a francia miniszterelnököt és később Wilson amerikai elnököt is.
A korábbiakban harci erényekre büszke, külső erőszakra erőszakkal válaszoló,
de most áldozati báránnyá szelídülő Magyarország naivitását jól tükrözik gróf
Károlyi Mihály szavai: „Külpolitikánkat a wilsoni elvekre alapítom. Nekünk egy
elvünk van: Wilson, Wilson és harmadszor is Wilson.” S jobb kezének, Linder
Béla hadügyminiszternek hírhedt mondata: „nem kell többé hadsereg. Nem akarok
többé katonát látni.” (Nem lehet csodálkozni, hogy a belgrádi tárgyalásokra lovagló térdnadrágban érkező Károlyi grófot a francia Franchet d’Espérey tábornok
egyszerűen lekezelte). Nemzetiségeink agresszív vezetői viszont pontosan tudták,
hogy mit akarnak.
Benes már 1916-ban népszerűsíti „Romboljátok le Ausztria–Magyarországot”
című kiadványát. Bratianu román miniszterelnök: „akarjuk Erdélyt, de erdélyiek
nélkül.” Majd: „Addig nem nyughatunk, amíg a magyarságot mindenféle szempontból tönkre nem tesszük, mert amíg Magyarországon az életképességnek egy
szikrája is létezik, addig van félni valónk Magyarországtól.” Emil Cioran, a „Románia színeváltozása” című könyvében található, filozófiai mélységű szavai hosszabb
távra adtak programot Romániának: „Ha egy népnek nincs küldetéstudata, nemcsak,
hogy nem érdemli meg hogy éljen, nincs is értelme, hogy éljen… Romániában
szükség van a rajongásra – egészen a fanatizmusig… Egy nemzet mítoszai a nemzet
létfontosságú igazságai – ezeknek nem kell feltétlenül megegyezniük az igazsággal.” Az utódállamok milliárdokat költöttek az elfoglalt területek betelepítésére, de
eszköztáruk a II. világháború végén tovább gyarapodott.
A fegyvertárukba tartozott pl. a Délvidéken – ahogyan azt a szerb Vasa
Cubrilovic írta: „a katonaságnak még a háborús tevékenység idején tervszerűen és
könyörtelenül meg kell tisztítania a nemzeti kisebbségektől azon vidékeket, melyeket
a mi népességünkkel szándékozunk betelepíteni.”… „Meglehet, soha többé nem
nyílik ilyen lehetőségünk, hogy etnikailag tiszta államot teremtsünk.”… „Tömegeinknek a kisebbségekkel szembeni gyűlöletét és leszámolási hajlamát konstruktíven
ki kell használni.” S még nincs vége: 1991 óta Bácskába 200 ezer szerbet telepítettek.
Ami az 1918-as katonai helyzetet illeti, a politikai naivitás, tájékozatlanság és dilettantizmus helyett a szakírók szerint legalább 200 000 főnyi katonaság lett volna
szembeállítható a sebtében szerveződő cseh, és megtépázott román és szerb seregek
ellen. Hatékony fegyvernek bizonyulhatott volna az amúgy is esedékes, vészhelyzetben a „szenvedő” érintettekkel (földbirtokosokkal) is könnyebben elfogadtatható, a
parasztságra nézve mozgósító hatású földkérdés méltányos megoldása. Biztosra
vehető, hogy a kivérzett francia hadsereg békefenntartó alakulatai nem vállalták
volna másokért a véráldozatot. Mint ahogy történt ez az ugyancsak háborús vesztes
Törökországban, Kemal Atatürk ellenállása következtében, vagy Sopron, a leghűségesebb város esetében. Nálunk azonban, a naiv és gyáva pacifizmus láttán, a későbbi
utódállamok vérszemet kaptak. A románok a Tiszánál követelték a határt, nem vártak engedélyre, elfoglalták Budapestet is.
A szerbek Baranyát, sőt egész Dél-Alföldet igényelték. A csehek Szlovákia
mellett a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz összeköttetést jelentő Nyugat175

Magyarországot is igényelték, a határt a Győr–Tapolca vonaltól alig nyugatra
húzva meg. A világtörténelemben talán egyedüli módon, a vesztes Ausztria, amelyet 4000 négyzetkilométeres területtel jutalmaztak, további igényt jelentett be
egészen Horvátkimléig, túl Rajkán és Mosonmagyaróváron (az olaszok átállási
jutalma Fiume lett, még Lengyelország is kapott 589 négyzetkilométert).
S 1920-ban a még béna, tetszhalott Magyarországon végrehajtották minden
idők legkegyetlenebb, legszégyentelenebb csonkítását. Wilson elnök fittyet hányt
a „wilsoni önrendelkezési elvek”-re, Anglia miniszterelnöke, Lloyd George sem
volt érdekelt ebben a térségben, annál inkább a magyargyűlölő franciák: Clemenceau miniszterelnök (fia válása magyar feleségétől, Michnay Idától sem növelte a
szimpátiát irányunkban), Pichon külügyminiszter és Berthelot külügyi vezértitkár,
akik a németek és szövetségeseik megsemmisítésén kívül fütyültek a múltban
kialakult, a veszteseket sújtó nemzetközi gyakorlatra, a mértékletességre, a józanságra, és az emberiességre.
A magyar delegációt szinte karanténban tartották, panaszait – az erőtlen angol támogatás ellenére – lesöpörték az asztalról. A brit delegáció tagja, a később
világhírű közgazdász, J. M. Keynes tiltakozásképpen fel is mondta szolgálatait:
„Itt már semmi hasznosat nem tehetek. Még ezen utóbbi iszonyatos hetek alatt is
reménykedtem abban, hogy Ön talál valamiféle utat-módot arra, hogy a szerződést igazságos és célravezető okmánnyá formálja.” Mi már tudjuk, hogy sem
előtte, sem utána, soha nem talált a Nyugat módot arra, hogy szükséghelyzetben
segítsen rajtunk.
Nagy-Magyarország területe (Horvátországgal együtt) 325 000 négyzetkilométer volt, ebből elvettek 232 000 négyzetkilométert, vagyis 71,4%-ot. A 20 886 487
főnyi lakosságból 12 907 848 főt, azaz 61,8%-ot. Elvették a megművelhető föld
61,4%-át, erdőink 88%-át, vasútvonalaink 62,1%-át, közutaink 64,5%-át, az ipari
üzemek 55,7%-át, a vasgyártás 83,1%-át, a teljes arany-, ezüst-, réz- és
sókitermelést és a hitelintézeteink 67%-át. A szomszédos (megalakult) államok
területének és lakosságának gyarapodása Magyarország rovására:
Ország
Románia
Csehszlovákia
Jugoszlávia (Horvátországgal)
Ausztria

Megkapott
terület, km2
103 000
63 000
63 000
5 000

Átkerült lakosság, fő
összesen
köztük magyar
5, 24 millió
1, 7 millió
3, 57 millió
1, 08 millió
1, 52 millió
465 ezer
0,4 millió
25 ezer

A Trianon előtti Magyarország nemzetiségi összetétele az 1910-es népszámlálás szerint, %-ban:
Magyar
54, 5

Román
16, 1

Szlovák
10, 7

Német
10, 4

Szerb és horvát
2, 5 – 1,1

Rutén
2, 5

Egyéb
2, 2

A Romániához csatolt területen, Erdélyben a lakosság számaránya: románok
55%, magyarok 33%. Magában Romániában a lakosság számaránya: románok
61,5%, magyarok 13% (a többi német és szláv).
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Csehszlovákiához csatolt területen, a Felvidéken a lakosság számaránya:
szlovákok 60%, magyarok 33%. Csehszlovákiában a csehek 48,2%, németek
28,4%, szlovákok 14%, magyarok 7%.
A Jugoszláviához csatolt Vajdaságban a lakosság számaránya: szerbek 28%,
összes szláv 33%, magyarok 33%, a többi német, román, horvát stb. Magában
Jugoszláviában: a szerbek számaránya 40–42%, szlovének 9%, magyarok 7–
8%, a többi horvát, német, román stb.
Megállapítható, hogy egy soknemzetiségű ország helyett létrehoztak három
erősen vegyes nemzetiségű utódállamot.
A kialakult helyzet letaglózta, sokkolta a magyarságot, amely közel állt a végveszélyhez. Az elcsatolt területekről 300 ezer honfitársunk menekült az anyaországba.
A pénzben fizetendő jóvátételi összeg 179 millió aranykorona volt.
Valóban kemény, jól átgondolt, szép munka volt a borzalmasan megcsonkított
betegből járóképes beteget, a 30-as évek végén már versenyképes országot létrehozni. Üröm az örömben, hogy mindez egy hibás szerkezetű, félfeudális rendszer
„rekonstrukciójával” történt, nem sikerült, vagy az adott lehetőségek között nem
sikerülhetett az elmozdulás a szerkezetátalakítás: föld-, választási és egyéb reformokkal a nyugati polgári demokráciák felé.
Pénzromlás, munkanélküliség, az elcsatolt területekről beáramló honfitársaink
elhelyezése, járvány, megannyi gond. A mai helyzettől eltérően azonban a belső
egység, az összetartozás tudata erős, a vészhelyzetekben felerősödő magyarságtömörítő hatás működött. A szocialista vagy kommunista munkás költőnek kisajátított
nagy költőnk így írt 1922-ben: „Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel, / Ha eljő az idő
– a magyar talpra kel, / Ha eljő az idő – erős lesz karunk, / Várjatok, Testvérek, ott
leszünk, nem adunk!”… „Nem lész kisebb hazánk, nem, egy arasszal sem, / Úgy
fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! / Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: /
Nem engedjük soha! Soha Árpád honát!” (József Attila: Nem! Nem! Soha!).
A békekötés igazságtalanságára még a helyszínen rájött az említett Keynes
mellett Foch marsall, 1925-ben Nitti olasz, 1928-ban Lloyd George angol miniszterelnök: „Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyalások alatt
rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.” Ennek tudata sem zavarta
Angliát abban, hogy az 1939–41-es határrevizóknál kívül maradjon. Nem foglalt
állást, átengedte azt Németországnak és Olaszországnak. Ekkor az etnikai elv
alapján próbálták megállapítani az új határokat. Kár, hogy nem az összes nagyhatalom közreműködésével és azután még szomorúbb, hogy az újabb világháborús
vereség folytán azok a határok sem maradhattak érvényben.
Hát akkor az lenne a tanulság, hogy hagyjuk abba, törődjünk bele a minden
harmadik magyar elvesztésébe? Szó sincs róla! Talán nincs olyan semmirekellő, erkölcstelen nép a világon, amely ebbe belemenne. Kövessük Deák Ferenc logikáját: „… mert, amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga
lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges.” Deákot
igazolták – igaz, felemás módon – az említett határrevíziók, s teljes egészében
igazolta a háromszor felosztott (1772, 1793, 1795) Lengyelország talpra állása,
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vagy a Balti-államok, valamint, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna
függetlensége.
Felmerül azonban néhány kérdés: tehetünk-e valamit a határok sérthetetlenségét
biztosító nagyhatalmak akarata ellen? Szerencsés esetben, egy feltételezett NagyMagyarország léte esetén, csakugyan szerencsés-e, ha a csökkenő demográfiai mutatóink mellett 6–7 millió feltüzelt románt, 3,5–4 millió szlovákot és 1–2 millió
szerbet ölelhetnénk, (állam)polgártársként keblünkre? A valóság érzékelésének talaján maradva, belátható időn belül megvalósíthatóbbnak látszik az etnikai határokért
folytatott harc, mégpedig változatlan, de elhalványuló határok mellett, gazdasági és
kulturális téren megvívott csatával. „Győztes csata” esetén lényegében a 39–41-es
határok valósulhatnának meg (lemondani akkor sem kell semmiről). Ehhez azonban
először magunkkal kellene csatát nyernünk.
Látszólag igaz, hogy kár vájkálni a múltban, azon már nem lehet segíteni. Azon
már nem, de a jelenen és a jövőn talán igen. Annak cáfolatával például, hogy az is
lehet jó hazafi, aki mind a fizikai, mind a szellemi honvédelem terén gyengíti a hazát. Vagy annak érzékeltetésével, hogy a 20. század fordulóján elmaradt sorsdöntő
intézkedések hogyan éreztetik hatásukat napjainkban is, s hogy az érdekazonosság
megteremtése alapvető fontosságú.
Végül is a külső okokat (nagyhatalmak közönye, utódállamok változatlan
mohósága) nem, vagy alig tudjuk befolyásolni, az önboncolás feltárta hibáink
azonban kijavíthatók.
A birtokviszonyok, a földkérdés megoldatlansága például áthúzódott, átöröklődött Trianon örökösére, a minden oldalról megcsonkított HorthyMagyarországra, amely a csaknem halott országot életre keltette ugyan, de
szerkezetének átalakítására már nem futotta erejéből. Így a 100 éves probléma
tovább gördült, s a földkérdés megoldásának (igaz, átmeneti) dicsősége és
szavazatbiztosító varázsereje a második világháborúban vesztes Magyarország
1945 utáni kormányainak jutott. A trianoni csapás megtaníthat bennünket arra,
hogy egy szervezettség nélküli, egy a magyarságot átfogó, irányító szellemi
vezetőréteg nélküli, önérdekből vagy szűklátókörűségből passzivitásba sülylyedt társadalom segíti megásni saját sírját, a külső és belső gyarmatosítók
kívánsága szerint.
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5.5. Magyarország 1945 után
(gondolatok az „átkosról” és a „vidám barakkról”)
A második világháborúban a Föld csaknem megkétszereződött lakosságából
200–300 millió katona vett részt. Az akkori 14–15 milliós Magyarországon 1,2
millió férfi viselt katonaruhát és kb. 300 ezer végzett fegyvernélküli, un. munkaszolgálatot. Messzire vezetne annak körbejárása, hogy részt kellett-e vennünk
benne. (Röviden: Trianon után, a határkérdésekben „egyoldalú” támogatást bírva, német függésben, román és szlovák veszélyeztetéssel stb. igen, de a sikeres
kilépést végre kellett volna tudni hajtanunk.)
A háborús veszteségek arányaiban felülmúlják az I. világháborúban elszenvedettekét. A hősi halottak száma mintegy 300 ezer, az akkori, 172 ezer négyzetkilométeres Magyarországról elhurcolt és elpusztított zsidóság száma 450 ezerre becsülhető, a cigányságé 50 ezerre. Katona hadifogoly és civil „gulág-lágerekbe”
összesen kb. 1 millió embert hurcoltak el, közülük a Szovjetunióban 100–150
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ezer, Nyugaton 20–30 ezer lelte halálát. Kb. 80 ezer fő a nyugati táborokból tovább ment a nagyvilágba. A Nyugatra távozottak számát Borbándi Gyula összességében 350 ezer főre becsüli. A háború utáni szerb és román bosszú 50–60 ezer
polgári személy tömegmészárlását hozta. Az összes emberveszteség 1–1,1 millió
fő, amihez 200 ezer német („sváb”) kitelepítése járul. A háborús orkán 1,5 millió
katonát, 1,5 millió front elől menekülőt, 700 ezer elhurcolt zsidót és cigányt, viszszacsatoláskor 600 ezer – újra elcsatoláskor 400 ezer főt, lakosságcsere formájában 240 ezer és kitelepítés formájában 200 ezer, összesen 5,14 millió magyar állampolgárt tartott örvénylő mozgásban.
A vereséggel járó jóvátétel 300 millió dollár, az országban megsemmisült, illetve
a németek és oroszok által elhurcolt javak értéke óriási, számokkal nehezen kifejezhető. Az idegekben, lelkekben végbement rombolás még kevésbé. Talán 45 után
mégis felvirrad?
1945 után gyökeres változások álltak be az ország, s a magyar társadalom életében. Az egyes társadalmi rétegek mozgékonysága (mobilitása) az egyre erőszakosabb beavatkozások következtében földrengés jelleggel, vészesen megnövekedett.
A szovjet fegyverek árnyékában az arisztokrácia és a nagypolgárság gyakorlatilag
megsemmisült, s megkezdődött, majd a 49-es fordulattól viharosan felgyorsult a
korábbi középosztályok tudatos és erőszakos felszámolása. Ezekkel ellentétes folyamatként a „nép kezébe vette a hatalmat”, ami annyit jelentett, hogy az igazi hatalmat egy viszonylag szűk réteg bitorolta, „a nép nevében”. Az eszközökben nem
válogató hatalom, elsősorban megbízhatósági alapon, a legszegényebb munkás- és
parasztrétegekre támaszkodott. Persze a régi középosztályból érkező, s minden más,
jól kézben tartható csatlakozót is befogadtak.
A fordulat évétől a társadalom szerkezete darabokra tört, az erőszakos átrendeződések folytán az egyes társadalmi rétegek, osztályok is keveredtek egy bizonyos
mértékig, ami napjainkig érezteti hatását. Nem genetikai szempontból persze, de a
nemzeti oldal jelenlegi megosztottságában ez is szerepet játszik. Mint ahogy az is,
hogy nagyon különböző volt annak mértéke, ki mennyit veszített, mennyit szenvedett és hogyan.
Akik 1945-öt felszabadulásnak érték meg, az egyértelműen a zsidóság és a korábbi legszegényebb néprétegek voltak. Az emberiség egyik szégyene, Auschwitz és
a korábbi uralkodó rétegek szociális érzéketlensége nélkül minden lényegesen egyszerűbb lett volna és egyszerűbb lenne ma is a társadalmi és politikai helyzet.
A társadalom meghatározó többsége mindenesetre veszített. A mai Ausztriához
hasonlítva látható csak igazán, hogy mennyit. A tulajdonosi réteg nem csak a vagyonától szabadult meg (államosítások, tsz-ek), hanem sokszor lakóhelyétől is meg
kellett válnia (kitelepítések), s nem ritkán az életétől is. Az „agitáció” eszközei változatosak voltak: fekete autó, börtön, munkatáborok. A besúgó hálózat a Bachrendszerét messze felülmúlta, a félelem légköre sűrű és fojtogató volt. „Hol zsarnokság van, / ott zsarnokság van, / nemcsak a puskacsőben, / nemcsak a börtönökben, …mintha nyitva az ablak / s bedől a dögszag, / mintha a házban / valahol gázfolyás van,… hol zsarnokság van, / mindenki szem a láncban: / belőled bűzlik, árad, /
magad is zsarnokság vagy,…”. (Hogy a rendszer kegyeltjei sem aludhattak nyugod180

tan, jó példa Bacsó Péter A tanú című filmje, no, meg persze a félreállított és kivégzett kommunisták hosszú listája.)
Voltak azután, akiknél a nyer-veszít arány elfogadható volt, ők „csak” a jövőjüket vesztették azzal a látszólag „szociális” rendszerrel, amely a tudáshordozó
értelmiséget mellőzte, a szakmunkát a nemzetközi szinthez képest mélyen alul
értékelte, s amelynek fő jellemzője a szovjet megszállókon és a legszegényebb
néprétegek vágyainak és dühének meglovaglásán alapuló erőszak volt.
1956 volt azután a rosta, a viszonyulási alap, a rendező pályaudvar. Az ország
többsége egységes volt a megszállók és bábjaik, s az egész diktatórikus rendszer
elutasításában. A viszonyulás hozzá: „Mert más lóg a fán, nem cukorkák: / Népek
Krisztusa, Magyarország. / És elmegy sok ember előtte: / A Katona, ki szíven döfte,
/ A Farizeus, ki eladta, / Aki háromszor megtagadta, / Vele mártott kezet a tálba, /
Harminc ezüstpénzért kínálta, / S amíg gyalázta, verte, szidta: / Testét ette és vérét
itta /…” (Márai Sándor: A népek karácsonya).
A jövőt illetően sem volt teljes az egység. Nem lehetünk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy nem sokan forgatták volna vissza a történelem kerekét, de az előre sebessége, iránya és távolsága tekintetében sejthetők a nézetkülönbségek. A 800 ezres párttagság és családjuk például – kiegészülve a legszegényebbekből kialakult „nyertesekkel” – aligha akarta volna a megreformált
szocializmusnál tovább forgatni a kereket. A többség azonban bizonyára a nyugati, jóléti demokráciák felé vette volna az irányt.
Így is sok párttagot és rendszerhű személyt rostált meg 1956. Sokan jöttek rá,
hogy nem ilyen lovat akartak. Sokan győződhettek meg arról is, hogy mit ér a
Nyugat, s benne Amerika biztatása, segítségnyújtása. Azután jött a Haynau-féle
megtorlásnál is kegyetlenebb, 30–40 ezer fős bebörtönzés, internálás, a hivatalosan dokumentált, minimum 800 fős kivégzés (valójában inkább a duplája), s a
szószegés, árulás, a szovjet megszállók lelkes kiszolgálása. S bár később az ország
a „legvidámabb barakká fejlődhetett”, jelenünket és jövőnket folyamatosan lopták:
az uralmon lévők tollasodtak (a vagyon, a pénz 1989-ben nagyon jól hasznosítható
lett), az ország adóssága nőtt, s a többség élte a barakklakók származás és alkalmazkodóképesség szerinti, a hatalom által engedélyezett, szűk szellemi és fizikai
korlátok közötti, vidámnak éppen nem mondható életét.
Akiknek ez az élet – éppen a korábbi szerencsétlen és méltatlan nyomorszint
folytán – lényegében nem jelentett korlátozást, azok a munkásságba és szovjet mintájú tsz-ekbe áramlott szegényparaszti és proletár rétegek voltak. Ők is átestek ugyan
egy csalódáson, amikor a 45 utáni földosztás nem mutatkozott hosszú életűnek. A
szövetkezetesítéskor ugyanis visszavették tőlük a földet, de a biztos megélhetés
lehetősége szövetkezeti tagság formájában megmaradt. Nem csak biztos, de kényelmes, különösebb erőfeszítések nélküli életet jelentett ez, a korábbi megalázó
nyomorhoz képest az igényeiknek megfelelő „proletár-dzsentri” szintet. Ami a gazdálkodási tapasztalatokkal nem bíró, képzetlen agrárparaszti rétegek egy részének
nem, hogy szívfájdalmat nem okozott, de egyenesen jól jött.
Ez a kiindulási pontja és az oka annak a ténynek, hogy az MSZP szavazótáborának – a közvetlenül érdekelt MSZMP-tagságon és családtagjaikon kívül –
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biztos szavazói és a szavazástól távol maradó közönyösek egy része ebből a
körből kerülnek ki. Utóbbiakra pedig szükségünk lenne, az eddigi választások
ezt bizonyítják (Tudjuk, hogy „sokan vagyunk, de nem elegen”).
1,5–2 milliós népességről van szó, amellyel meg kellene értetnünk, hogy a megszállt ország zsoldos urai nem humanitárius okokból segítettek rajtuk, hanem a saját
hatalmi bázisuk megteremtése céljából. Ha nem így lenne, a közvagyonból nekik is
jutott volna a 89-es „rendszerváltás” során, s ma nem élnének a szegénység és nyomor árnyékában. A korábbi érdemeik folytán egy részüknek vagy leszármazottaiknak esetleg jutott is, ők a lekötelezettek, velük nincs dolgunk. Egy bizonyos
részük nem a munkaszeretetről és egyenes gerincről híres, velük sincs dolgunk.
Azon harmaduk azonban, amely hosszabb távon családban és közösségben gondolkozik, közénk tartozhatna. Nekik érdemes elmondanunk, hogy 45-ös felemelkedésük indokolt és jogos volt, s hogy bármilyen demokráciában törvényszerűen bekövetkezett volna. A Szovjetunió megszállta kemény, majd puha diktatúrában azonban
ez úgy történt, hogy közben milliókat fosztottak meg jogos tulajdonuktól, sokukat az
életüktől is. Az egyenlő munkáért egyenlő bért úgy oldották meg, hogy nyolcadtized részét fizették annak, amit nyugaton fizettek (hová tűnt a különbözet?). Továbbá úgy oldották meg az életszínvonal-emelkedést, pontosabban a -csökkenést, hogy
ma már 60–80 Mrd dollár adóssággal van jelenünk és gyermekeink jövője megterhelve.
A mának szóló tanulság, hogy az egész nemzetre kiterjedő szociális érzékenység az érdekegyeztetésből adódó egységtörekvések szerves része, amely
nélkül nincs sikeres politika.
5.6. A rendszerváltás.
„Egy lépés előre, kettő hátra”
Rendszerváltás? A szovjet megszállás megszűntével, az „átkos” formaruha
levetésével hosszú évszázadok után újra függetlenség, s a nyugati tőkés országok
mintájára demokrácia, gyarapodás, jólét?
A szovjet megszállás megszűnt, a 40 éves formaruha levetve, divatossá átalakítva, csaknem változatlan személyekkel. Gyarapodás, jólét helyett egy hártyavékony dúsgazdag réteg, s több mint a lakosság fele a szegénységi szint alatt, de
milliós léptékben terjeszkedik a nyomor is. A demokrácia külső jellemzői, a díszletek elkészültek, miközben az idősebb generáció tanúsága szerint:
– a tömegek átlag-életszínvonala alulmúlja a Kádár-diktatúra alatti szintjét;
– a létbiztonság, a munkalehetőségek lényegesen rosszabbak a korábbinál;
– a demokrácia védőhálói egyre ritkábbak, lényegében nem működnek;
– a közbiztonság jelentősen romlott a korábbihoz képest;
– a bűnüldözés és igazságszolgáltatás szintén alulmúlja a kádári szintet;
– a gyereknevelés, lakáshoz jutás, iskoláztatás, továbbtanulás esélyei lényegesen romlottak;
– a kultúra, közművelődés színvonala még a korábbi szinthez képest is csökkent;
– a kibontakozás lehetősége a többszörösére növelt adósságállománnyal a
ködös jövőbe vész.
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Vagyis, a történelmi tapasztalat szerint lomtárba jutott, szinte mindenütt
életképtelen szocializmus, pontosabban bolsevizmus helyett ránk szabadítottak olyan demokráciát, amely a demokrácia keretein és a szovjet kivonuláson kívül csaknem az összes jellemzőben alulmúlja a fejlődés- és életképtelen Kádár-korszak megfelelő jellemzőit. Pontosabban, nem mindenki számára múlja alul! Létezik egy hártyavékony, néhány század százaléknyi multimilliárdos réteg, holdudvarában egy néhány tized százaléknyi multimilliomos (néhány százmilliós vagyonú) réteggel és talán 15–20%-nyi „nyertessel”, akiknek szintén sikerült meglovagolni az átállást. 30–35%-ra becsülhető
azok száma, akiknek életszínvonala nem romlott, s legalább 50% azoknak a
száma, akik számára a rendszerváltás a veszteséggel egyenlő. Mi ez, ha nem
a demokrácia lejáratása és ezáltal a korábbi diktatúra felértékelése a lakosság
többsége számára?
Mindez persze nem véletlen. Az első két csoport túlnyomó többsége
ugyanis olyan, különleges anyagból gyúrt embertípusból származik, amely a
szabadság, testvériség, egyenlőség jelszavát, ha kellett, erőszakkal, ha kellett
bikacsökkel verte az emberek fejébe. Arra azonban mindig vigyáztak, hogy
feltétlenül egyenlőbbek legyenek az egyenlőknél (ingyen villa vagy luxuslakás, ellenőrizetlen nagyságú prémium, szolgálati autó, külföldi luxusutak,
vadászatok stb.). S amikor a világszocializmus összeomlott, a romok alá
megint mások kerültek. Undorító metamorfózison mentek át: kapitalizmus-,
tőke, NATO-, amerika-, imperializmus- stb. gyűlölőből NATO- és amerikabaráttá, sőt a monopolkapitalizmus, globalizmus szálláscsinálóivá, kiszolgálóivá, jól fizetett lakájaivá, dúsgazdag kapitalistává váltak. Másfél évtized
távlatából összeáll a kép, hogy mi is történt valójában. A lehangoló és egyúttal vérlázító gazdasági tabló áttekintésekor Mándoki Andor tanulmányaira
támaszkodunk, amelyekben Mándoki Andor saját kutatási eredményei és
következtetései mellett, többek között Drábik János, Nagy Pongrác és
Síklaky István munkáit teszi hozzáférhetővé a széles nagyközönség számára.
A témakör teljességre törekvő megismerése szempontjából nélkülözhetetlen
Csath Magdolna, Gidai Erzsébet, Bogár László, Csaba László, Lentner Csaba, Lóránt Károly, Matolcsy György, Varga Mihály és mások ez irányú tevékenységének és persze a KSH kiadványainak tanulmányozása.
– Az eladósodás a 70-es években kezdődött, olyan hitelfelvételekkel, amelyek
nem voltak sürgetőek, nem voltak megalapozottak. A hiteleket, ki tudja miért,
magánbankoktól vették fel, jóllehet minden bankár tudja, hogy a magánbankok
nehezebben kezelhetők, mint az állami hitelezők. A hitelek felhasználásáról nincs
kimutatás, csak sejteni lehet, hogy egy részét felélték, egy részét tovább adták a
Nagy Testvér felé, áldozatként a proletár világforradalom oltárára. (Épülhettek
volna belőle autópályák, árvízvédelmi töltések, Duna-Tisza csatornák stb., s akkor
ma látnánk az értelmét.) Talán egy kisebb része rekonstrukciókra, esetleg beruházásra fordítódott.
– Különös, hogy a Pénzügy Minisztérium 1975 körül megszüntette a Központi Statisztikai Hivatalnál az állami vagyon nyilvántartását. Vajon miért?
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– 1989-ben a Pénzügy Minisztérium az ország vagyonát 1800 Mrd Ft-ra értékelte (2000 Mrd Ft nemzeti jövedelem mellett). Sokak szerint ez erősen alábecsült érték, a reális érték legalább 4000–5000 milliárd Ft-ra tehető.
– Kornai János professzor a rendszerváltásnál az állami és magánszektor egykét évtizedes együttélését, a duális gazdaságot ajánlotta. A fokozatos liberalizálást
és az állami tulajdon lassú értékesítését javasolta, az államadósságok törlesztésével
egybekötve. „Semmi sem indokolja, hogy kevés pénzért kiárusítsuk a nemzeti
vagyont” – írta. Szociálpolitikai intézkedésként a népességet sújtó infláció leszorítását ajánlotta: „Az infláció nem természeti csapás, hanem azt a kormányok és a
mögöttük álló politikai erők hozzák létre, és ugyanezek képesek leállítani.” Miért,
hogy csaknem az ellenkezője történt?
– Nagy Pongrác, neves közgazdászunk – külföldi tapasztalatok alapján –
Kornai professzoréhoz hasonló diagnózist és terápiát javasolt: fokozatos, reális
áron történő privatizálást, a bevételekből adósságrendezést, az állami szektor
egyes, válságban lévő iparvállalatainak rendezését. Építeni akart a munkaerő jó
minőségére, az általánosan jó vállalkozási kedvre (az egy főre jutó bruttó hazai
terméket a hivatalos 2600 USD helyett 6000 USD-re becsülte). Javaslataiból
vajmi kevés valósult meg. Miért?
– Hieronymi Ottó szerkesztésében 12 külföldi és külföldön élő magyar
szakember tanulmánya is segíteni akart az országnak. A szociális piacgazdaságot, a Németországnál és több nyugati országnál bevált megoldást javasolták.
Javaslatot tettek az infláció megfékezésére, az adósságcsökkentő program bonyolítására, a privatizáció és a külföldi tőke bebocsátásának szempontjaira: a
nyereségből újra befektetés, versenyképességünk javítása, exportnövelés stb.
Javaslataikat mellőzték. Miért?
A Kék Szalag Bizottság ajánlásait 20 kiváló külföldi és hazai szakember fogalmazta meg. Különösen a kisvállalkozások hitelkedvezményekkel segítését
tartották fontosnak. A külföldi tőkének csak erős mérlegelés után szabad adókedvezményt biztosítani – vélték. Az adósság csökkentésnek a jövő szempontjából nagy fontosságot tulajdonítottak. Az infláció leszorítására erős, stabil pénzt
sürgettek. A privatizációnál a hazaiak esélyének megteremtésére hitelkonstrukciót javasoltak, beleértve a munkástulajdon alkalmazását is. Javaslataikból alig
valósult meg valami. Miért?
A kiváló, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező közgazdászok (30–35
fő) javaslataival szemben a jelszó: „Liberalizáció, privatizáció, dereguláció”
és add Uramisten azonnal. Mert, hogy „az államnál bárki jobb tulajdonos”!
Csakhogy a gyatrán, hozzáértés nélkül vezetett államnál van jobb állami
megoldás is: a megfelelő szaktudással, gyakorlattal és felelősséggel vezetett
állam és állami vállalat. Jó példa erre Írország, Törökország, Finnország, Malaysia, Szingapur és más Távol-Keleti országok esete. Másrészt, mire megyünk vele, ha a privatizált vagyont a tőkés szinte kizárólag a saját javára
működteti. Ha nem így történt, akkor hogy lehet, hogy az új gazdaság nem
produkál többet, mint a régi, s a másfél évtized alatt jelentősen nőtt a belső és
külső adósság?
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Talán úgy, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező közgazdászok javaslata helyett olyan kapitalizmust valósítottak meg, amely a második világháborús óriási veszteségek után 40 év alatt verejtékkel összehozott állami vagyont,
egy bulldózerszerű lerombolás után, előrelépés helyett: „...tért vissza a 19. századi, és a 20. század folyamán már soha nem alkalmazott, sőt mindvégig megtagadott önszabályozó piaci modellhez” (Berend T. Iván).
Talán úgy, hogy a „rendszerváltásnál” a nemzeti vagyon többségét messze értéken alul elherdálták. Bagóért „kiközvetítették” egyrészt piacszerző külföldi cégeknek, amelyek a hazai cégekkel szemben adókedvezményben részesültek, viszonylag kevés létszámmal dolgoznak és a nyereséget kiviszik az országból. Másrészt kéz-kézen a volt nomenklatúra szerezte meg az állami vagyon egy részét.
Vezetőkészségük, tudásuk, tapasztalatuk, erkölcsi színvonaluk és a közösséghez
való viszonyuk miért is javult volna a képviseleti (szocialista-saját) tulajdon kontra
tőkés-saját tulajdon átalakulás során? Hogy is történt a privatizáció?
1. Állami vagyonleltár 1975 óta nem készült, új leltár elkészítését nem tartották fontosnak.
2. A vámokat idő előtt liberalizálták, rászabadítva a sérülékeny magyar gazdaságra a tőkeerős, versenyképes, sok esetben államilag is támogatott külföldi
versenytársakat.
3. Az ÁPV RT. állam lett az államban, esetében a közbeszerzési, államháztartási
és köztisztviselői, közalkalmazotti, számviteli és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve tárgyú törvényeket még az országgyűlés hatásköréből is kivonták.
4. Utólag jól látható, hogy a messze „nem etikus, de jogszerű” privatizációhoz
„ügyesen” megszerkesztett „kiskapus” rendeletekre és törvényekre volt szükség.
Erre is akadtak vállalkozók.
5. A jövő szempontjából fontos privatizációs vezérfonal nem készült, ami a
minimálisan megtartandó vállalatokat rögzítette volna, s ami a gazdaság későbbi
fejlesztésének alapját képezte volna.
6. Minisztériumi vagy egyéb állami ellenőrző szerv a privatizációt nem ellenőrizte, a vállalatok szabadon garázdálkodhattak a javakkal. Meg is tették.
7. A vállalatokat eladósították, pl. felesleges hitelfelvétellel.
8. A termelést veszteségessé tették, pl. drágább nyersanyagvásárlással. Ebbe az
állam is besegített a támogatások és hitelek elvonásával, valamint a társasági törvény adta lehetőségekkel. A vállalati nomenklatúra és a felsőbb vezetés tökéletes
érdekazonosságáról, összhangjáról van itt szó.
9. A vállalati vagyont leértékeltették (drágán dolgozó „szakértő cégek”),
majd méregdrágán külföldi cégekkel megvizsgáltatták („átvilágították”).
10. Az eladósodott, leértékelt, veszteséges céget eladták. Egymás között, a
„kapcsolati tőke” segítségével vagy mesés közvetítési díjakért külföldi cégeknek
(a vételár gyakran másodlagos szerepet játszott).
11. Ha a vétel meghiúsult, jöhetett a felszámolás (a Cégbíróságnak megfelelt
bármilyen, akár hamis számla is). A vállalat vagyonát elherdálták: gyakran használható gépeket, berendezéseket adtak el hulladék vasként, anyagokat, összetört
műszereket hordva ki a szeméttelepre.
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12. Megszüntettek termékcsoportokat, majd ugyanezeket a megszüntetők kereskedelmi cégei importálták az országba, elképzelhető, hogy milyen nyereséggel és mekkora veszteséget okozva az országnak.
13. Az anyagi kár mellett elkeserítő és szívet szorító a járulékos kár. Másfél
millió munkahely szűnt meg, családok százezrei zuhantak bizonytalan helyzetbe a
túl gyors és sok esetben indokolatlan privatizáció miatt. Jól képzett műszakiak tízezrei vesztek el az ország számára, szakmai tudásuk megsemmisült: lényegesen
alacsonyabb munkakörbe csúszva, munkanélküli segélyre szorulva, előrehozott
nyugdíjba menekülve és idegileg nem bírván elviselni a csapásokat, számosan a
temetőbe hátrálva.
A gyászos eredményekről mindenki tud. Eladtak alapvetően fontos iparágakat, mint pl. a valamivel korábban korszerűsített növényolajipart, a cukoripar
túlnyomó többségét, olcsón szabadultak meg a Tungsramtól, az energiaipartól,
„jobban” (és drágábban) üzemelnek a vízművek is idegen kézben.
A privatizáció mértéke példa nélküli, még a volt szocialista országokkal öszszehasonlítva is. A feldolgozóiparban a hazai részesedés már kevesebb, mint
40%. Ennél még Latin-Amerikában is jobb a helyzet, csak Afrikában rosszabb.
Egyes iparágaknál a külföldi részesedés 80% körüli. Megérte? Mit hozott ez a
csaknem végkiárusítás?
A külföldi cégek:
– kisebb létszámmal dolgoznak;
– elszipkázzák a legjobb munkaerőt, de a bérek csak mérsékelten jobbak;
– adókedvezmény miatt kevesebb az állam adóbevétele;
– a hiányzó adót a hazai vállalatokon hajtják be, tovább rontva versenyképességüket;
– jelentéktelen nyereséget vallanak be;
– a nyereség többségét kiviszik az országból, nem itt fektetik be;
– működésükkel növelik a külkereskedelmi deficitet.
A hazai privatizált cégek? Tisztelet a kivételnek: tőkeszegények, műszaki
fejlesztésben nehezen tudnak lépést tartani. Vezetésben, irányításban, ötletgazdagságban többnyire konzerválták a „szocialista” színvonalat, ami nem is csoda,
hiszen mitől állt volna elő lényeges mértékű emelkedés a szellemi, technológiai,
az erkölcsi és a szociális színvonal terén?
Összességében a privatizáció során az ország vagyonvesztését 60–70%ra becsülik. Ez olyan veszteség, amely családonként – a családok létszámától függően – egy szerény lakás, egy kényelmes lakás vagy akár egy kertes
családi ház értékének felel meg. A rögtönzéssel kialakult külföldi-hazai
tőkés gazdaság teljesítménye halovány, mert az adósságállomány nő, új
munkahelyek teremtése akadozik, kb. egymillió (hivatalos + rejtett) munkanélküli van, az infláció még mindig magas, a szegények aránya feltartóztathatatlanul nő, az életszínvonal (megélhetés, lakáshoz jutás, egészségügy,
oktatás stb.) csökken.
Az adósságállomány a privatizáció és a „rendszerváltás” ellenére nem hogy
csökkent volna, hanem nőtt. A privatizációs bevételekből – az említett 35 kiváló
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közgazdász javaslatának megfelelően – legalább az adósságterheket kellett volna
csökkenteni. (Egyes szakértők szerint a sietség nélkül, megfelelő alkuval végrehajtott privatizáció esetén már a teljes összeget törleszteni lehetett volna.) Az
adósság 1990-ben 21 Mrd USD volt.
Az átállás megkönnyítése céljából javasolták a szakértők az adósság tárgyalásos
rendezését is. Jó alkalom lett volna erre az NDK-s turisták és menekültek átengedése
utáni, Kohl kancellárral folytatott tárgyalások időszaka (Kohl és az NSZK ekkor
még az egyesítés előtti eufórikus légkörben élt) A hazai bankárvilág ellenezte az
adósságcsökkentés kérését vagy az átütemezést, a kérdés felvetőit nemzetietlennek,
a nép ellenségeinek nevezték. („Az adósságot pedig fizetni fogjuk, még ha tönkremegy is belé az ország.” Könnyítés helyett felmerült azon erkölcsi kötelesség kérdése is, hogy még nekünk kellene támogatni a szegényebb országokat…). A kérdés
vizsgálatára nagyjából azon személyek kaptak megbízást, akik korábban a hiteleket
felvették. Javaslatuk előre borítékolható volt.
S mit bizonyít a nemzetközi gyakorlat? 1982 és 1997 között 68 ország törlesztését ütemezték át mintegy 1000 Mrd dollár értékben. 1989 és 1997 között 33 ország
részesült adósság csökkentésben 123 Mrd értékben, köztük Lengyelország is. A
Világbank álláspontja ezzel kapcsolatban: „A nem hitelképes országok hitelképessé
válhatnak, ha újra tárgyalják adósságukat a bankokkal.” A nemzetközi tapasztalatok
szerint az adósságkönnyítés nem riasztja el az érkező működő tőkét. (Lengyelországban az adósság-elengedés után 1,5 Mrd dollár beáramlás volt megfigyelhető, az
előző évi 3,4 Mrd dolláros forráskiáramlással szemben. De mindennél többet mond
Lengyelország jelenlegi helyzetének megismerése.) A sajátságos módon magánbankoktól felvett hitel kétségkívül nehezítette a könnyítés elérését, de az ország
nehéz helyzetben volt, az akkori 1,5 Mrd dollárnyi éves törlesztési összeg jól jött
volna munkahelyteremtő beruházásokra. Felvetődik a hitelezők felelőssége is a
túladósodásért, nem beszélve a hitelfelvevők anyagi és erkölcsi felelősségéről. Hogy
lehet, hogy empátiájuk mégis a hitelezők oldalára állította őket, s meg sem kísérelték
az adósságkönnyítést?
Találtak maguknak, s megbízóik számára elegánsabb, „szociálisan érzékenyebb”
megoldást, a „felfelé/kifelé hajbókolok, lefelé taposók elv” szellemében. Ilyen magasra úgysem hallatszik a plebs segélykiáltása, különben is van gyakorlata a nyomorúságban. Jöhet a kereslet-visszafogás fiskális, jövedelem- és pénzpolitikája, s mi
hátra dőlhetünk bársonyszékeinkben. S jött. Rövidesen megszűnt másfélmillió munkahely, a havi nettó átlagkereset 1989 és 1996 között 24%-kal, az átlagnyugdíj 31%kal csökkent. A fogyasztói árindex 1989–97 között 584%-ra növekedett. Az ország
nyomorgott, az adósságszolgálat, az adósságszivattyú működött, s miközben a Bokros-csomag terhe alatt nyögött a lakosság, a közösségi eszmét, az egyenlőséget korábban furkósbottal népszerűsítők megkaparintottak, amit csak lehetséges volt. Ma
már a Világbank szakemberei is állítják, hogy a Bokros-csomag „súlya” erősen túlzott volt: 9%-kal leértékelték a forintot és bevezették a csúszó leértékelést. Az importra 8%-os védővámot vetettek ki. Korlátozták az átlagkereset és bértömegnövekedés mértékét. A költségvetési intézmények támogatási összegének 3%-át
zárolták. Megszüntették a gyermekgondozási díjat, ezután a családi pótlékkal együtt
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csak rászorultság esetén járt. Megszüntették a fogorvosi és szanatóriumi kezelés
ingyenességét és az egyetemeken tandíjat vezettek be. Beavatkozásra már korábban
is szükség lett volna, de ez az embertelenül kegyetlen fékezés a rendszerváltás veszteseinek óriási tömegeit kétszerezte meg.
Szociálisan érzéketlen és igazságtalan lépés volt, mert az inflációt szabadította a
nagycsaládosokra, nyugdíjasokra, munkanélküliekre és kis keresetű munkavállalókra. („Az infláció nem természeti csapás” mondta Kornai professzor – „azt a kormányok és a mögötte álló politikai erők hozzák létre.”) A bérek 2 év alatt 17%-kal
estek, a tőkejövedelmek közel 40%-kal emelkedtek. A nyugdíjakban 98-ig mintegy
18%-os lemaradás keletkezett. Növelték az importot, a vállalkozások hitelkereteit
csökkentették, a beruházások zsugorodtak, az export csökkent, a belföldi piac szűkült, a gazdaság a tömegekkel együtt tántorgott a tehertől.
S micsoda véletlen egyezés az un. rendszerváltással: a legzsírosabb 10%, a „gazdasági elit” tovább hájasodott, miközben a lakossági és állami szférából az üzleti
szektorba szivattyúzás révén a tömegek nyomorogtak. Ez lett volna jelszó: „Világ
proletárjai, egyesüljetek!”? Szépséghiba, hogy nemcsak a proletárok, hanem a középrétegek és a parasztság széles tömegei is erre a sorsra jutottak. Tévedés ne essék,
beavatkozásra szükség volt. Senki nem vitatja pl. a 8%-os vámpótlék, egy 4–6%-os
forintleértékelés, vagy a támogatások és bértömeg növekedés korlátozását, de a
szociális dorongok, a gazdaság lefékezése (beruházások, kis- és középvállalkozások
támogatása) és az infláció ilyen mértékű felpörgetése indokolatlan lépés volt. Adósságkönnyítésre még ilyen nehéz helyzetben sem gondoltak.
Adósságkönnyítés azóta sem került szóba. Kamatok formájában a felvett hitelek
többszörösét fizettük ki, s közben a gazdaság helyben járása vagy leengedése következtében, további hiteleket veszünk fel. Az ördögi kör folytatódik, hiteleket veszünk
fel, hogy mindenben megfeleljünk a hitelezők jóindulatának. S ha még nem lenne
elég nagy a teher, a bankvezérek tesznek rá még néhány lapáttal. Mint például a
költségvetésnek a Magyar Nemzeti Bankkal szemben fennálló kamatmentes, lejárat
nélküli forintadósságának devizaadóssággá minősítése esetében, amelyet „adósságcserének” neveznek. A kezdet az MNB által a Kádár-korszakban felvett 1 millió
dolláros hitel volt, amelyet az MNB a költségvetésnek, részben vállalatoknak tovább
kölcsönzött Ft-ban (árfolyamváltozás miatt nagy kockázattal!).
A valóban bekövetkező árfolyamváltozások, leértékelések folytán keletkező, a költségvetéssel szembeni kamatmentes, lejárat nélküli tartozásnövekedést egy pro forma MNB számlán tartották nyilván. Ez a tétel a forint
sorozatos leértékelése folytán 1990 végére 519 Mrd Ft-ra, 1995 végére pedig
2023 Mrd Ft-ra (14,5 Mrd dollárra) nőtt. Ez az összeg egyszerű könyvelési
tétel volt az MNB mérlegében, a magyar gazdaságot nem érintette, mert kamatmentes és lejárat nélküli volt. Miért, miért nem 1996-ban a kormány és a
Nemzeti Bank 500 Mrd-ot állampapírrá, 1997-ben 1563 Mrd-ot a költségvetésnek a Nemzeti Bankkal szemben fennálló devizaadóssággá minősítette,
aminek következtében az államháztartás kamatozó adóssága 1995–97 között
50%-ról 67%-ra nőtt és a további években évi 200 Mrd-os nagyságban terheli
a társadalmat.
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Napjainkban a magyar társadalmat terhelő összadósság (külső, belső, állami,
nem állami, bruttó) 80 Mrd dollárra emelkedett. Ebből:
– a belső adósság: 27 Mrd USD (8000 Mrd Ft);
– a nem állami szektor tartozása: 39 Mrd USD;
– a bruttó államadósság: 14 Mrd USD;
– a nettó államadósság: 3–4 Mrd USD.
Az állami tartozás után úgy fizetünk adót, hogy az állam beszedi az adókat
és annak csaknem a felét átutalja kamat, esetleg törlesztés formájában.
A nem állami tulajdonos (aki átvállalta az államadósság törlesztését) áttételesen késztet adófizetésre, mert törvényesen ráterheli kamatterheit a terméke
árára és kevesebb adót, s kevesebb munkabért fizet.
A belső adósság főként a bankok konszolidálásából keletkezett. A módszer
egyszerű. A magasan képzett és még magasabban megfizetett banki vezetés
(hogy ne jelentsen kísértést a pénz!) tömegével „helyez ki” – ki tudja, milyen
alapon – a hiteleket, amelyek sajátságos módon, tömegével rosszul sikerült kihelyezések voltak, a hitelt elfelejtik visszafizetni. Sebaj, az állam pótolja, feltöltés,
államkötvény formájában. Csak emlékeztetőül: Agrobank, Hitelbank, Budapest
Bank, MBFB, Postabank, Central Kredit Wechselbank (Bécs), K end H Equitis
és amiről még nem tudunk. Felelősség? Felelősségre vonás? S hová kerültek az
elsinkófált 10 milliárdok?
Az adósságkönnyítés ma is a gazdaság archimedesi pontja lehetne. Mára hitelezőkké elsősorban német állami érdekeltségek váltak (pl. betegbiztosító), akiknek a magyar hitel tőkéjük néhány százaléka. Egy átütemezés nem lenne számukra megrendítő hatású. A magyaros büszkeség (vagy egészen más?) azonban
ezt nem engedi. Jöhet a magasabb infláció vagy a rejtett munkanélküliség és a
romló életszínvonal.
Az inflációval egy évtized alatt sem tudott megbirkózni a rendszerváltott
nomenklatúra-garnitúra. Trianon és a II. világháború borzalmas veszteségei után
ez néhány év alatt sikerült. 27 országgal végzett összehasonlítás alapján hazánkat csak Románia és Mexikó előzte meg. Nagy Pongrác kutatásai azt támasztják
alá, hogy az 1988–92 és 1992–96 közti infláció rosszul értelmezett, mesterségesen gerjesztett infláció volt. Az 1988–92-es 153%-os árszintemelkedés az ÁFA
bevezetése, a rögzített árak feloldása, az ártámogatások leépítése, a kőolaj árának emelkedése és három országos aszály miatt következett be. Ez korrekciós
lépésként legfeljebb a pénzmennyiség kellő mértékű emelését igényelte volna, a
kormányzat azonban beavatkozott és kereslet-visszafogó politikával súlyos válságot idézett elő.
Az 1992–96 közti 130%-os árszint növekedésének oka a gazdaság gyors és kíméletlen szétveréséből adódó belföldi kínálat visszaesése volt, amit drága és rossz minőségű importtal pótoltak. A kormány az okot a kereslet előfutásban vélte megtalálni,
ezért a belföldi áruk és szolgáltatások kínálatának visszaszorítását szorgalmazta. Helyesebb lett volna kínálatbővítő és mérsékelt keresletösztönző politikát alkalmazni.
Az 1988–1996 közti inflációs politika a jól megszervezett előprivatizációval
és privatizációval maradandót alkotott: egy mérhetetlenül igazságtalan jövede189

lemelosztást, a kevesek paradicsomát és sokak poklát. A létbizonytalanságot,
munkanélküliséget, a durva életszínvonal-csökkenést.
A munkanélküliség másfélmillió munkahely megszűnésével kb. 1 milliós szinten stabilizálódott, miután a hivatalosan nyilvántartott 650–750 ezer munkanélküli
mellett egy részüket néhány év után már nem tartották nyilván, más részüket pedig
előnyugdíjazták, illetve rokkantsági nyugdíj kategóriába menekítették. Utóbbit bizonyítja, hogy míg 1989-ben a nyugdíjas korúak számához képest még csak 100 ezerrel volt több a nyugdíjasok száma, 1999-ben már 800 ezerrel többen voltak. Vagyis
a nyugdíjasok megrövidítésével, azok terhére „oldották meg” a hivatalosan kimutatott egy számjegyű munkanélküliek gondját, palástolva a gazdaság felfuttatásával, a
munkahelyek teremtésének hiányával kapcsolatos tehetetlenséget.
Így Magyarországon 100 aktív dolgozóra 152 nem aktív személy jut, ami a
világrangsorban az utolsó előtti helyet jelenti. A sorban egyébként Svájc az első
80 fővel, régebbi vetélytársunk, Csehország is megelőz bennünket 98 fővel.
Az életszínvonal visszaesése a lakosság több mint kétharmadánál, az élet szinte
minden területén tapasztalható. Ami nem is csoda, hiszen 10 év alatt 65 Mrd dollár
ment ki az országból. A létminimum-számítások szerint az ország lakosságának
több mint a fele szegény, de jelen van már és terjed a nyomor. Tény, hogy ezen a
téren „sikerült” a szocializmus alacsony átlagszínvonalát messze alulmúlni, sőt a
szegényebb rétegeknél a „hárommillió koldús”-énál is rosszabb a helyzet.
A lakosság leggazdagabb 10%-ának és a legszegényebb 10%-ának aránya
1989-től 12–13-ra nőtt, ami után már csak Dél-Amerika, Oroszország és Ukrajna
következik az arány 15–17 értékével. Nyugat-Európa demokráciáiban ez az
arányszám 6–8, a skandináv országokban 5–7.
A háztartási energia, a víz és a csatorna költségei a 1989. évi költségekhez
képest 15–20-szorosára emelkedtek, ma is növekvő irányzatot mutatnak.
A szegényebb rétegek napi tápanyagfogyasztása legalább 12–15%-kal
csökkent, az ország legalább egyharmadában legfeljebb emlékként él az üdülés.
A lakosság egészségi állapota katasztrofális: dobogós helyen vagyunk a szív- és
érrendszeri megbetegedésekben, a rákban, az öngyilkosok számában, az alkoholbetegek számában. Növekszik a kábítószer-fogyasztók száma. Utolsók között vagyunk ugyanakkor a lakosság átlagos élettartamát tekintve, hiszen az átlagos élettartam a férfiaknál 66 év, a nőknél 72 év. S hogy mi vár még ránk? Elérhetetlen gyógyszerárak? Szegénykórházak?, Persze mézes-mázos szavakba csomagolva.
A házasságok száma drasztikusan visszaesett, így is minden második házasság
válással végződik. A gyermekáldás nem kívánatos, a népszaporulat Európában az
utolsók között van. Az ország lakossága 1989-től több, mint 600 ezerrel csökkent.
Az oktatás az aknamunka kereszttüzében áll: a nemzetközi összehasonlításban
másfél évszázad óta élvonalbeli helyet biztosító oktatási rendszerünk olyan korszerűsítési kampányoknak van kitéve, hogy a régen osztatlan osztályokban is megtanult írás-olvasás-számolás ma csak szülői és különórás besegítéssel megy. A
tanár-diák viszony felbillentésével, a diákság „emberi jogainak” felnagyításával
már nincs tehetségtelen diák, csak hülye tanár. A tanító- vagy tanárverés egyre
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gyakoribb eset, s törvénytervezet készült arról is, hogy a tanító vagy tanár csak a
tanuló engedélyével közölhet információt (a tanulóról) a szülővel.
Az esélyegyenlőségről ne is beszéljünk, a Kádár-rendszerhez képest a továbbtanulási esély tizedére esett. Iskolákat szüntetnek meg a nagyobb profitra vadászva,
kisdiákokat utaztatnak a körzetiesített iskolákba. Kevés a kollégiumi férőhely, s a
zömében kiskeresetű családoknak a megélhetés is nagy probléma, az egyre drágább
továbbtanulás a gazdagok kiváltsága. Mint Marx idejében.
Mit hozott hát a „rendszerváltás” a szovjet kivonulással létrejött függetlenség, s a demokrácia kereteinek kialakulása mellett? Olyan igazságtalan jövedelemelosztással jellemezhető vad-kapitalizmust, ami ellen Marx felemelte a szavát és kidolgozta elméletét. S amit Berend T. Iván is nevén nevezett. Csupán
abban tévedett, hogy nem Magyarország tért vissza a 19. századi, megtagadott
önszabályozó modellhez, hanem:
– azok, akiknek nem volt elég a szocializmusban az „egyenlőbbek” extra jóléte;
– azok, akiknek nem volt elég a privatizációban megszerzett préda;
– azok, akiknek ma sem elég a zsákmány, folyamatosan működtetik a zsákmányszivattyút;
– azok, akiket nem érdekel és soha nem is érdekelt mások nyomora.
S persze azok is, akik nevünkben hagyták „megvezettetni” magukat, s gyanútlanul vagy tudatosan engedték az országot a szocializmus szürke egyenlősége
után a dél-amerikai modell felé terelni. A kisszámú dúsgazdagok és a mérhetetlenül és igazságtalanul elszegényedett tömegek banánköztársasága felé. Akik
engedték a demokráciát megcsúfolni, lejáratni. Kérdezzük csak meg a tömeget,
hogy a diktatúrában vagy a demokráciában volt-e nagyobb a közbiztonság, jobb
a közlekedés, nép- és ügybarát a sajtó, volt-e csaknem büntetlen „bankkonszolidáció”, olaj-, szesz-maffia köddé vált vonatszerelvényekkel, lakásmaffia
és még hosszan folytatható a sor.
Mi ez, ha nem a demokrácia megcsúfolása? Miért házasítják nekünk össze a
szocializmus primitív, agresszív, egoista, vagyis hátrányos elemeit a kapitalizmus leghátrányosabb, elavult, vad-kapitalista elemeivel? A válasz rövidre fogható. Ez felel meg a legjobban a hazai nomenklatúra-„arisztokrácia” és a globalista
nemzetközi pénzvilág érdekeinek.
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6. fejezet
A NEMZETI OLDAL BIZTOS ÉS LEHETSÉGES VÁLASZTÓI
(a 3. évezred elején)
Miért lenne (van!) nagy szükség a nemzeti érzelmű magyarok minél pontosabb,
akár számítógépes jellegű feltérképezésére? Keressük őket, mert a választások tapasztalatai szerint igen nagy szükség van rájuk. Úgy tűnik, hogy a magyar társadalom választások alkalmával két, egymással körülbelül azonos fél Magyarországból
áll, s a választást – bizonyos átszavazások révén – a felek felváltva nyerik.
A választások alkalmával döbbenünk rá, hogy kevesen vagyunk. Legalábbis
a cselekvők, a választáson és a közéletben résztvevők. Pedig a nemzeti oldal
célkitűzéseinek eléréséhez mind a parlamenti harcokban, mind a közéletben
kétharmados többségre lenne szükség. Ami a lehetőség szintjén megvan, csak
meg kell találni az „elveszetteket” és mozgósításuk kulcsát.
Magyarországon a szavazásra jogosultak száma 8 millió körül van. Az eddigi
választásokon sorrendben 1990-ben – 64%, 1994-ben – 68%, 1998-ban – 76% és
2002-ben – 71% volt az első fordulóban megjelentek számaránya, vagyis az
állampolgárok 30–40%-a távol tartotta magát a szavazástól. A 2002-es választási
eredmények alapján – figyelembe véve a Centrum Párt által megtévesztetteket és
egyéb körülményeket –, közvetlenül a választások után a politikai erőviszonyok
számokban az alábbiak szerint vázolhatók:
– MSZP, SZDSZ és Munkáspárt: 2, 75 millió;
– FIDESZ és a jobboldali pártok: 2, 65 millió;
– távolmaradók: 2, 60 millió.
A 2/3-os többséghez nyilvánvalóan a távolmaradók népes táborából lehet meríteni és kisebb részben azon baloldali szavazók megnyeréséből, akik ingázó
szavazóként csapódtak oda. Akik hosszabb távon a család, haza, nemzet értékrendet követnék, egy valóban szociális piacgazdaság keretében, de hamis ígéretekkel alaposan „megvezették” őket. A középen állók többségét azonban – minden bizonnyal – az érdekközpontú individualisták alkotják, akiket az ígéretek, a
nyerési „valószínűségek” mozgatnak elsősorban.
Mindazok egy táborba tartoznak, akik a jelenlegi, magyarságot veszélyeztető
helyzet megváltoztatására törekednek. Ez a veszély létezik, ez a veszély nő, s
csak azok számára jelentéktelen, akik szívesen látnák a magyarság metamorfózisát, akár megsemmisülés formájában is. A veszély nagy, hiszen:
– a magyarság száma évente egy kisváros lakosságának számával csökken;
– a házasságkötések száma ezer lakosra csak 4,4% (89-ben még 6,4% volt);
– a terhesség-megszakítások száma 100 élve születésre 56;
– az inaktív keresők és eltartottak aránya 37%-ról 47%-ra növekedett s tovább nő;
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– az öngyilkosok számarányát tekintve a világon csak néhány nemzet „előz
meg” bennünket;
– a halálozások száma s a várható életkor tekintetében a legutolsók között
kullogunk;
– a rákos, illetve a szív- és az érrendszeri betegségek listáján viszont vészesen elöl vagyunk;
– a fiatalok közül 30–50 ezer a drogfüggő és 80–100 ezer a rendszeres drogfogyasztó, számarányuk nő. Az alkoholisták száma nagy: a férfiak 21%-a, a nők
5%-a – az irányzat itt is növekvő;
– a társadalom (teljes) mobilitási aránya jelentősen csökkent, a foglalkozási
átörökítés ennek megfelelően erősödött (vezető beosztású és értelmiségi szülőknél a 20 évvel ezelőtti 39%-ról 50%-ra nőtt). A zárt értelmiségi és menedzsercsoportok kialakulása a „kasztosodást” jelzi;
– a jövedelemegyenlőtlenség csak Oroszországban, Ukrajnában és DélAmerikában nagyobb;
Az első jövedelemtizedben (a leggazdagabbak) élők részesedésének és az
utolsó jövedelemtizedben (a legszegényebbek) élők részesedésének (bevételének, jövedelmének) a hányadosa az utolsó évtizedben megduplázódott (12–13szoros, a skandinávoknál 5–7-szeres és a Dél-Amerikai típusú országokban 15–
18-szoros értékével szemben). Ez a szégyenletes eltolódás a reálérték jelentős
csökkenése (a magas infláció) mellett ment végbe, vagyis a kisemberek vállát
terhelte. A „szivattyú” a tömegek elszegényítésével a gazdagok vagyonát növelte. A lakosság többségének – az elit és a középosztály felső része a kivétel – a
részesedése, más szóval életszínvonala csökkent. Miközben egy szűk réteg
aránytalanul, sokszor kétes eszközökkel zsírosra gazdagodott.
– az álbaloldal a lelkeket sem kíméli;
Az internacionalizmusból globalizmusra, ultraliberalizmusra váltva a védekezési ösztön, a nemzeti öntudat erősítése helyett a magyarság számára káros,
idegen életstílust, kultúrát (szubkultúrát) erőltet a kultúrpolitika, a média, a kiállítások, a könyvkiadás és az oktatás útján.
– a rendőrség és az igazságszolgáltatás is a további neo-liberalizálódás holtvágányán halad;
Elvárható lenne, hogy ha egy társadalom nem tud többet adni az embereknek,
akkor legalább – a rendőrséggel együttműködve – védje meg a meglévőt. Torolja meg a köz és az egyén ellen védőket, az élősködőket, akármilyen társadalmi
rétegből származnak is. S mi a gyakorlat? A rendőrség létszámhiánnyal küzd,
gyakran nincs elegendő pénz járműre, üzemanyagra, esetleg lőszerre. Béreik
alacsonyak, pedig korgó gyomorral nem lehet rablót üldözni. Fel-felüti fejét a
korrupció. A bíróságok lassúak, az eljárások nehézkesek, sok a kiskapu, a perek
elhúzódnak. A kiszabott büntetések sem találkoznak a társadalom igényével és
érdekével, ellentétes irányúak a világban egyre több helyen tapasztalható szigorításokkal. A sor folytatható a drogtörvénnyel, a bűnözők „jogainak” túlhangsúlyozásával – szemben a tanúk hiányos védelmével, a kis halak – kontra nagy
halak kezelése közötti arcátlan aránytalanságokkal stb.
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– a gazdasági, egészségügyi, oktatási, kulturális, jog és igazságszolgáltatási
irányzatokat elemezve megállapítható, hogy az irányzat pontosan az ellenkezője annak, amit a nemzeti oldal célkitűzéseiben és gyakorlati politizálásában
helyesnek tart.
A pénz- és haszonközpontú neoliberális politika végállomásként Dél-Amerika
felé halad, a baloldali szavazók „jóvoltából” pedig az un. baloldali érzelmű emberek többségének is érdeke lenne egy ember- s közösségközpontú, valóban szociális piacgazdaság megvalósítása. Ennek reménye csak a nemzeti oldal 2/3-os választási és kormányzati többségének biztosításával lehetséges.
A 21. századi Magyarország társadalom-földrajzi térképén meg kell találnunk azokat a polgártársakat, akiknek lelkivilágában, világnézetében a durva önzés, az ultraliberalizmus és globalizmus helyett a család, a haza, a hagyományok
szeretete, a közösségi érzés, a segítőkészség, egy emberközpontú társadalom a
meghatározó elemek. A következő lépés annak átgondolása, hogy a megtalált,
már sokszor becsapott, félrevezetett emberek hogyan közelíthetők meg, és a
közönyösek vagy ellenünk hangoltak hogyan mozdíthatók ki közönyük védőpáncéljából, s bizalmuk hogyan nyerhető el.
A nézeteikben hozzánk közel állók közül is sokan „rejtőzködnek”, talán a 40
év utóhatásaként, a „ne szólj szám, nem fáj fejem!” életbölcsességet követve.
Nehezíti a megközelítést az is, hogy a nemzeti érzelműek nem egységes tömbökben, hanem a társadalom különböző rétegeiben, elszórtan találhatók.
Megközelítésük és cselekvő erővé alakításuk bizonyos fokú történelmi, szociológiai ismeretet, nagyfokú empátiát és türelmet kíván. Mindehhez legalább
nagy vonalakban tudnunk kell, hogy a társadalomban ki, hol helyezkedik el, az
elmúlt évtized változásai hová sodorták, s hogy milyen érvekkel győzhetők meg.
A tudati változások lassúságát és családon belüli továbbélését is figyelembe
véve, a II. világháborút közvetlenül megelőző időszak társadalmi viszonyaiból
célszerű kiindulnunk.
6.1. A középosztály és az értelmiség
A középosztály (amely az értelmiséget is magában foglalja) a politika, a társadalmi és gazdasági élet irányítási funkcióinak, valamint a tudomány, a kultúra
és a hírközlés „birtoklásán” keresztül alapvető és meghatározó szerepet játszik
minden ország életében. De az értelmiség szerepe nem merül ki ebben. Műveltségénél, képzettségénél, széles látókörénél, áttekintőkészségénél fogva Magyarországon a II. világháború után át kellett, vagy át kellett volna vennie a magyarság, a nemzet jövőjével kapcsolatos általános összetartó, kormányzó, a szellemi
önvédelmet és szellemi irányítást biztosító szerepet, az addig ezt birtokló arisztokráciától és polgárosult nemességtől. Tudjuk, hogy akkor miért nem vehette át,
s tudjuk, hogy helyette egy megszálló hatalom és kiszolgálói rendelték azt alá a
szovjet impérium érdekeinek.
1989 után azonban a lehetőség már fennállt. Az értelmiségiek száma az 1950-es
1,8%-ról 1960-ban 3,0%-ra, 1970-ben 5,1%-ra, 1990-ben 11%-ra és 2000-ben 15%
körülire nőtt. Csakhogy, egyrészt a magyar értelmiség nagyrészt bénult maradt,
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másrészt megmutatkoztak „szerkezeti” problémái is. Döntőnek bizonyult az a születési „rendellenesség”, hogy a magyar középosztály, a magyar értelmiség eredetét és
érdekének motivációit tekintve erősen megosztott. Messzire vezetne annak részletezése, hogy a nagyszerű és talán megismételhetetlen reformkor után, a levert szabadságharcban, illetve az ezt követő Bach korszakban a nemesség, a nemzet színe-java
elpusztult, emigrált vagy önkéntes belső száműzetésbe kényszerült, s az irányító
posztokat egy idetelepített, megbízható, idegen hivatalnokréteg töltötte be. Majd a
Monarchiában ez a polgárságképző folyamat folytatódott, erősödött, s ezzel párhuzamosan a magyarosodási folyamat is. Az elszegényedő nemesség, a dzsentri a
vármegyei irányító posztokon kívül a jogászi és katonatiszti pályákat preferálta, a
többit lényegében átengedte a főként osztrák, német, cseh eredetű családok és – a
valóban liberális bevándorlási törvények következtében – nagy számban betelepülő
zsidóság leszármazottainak. Utóbbiak jelentős szerepet játszottak az ipari vállalkozások, a kereskedelem és az értelmiségi lét egyes területein is. Előfordult persze
népi, plebejus eredetű feltöltődés is, elsősorban egyházi vagy tanítói szinten, de
meglehetősen szerény mértékben.
A Trianon révén megnyomorított országban a középosztályba zsúfolódott az
elszakított területekről elmenekült középosztálybeliek egy része, az előbb vázolt
értelmiségiek és középosztálybeliek megnövekedett száma, valamint a tehetősebb
(városlakó, város környéki, iparos, kereskedő) rétegek iskolázott gyermekeiből
kialakult polgárság. A zsidóság sajnálatos és szégyenletes korlátozása (numerus
clausus, zsidótörvények) nem a magyarság szempontjából kívánatos plebejus értelmiség számának növelése irányában hatott, hiszen a zsidóság korlátozása a
szegények esélyegyenlőségét nem növelte.
A félreértések elkerülése céljából nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy az
eredetnek a világon semmiféle szerepe nincs teljes asszimiláció esetén. Bizonyításként elég a magyar Anjoukra, Hunyadiakra, Zrínyikre, Petőfire, vagy a közelmúltban elhunyt színészeink közül Latinovitsra és Sinkovitsra hivatkozni. A probléma, a baj akkor van, ha nehéz, esetenként pokoli történelmi pillanatokban, a
tökéletlen asszimiláció miatt egy külső vagy belső polarizáló hatás visszarendezi a
sorokat, a befogadó közeggel, a magyarsággal megbontja az érdekazonosságot. Ez
fordult elő az 1940-es években, amikor a német orientáció hatása tömegeket vonzott a Volksbund szervezetekbe. Vagy amikor zsidó származású honfitársaink 44es barbár és szégyenletes üldöztetése, haláltáborokba küldése révén az egészséges
asszimiláció megszakadt, sőt esetenként magyarellenesség kapott lábra a szocializmus lelkes, inkább lelketlen támogatása formájában.
Mindenesetre 1944-ig a magyarság hajója, ha megtépázva is, bizonyos szellemi
irányítás mellett haladt. Vonatkozik ez a magyarság életösztönének fenntartására,
öntudatának, önazonosságának megőrzésére (esetenként inkább a túltengés volt a
jellemző, tettek és változtatások nélküli öntömjénezés és önsajnálat, vagy éppen
hungarista eszmék formájában). Ezen szellemi és hatalmi védőernyő alatt, az érdekeik által megszabott módon, nagyjából egy irányba dolgozott a középosztály.
Az alsóbb néposztályokat érintő, összekötő kapocs híján csak felfelé igazodva,
egyes félig asszimilálódott rétegek a hivatalos ideológiát is túllicitálva.
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1945–47-től, az arisztokrácia, majd 1948–49-től a középosztály szétzúzásával
ezt a még inkább megtépázott hajót egy győztes, impériumot építő nagyhatalom
parancsnoksága alá rendelték. Az 1949-es fordulat következtében a magyar középosztályt olyan tudatos rombolásnak, erőszakos átalakításnak vetették alá, hogy a
40 évi internacionalista, vallás- és nemzetellenes diktatúra után a rendszerváltás
középosztálya sem nemzetinek, sem vallásosnak nem volt mondható. Szorosan ide
tartozik két, egymással ellentétes előjelű tény.
Egyrészről kétségtelen, hogy a nemzet szempontjából nagy jelentőségű, tömeges és átfogó, a viszonyítási alapoktól függően évszázadokkal megkésett, az alsóbb néposztályokat megcélzó oktatási rendszer megsokszorozta az értelmiségiek
számát (a nemzetközi irányzatok és tapasztalatok szerint ezt egyébként bármilyen
rendszer megtette volna). 1949-ben a lakosság 1,8%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, 1970-ben 5,1%-a, 1990-ben 11,1%-a. A középfokú képesítésűek száma
1949-ben 8%, 1970-ben 20,7% és 1990-ben 22,4%.
Másrészről tagadhatatlan, hogy ez az oktatási rendszer diszkriminatív volt az
előző rendszer „kizsákmányoló és uralkodó rétegeinek minősített gyermekeivel”
szemben. Ugyanakkor – főleg az első 20 évben – komoly minőségi színvonalcsökkenés volt tapasztalható az oktatás-képzés terén. Végül tény, hogy ez az
iskoláztatás internacionalista keretek között, vagyis nemzet- és vallásellenes
formában zajlott.
A rendszerváltás értelmisége főbb jellemzőit tekintve három csoportra bontható. Az első harmadba túlnyomórészt a szocializmus kitermelte népi értelmiség
sorolható, amely nagyrészt MSZP érzelmű. Nem csak a múlt, a hála és az ideológia köti őket a posztkommunistákhoz, hanem egy részüket az általában „jogszerűen, de erkölcstelenül” megszerzett vagyon, pozíció és hatalom alapozta
érdekközösség is.
A második harmadba az a nagyrészt liberális-kozmopolita beállítottságú réteg
tartozik, amely a valóban szégyenletes 44-es pokoljárást követően lényegében
azonosult, összenőtt az MSZP elődpártjával.
S végül a harmadik harmad, a nemzeti érzelmű, keresztény (keresztyén) erkölcsiségű értelmiség. A testi-lelki megpróbáltatások után kiégve, elfáradva,
gátlásokkal teli, félig meghasonlott állapotban élve meg az un. rendszerváltást.
90 után annyit változott a kép, hogy az első két csoport tovább erősödött, befurakodott a nemzeti oldal állásaiba is, gyengítve, bomlasztva azokat. 1998-tól
talán fordulat következett be, de ez a gazdasági és a médiafrontokat gyakorlatilag nem érintette.
A három csoport arányát nehéz megítélni, de nagyon valószínű, hogy a nemzethű, konzervatív erők az értelmiségnek legfeljebb harmadát teszik ki. A tágabb
értelemben vett középosztályhoz sorolhatók a tehetősebb kisiparosok s a vállalkozók kis hányada. Megítélésüknél, besorolásuknál nagyfokú óvatosságra van
szükség. Itt a családi gyökereken kívül jelentős befolyásoló tényező, hogy az
ultraliberális vadkapitalizmus nagy mozgásteret biztosított a gyors anyagi fölemelkedésre, így egy részüknél a keresztényi elvek vagy a nemzeti szempontok
helyett a gyarapodás játssza a főszerepet.
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A középosztálybeliek első két csoportjának megnyerésével kapcsolatban nem
lehetnek illúzióink. Egyesek megközelítése – főleg a fiatalabb korosztályból, egy
számukra is elfogadható jövőkép vázolásával – elképzelhető. Számukra is vonzó
és biztonságos lehet olyan berendezkedés, amelyben szigorúbb gazdasági és
közéleti játékszabályok uralkodnak, ahol a közrend kielégítő, ahol él még a szolidaritás, ahol a kis- és középvállalkozásoknak nem kell félniük a hatalmon lévők gazdasági cápáitól.
A nemzeti érzelmű polgároknak köszönettel tartozunk kitartásukért, ragaszkodásukért. Az ingadozók, a helyezkedők esetében az álbaloldal gazdaságpolitikájának következményeire célszerű felhívni a figyelmüket. A Dél-Amerikai
modellre, amely a szociál-liberális nagytőke és az általuk, nyilván nem önzetlenül segített monopoltőke további térhódítása révén valósulhat meg. S amelyben
a nemzeti érzelmű értelmiségnek, de nagy valószínűséggel az értelmiség többségének, csak művezetői szerep juthat. Fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a
Dél-Amerikai modell megvalósulása esetén, a politikai és gazdasági életben,
valamint a kultúra területén azokat a személyeket, vagy leszármazottaikat fogják
szolgálni, akik az idegen érdekek kiszolgálásában, a magyarság többségének
megnyomorításában, az elmúlt 50 évben, kitűnőre vizsgáztak.
A kisiparosok, vállalkozók meggyőzhető része azok közül kerül ki, akik számára a rend és törvényesség fontos, mert védelmet nyújthat az őket is felfalni
kész tőkeerősebb „cápák” ellen. Akik a szerényebb nyereség mellett a biztonságnak, rendnek, sőt, akár a nemzeti összetartozás előnyeinek, a szegények iránti
szolidaritásnak és segítőkészségnek is tulajdonítanak jelentőséget.
6.2. A munkásság
1900 körül a gyáriparban 212 ezren, a kisiparban 215 ezren, a bányászatban
70 ezren dolgoztak. A gyors fejlődést mutatja, hogy 1910-ben már 400 ezer körüli a gyáriparban foglalkoztatottak száma, amelyből a trianoni országterületre
kb. 227 ezer fő jutott. Azután jött az I. világháború, Trianon, visszaesés, majd
1929-ben újra 227 ezer körüli a gyáripar létszáma.
A világgazdasági válság okozta újabb visszaesés után, 1938-ban már 340
ezer fő a létszám, s a gyártott termékek a világ minden piacán eladhatók. A gyáripar 340 ezres (47%) munkáslétszáma mellett a kisiparban nagyjából ugyanenynyi, azaz 340 ezer (47%) fő dolgozott, míg a bányászat kb. 43 400 főt (6%) foglalkoztatott. (Az 1938-as termelési szintet az 1970-es évek végén érte el az ország, de csak mennyiségi, tömegáru, un. KGST termékekkel. Ezek azonban saját
termékek voltak, míg ma, túlnyomórészt csak egy viszonylag olcsó összeszerelő
tevékenységre züllesztették le iparunkat.)
Az 1900-as századforduló környékén jelentős volt a gyáriparban a német eredetű (részben anyanyelvű) munkások száma, majd az egyéb, főleg szlovák ajkúak
mellett fokozatosan nőtt a magyarok számaránya. Az iparban dolgozó munkások
éves, egy főre eső jövedelme 396,7 pengő, a bányászatban, kohászatban dolgozóké 442,5 pengő volt. Ez az érték a mezőgazdaságban 247,4 pengő, az országos
átlag 536,6 pengő. Vagyis, a mezőgazdasághoz képest rang volt az iparban dol199

gozni, s akinek volt munkája meg tudott élni. A munkásság szaktudása, szorgalma
és megbízhatósága társult a kiváló mérnökök teremtő fantáziájával.
1945 után államosítások, a kisipar szövetkezetekbe „késztetése”, átszervezések,
„szocialista iparosítás”. Az állami ipar aránya 1950-ben 80,2%, 1960-ban 82,6%
és 1988-ban 82, 9%. A szövetkezeti ipar aránya hasonlóan 1,6% – 11,5% – 13%, a
magánkisiparé 18,2% – 5,9% – 4,1%.
Bár a kisemberek nagy többsége ezt közvetlenül nem érzékelte, történelmi
szempontból Magyarország 1945 és 1990 között egy függetlenségétől megfosztott, megszállás alatt tartott ország volt. A kádári Magyarország a helyzetet a
dicső felszabadítók ideiglenes itt tartózkodásaként könyvelte el. A magyar munkásság legalább ennyire felemás, megalázó, sőt tragikomikus helyzetbe került,
még ha egy részük ma sem hajlandó számot vetni az igazsággal.
Egyrészről a munkásosztály volt a „vezető”, a „hatalmat gyakorló”, a „világot felforgató” osztály, amelynek jelentőségére, hatalmára naponta többször is
hivatkoztak.
Másrészről nyilvánvaló, hogy egy gyalázatos szemfényvesztés alanyai is voltak. A tényleges hatalmat – diktatúra formájában – egy szűk, kiválasztott réteg
gyakorolta. A többiek nem vezetők voltak, hanem vaskézzel vezetettek, sok
tekintetben félrevezetettek. Az ő nevükben uralkodtak Moszkva helytartói, a
„munkás-paraszt hatalom” különböző rendű-rangú vörös bárói és kiszolgálóik
siserahada. Önbecsülésüket, valódi súlyukat, szerepüket a nemzetközi összehasonlítás adhatta volna meg. A bérüket, életkörülményeiket nyugati szaktársaik
életszínvonalához hasonlítva – megalázóan alacsony színvonalon tartották. Pedig a felvett hitelekből és az értelmetlen beruházásokra fordított összegekből
többre is futotta volna. Miért hittek mégis a szocialista Kánaánban? Magyarázat
lehet hogy diktatúra volt, hogy megtévesztettek voltak, hogy a nyugati baloldali
értelmiséghez hasonlóan ők is hittek egy divatos, hangzatos ideológiában.
Igen, de látniuk kellett az országban történteket, a változások „árát”: a vagyonuktól, sokszor személyes szabadságuktól, akár az életüktől is „megszabadított”
milliók jogfosztottságát, az igazi kommunisták likvidálását, százezrek fizikai és
szellemi megnyomorítását, 1956 retorzióit stb. Sokan látták is, vagy azóta belátták. Akik azóta belátták – a szociál-liberálisok 1995-ös megszorító intézkedései
után – átszavaztak hozzánk.
Talán többen is átszavaznának, vagy csatlakoznának, ha nagyobb türelemmel
(de nem kevesebb határozottsággal) és főleg nagyobb tárgyilagossággal, a történelmi-szociológiai tények ismeretében közelítenénk meg őket (jól körülhatárolt,
pontos fogalmazásra szükség volna, mert az 1994-es vagy 2002-es választáskor
a baloldalra szavazók egy részénél használt minősítések: „korábbi gazdáik lábához visszatérő ebek”, vagy „panelpatkányok”, visszájára sülnek el. Olyanokat is
megsértünk, akik ide tartoznak, ránk szavaztak, vagy közel állnak ahhoz, hogy
váltsanak.)
Újra hangsúlyoznunk kell, hogy minden tisztességes, szorgalmas embert sorainkba várunk, ha nem terheli őket a múltnak bűne, s nézeteinket elfogadják.
Még akkor is el kell fogadnunk őket, ha netán emberi gyengeségből, engedve a
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„baloldal” mézes-mázos ígéreteinek, végső kétségbeesésükben egyszer ellenünk
szavaztak. Például azon sokk után, hogy a várva-várt szabadság, a demokrácia
beköszöntekor, 1990 után, hirtelen az utcán találták magukat. A nemzeti érzelmű, szorgalmas és tisztességes kisemberekről van szó, akiknek az eddigi sakkjátszmákban mindig a gyalog szerep jutott.
Helyzetük egy röpke történelmi áttekintéssel jobban megérthető. Jelentős részük nagyon mélyről indult. A tárgyilagosságra igényt tartóknak elegendő hivatkozás a két világháború közötti falukutatók népes táborának soha nem cáfolt
felmérési anyaga (pl. a középosztálybeli Szabó Zoltán Tardi helyzet című szociológiai felmérése), amelyben szigorú tényeket írnak le a szerzők. A történelmi
okokat és előzményeket ismerjük, de sajnos, a kétségkívül költői túlzással 3
millió „koldus”, pontosabban koldusszegény kubikus, napszámos, néhány holdas
kisparaszt, cseléd, egyéb idénymunkás országa valóban létezett (egy legalább fél
évszázados, szociálisan érzékenyebb gazdaságpolitika esetén a kommunistaszocialista ideológia nem ereszthetett volna olyan mély gyökereket, hogy még a
21. század elején is problémákat okozzon).
Az 1930-as években a parasztság 13,47%-át, 597 474 főt kitevő gazdasági cselédekről és a 28,25%-nyi, 1 252 731 főt számláló mezőgazdasági munkásokról van
szó és persze az akkori munkanélküliekről (a mezőgazdasági foglalkoztatottság
1930 elején 76,2%). A gazdasági cselédek 1 főre eső éves jövedelme 205,3 pengő, a
mezőgazdasági munkásoké 183,4 pengő. Az átlagos egy főre eső jövedelem ekkoriban 536,6 pengő, a lakosság legfelső 20%-ának egy főre eső éves jövedelme 1500
pengő. Az iparban, közlekedésben (segédszemélyzet) dolgozók jövedelme 396,7
pengő, a bányászatban és kohászatban dolgozók éves jövedelme 442,5 pengő volt.
Az ország egy főre eső nemzeti jövedelme 536,6 pengő volt (Gunst Péter: A paraszti
társadalom Magyarországon a két világháború között). Valószínűsíthető, hogy 1945
után a gyárakba áramló munkáshad nagy része ezen rétegekből került ki. A háború
közeledtével – főleg a városi munkásságra vonatkozik ez – helyzetük valamelyest
javult, de vidéken a földhiány továbbra is meghatározta reménytelen sorsukat. Közöttük is voltak bizonyára munkakerülők, de most nem róluk van szó, hanem a falukutatók tapasztalta, egy-egy szobába zsúfolódott nagycsaládokról, akiknél nem a
szorgalomból volt hiány, hanem a munkalehetőségekből.
1945 után ezen, önhibájukon kívül sorsverte, nem munkakerülő, tisztességes családok százezreinek – bár az ország egésze számára kényszerű történelmi katasztrófa volt az un. szocializmus – nagy előrelépés volt a munkalehetőség, a létbiztonság, a tanulási lehetőség, röviden az anyagi és társadalmi felemelkedés lehetősége.
Ismeretes, hogy a túlzott iparosítás miatt fellépő munkaerőhiányt a falusi tömegek iparba áramoltatásával számolták fel. Elhagyta szülőföldjét (s ezzel a
hagyományokhoz kötődéseinek nagy részét) a szövetkezés elől menekülő kis- és
középparasztok egy része, s az elűzött kulák (ha éppen nem munkatáborba vitték) és a korábbi nincstelen zsellérek, napszámosok, kubikusok hada.
Utóbbiaknak, legalábbis a korábbi szinthez képest, nagy előrelépés volt a kis
családi ház, s a biztos tudat, hogy holnap is van munkám. Az átlagpolgár számá201

ra lehet, hogy egy élet eredményeként mulatságos és megalázó leltár a Trabant, a
nadrágszíjtelek a miniatűr hétvégi házzal, esetleg kimustrált villamos- vagy
autóbuszkocsival, s a 3 évenkénti külföldi utazás, de számukra más volt a viszonyítási alap, mint egy polgári családnál. Tény az is, hogy közülük sokan: a törtetők, a kiválasztottak egy része gyorsan elfeledte, honnan jött. Átgázolt mindenen, beleértve saját sorstársait is. Rájuk nincs szükségünk, keresse zsák a foltját. Most azokról van szó, akik a mélyből indultak, s szorgalmas, tisztességes
munkával töltött évtizedek után érkeztek a 80-as évek végére.
S mit hozott számukra a rendszerváltás? 1990-től az ipar, a mezőgazdaság leépülését, kb. másfélmillió munkanélkülit, sokuknak újra a szegénység, a nincstelenség keserű kenyerét. S a hivatalos magyarázatot: kényszerhelyzet volt, elkerülhetetlen volt, mindig is vannak vesztesek (mondták ezt többnyire azok, akik páholyból nézték a változásokat, vagy éppen jól megszedték magukat). Lehet, de a
szerencséjüket torkon ragadóknak, a vihart parkoló pályán, kisebb-nagyobb veszteséggel átvészelőknek is meg kellene érteniük: ezek az emberek alulnézetből, a
munkanélküli segély megalázó és szegénységszagú, családjuk mindennapjaiért
aggódók reménytelen szemszögéből nézték a világot. Csoda-e vagy a „nép butaságának” eredménye, hogy a demagóg módon ígérgető szocialistákra szavaztak?
A nép valószínűleg nem bölcs (ilyen hivatkozások is voltak) és nem buta, hanem
egyszerűen élni akar, tapasztalatai alapján alkalmazkodik a körülményekhez.
A vázolt helyzet erkölcsi összevetésre is lehetőséget ad. Az értelmiségi lét
megélhetési politikusai, egy-egy zsíros koncért köpönyegforgatók, vagy egy-egy
zsíros állás birtokában elhallgatók, passzivitásba vonulók vajon erkölcsösebbek-e
a szó szerint a családjuk megélhetéséért „helyezkedőkkel” szemben? A beleérzőképesség azt jelenti, hogy megértem: a biztosból, a tartalékokból lehet leadni,
szűkösebben élni, de, ha már a közüzemi számlák kifizetése is gond, s netán még
az állás is veszélybe kerülhet… Tudomásul kell vennünk, hogy egy bizonyos életszínvonal alatt nem elsősorban az elvek, az eszmék, hanem a nyers élet, a megélhetési ösztön a meghatározó.
Hogy rossz lóra tettek, azóta nagy részük valószínűleg belátta („jutalmuk”
1994 után a Bokros-csomag volt, 2002 után a 2003–2004. évi megszorító intézkedések). Remélhetőleg harmadszor nem követik el ugyanazt a hibát. Főként, ha
gyakorlati politizálással is alátámasztható módon, a szociálisan érzékenyebb
nemzeti oldal nem engedi át őket újra az immár nagytőkések pártjának.
A szorgalmas, tisztességes, család- és hazát szerető munkásokról nem
mondhatunk le. Megközelítésük, megszólításuk, meggyőzésük az álszocialista propagandagépezet, a média ellenében, szerény lehetőségeinkkel nehéz
feladat. Hatásosabbnak tűnik a közvetlen, személyes érintkezés: rokonság,
munka-, sport-, kulturális kapcsolat stb. formájában. Elsősorban azon rétegeik nyerhetők meg, akik magasabb szellemi és erkölcsi színvonalat értek el, az
összefüggéseket megértik, s kiknek családjában a haza, nemzet, szolidaritás,
netán hit, szeretet stb. nem csupán szavak voltak. A meggyőzéshez „szöveg”
helyett tények, a lerohanás helyett empátia szükséges. Talán az alábbi felvetések is hasznosíthatók:
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— Tudja-e, hogy az 50-es években egyesek gyarapodásával egyidejűleg hány
honfitársunk vagyonát vették el, hányat üldöztek el, telepítettek ki, vagy küldtek
munkatáborokba és a halálba?
— Tudta-e, hogy a magyar nép szorgalmának gyümölcsét, igen jelentős öszszegeket a „világforradalom” oltárán és csapnivaló beruházásokra áldozták fel?
— Tud-e róla, hogy a későbbi életszínvonal-emelkedést nagyrészt hitelekből
biztosították, s a hitelek jelentős részét a „nagy testvér” használta fel (a rendszer
hazai haszonélvezői mellett)? S tudja-e, hogy nem csak önt, hanem dédunokáját
is az eladósítás csapdájába taszították?
— Tudja-e, hogy a rendszerváltás óta kik gazdagodtak meg az előprivatizáció
és privatizáció zavarosában? Körülnézett, hogy környezetében vagy régi munkahelyén kik gazdagodtak meg?
— Komolyan gondolja-e, hogy az egyszerű emberek, a szegények érdekeit éppen a nagytőkések pártja védi meg? (Thürmer Gyula megfogalmazásában: a Magyar Neoliberális Tőkésosztály Pártja.)
— Gondolkozott-e azon, hogy ha 1955 tájékán hazánkból is kivonultak volna
a megszálló szovjet csapatok, itt is lehetett volna „osztrák” életszínvonal?
— Családja és gyermekei jövőjét hol látja nagyobb biztonságban: egy családés nemzetközpontú, szociális piacgazdaságban vagy egy szabadpiaci vadkapitalizmusban, ahol a külföldi monopoltőke az egykor közös tulajdonunkból meggazdagodott szocialista nagytőkével szövetkezik?
— Úgynevezett „baloldali” nézeteit, ha ez a szociális érzékenységgel, a törvény előtti egyenlőséggel, munkahelyteremtéssel, családtámogatással, közös teherviseléssel stb. azonos, elfogadjuk és megvalósítjuk. Erről nem kell lemondania.
A kérdés, hogy ön csak az elveihez ragaszkodik-e, vagy még mindig azokhoz is,
akik ezeket és így önt is rég elárulták? S akik bevallottan „etikátlanul” (magyarul
erkölcstelen eszközökkel) nyúltak és nyúlnak (bankügyek, korrupció) a köztulajdonhoz, kisemmizve a négy évtized alatt közösen létrehozott közvagyon sokmilliós, jogos tulajdonosát.
A pontos fogalmazásra nagy szükség van. Meggyőzési célra nem használható olyan, az ország nagyobb részére nyilvánvalóan igaz megállapítás sem,
amely éppen a megcélzott család esetében nem igaz. Bizonyos rétegek számára hiába győzködünk, hogy nekik is rossz volt a Kádár-rendszerben, ha
személyes tapasztalatuk ezzel ellentétes: volt munkájuk, házuk, Trabantjuk,
volt létbiztonság. Ezt a szintet ők nem mérhették egy nyugat-európai munkás
életszínvonalához, csakis családjuk korábbi, ilyen-olyan okok miatt „igénytelen” szintjéhez.
Készüljünk fel arra is, hogy visszakérdeznek. Szükség volt-e ilyen mértékű magánosításra és főleg ilyen áron? Ki vagy kik ajánlották, és kik hagyták jóvá, hogy
szinte teljes iparágakat adjanak idegen kézre? Az eladások során miért nem építettek
a szerződésekbe munkásvédelmi garanciákat? Miért van az, hogy többnyire csak
„balról” szóltak hozzájuk? Szüleiknél, nagyszüleiknél a „polgár” szónak nem volt jó
csengése, mit jelent közelebbről a munkásság számára a „polgár” szó, s a „polgári
Magyarország”?
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6.3. A parasztság
A mezőgazdaságból élők számaránya 1910-ben 55,8%, 1920-ban 55,7%,
1930-ban 51,8% és 1941-ben 48,7% volt. 1930-ban a birtok és jövedelem szerinti megoszlás:
A jövedelmet biztosító birtok
területe, ágazata, illetve a munkavégzés fajtája
50–100 kat. hold
20–50 kat. hold
10–20 kat. hold
5–10 kat. hold
1–5 kat. hold
1 kat. hold alatt
„Részes” földműves
Tehenészet, juh-, baromfitartás
Kertészet
Gazdasági cseléd
Mezőgazdasági munkás
Összesen:

A mezőgazdaságból élők
száma, fő
számaránya, %
43 631
242 620
461 274
604 157
1 070 642
75 088
72 872
2 485
11 365
597 474
1 252 731
4 434 369

0,98
5,47
10,40
13,63
24,15
1,69
1,64
0,06
0,26
13,47
28,25
100,00

Megjegyzés. 1 kateszteri hold = 1600 négyszögöl.
Az 5 kat. hold felettiek száma 1 351 712 fő (30,48%), az 5 kat. hold alattiaké
(beleértve az kat. hold alattiakat is) 3 082 657 fő (69,52%), míg az 1 kat. hold
alattiak száma 2 012 015 fő (45,37%). Figyelemre méltó a kertészettel, tehenészettel, juh- és baromfitartással foglalkozók kis száma. A Monarchia utódállamaival összevetve szembetűnő a gazdasági cselédek és mezőgazdasági munkások
hatalmas aránya és a középparasztok, valamint a gazdagparasztok viszonylagosan csekély számaránya.
Mivel az ipar, kisipar és kereskedelem nem volt képes foglalkoztatni a mezőgazdasági tömegeket, egyedül a földből kellett volna megélni. A legalább félévszázad óta indokolt földreform 1920-ban Nagyatádi Szabó – Rubinek-féle elképzelések alapján 1 275 548 kat. hold földet osztottak fel. Ebből kb. 260 ezer házhelyet mértek ki és 301 ezer családfő (mintegy 1,2–1,5 millió fő) részére jutott
átlagban 2–3 hold föld. Ez első lépésként jelentős kezdet volt, a folytatás különböző okok, problémák folytán elmaradt. Jelentős előrelépés történt viszont a
földhiány mellett legkirívóbb visszahúzó tényező, a parasztság műveltségének és
szakismereteinek bővítése terén. Klebelsberg gróf irányításával bővült az iskolaés könyvtárhálózat, az országban mintegy 1500 gazdakör (előadásokkal, aranyés ezüstkalászos tanfolyamokkal), polgári és iparos egyesület, a községek 40%ában népkönyvtár és olvasókör, 400 tűzoltó egyesület, 400 dalkör, 800 ifjúsági
és 400 egyéb kör működött. Az analfabéták száma az 1920-as 20%-ról 1930-ra
9,6%-ra csökkent.
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A fejlődés nyilvánvaló, főként az elemi iskolai és az un. polgári iskolai
szintet tekintve. Középiskolai végzettség a falvak fiataljainál 12,4%, a tanyasiaknál 3,5%. Főiskolai, illetve egyetemi végzettsége volt a kisbirtokos családból származók 9,7%-ának, míg a gazdasági munkás és cseléd családoknál 1,3%
az arány. A lehetőségek mellett baj volt a tudattal, a szemlélettel is. Felmérések bizonyítják, hogy míg a városi, szegényebb kispolgári rétegek is taníttatták
gyermekeiket, addig falun sok esetben a gazdagabb parasztok sem taníttatták
tovább. Ha igen, akkor is többnyire a jog- és hittudomány volt az irány, mezőgazdasági és természettudományok jóval kevésbé. (A dzsentri életeszmény
utánzata formájában tovább élt.) A mezőgazdaságban élők éles különbséget
mutattak volt monarchiabeli társaikhoz képest az iskolázottság mellett a jóval
olcsóbb öltözködésben, a személyi higiéniában (lakások gyengébb színvonala,
fürdési megoldások), a hús-, zöldség- és gyümölcs-szegény étkezésekben.
Ezek részben még csak magyarázhatók az erősen szétnyílt agrárolló miatti
nehéz megélhetéssel és a megtakarítások földvételbe fektetésével („földéhség”), de a zárt, egymástól elkülönülő, sőt egymást lenéző kasztosodás és az
„egyke” súlyos lelki torzulásokat takartak. A háború miatti mezőgazdasági
konjunktúra oldotta a gazdasági feszültségeket, s a várva-várt befejezéshez
reménykedő tervezgetések társultak. A számunkra „gyilkos” 20. század azonban 45 után sem tagadta meg önmagát.
A parasztság számaránya 1949-ben a 46,7% önálló gazdálkodóval és a 6,9%
mezőgazdasági fizikai dolgozóval együttesen 53,6%-ot tett ki. A kollektivizálás
hatására az önálló gazdálkodók száma 1960-ra 19,9%-ra, majd a második erőszakhullám hatására 1970-re 1,6%-ra apadt. E közben a mezőgazdasági fizikai
dolgozók számaránya megfelelően 18,4% (1960) és 21,9% (1970), a tszparasztság számaránya 1960-ban 12%, 1970-ben 18% volt.
1945 után sor került a földosztásra, a nincstelenek is földhöz jutottak. Nagy
örömüket nem lelhették benne, mert néhány év múlva, szovjet mintájú tsz-ekbe
tessékelték őket. Természetesen nem magával a szövetkezeti gazdálkodással volt
baj, hisz a parasztság érdeklődőbb, képzettebb része a gazdakörökön, ezüstkalászos tanfolyamokon, esetleg népfőiskolai előadásokon, vagy könyvekből, újságokból sokat hallott a holland, de főleg dán szövetkezeti mozgalomról (a magyar
parasztság mögött több, mit mint másfél százados mezőgazdasági tudományos
háttér volt a Georgikonnal, Szarvassal, Martonvásárral, Gödöllővel stb., olyan nevekkel, mint Tessedik Samuel, s a növénynemesítők végeláthatatlan sora. Közülük
politikussá emelkedett ki Nagyatádi Szabó István, Áchim András, Nagy Ferenc,
Kovács Imre, Veres Péter, hogy csak a legismertebbeket említsük. Közülük sokan
részt vettek egy értékesítésre megszervezett szövetkezeti formában, a Hangya
szövetkezetekben.
A nagy baj az volt, hogy a kollektivizálás erőszakkal történt és nem olyan formába ment át, mint a gyakorlatban már bizonyított dán dszerenr. Ugyanis az önkéntesség mellőzése mellett nem lehetett megválasztani a szövetkezés mélységének fokát (csak beszerzésre, csak értékesítésre vagy egyéb kombinációk), nem
választhatta meg szövetkező társait (a jó gazdák úgy kedvelték a munkakerülőket,
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a megbízhatatlan munkavégzőket, mint az ördög a tömjénfüstöt), s bizony el kellett tűrniük a szakértelem, a minőségi munka háttérbe szorítását, a vezető posztokon tapasztalható, gyakori kontraszelekciót is.
Sokan ezért, sokan az erőltetett iparosítás miatt fellépő munkaerő-kereslet miatt
elhagyták szülőföldjüket, s életformát váltottak. A mezőgazdaságból távozottak
világnézetére, szemléletére bizonyára kevésbé, a mezőgazdaságban maradtakéra
meghatározó jelleggel hatott maguk és családjuk múltja, hagyománya, életszemlélete, de ezek mellett még:
– az egész társadalomban, illetve a paraszti társadalomban 1945 táján elfoglalt szerepe;
– a tsz-ekben elért, kivívott beosztása, anyagi helyzete.
Az 1945 körüli, földosztás előtti paraszti társadalom a magántulajdon nagysága,
piacképessége, életszínvonala stb. tekintetében rendkívül széles sávval jellemezhető:
a nincstelen nélkülözőktől a néhány holdon tengődőkön keresztül a jobb módú középparasztokig, illetve az 50–100 holdas gazdag parasztokig. Az egyes sávokban,
rétegekben élő parasztcsaládok esetében sok az azonosság: anyagi helyzetük mellett
életszemléletükben, világlátásukban, világnézetükben. Viszonyulásukat a szocialista
rendszerhez ezek határozták meg, de a rendszer viszonyulása hozzájuk is hasonló
alapokon nyugodott, módosulva egyéb szempontokkal: volt-e pap, csendőr, hivatásos katona, netán kitüntetett, vagy ellenkező előjellel: partizán, munkásmozgalmi
személy a családban. A kezelhetőség kedvéért leegyszerűsítve a képet, két nagyobb
csoportot különböztetünk meg.
A nincstelen napszámostól a néhány holdas kisparasztig terjedő sáv a rendszer kedvezményezettjei közé tartozott. 45 előtt ők voltak a legelkeseredettebbek, most ők voltak a legjobban fel- és kihasználhatók. Nem mind, de sokan.
Nagyrészt közülük került ki a mezőgazdasági és a későbbiekben – az iparosítás
folytán a városokba özönlött falusi munkaerő meggyökeresedésével – a kiemelt
ipari káderek egy része: a helyi és járási adminisztráció vezetői, a tsz-ek irányító
jellegű beosztottjai: brigádvezető, csoportvezető, raktáros, sőt esetenként az
elnök is. Elsősorban közülük kerültek ki a továbbtanulásra kiszemeltek, de az
ÁVH-hoz besorozott személyek is. Megbízhatóság az elsődleges szempont, s a
visszakérdezés nélküli végrehajtás. A munkás-paraszt diktatúrának „ökölre volt
szüksége”, s a kiszemeltek egy része jóhiszeműen, szándékosan vagy félrevezetve, kölcsönözték öklüket. A hatalommal kevesen tudtak élni, sokan felsőbb
nyomásra vagy egyéni indíttatásból visszaéltek vele. Ma ők (nyugdíjasként) és
leszármazottaik az MSZP biztos támaszai, támogatói.
Hogy hányan voltak a kiemeltek, s ezekből hányan a „párt öklei”, nehéz megállapítani, amikor a más országokban félreállított nomenklatúra idegen hatalmat kiszolgáló és a vidám barakk lakóit kihasználó ténykedése fölött is elnéz a társadalom
egyik fele. Néhány tízezres, esetleg százezres tömegről lehet szó. S mivel a rendszernek a proletariátuson kívül a szegényparasztságra is szüksége volt, háttértömegként, káderutánpótlásként a többség élte és élvezte a munkásságnál vázolt életnívó
emelkedést, a tsz-ek biztosította viszonylag kényelmes életet. Azzal pedig nem igen
törődtek, hogy honnan és kiktől jött a segítség. Leszármazottaik is körülbelül itt
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tartanak, hiszen a nemzeti oldal nem sok energiát fordított – különösen nem direkt,
közérthető formában – a tények, okok és okozatok felvázolására és felvilágosításukra. Pedig azokra vonatkozóan megérte volna akik képzettebbek, szélesebb látókörűek, s akik családban, közösségben is megpróbálnak gondolkodni. Ma – a még élő
szülők és leszármazottaik – nagyrészt az MSZP biztos szavazói. Közülük egyre
többen jöttek, jöhettek rá arra, hogy életfeltételeik jogos javítása mellett mire használták őket, s milyen ügyet szolgáltak.
A többség életvitelére, szemléletére a munkásságnál leírtak jellemzők. Megközelítésükre és meggyőzésükre az ott vázolt gondolatok adhatnak esélyt.
A birtokos parasztok (beleértve a néhány holdas gazdák egy kisebb részét
is) a föld elvesztését, az erőszakos kollektivizálást tragédiaként élték meg. Általában nem tudtak beilleszkedni a felülről jelszavakkal és teljesíthetetlen tervszámokkal vezérelt tsz-rendszerbe, s nem tudták elfogadni az irányításra kijelölt,
többnyire hiányos szakértelmű vezetőket sem. Egy részük az iparba távozott,
nagyobb részük a tsz-ekben vegetált, alkalmazkodva a körülményekhez, átélve
az egyéni ambíció halálát. Tapasztalniuk kellett a közösből történő ügyeskedő
„szerzést”, elismerni az egyenlőbbeket az egyenlők között, élni az értékrendszerétől idegen munkaerkölcs és általános morál lezüllése közepette.
Őket is váratlanul érhette a 89-es rendszerváltás. Mint mindenki, ők is sokat vártak tőle. Nem válthatott ki elégedettséget, hogy jogos tulajdonukat
nem kapták vissza. Hogy elvett tulajdonuk visszaszerzése érdekében számukra teljességgel szokatlan, megalázó, sokszor esélytelen színjátékra kényszerítették őket, a licitálásos hókusz-pókusszal. Hogy hagyták a gépállomások és
tsz gépeinek széthordását, elkótyavetyélését, a közismert módszer szerint:
felújítás – leselejtezés – olcsó kivásárlás. A rendszerváltó erők azoknak engedték át a terepet, akik akkoriban információval, kapcsolatokkal, pénzzel és
elvtársi hitellel rendelkeztek, s akik a fejükön ültek évtizedek óta: nagyrészt
a helyi nomenklatúra embereinek. Akik közel voltak a tűzhöz, akik „a mi
kutyánk kölykei” voltak.
S az egykori szenvedő alanyok és leszármazottaik? Egy részük átvette a tempót, közülük néhányan aprópénzre váltva tisztességüket is, meggazdagodtak, s
az átvett morálnak megfelelő „lét határozza meg a tudatot” értelmében régi gazdáik szekértolóivá váltak.
S a többség? Fásultság, kiábrándultság, mert cserbenhagyták, mert kiszolgáltatták őket korábbi megnyomorítóiknak.
Egy jó évtizeddel a „rendszerváltás” után bekövetkezett az életkorral járó kiöregedés. A „visszakapott föld” bérletbe adása ingyen vagy bagóért, zsebszerződések, a makacsabbaknál hősies vergődés, s a nemzeti oldal kontra tőkés baloldal kormányváltások koncepcionális különbözőségéből eredő megpróbáltatások. Keveseknek megkapaszkodás.
Mit mondhatnánk nekik szégyenkezés nélkül? Talán, hogy a nemzeti oldalon
legalább a szándék megvan helyzetük javítására, még a másik oldaltól azt kaphatják, amit az elmúlt 40 évben. Ragaszkodjanak múltjuk értékeihez, tartsanak ki, sőt
a tőlük megszokott makacssággal, tartással tevőlegesen segítsenek az ingadozók, a
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reményvesztettek, a tisztességes „túloldaliak” megnyerésében (rokoni, munkatársi
stb. kapcsolatokon keresztül). Az EU-csatlakozás bizonytalanságában ki merészelne ígéreteket tenni nekik a létbiztonságról, az egyéni gazdálkodás és holland-dán
formájú beszerzési-eladási szövetkezés megvalósulási esélyeiről, az agrárolló
szűkítéséről, a haszon lenyúló-árfelhajtó közbeeső kereskedelem megszüntetéséről, az elszigeteltséget megszüntető infrastruktúra gyors kiépítéséről, a falusi
turizmus erőteljes támogatásáról stb. Ezek a polgári, nemzeti oldal programjának
pontjai, miközben napjainkban az idegen érdekekhez igazodó, „tiszta” piacgazdaság, vagyis a morálmentes vadkapitalizmus szempontjai érvényesülnek.
A két irány között tétovázóknak ajánljuk figyelmébe a Széchenyi-terv eredményeit, s általában 1998–2002 közötti helyzetet, összevetve a 2002 utáni, a
négy évtized szerves folyományaként kezelhető simlis ügyekről: az MSZP közeli pénzügyi és erkölcsi botrányokról. A nemzeti oldalon szereplők rágalmazásait
tekintve a bírósági végzések sorozatos felmentéseire kell felhívnunk a figyelmet.
Az ingadozók, „másik fél is lophat” demagóg jelszót elfogadók vegyék a fáradtságot, s figyeljék meg, hogy szűkebb és tágabb környezetükben (pl. a volt munkahelyükön) kik, milyen alapokon, s munkájukhoz képest milyen mértékben
gazdagodtak meg? Aztán: kik is támogatják a termőföld eladását a külföldieknek? Azoktól várnak segítséget, akik eddig csak elvenni tudtak, akik csak magukra gondoltak? Hol képviseli a világon az egyszerű embereket, különösen a
szegényeket a nagytőke pártja, a Magyar Neoliberális Tőkésosztály Pártja
(Thürmer Gyula találó elnevezése).
Készüljünk fel a kérdéseikre is. A volt vagy jelenlegi tsz-paraszt: a tsz mégiscsak megélhetést nyújtott, miért nem lehetett legalább átmenetileg tovább működtetni a nem ráfizetéses tsz-eket? Vagy miért nem léptettek bennünket a dánholland szövetkezetek irányába? Miért engedték, hogy vezetőink minden lehetséges értéket (gépet, épületet, anyagot) az ismert módszerekkel „elprivatizáljanak?” Mit várnak tőlünk, ha az életkörülményeinket messze a Kádár-rendszer
szintje alá engedték zülleszteni?
A „birtokos” paraszt: Miért engedték, hogy szánalmas pojácává és vigécek
martalékává tegyék őket a kárpótlási licitálásokkal? Miért adták vissza a földet,
ha a gépállomásokat és a tsz-gépparkokat hagyták széthordani?
6.4. A szolgáltató ágazat dolgozói
Többek között a kereskedelmet, oktatást, egészségügyet, vendéglátást, jogi,
pénzügyi, kulturális stb. szolgáltatásokat foglalja magában. A szolgáltató ágazatban a 90-es évek elején a foglalkoztatottak 54%-a, az új évezred elején közel
60%-a dolgozott. A legfejlettebb országokban az arány 70% körüli, elsősorban a
kereskedelemben és vendéglátásban múlják felül a hazai arányokat mind menynyiségben, mind minőségi vonatkozásban.
A növekedés éppen a kereskedelemben és vendéglátásban volt eddig is
szembetűnő, valamint a pénz- és ingatlanügyek terén volt észrevehető. Az oktatásban és egészségügyben foglalkoztatottak száma alig változott, újabban a neoliberális kormányok éppen fogyókúrára fogták.
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A szolgáltató szektorba a növekmény nagyrészt az iparból és mezőgazdaságból
érkezett, átképzés, betanítás, illetve egyes területeken egyetemet végzett, képzett
munkaerő formájában. A szolgáltató szektor dolgozói állománya így családi gyökereit, neveltetését, szemléletét és világnézetét tekintve meglehetősen diffúz.
A kereskedők, szolgáltatást végző vállalkozók meggazdagodott része általában jól érzi magát a vadkapitalista, gyors meggazdagodást (esetleg szürke vagy
fekete gazdasági szinten) lehetővé tevő neoliberális piacgazdaságban. Ők az
MSZP–SZDSZ támogatta gazdaságpolitika és politika feltétlen hívei, a globalizmus lelkes támogatói. A nemzeti oldal közülük csak azokra számíthat, akik
hosszú távra „álltak be”, akik szigorúbb jogrendet és védelmet várnak a monopóliumok és a hazai cápák ellen. Akik a nemzeti vállalkozásokat nem csak pénzkereseti lehetőségnek tekintik, hanem a biztonság, emberség, szolidaritás biztosítékának is.
A kiskereskedők és kisiparosok közül is sokan használják ki a zavarosban halászás lehetőségét, de egyre inkább – tájékozódva a világban – érzik a
neoliberalista-globalista veszélyt. Főként a gomba módra szaporodó bevásárló
központok árnyékában élők érzik a végveszélyt. Számukra a hazai kis és közepes vállalkozások programszerű támogatása védőernyőt jelent, s ezt a nemzeti
oldalnál találhatják meg.
A szolgáltató ágazatban dolgozó, szerényebb keresetű alkalmazottaknál a
létbiztonság, a munkahelyek számának növelése, a bérek és pótlékok emelése, illetve az adók csökkentése a kulcsszavak. Köztük sok fiatal lévén, a családtámogatások növelése, az ifjúsági lakásépítési program számukra elérhetőbb formája, egyáltalán a család kiemelt szerepe, az emberibb jövőkép a
nemzeti oldal felé billentheti a mérleget. Ha a média agymosó hatása – a
kereskedelmi tévék értékromboló hatása ellenében – eljut hozzájuk a meggyőző szó.
Az oktatásban a 40 év kontraszelektív kiválasztódása folytán azonban ma
még valószínű a baloldali túlsúly. Az SZDSZ vezette oktatáspolitika azonban
sok baloldali érzelmű pedagógusnak nyitja fel a szemét, s távolítja el az őket
támogató MSZP-től. A kontraszelekció nyílt formáinak másfél évtizedes megszűnése miatt – a munkába álló fiatalok révén – a nemzeti érzelműek arányában
javulás várható.
Az egészségügyben sem áll rendelkezésre támpont a nemzeti oldalt támogatókat illetően. Az arány más lehet az egészségügyi felső vezetés, a gyógyító
munkát végző orvosok és a kisegítő-beosztott személyzet esetében. A 2003-as
kórháztörvény-javaslat és következményei sok baloldali gondolkozású egészségügyi dolgozót késztetnek majd nézeteik felülvizsgálatára.
Az államigazgatási és pénzügyi dolgozók között – különböző okokból – de
túlsúlyban lehetnek a baloldali érzelműek. Beosztásukat, pénzüket, „hatalmukat”
azon az oldalon érzik biztonságban, s hálájuk kifejezése egyebek mellett a 4
évenkénti biztos szavazat.
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6.5. A nyugdíjasok
A nyugdíjasok átlagos száma és a nyugdíjak:
A nyugdíjasok átlagos száma, ezer fő
– a népesség százalékában
– az aktív keresők százalékában
Nyugdíj a nettó átlagkereset százalékában

1950 1960 1980 2000 2001
527 723 2050 3103 3084
5,6
7,2 19,1 31,0
31
12,8 15,3 40,4 59,5 59,5
22
32
56
59
59

Bánat, keserűség, csalódottság számokban. Számtükör, amely egy felgyorsuló irányzatot (trendet) mutat, amelyre a farizeusok, a nemzetközönyösök azt
mondják, miért kell mindig a vészharangot kongatni. Pedig, sajnos, nem csak
egy harangot kellene kongatni. Zúg a harang a meg nem született gyermekekért,
a korán elmentekért, zúg a viharfelhős jövőért. Csak nem mindenki hallja, csak
sokan nem akarják hallani a vészjelzéseket. Zavar egyeseket az összeharácsolt
vagyon élvezetében vagy elnyomja a lelki harangzúgást a légkondicionált környezetben csúcsra járatott szórakoztató ipar egyik-másik terméke. Mások a családi védőernyő kispárnáját teszik fülükre, hogy ne kelljen odafigyelni, tenni
kellene a kétségkívül a szakadék felé tartó jármű irányváltoztatásáért.
S nem csak, vagy elsősorban nem a jelenlegi nyugdíjasok érdekében. Ők már
„megkapták a magukét”, sokszor mélyütések formájában, s ők már nem lesznek,
amikor a „jármű” eléri a szakadékot. Azok érdekében sem, akik mindig tudják,
mikor, hogyan s hová kell távozni a veszélyes, „egy a sok közül” járműből. A
jelenleg dolgozó 4 millió körüli munkavállalóról van szó, akik 3 millió körüli
nyugdíjast „kell, hogy eltartsanak”. A kifejezés sértő, hiszen a nyugdíjasok megszenvedték a szerény kereseteikből nyugdíjra és egyebekre levont százalékokat,
miközben mégis felépítettek egy országot, amelyet néhány tízezer „egyenlőbb az
egyenlők között” elherdált és kisajátított.
A statisztikákból megállapítható, hogy amíg 1950-ben kb. 4,1 millió kereső
„tartott el” 527 ezer nyugdíjast, 1960-ban kb. 4,8 millió dolgozó 723 ezer főt,
1980-ban kb. 5 millió munkavállaló 2,05 millió főt, addig az elmúlt években alig
4 millió aktív kereső több, mint 3 millió nyugdíjast. Olyan „kedvező” körülmények között, amikor a férfiak átlagéletkora 66, a nőké 74 év, mindkettő jóval
rosszabb a megfelelő nyugati arányszámoknál.
A kereken 3,1 millió nyugdíjasból kb. 1,67 millió öregségi nyugdíjas, több
mint félmillió rokkantsági, közel 450 ezer korhatár alatti, több mint 200 ezer özvegyi és 110 ezer körüli az árvaellátási nyugdíjban részesülők száma. Feltűnő a
rokkantsági és korhatár alatti nyugdíjasok nagy száma. Ezek a munkanélküliség
elől a nyugdíjba menekültek vagy menekítettek százezreit jelentik.
Nyugdíjba jutásuk olyan időszakban történt, amikor a Világbank szakértői által is túlzott mértékűnek tartott, mesterséges inflációval előkészített Bokros-csomag 16%-os reálérték-csökkenést „ajándékozott” a nyugdíjasoknak (és 17%
körüli csökkenést az aktív keresőknek).
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Miközben az előprivatizáció folytatásaként, az információs és kapcsolati tőkés – a külföldi tőke érdekeit is saját érdekként kezelő – nomenklatúrás privatizáció következtében (szürke és fekete üzletek, mint olaj, szesz, szovjet tartozások bonyolítása stb. háttér-kombinációkkal) sok százmilliós és milliárdos üzletember-tehetségek születtek, a 40 év szocialista paradicsomot építő milliók munkájának eredménye: nem veszett el, csak nyoma veszett, átalakult.
Mit mondjunk ezek után a nyugdíjasok népes táborának? Annyit mindenképp, hogy gondolkodjatok, s erre biztassátok családotokat is. Azonban a nyugdíjasok – koruk és élettapasztalataik folytán – világnézetileg meglehetősen kiforrott, megállapodott emberek, nagy változásra ne számítsunk.
Azok a nyugdíjasok, akik közvetlenül a rendszerváltás előtt, majd a 94–98-as
években, „súgásra”, igen kedvező feltételek mellett mentek nyugdíjba, nem sokat fognak gondolkozni, elmennek pártmunkáért, s szavazataikkal is erősítik a
„baloldalt”. Ugyanígy a 40 év kedvezményezettjei, a káderek és szimpatizánsok
is. A baloldali érzelmű nyugdíjasok egységesek, fegyelmezettek, 40–50 év harcostársi kapcsolata, leszármazottaik gazdasági-hatalmi érdekkapcsolata láncolja
őket érdekszövetséggé, minden „elveszett illúzió” ellenére.
Mit mondhatunk azon nyugdíjasoknak, akik hozzánk tartoznak, mégis mostoha volt a sorsuk, jórészt a polgári kormányok időszakában is. Igaz, 94–98 után
nagyon nehéz volt a helyzet. Igaz, 1998 és 2002 között többlettel kapták vissza a
94–98-as elvonásokat. Mégis többet érdemeltek volna. Nem elsősorban anyagiakban, hanem törődésben, jó szóban, biztatásban.
Mit mondhatunk nekik, amikor mi is tudjuk, hogy igazságérzetük helyreállításához, kárpótlásukhoz kevés az idő és a lehetőség. S hogy a következő
években a terhek még fokozódhatnak?
Sajnos, „megszokták” a csapásokat. A 94–98. években a nyugdíjemelések
alacsonyabbak voltak, mint az infláció. Korábbiakban a fizetésekbe beépített
szociális juttatások (üdülés, gyógyszer stb.) is megszűntek, ami tovább mélyítette, főleg a kisnyugdíjasok nyomorát. S 2003–2004-ben a megszorító intézkedéseket (gáz-, villany-, víz-, csatornadíj, távfűtés, gyógyszerár emelése) is el kell
valahogy viselni, bár ezeket a kompenzálások részben ellensúlyozták.
Legalább őszinte szavakat várnak! A társadalom részéről pedig több figyelmet és hálás köszönetet érdemelnek. Köszönetet a tisztességes, szorgalmas munkájukért, amellyel a közösséget, a nemzetet szolgálták. Köszönet,
hogy elveikhez, hitükhöz, hazájukhoz ragaszkodtak, s minket is erre neveltek. Köszönet, hogy melengették és „átvitték a túlsó partra” a szülők és
mindannyiunk álmát: egy független, polgári jólétben és erkölcsben élő, gyarapodó és virágzó Magyarországot. Ma is nagy szükség van rájuk: múltjuk és
gyermekeik jövője megköveteli, hogy erősítsenek bennünket hitükkel, és ha
kell, szavazataikkal.
6.6. A magyar zsidóság
A zsidóság történelmileg bizonyított tragédiája a Salamon király halála (i.e.
926) utáni államszakadást követően Izrael és Judea belső, külső és egymás elleni
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harcaival, Asszíria előretörése (i.e. 722-ben, Judea megmaradása mellett, Izrael
megszűnése, 30 ezer fő kitelepítése) és bukása után az Újbabilóniai Birodalom
térség feletti uralmával (i. e. 586-ban a babiloni fogság) kezdődött, majd a jeruzsálemi templom lerombolásával (i. u. 70-ben Titus), a Bar Kochba felkelések leverésével és a „szétszórattatással” folytatódott. Az akkori római, majd görög világ
(Bizánc) szinte minden területére eljutottak, sőt a peremterületekre is. Így a Bizánc
és az Arab Kalifátus mellett Európa szempontjából nagy jelentőségű Kazár Birodalomba is. A 800-as évek körül a Kazár Birodalom vezetőinek egy része, talán
politikai meggondolásból, a keresztény Bizánc és a mohamedán Arab Kalifátus ez
irányú befolyását elkerülendő, felvette a zsidó vallást, annak is karaizmus nevű
változatát. Így az arab utazók leírása szerint Kazáriában teljes volt a vallási színskála, hiszen a különböző pogány hitűek mellett éltek ott zsidók, keresztények és
mohamedánok is.
Biztosra vehető, hogy a Kazár Birodalomban élő magyar törzsek, elsősorban
vezetőik, találkozhattak az említett vallások bármelyikével. Így az sem lehetetlen, hogy a honfoglaló magyarsággal kisebb számú zsidó is érkezhetett a Kárpátmedencébe. Mindenesetre első írásos említésük a 11. század végén, Szent László
király törvényeiben található. Az ezt követő időszakban és későbbi századokban
is számos korlátozó intézkedést kellett elszenvedniük, mint mindenütt a világon.
Megtiltották a házasságkötést a keresztényekkel, megtiltották a keresztény szolgatartást és a vasárnapi munkavégzést, egyes városokban megkülönböztető jelek
viselésére kötelezték őket.
Kivétel volt IV. Béla, aki királyi védelem alá helyezte a zsidóságot. Szabad
kereskedést biztosított számukra, peres ügyekben a király által kinevezett zsidó
bíró ítélt. Nagy Lajos 1361-ben kiűzte a zsidókat az országból, majd rövidesen
visszahívta őket.
Mondanunk sem kell, hogy ezek nem egyedien magyar megnyilvánulások.
Ismeretes, hogy pl. 1182-ben Fülöp Ágost francia király is kiűzte őket országából, a Német-Római Császárság egyes területein pedig sárga foltokat kellett
viselniük. Angliában Oroszlánszívű Richard és János király is üldözte az izraelitákat. A 15. században Spanyolországból több százezer zsidót üldöztek el. A sor
folytatható, de elég annak bizonyítására, hogy a zsidóellenesség Európa-szerte
létezett. Zsidó ellenesség vagy antiszemitizmus? Zsidóellenesség, ez még nem
antiszemitizmus, amely már politikai indíttatású, s a 19–20. század jellemzője.
Zsidóüldözés, de miért?
Kezdetben talán az oda települő zsidó család viselkedése, idegensége lehetett szokatlan, váltott ki ellenérzéseket. Más volt ez, mint az addig tapasztalt viselkedés. Más volt a viseletük, megjelenésük, tartózkodásuk, elkülönülésük. Elkülönülésükben formai és tartalmi szempontból benne volt a több,
mint ezeréves hányattatás, megpróbáltatás minden keserűsége és az ezredéven keresztül megtartó és összefogó vallásuk szigorúsága. Vallásuk, amely
a kívülállók számára furcsa szertartások szerint zajlott. Ellenérzést válthatott
ki az a vallási előírás is, hogy nem étkezhettek másokkal, vagy hogy csak
egymás között házasodhattak.
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A már említett, Európa-szerte gyakorlattá vált korlátozó intézkedések az elkülönülés, elkülönítés folyamatát erősítették. Ide sorolható az a legtöbb keresztény
országban érvényes törvény, hogy keresztények zsidókkal nem köthettek házasságot. Vagy a hazai hetivásároknak szombati napra helyezése és a keresztény szolga tartásának megtiltása, amely egyaránt korlátozta őket a földművelés, kézműipar
és a kereskedelem terén. Később egyenesen megtiltották a céhekbe lépésüket,
iparűzési szabadságot csak a 19. században kaptak. Mihez foghattak hát?
Kezdetben a pénzkölcsönzés jöhetett számításba. A keresztény erkölcs tiltotta
az uzsorát, így a pénzkölcsönzés, vámügyek, adóügyek, hitelügyletek, a pénzveréssel kapcsolatos ügyek intézése, kiegészülve a kereskedelemmel, váltak szinte
kizárólagos megélhetési forrásukká. Versenytársak ezeken a területeken is voltak, kezdetben a kálizok és böszörmények (mindkettő mohamedán), később az
örmények, még később a görögök és rácok. Ennek a foglalkozási ágnak megvolt
azután az ellenhatása, még erősebb kirekesztés formájában.
A pénzek forgatása és a kereskedelem folytán meggazdagodott zsidóság egyes
királyok, főurak, majd a pénzügyekkel és kereskedelemmel foglalkozó személyek
környezetében, s fokozatosan az alsóbb rétegekben is irigységgel vegyes ellenszenvet váltott ki. Mindenesetre a korlátozások, kiűzések ellenére a hazai zsidóság
lélekszáma növekedett, több városunkban kialakultak – a zsidó családok egymás
mellé telepedése következtében – a zsidó városrészek. Ilyen volt Mátyás király
idején Buda, Esztergom, Győr, Nagyszombat, Tata, Kismarton és Kőszeg zsidó
városrésze. Ezek a városok az ország nyugati részén találhatók, ami jelzi egyrészt
az érkezés valószínű irányát, másrészt a „felvevőpiac” helyét. Mohács előtti lélekszámukat 10–12 ezerre becsülik.
A Mohácsi vész számukra sem jelentett kedvező fordulatot, legalábbis a budai és
esztergomi zsidóságnak nem. Szulejmán szultán összeszedette és hajóval elszállíttatta őket. Nem járt jobban az itt maradt zsidóság sem. Ferdinánd király a sárga megkülönböztető jelvény viselését írta elő számukra, míg Rudolf császár az adók drasztikus emelésével igyekezett eltávolítani őket az országból. Ami végül III. Ferdinándnak „sikerült”, aki a vámbérletek jogának és egyéb jogaik megvonásával török hódoltsági területekre kényszerítette őket. Hasonló volt a helyzet Lipót császár korában
is, amikor el kellett hagyniuk a szabad királyi városokat, s eltiltották őket az időközben megszerzett iparűzési jogok gyakorlásától is.
Kivételek a bánásmódban persze voltak. A már említett IV. Bélán kívül, Mátyás király – aki egyébként a leírások szerint nem kedvelte a zsidóságot – egy
zsidó prefektúra létesítésével lehetővé tette zsidó származású királyi tisztviselők
kinevezését is. Vagy Bethlen Gábor fejedelem, aki engedélyezte letelepedésüket,
szabad vallásgyakorlást és kereskedést biztosított számukra. A főurak közül az
Eszterházy hercegek voltak különösen toleránsak. A zsidóság jelentős számú
csoportjait telepítették le Kismartonban, ott különböző kiváltságokkal látták el
őket. Kismarton lett a nyugat-magyarországi zsidóság központja.
A jellemző azonban nem ez volt. A 18. századra – a török hódoltsági viszonyok és a Habsburgok fent vázolt hozzáállása következtében – alig maradt belőlük
az országban. A Rákóczi-szabadságharc idején lélekszámukat 4 ezerre becsülik.
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1735-ben azonban már 12 ezer főt írtak össze. Foglalkozásukat tekintve: házalók,
boltosok, tímárok, árendások, borbélyok, kékfestők, pálinkafőzők, könyvkötők és
fuvarozók voltak. A megváltozott politikai klíma következtében, a nagy betelepítésekkel párhuzamosan mind nyugati, mind keleti irányból folyamatosan áramlottak az országba. Bár korlátozó intézkedések ekkor is voltak (pl. III. Károly megtiltotta, hogy zsidó családokban egy férfinél több házasodjon meg), 1737 és 1787
között a nyugati megyékben megyéktől függően 76–420%-kal, a keleti megyékben 520–1200%-kal növekedett a zsidóság száma. Az összesített lélekszám ekkor
83 ezer fő volt. A keletről, elsősorban Galíciából beáramló zsidóság a városi tilalmak miatt falvakban, egy-egy vállalkozó kedvű, toleráns földesúr birtokán helyezkedett el. Neki adót fizettek, sőt elismerték az úriszék illetékességét is. Ahol lehetett kocsmákat, mészárszékeket, pálinkafőzőket és kiméréseket béreltek. Általában
a földesúr védelme alatt álltak, II. József engedélyével ügyeiket zsidó bíróval és
esküdt tanáccsal intézhették. Ekkor már – a bányavárosok kivételével – városokban is letelepedhettek, keresztény iskolákban tanulhattak és német nyelvű zsidó
népiskolákat állíthattak fel. Megtiltották azonban a kereskedést, ipart és földművelést azoknak, akik 10 éven belül nem végezték el a népiskolát.
A felvilágosodás időszaka nagy változást hozott a zsidóság életében is. Sokan
– főleg az időközben meggazdagodottak közül – már nem ragaszkodtak mereven
a vallás előírásaihoz. Ez fokozottabban állt a nyugatról bevándorolt, gyorsabban
tehetőssé váló zsidóságra, amelynek köreiben rövidesen beindul az asszimilációs
folyamat. A keletről érkezett zsidóság többnyire megmarad ortodox vallásos
zsidónak.
A reformkorban, az 1840-es országgyűlésen törvényt hoztak, ami szerint a
Magyarországon született vagy letelepedésre engedélyt kapott zsidók országos
kereskedelmi jogot kaphassanak. Engedélyezték számukra az ipari vállalkozást, s
a tudományos életben való részvételt. Ez akkoriban már egy több évtizedes gyakorlat szentesítését jelentette, legalábbis a kereskedelem terén. A század eleje óta
ugyanis – a formálisan a földbirtokosok védelme alatt álló, részükre kereskedést
folytató – zsidó kereskedők egyre inkább önállósodtak, s egyesek már a napóleoni
háborúk során jelentős vagyonra tettek szert. („Egy igazi magyar úr nem kereskedik” – beidegződése folytán ezt az „alantas” munkát rábízták a kereskedőkre. Ez a
szemlélet tovább „gyűrűzött” az alsóbb néprétegek felé, mint minden más utánzásra alkalmas úri dolog. Megjelenik ez – természetesen az anyagi korlátok határáig –
az öltözködésben, zenében, életvitelben, életszemléletben, beleértve a későbbi
dzsentri ön- és magyarságromboló életvitelét is.)
A zsidóság az 1848-as szabadságharc során anyagi és személyi áldozatok hozatalával bizonyította azonosulását és érdekazonosságát. Számukra Magyarország a nagy lehetőségek földje volt, még a viszonylag toleráns Cseh- és Morvaországban tapasztaltakhoz képest is. Nem beszélve az orosz–lengyel területeken nyomorgó zsidóságról, s az időnkénti pogromokról. Oroszországban és a
felosztott Lengyelországban élt ekkoriban Európa zsidóságának mintegy 80%-a.
Az innen tömegesen beáramló, a már említett módon elzárkózó un. galíciai zsidósággal – elsősorban magyar és szlovák vonatkozásban – feszültségek kelet214

keztek, amelyek a gazdasági tevékenységük erősödésével, térhódításukkal felerősödtek. Vörösmarty így ír erről: „E gyűlölet két, egymást kölcsönösen segítő
vétekben gyökerezik: a zsidók elzárkózási hajlamában, s a keresztények kirekesztési ellenszenvében és politikájában.”
A szabadságharcban részt vett zsidók száma több ezerre becsülhető. Aztán a
vereségből is kivették részüket, hárommillió forint hadisarc formájában. A mozgásterük azonban nem változott, mivel a földbirtokos nemesség nagy része elégedett volt a „munkamegosztással”. Ők is jól jártak, nem kellett törni a fejüket,
nem kellett foglalkozniuk az eladási gondokkal. Ezért egyre többen, kényelemből és hitelek fejében a bérletbe adásban látták a megoldást (föld, malom stb.).
Ez kölcsönös előnyökkel járt, s persze a kereskedelem és vállalkozás lényegéből
adódóan igen jelentős gyarapodási lehetőséggel. A bérlő nagy gyakorlatra tett
szert, a bérbeadó pedig elvesztette kapcsolatát az élettel, nem képezte magát,
nem érzékelte az időszerű teendőket.
S elérkezett a kiegyezés időszaka, s megszületett a Monarchia. A kibővült,
vámmentes piac és egyéb konjunkturális lehetőségek folytán mind a nagyüzemi
termeléshez, mind az iparosításhoz és az infrastruktúra kiépítéséhez szabad, mozgósítható tőkére volt szükség. Ez a szabad, befektetésekre alkalmas tőke a városi
német polgárság, a balkáni kereskedelem révén meggazdagodott görög–rác–
macedon kereskedők, s a hazai és az osztrák tartományokból, Cseh- és Morvaországból bejövő zsidó kereskedők és nagytőkések révén állt elő. A fő szerepet a
tőkés zsidóság és az osztrák tőke játszotta, annál is inkább, mivel előbbit a hazai
árutermelésben érdekelt nemesség is támogatta, ellentételezésképpen az emancipációs törekvéseiket is. Az 1867. évi XVII. törvénycikk teljes egyenjogúságot
biztosított számukra, beleértve a szabad iparűzést, földvásárlást, a nemesség, sőt
az arisztokrácia soraiba jutást. A hazai tőkés zsidóság fokozatosan kiemelkedő
szerepre tett szert a kereskedelem, a hitelügyletek és az iparosítás terén. A magyar
arisztokrácia és középnemesség teljes egészében átengedte ezt a tevékenységet,
abban jóformán semmilyen formában nem vett részt. A szabadságharcban részt
vett reformkori nemzedék emigrációban, külső vagy kényszerű belső száműzetésben volt, vagy már nem élt. A magyarság távlati érdekeit is képviselő, széles látókörű, Széchenyi–Wesselényi típusú, nemzetben is gondolkodó arisztokrata réteg
hiányzott, illetve nem rendelkezett mozgósítható tőkével. S élt az a több évszázados rossz beidegződés a magyarság szerepéről (az ősi dicsőséghez csak a tiszti és
jurátusi „egyenruha” méltó), és az arisztokráciától a parasztságig jellemzővé vált a
távolságtartás a kereskedelemtől, ipartól, és sok mindentől, ami új.
A német–zsidó–görög–rác tőkés befektetőrétegek annál inkább éltek a lehetőséggel. Valóban lenyűgöző fejlődés volt megfigyelhető a gazdasági élet minden területén. A Monarchia közös vezetése, főleg kezdetben hatékony gazdaságpolitikát folytatott, s az új tőkésréteg megfelelő partner volt ebben. Az eredményeket felsorolni is nehéz lenne, a politikailag nagyhatalom HabsburgAusztria területén egy gazdaságilag is nagyhatalom, az Ausztria–Magyarország,
röviden a Monarchia keletkezett.
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A viharos gazdasági és társadalmi fejlődés közepette azonban a – már a reformkorban jelentkező – feszültségek tovább növekedtek. A főleg Galíciából
történő folyamatos bevándorlás már akkoriban nyugtalanságot okozott. A gyors
növekedés a nemzeti és nemzeti liberális politikusokat is szólásra késztette. Ezek
közé tartozott Vörösmarty mellett Kölcsey, de Széchenyi és Dessewffy is, akik a
bevándorlás korlátozását javasolták. Ismerve Széchenyi, Vörösmarty, Kölcsey
emberi kvalitásait, felesleges bizonygatni, hogy ők és más figyelemfelkeltők
nem antiszemita alapállásból tettek javaslatot.
Egyszerűen féltették a magyarságot, nem hittek abban, hogy a törökkori vérveszteség, s az előző századi nagy arányú betelepítések után a magyarság további asszimilációra képes. Nyilvánvalóan nem csak a zsidósággal kapcsolatban
vélekedtek így, hanem általában nem értettek egyet a korlátlan asszimilációval,
annak nyelvkérdéssé egyszerűsítésével.
A kiegyezés után hallatták hangjukat a tőkeszegény, a gazdasági versenyben
kevésbé sikeresek is. Ezek között voltak a nagy gazdasági fellendülésben nem
vagy kevéssé érdekeltek, s a hagyományos városi polgárság. Utóbbinak nem csak
a gazdasággal foglalkozó része, hanem az értelmiség is, amely nehezményezte a
zsidóság térnyerését az iskolákban, illetve az értelmiségi pályák némelyikén.
1805-ben a zsidóság lélekszáma 127 ezer, 1857-ben 388 ezer, 1869 körül 542
ezer, 1890-ben pedig 707 ezer. A további szabad bevándorlást azonban a Monarchia vezető rétege, magyar részről a nemzeti liberális Andrássy-, Wekerle- és Tisza-kormány továbbra is támogatta. Az 1880-as Pesti Hírlap cikke a hivatalos
magyar álláspontot tükrözhette: „A zsidókérdés a Közel-Keleten vallási probléma,
Lengyelországban szociális ügy, Magyarországon nyelvkérdés.”
A bevándorlás folytatódott, s az 1910-es népszámlálás szerint a zsidóság lélekszáma 910 ezer (az ország lakosságának mintegy 5%-a), közülük 700 ezer
magyarnak vallotta magát. A legsikeresebbek közül sokan nemességet kaptak,
sőt az arisztokrácia soraiba is bejutottak. Öltözetükkel, életvitelükkel is alkalmazkodtak, a felsőbb körökben is sok vegyes házasság jött létre. Szorgalmuk,
tehetségük, egymást is segítő szellemiségük révén a kereskedelem, ipar, bank és
hitelélet mellett a mezőgazdaságban, s a szellemi életben is jelentős szerepet
játszottak. Vonatkozik ez kezdettől fogva az újságírásra, újság- és könyvkiadásra, s egyes értelmiségi foglalkozásokra (az írók és művészek 26, az ügyvédek 45,
az orvosok 49%-át tették ki). Budapesten, ahol 1880-ban a lakosság 74%-a beszélt németül, a századfordulón már csak 6,3%, ugyanakkor a zsidóság számaránya: 28%, gyakorlatilag mindnyájan beszéltek magyarul.
A beilleszkedés, az asszimiláció gyors, minden sikeres, aztán jön két sorscsapás, amely a magyarság és zsidóság kapcsolatát rossz irányban befolyásolja. Az
egyik a Tanácsköztársaság, amelyben a zsidóság kis része, a radikális kispolgárság értelmisége játszott meghatározó vezető szerepet, amely a két világháború
közötti antiszemitizmus ideológiai megalapozásában is szerepet kapott később.
A másik sorscsapás Trianon, amely a megcsonkult országban élők mozgásterének jelentős leszűkítésével és az ismert külpolitikai irányulással ugyancsak a feszültségek kiéleződését idézte elő.
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A két világháború közötti Magyarországon kezdetben a zsidóság súlya, befolyása változatlan maradt az élet minden területén. Az egyes területeken aránytalannak minősített térhódítást azonban a sajnálatos és szégyenletes numerus
claususként ismert törvénnyel és a kapcsolódó rendeletekkel vélték visszaszorítani, az ország minden lakosára vonatkozó esélyegyenlőség, a Bethlen Gábor-i
időkre emlékeztető esélyegyenlőségek biztosítása helyett. Még ennél is fájdalmasabbak a 44-es, német megszállás és nyilasterror alatti barbárságok, amelyekkel a magyarság döntő, túlnyomó többsége, a magukat igazán magyarnak vallók
100%-a nem értett egyet. Sokan vállalták a veszélyt, és mentették zsidó honfitársainkat, de több százezer ember megmentése lehetetlen volt. A történtek miatti
fájdalmat megértjük, de igaztalan az a vád, hogy a magyarság nem védte meg
őket. Nem védhette. Háború lévén, az aktív férfilakosság távol volt. A jelen lévő
lakosság fegyvertelen, a nyilas terrorlegények talpig fegyverben, s vérszomjasok, mint egy véreb. Hogy ők is magyarok voltak? Igen, legalábbis magyar nyelven beszéltek, ami nem ugyanaz. Minden népnek van embertelen salakja, egy
szűk réteg aljasságait nem lehet az egész népre kivetíteni (ilyen szempontok
alapján inkább a munkásmozgalmi kimutatások szerint nagyszámú kommunista
ellenállónak és partizánnak tehetnének szemrehányást).
1945 után a megmaradt és visszatért zsidóság nagy része élte a magyarság
sorskiszabta életét: élt ahogy tudott, dolgozott, alkotott, másik része a szégyenletes megaláztatásokat a Rákosi- és Kádár-diktatúra feltétlen és gátlástalan kiszolgálásával, a „bűnös népen” bosszulta meg. A nagy többség hatékony és eredményes munkát végez. A társadalom, az ország biztonságot és a lehetőségekhez
képest magas életszínvonalat nyújtott és nyújt a zsidóságnak, amely ezt magas
képzettségű, tehetséges emberek alkotó munkájával ellentételezi. Ugyanakkor
egy 5–10%-ra becsülhető kisebbség feszültséget kelt a magyarság és a zsidóság
között. Ébren tartja és szítja az antiszemitizmus vádját, védőpajzsként, támadó
fegyverként használva a mindennapi élet pozícionális küzdelmeiben. Igaztalan,
lekezelő, sértő megnyilvánulásokat tesz, pl. a koronára, a hazánkat látogató pápára, sőt az egész magyarságra (Landesman eset). A külföldi sajtóban és a hazai
politikai életben neo- vagy ultraliberális nézeteivel és politikai irányvonalával és
befolyásával nem szolgálja, aláássa a magyarság érdekeit. Mi a célja ennek a
néhány ezer uszítónak, mocskolódónak, tüzet szítónak, vihart keltőnek?
S vajon a hazai zsidóság többsége egyetért velük? Minden valószínűség szerint nem. Mégis, a többség hallgat, elfogadja a helyzetet, 4 évenként szavazatával megerősíti azt. Kinek jó ez? Kinek, kiknek rövid vagy hosszú távú érdeke? A
magyarságnak és a zsidóság többségének egészen biztosan nem. Ezt jó lenne
mindenkinek belátnia. Olyan régi együttélés ez, melyet nem lehet súlyos következmények nélkül veszni hagyni. A magyarság nem törölheti ki múltjából azon
Nobel-díjas magyarokat és más, világhírű tudósokat, akik zsidó származásúak
voltak. Nem feledkezhet meg a zenei élet (énekes, előadóművész, zenész, zeneszerző) múltbeli és jelenlegi kiválóságairól sem. Vagy ki mondhat le a magyarságnak sok dicsőséget szerző, zsidó származású sportolókról? S természetesen a
többiekről, a mindennapi életben tehetségükkel, szorgalmukkal, eredményes
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munkájukkal a magyarság irányában lojális honfitársainkról? Igen, csakis a lojális honfitársainkról van szó. A felsoroltakkal kapcsolatban joggal tehető fel a
kérdés, hogyan jutottak el a sikerhez, a világsikerhez? Miért nem jutottak el
ennyien más, hasonló arányban zsidók által lakott országokban? Nem lehet,
hogy a magyar közoktatás színvonalának, s a társadalmi közegnek is szerepe
volt zsidó származású honfitársaink sikerében?
A zsidóság hosszabb távon gondolkodó, maga és családja jövőjét ehhez a
szülőföldhöz kötő, röviden magukat magyarnak vallók is tudják: a magyarságnak történelme során sosem az volt a fontos, hogy „honnan jössz”, hanem,
hogy „hová mész”. És, hogy a közösség érdekeit képviseli-e valaki, vagy csak a
magáét. Más szóval: honfitársakat elfogadunk, a maga kategóriájában vendégmunkásokat esetleg, de idegen érdekeket szolgáló zsoldosokra nincs igény.
Hamu alatt izzik a parázs, egyesek szorgosan szítják is. Ideje lenne tenni róla,
hogy az itt lekötött energiák jobban hasznosuljanak. Mindkét félnél a józan észnek kell érvényesülnie, a helyes helyzetfelmérő és helyzetértékelő képességnek.
Nekünk hitet kell tennünk, és szándékot kell nyilvánítanunk, hogy a velünk
együtt haladó értékekre szükségünk van. A nemzet, a magyarság gondjaitól ma
elhúzódó, talán kiváró zsidóságnak az egyszerre két lovat megülés távolsági és
távlati nehézségeiről lenne érdemes elgondolkodnia.
6.7. A roma társadalom
A romáknak nevezett cigányság őshazája India, annak is északnyugati része,
a jelenlegi Rajasthran (Radzsasztán) és Gujarat (Gudzsarat). A Tharr-sivatag vidékén manapság is megfigyelhető vándorló életmódjuk.
Indiából 950 körül kezdtek kirajzani, Perzsiában írásos nyoma van érkezésüknek. Hosszú vándorlásaik során Európába valószínűleg török „közvetítéssel”
érkeztek, amennyiben a törökök balkáni hódításai során egyes csoportjaik a török sereg körül találtak munkát: tábori zenészként, fegyverkovácsként, tűzmesterként, sőt a török források szerint borbélyként és hóhérként is foglalkoztatták
őket. A többség karavánokba verődve vándorolt a törökök mögött, majd előtt,
egyre nyugatabbra vándorolva Európában.
A Berni Krónika 1419-ben említi először őket Svájcban. 1422-ben telepedtek
le az első cigánycsaládok Olaszországban, Bolognában. Az 1500-as évek elején
már Európa sok országában megtaláljuk őket. Az akkor is vándorló, nyugtalan
életmódjuk miatt Franciaországban 1595-ben, Svédországban és Dániában 1662ben kitiltották őket az országból.
Magyarországon első írásos említésük Zsigmond királynál fordul elő, aki engedélyezte dunai átkelésüket az ország déli részén. Az arra hajlandóságot mutatókat itt
is zenészként és kézművesként hasznosították. Egy 1489-es oklevél említést tesz
Beatrix királyné zenés cigányairól. A kézműves foglalkozásként a fegyverkovács,
kovács és famegmunkáló (teknővájó, mezőgazdasági eszközkészítő stb.) mesterségeket űzték. Többségük azonban nem adta fel nomád, kóborló életmódját, s gondot
okozott környezetének. Letelepítésüket először néhány földesúr próbálta meg, nem
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sok sikerrel. 1761-ben Mária Terézia összeíratta őket, és a Bánságban kísérelte meg
letelepítésüket. Sikertelenül.
Számukat 1800 körül Európában 700 ezer főre, Magyarországon 40–45 ezer
főre becsülték. Utóbbiból kb. 6000-en dolgoztak kovácsként, 1500-an zenészként. Létszámuk ma Magyarországon 600–800 ezer körüli, szerte a világban élő
romák számát 12 millió felettire becsülik.
Az eddig tárgyalt nemzetiségektől eltérően megjelenésük, illetve jelenlétük
nem szándékos betelepítés eredménye, mint pl. a németek, szerbek s részben a
románok esetében. Beilleszkedésük a sok évszázados jelenlét alatt is csak kis
részben sikerült, ami nem hazai specialitás és szerte a világban gyakorlat és
konfliktusok forrása. Az eddig felhalmozódott problémák és az EU-tagországgá
válás miatt a roma problémakör megkerülhetetlen, mielőbbi megoldást sürget.
Az alapos háttérismeretek nélküli, felületes hozzáállás azonban több kárt
okoz, mint hasznot. Erre a régmúlt (Mária Terézia próbálkozása) mellett a közelmúlt (Kádár-rendszer) is szolgáltat tapasztalatot. A cigányság rendkívül tagolt
nyelvi, hagyományok és életvitel, foglalkozás és környezet szerinti csoportjairól,
rétegeiről van szó és az ezekhez kapcsolódó sajátságos problémakörökről, amelyek egyedi megközelítést igényelnek.
Ezért a romákkal foglalkozó hivatalnokoknak, ügyintézőknek kötelezővé kellene tenni megfelelő számú szociológiai, néprajzi tanulmány megismerését, s
ezek mellett legalább Lakatos Menyhért Füstös képek című tanulságos regényének elolvasását.
Csoportosításukra, gyakorlati kezelhetőség szempontjából talán a foglalkozás, életvitel szerinti felosztás a legalkalmasabb:
— Az iskolázott romák csoportja, amelybe az egyetemet vagy középiskolát végzett romák mellett talán a szórakoztató- és vendéglátóiparban foglalkoztatott, magasabb képzettség nélküli romákat is besorolhatjuk. Ez a csoport nagyon értékes, nagy
megbecsülést szerzett a cigányságnak és a magyarságnak egyaránt. A múltból Bihari
Jánost, Dankó Pistát, Rácz Aladárt, Cziffra Györgyöt, s a ma élő sok-sok világhírű
cigányprímást és egyéb zenészt (köztük a klasszikus zene és a könnyűzene kitűnő
művelőit) említhetjük. Vagy az élet egyéb területein sikeres értelmiségieket, a teljesség igénye nélkül csak példaként: az építész Lakatos Menyhért, a Kossuth díjas
költő Bari Károly, a kitűnő jazz-zenész Pege Aladár vagy Szakcsi Lakatos Béla és
még sokan mások. Ma már számos iskolázott vállalkozó is ide sorolható.
— A kézműves romák csoportjába a szakmunkás, betanított munkás és segédmunkás romákon kívül az egyéni kézműves tevékenységet végző vályogvető,
szegkovács, vesszőfonó, kosárkészítő, fafaragó stb. munkavégzőket soroljuk. Ide
sorolhatók a legális kereskedelmet űzőket is. (Nemigen lenne cigánykérdés, ha
ezzel a két csoporttal lezárható lenne a felosztás.)
— A harmadik csoportot a helyhez kötött életmód jellemzi, de állandó foglalkozás és pénzkereső tevékenység nincs. Alkalmi munkákból, bizonytalan hátterű seftelésekből egészítik ki a gyerekek után járó segélyt és a munkanélküli segélyt. Képzettség, képesítés hiányában nem sok reményük van állandó munkahelyre.
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— A negyedik csoportot az állandó lakhellyel nem rendelkező vagy azt sűrűn
váltó, bizonytalan egzisztenciájú, áttekinthetetlen életvitelt folytató romacsaládok alkotják. Talán nem sokan vannak ma már, de követhetetlen életútjuk miatt
gyakran a visszaélések elkövetői.
Az első két csoporttal csak az a probléma, hogy a roma társadalom kisebbségét és nem a többségét alkotják. A harmadik és negyedik csoport annál több
problémát okoz. S számuk rohamosan növekszik, mivel megélhetésüket – különösen a rendszerváltás után – a gyermekek után járó segélyekre alapozzák, kell
hogy alapozzák.
Most bosszulja meg magát az a tény, hogy a Kádár-rendszerben a cigányság
számára is érvényes tankötelezettség és továbbtanulási lehetőség írott malaszt maradt. S kevés maradt meg a jó szándékkal szétosztogatott javakból is, követhetetlen a
telkek, a házkölcsönök és a segélyek sorsa is. Sok pénz folyt el, a hasznosítási kulcsról csak szomorú sejtéseink lehetnek. Sajnos, a cigányság is nagy lehetőséget szalasztott el, hogy nem használta fel felzárkózásra mind képzettség, mind egzisztencia
vonatkozásában a lehetőségeket. Valami hiányzott mindkét oldalról. A Kádárapparátus részéről a néprajzi, szociológiai, sőt államigazgatási szakismeret, a cigányság részéről egy összehangoló, vezető erő, s a szándék, az ambíció, a belátás,
hogy beilleszkedés hiányában bizonytalan lehet a jövő.
Rontja a beilleszkedési esélyeket a – társadalmilag elfogadott, nagyon szimpatikus első két csoport mellett – a többségi cigányságból kivált, bizonytalan számú
és összetételű csoport, amelyet hangoskodása, arroganciája miatt, tévesen, a közvélemény „a” cigánysággal azonosít. Úgy tűnik, a romatöbbség nem tud hatni
rájuk. Ők a környezetüket megbotránkoztatók, a kisebb-nagyobb atrocitásokat,
bűncselekményeket elkövetők. Ilyenek voltak az un. strassbourgi romák is, akik
Franciaországban ott folytatták, ahol itthon abbahagyták, számosan francia börtönökbe kerültek.
A cigányság többségét kitevő harmadik és negyedik csoportnál egy sajátságos,
szinte egyedi tulajdonság figyelhető meg. A rendkívül erős összetartó erő, a hagyományokhoz feltétlen ragaszkodás, a beilleszkedés szinte teljes hiánya. A történelemből alig ismerünk olyan népcsoportot, amely sok évszázados jelenlét után
sem alkalmazkodott, hanem élte saját, megszokott életét. Nemzetiségeink közül a
letelepített, korábban szabadon vándorló, pásztorkodó románoknak vagy szerbeknek is elegendő volt néhány emberöltő.
Joggal merül fel a kérdés: hogyan lehetséges, hogy az indiai őshazából
több mint félezer éves elvándorlás után, egy-egy országban több százéves
tartózkodás után egyetlen országban sem történt meg a beilleszkedés, nem
hogy az asszimiláció? Mi tartotta, és mi tartja vissza a cigányság többségét
a beilleszkedéstől? Az erős ön-azonosságtudat? Talán az erős, belső törzsi
jellegű erkölcs és hagyománytisztelet? Az erős családi kötelékek? A hagyományokhoz, kultúrájukhoz ragaszkodás? A befogadó közegek távolságtartó
közönye?
Utóbbi csak fenntartással igaz. Számos hely van az országban, ahol „roma–
magyar” vegyes házasságok nagy számban fordulnak elő: amennyiben a két fél
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körülbelül azonos iskolázottsági, higiéniai, életviteli, életszemléleti szinten van.
A többi ok mindegyike igaz lehet, együtt meggyőző érvcsokornak tűnnek.
Azonban más népeknél is voltak hasonló jellegzetességek, mégis beilleszkedtek.
Az afrikai eredetű, amerikai négerek, pl. többségükben nem tudtak kitérni a
kényszer és erőszak különböző formái elől (vagy éppen áldozatai lettek annak,
mint az észak- és dél-amerikai indiánok). Az európai cigányságot ritkán érte
ilyen drasztikus hatás (sajnos, a hitleri ilyen embertelen és aljas volt), ki tudott
térni az erőszak elől.
De hát miért tértek ki, pl. az említett termékeny bánáti földekre történő letelepítési kísérlet során?
A társadalmi fejlődésben magasabb szinten élő országok többnyire közép- és
felsőképesítésű állampolgárainak napi 8, esetleg 10–12 órás munkára van szükségük ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalat elérve, többet engedhessenek meg
maguknak, szabadabban éljenek, szórakozzanak, élvezzék az életet. Akkor sem
minden kötöttség nélkül élhetnek.
A harmadik és negyedik csoportba sorolt, a többséget kitevő romarétegek viszont, legalábbis látszatra abszolút szabadon, kötetlenül élnek, amíg van pénzük
jól élnek, látszólag azt csinálják, amihez kedvük van. Igaz, a többi állampolgárhoz képest jóval alacsonyabb életszínvonalon. Mégis, ösztönösen vagy tudatosan, ehhez ragaszkodnak.
Az összehasonlításból az derül ki, hogy egyrészről viszonylag nagy energiaráfordítással – magasabb életszínvonalon – viszonylag kis „szabadságfok” (un.
civilizált társadalom), másrészről viszonylag kis ráfordítással – igen alacsony
életszínvonalon – irigylésre méltóan nagy „szabadságfok” (roma társadalom). S
ezt az állapotot szentesíti a cigányság sajátos szokásvilága, sőt erkölcsi rendje. S
hogy ez a sajátos szabadságszeretet mennyire erős, azt az élet bizonyítja.
Ez a sajátos szabadságszeretet a befogadó országoknak nem tetszik. Ez a
nem tetszés nem előítéleteken, különösen nem faji alapokon nyugszik, hanem
azon az egyszerű tényen, hogy a roma társadalom szóban forgó része „külvilágnak”, ha úgy tetszik, baleknek tekinti a befogadó társadalmat. Ösztönösen,
vagy tudatosan. Tudatosan az a része, amely – talán a nyelv kivételével – a
befogadó közeggel semmilyen vonatkozásban nem azonosul, cselekedeteinek
jogi és morális megítélése is ilyen mérlegen történik. Azokról van szó, akik
munkát a 40 év alatt is csak alig vagy egyáltalán nem vállaltak, alanyi jogon
eltartatják magukat, és ráadásul lázítanak a kenyeret adó társadalom ellen (a
20. század második fele óta ugyanis minden segély és támogatás a közös
kasszából megy). Azokról van szó, akik a jogok és kötelezettségek általánosan elfogadott egyensúlyát felrúgva, csak a jogokról hajlandók beszélni.
Akik nem élnek az iskoláztatási jogukkal, megsértik ez irányú kötelezettségeiket, akik a segélyeket a család helyett a kocsmákban költik el. Azokról
van szó, akik randalíroznak, megsértik a közrendet, akik éltek és élnek akár a
„megélhetési” bűnözéssel is.
Ugyanakkor mélyen együtt érzünk és tiszteljük azokat a romacsaládokat,
amelyeket a munkanélküliség sodort nehéz helyzetbe, s még sem élnek a fenti
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„lehetőségekkel”. Ők megérdemlik a támogatásokat, sőt a „felfelé” törekvő családok esetében egy bizonyos pozitív diszkriminációt is (a túlzott mértékű, pozitív diszkrimináció viszont tovább növeli a feszültséget a hasonló anyagi helyzetű, nem roma lakosság körében).
A vázoltak alapján a problémakör megoldása csakis kétoldalú közeledéssel
képzelhető el. Mindkét fél részéről nagy megértésre, türelemre és sajnos, hoszszabb időre van szükség.
A befogadó társadalom részéről:
— Fontos annak megértése, hogy ez a problémakör egyre súlyosabbá válik,
nem kerülhető meg, megoldását haladéktalanul el kell kezdeni.
— A roma társadalomnak viszont meg kell értenie, el kell fogadnia, hogy a
jogokkal kötelezettségek is járnak, és hogy nekik is alkalmazkodniuk kell. Nem
várhatják el, hogy a befogadó társadalom munka (persze munkalehetőség biztosítása esetén) és teljesítmény nélkül eltartsa őket. Nem várhatják el, hogy rájuk
ne vonatkozzanak az együttélés írott és íratlan szabályai.
A munkát talán egy olyan, kétoldalú társadalmi testületnek kellene megkezdenie, amelyben roma részről a választott képviseleti szervek mellett a cigányság
legtekintélyesebb és a roma társadalom feltétlen bizalmát élvező személyiségek
vannak jelen. A gyakorlati teendők meghatározása széles körű felmérésre, javaslat begyűjtésére épülhetne. Ezekhez néhány észrevétel:
— A romagyerekek általános és középfokú iskoláztatásának kétoldalúan ellenőrzött végrehajtása. A legtehetségesebbek egyetemre segítése. A beiskolázásnál a
romacsaládokat összetartó anyákra, asszonyokra célszerű támaszkodni.
— A szegény, de tehetséges romagyerekek kiemelése, kollégiumi ellátás
biztosítása.
— A romagyerekekre is ki kell terjeszteni a tehetségkutatást a zene, a sport, a
képzőművészet, a kézügyesség stb. területén. A tehetségére ráérzett romagyermek valószínűleg szívesen „áldozza fel nagy mozgásszabadságát” egy biztos és
sikeres egzisztenciáért cserébe.
— Roma munkahelyek létesítésénél a fokozatosság elvét figyelembe véve, a
4–6 órás munkahelyekre is gondolni kell.
— Ugyancsak a fokozatos beilleszkedést szolgálnák a hagyományos roma foglalkozások, tevékenységek elősegítése, piaci hasznosítás, illetve idegenforgalmi
látványosságok sorába illesztés céljából. Ilyen a vályogvetés, fafaragás, vesszőfonás
stb. támogatása, akár piacszerzés mélységéig is.
— A közmunkák szorgalmazása, széles körű elterjesztése, kiemelten kezelve az
árvíz- és belvízvédelmi, másrészt a települések csinosítási, parlagfűirtási és egyéb,
idegenforgalmi szempontokat.
— Bár nem új gondolat a kertészeti tanfolyamok rendezése, s kiskerti művelés lehetősége esetén az ingyenes vetőmag biztosítása, s tudjuk, sok helyen fiaskóval végződött, mégsem kellene abbahagyni. Talán segítene, ha az egész folyamat nagyobb nyilvánosság előtt történne, pl. a falu lakossága, a cigány önkormányzat országos vezetői előtt. Másrészt talán folyamatos és szigorú ellenőrzés esetén javulhatna a mérleg.
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— Nem kíván bizonyítást, hogy bármilyen típusú és mértékű támogatás
nem éri el a célját, ha a romacsaládok támogatása, segélyezése nem nyilvántartási rendszerben történik (a számítógépek korszakában technikailag ez
nem lehet probléma). Az adatlapokon rögzíteni kellene ki, mikor, mit kapott
és mi az eredmény. Így elkerülhető lenne, hogy egyes romák az ország különböző területein vegyenek fel támogatásokat, segélyeket, s bármilyen formában visszaéljenek vele, vagy rosszul használják fel, netán elherdálják.
Csak a törekvő, tisztességes emberekre érdemes áldozni a közösből.
— Fontos feladat lenne a roma önkormányzatok és az irány- és mértékadó
roma értelmiséggel együtt egy etikai-viselkedési minimum lerögzítése, amely
magában foglalná a jogokat és követelményeket is.
— Sajnálatos, de említést kell tennünk azokról a rendkívül „humánus”, „önzetlen”, neoliberális értelmiségi csoportokról is, amelyek a jelek szerint a feszültségek
fenntartásában, sőt elmélyítésében érdekeltek (Strassbourg, Tiszaladány stb.), s amelyek a romagyerekek iskolába járásának késztetése helyett, elvtársaikkal együtt, a
jelenlegi egy helyben járást támogatják. (Valószínűleg segítene, ha humanitásuk
elmélyítése és tenni vágyásuk megkönnyítése céljából a romacsaládok vagy roma
lakótelepek közvetlen környezetükben lennének elhelyezhetők.)
Az bizonyosra vehető, hogy senki számára nem okozhat megértési problémát
az, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján, az egyébként is szűkös közösből –
minden előkészítés, ellentételezés nélkül osztogatott – segélyek csak a romanépszaporulat növelésére és a jelenlegi helyzet újratermelésére alkalmasak. Azt
is bizonyára elfogadják, hogy a világban e helyett mindenütt a „ne csak halat
adjunk, hanem tanítsuk meg halászni őket” elvre kell helyezni a hangsúlyt. Mégis „halat” adnak, megtakarítva a halászhálót.
— A befogadó vagy befogadásra késztetett lakosság hozzáállásának javítása
céljából a közéleti, jogi, bírói kettős mércét haladéktalanul meg kell szüntetni, a
megélhetési bűnözés fogalmának és lényegének kiirtásával együtt.
— A romakérdés egy-egy országban, már csak a romák mobilitása miatt sem
oldható meg. Az Európai Unió keretein belül indított nemzetközi akció talán
eredményre vezethet. Célszerű lenne ez irányban egy részletes programjavaslat
benyújtása Brüsszelbe, alátámasztva az eddigi hazai tapasztalatokkal, javaslatot
téve egy széles körű nemzetközi együttműködésre.
Jó lenne, ha a roma társadalom tudná, hogy a kereszténydemokrata beállítottságú
nemzeti oldal komolyan veszi a romakérdést és valódi megoldásra törekszik. Nem
rövid távú politikai célokra akarja felhasználni őket, hanem a magyarság és a roma
társadalom kölcsönös érdekeit figyelembe véve, hosszú távon akar helyet biztosítani
egy közösségi társadalomban. Biztonságot és boldogulást azoknak, akik vállalják a
tisztességes, munkás polgári élet nehézségeit. Megbecsült, biztos jövő – vagy a
nyomorúságos „szabad életet” konzerváló szociál-liberális jelen?
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7. fejezet
A NEMZETI OLDAL SZERVEZETTSÉGE
(a szervezettség javításának lehetőségei)
A nemzeti oldal szavazóbázisának áttekintésére tett kísérlet után ejtsünk néhány szót a szervezettség javításáról. Először szóljunk a nemzeti oldal civil társadalmának szervezettségi fokáról és annak javítási lehetőségeiről, majd a nemzeti pártok szervezettségének javításáról és a nézetek, a szemlélet, a helyzetfelmérő és -értékelő szempontok egységesítési lehetőségeiről.
Már volt szó a politikai ellenfelek szervezettségéről, amely a 40 év alatt szerzett szervezési tapasztalatokat, kapcsolatrendszert hasznosítja és kötőanyaga az
egyik legerősebb maltertípus: az ilyen-olyan eszközökkel megszerzett vagyon és a
gazdasági – kulturális – politikai hatalom megvédése és gyakorlása. Ennek alapja
a közös múlt, a hatalomban – a szocializmus „egyenlőbbek az egyenlőknél” részére fenntartott – napfényesebb oldalon való részvétel. Azután az un. rendszerváltás
során az ország 40 éve alatt kitermelt, felhalmozott és addig szerencsésen egyben
maradt közös vagyonának megszerzése volt a következő lépés. Ennek eszköze a
40 év alatt „egyenlőbbek az egyenlőknél” elv alapján szerzett mozgósítható tőkéjük, valamint a kiválasztottak részére fenntartott információs és kapcsolati tőke
volt, de sokan közülük nem vetették meg a „fekete lyuk” mélységű és színezetű
ügyleteket sem. Ez az érdekkapocs a személyes belső ellenszenvek és súrlódások
okozta feszültségeknél nagyságrendekkel erősebb, s még jelentős gyalog- és tisztáldozatok árán is működik.
A nemzeti oldalt – a 40 év értékrombolásának szenvedő alanyaként – a megpróbáltatások és szenvedések széles spektruma jellemzi, mégis elevenen él benne egy polgári értékrendű, közösség- és nemzetközpontú, virágzó Magyarország
megteremtésének a vágya. Az elszenvedett testi, lelki, anyagi stb. sérelmek jellege, mélysége, és az új, polgári Magyarországról alkotott elképzelések különbözősége folytán, valamint „harci” tapasztalatok hiányában nem csoda, hogy a
nemzeti oldal nem egységes. Pedig a jól szervezett, fegyelmezett, a zsákmányt
és hatalmat minden eszközzel védeni kész álbaloldal ellen (tőke, pozíciók, kiépített kapcsolatok stb. hiányában) egységre, szervezettségre volna szükség. A
nemzeti oldal látszólag szerény, de „csiszolt állapotban” a hatékonyságot nagyságrendben javító aranytartalékai:
— A potenciális számbeli fölény.
— A minden társadalmi szinten nélkülözhetetlen szervezettség.
— És a fegyelmezettség.
Számbeli fölényt – mint lehetőséget – szintén a szervezettség képes megvalósítani, de a szervezettség a már létező erők megsokszorozásának is fontos eszköze. Nem csak a küzdelmet eldöntő választásokban van fontos szerepe, hanem
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az azt előkészítő és a választások utáni harcokban is, mert bizony a küzdelem
nem ér véget a ringben.
Talán bocsánatos bűn, ha a küzdelem jellegét egy várostrom hasonlatára egyszerűsítjük le. Hasonlatra, amely mindig sántít egy kicsit, de az összefüggések és
a feladatok felvázolásában segítségünkre lehet.
Adott egy középkori vár, amelyet az álbaloldal kormányoz. A bástyák és a
katonailag legfontosabb épületek birtokukban vannak, a várat ostromlók és a
környék népe erősen megosztott, annak aktív része csaknem fele-fele arányban.
A nép egy nagyon jelentős hányada, bár elégedetlen a birtokviszonyokkal és a
távlati tervekkel, de elfáradt, közönyös, távol tartja magát a küzdelmektől.
Az világos, hogy a hatalom és vagyon megerősített bástyáiba befészkelt várbaloldaliak ellen a harcot csak egységesen, szervezetten, a győzelemhez szükséges összes erőt egyidejűleg bevetve lehet megvívni. Abszolút monarchiákban,
szerencsésebb esetekben ez nem okoz nehézséget, de demokráciákban joggal
merül fel néhány kérdés:
— A szövetséges ostromló erők a fő erőknek alárendelten vagy saját vezetéssel vívják-e meg a harcot?
Utóbbi is előfordulhat, de a győzelem szemernyi esélye nélkül. Ilyen erős bástyákat, a várat bevenni csak egy haditerv alapján és egységes vezetés mellett lehet.
— Az egységes vezetés csapatösszevonást jelent, vagy a régi keretek meghagyását?
Ennek eldöntése – az önkéntesség, önfegyelem és együttműködési készség
szem előtt tartásával – a vezérkarra tartozik.
— Kikre van szükség a harcban, s milyen legyen a harcmodor?
Egy „háborúhoz” a legkülönbözőbb harcmodorú, beosztású, rendeltetésű stb.
személyekre van szükség. Kell a tüzér, kell a rohamozó, kell a szanitéc és kell a
hadtápos. És jó, ha mindenki a helyén van és jó, ha a neki megfelelő feladatot
kapja, illetve vállalja. Jó, ha érti a másik szerepét, és nem becsüli le, vagy nem
ítéli el azt. Egymás szerepének, harcmodorának átvétele nem mindig lehetséges,
mert erősségünk a saját harcmodorban van. Mindegyikre szükség van, az egyik
kiegészíti a másikat, de mindegyik csak közös irányítás alatt érheti el a célját.
— Önszerveződő „szabadcsapatokra” szükség van-e?
Igen, nagy szükség van. Ha megfelelő „kiképzést” kapnak, ha vállalják az
együttműködéshez szükséges, legalább minimális szervezettségi és fegyelmezettségi
követelményeket. A szervezettség javításában az önszerveződésnek nagy szerepe
van, de nagy hiba lenne azt az ösztönösségre, a véletlenre, a rögtönzésre bízni.
A 40 év alatt ilyen vagy olyan formában lebunkózott, elfáradt és közönyössé
vált emberek biztatást, divatos szóval megszólítást igényelnek. Ez a bénultság, a
másodrendű statusból levezethető gátlásosság csak a kiindulási alap, erre rakódik
rá a mindennapi megélhetésért, a család szinten tartásáért folytatott küzdelem közélettől távolító hatása. Egyébként az emberek nyugaton is közönyösek, politikailag, közéletileg passzívak – mondják sokan. Ez igaz, de ott nincs is olyan nagy
szükség a közéleti részvételre, mint nálunk. Amit lehetett elértek, sőt többet is a
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reális lehetőségeknél. Más volt a múlt, más az életszínvonal, más a politikai felállás. Ott a régen kialakult, megállapodott, kevéssé változó társadalmi viszonyok, itt
a magyarság jövőjét alapjaiban befolyásoló, megrengető társadalmi mozgások,
harcok a jellemzők.
Az utóbbi két „hajszálon múlt” választási eredmény bizonyítja, hogy a szervezettség és a fegyelmezettség javításával van remény a győzelemre. A szervezettségnek azonban ki kell terjednie az egész nemzeti oldal civil társadalmára, az
egyéntől a pártszervezetekig terjedően, növekvő szervezeti hálósűrűséggel.
A vállalt munka mennyiségét, mélységét és gyakoriságát tekintve megkülönböztethetünk rokonszenvezőket, támogatókat, polgári köröket és pártalapszervezeteket.
A rokonszenvezők a nemzeti oldal egésze vagy egyes pártjai irányában
szimpátiát mutató személyek, akik többnyire nyilvánosan vállalják hovatartozásukat. A választott nemzeti párt (pártok) vagy a nemzeti oldal legnagyobb rendezvényein részt vesznek, nagyobb tüntetésekre eljárnak és a választásokon
családjukkal a nemzeti oldalt erősítik.
A támogatók, bár nem tagjai egy szervezetnek sem, szoros kapcsolatot tartanak fenn valamelyik nemzeti párt alapszervezetével vagy a nemzeti oldal civil
szervezeteivel. A rokonszenv-megnyilvánulások (l. rokonszenvezők) mellett
jellemző rájuk bizonyos körű gyakorlati támogatás is: besegítés telefonnal, faxszal, másolással, számítógéppel, esetenként gépkocsival, esetleg szaktanáccsal,
fordítással. Önkéntes alapon, lehetőségük, energiájuk szerinti mértékben, de a
vállalt feladatokat időben, szakszerűen és megbízhatóan ellátva.
A nemzeti pártok alapszervezeteiben tagságot és feladatokat vállalók
szerepe ismert. Ideális esetben minden tagnak van valamilyen, legalább időszakos feladata, amelyet a belépéssel járó kötelezettségeknek megfelelően
önként vállal, a vezetés azonban figyelembe veszi az illető adottságait, a feladat elvégzésével kapcsolatos tényezőket (családi, munkakör, egészségi állapot stb.). A fegyelmezett végrehajtásnak itt még nagyobb jelentősége van,
lévén a szervezettség magasabb fokú.
A nemzeti oldal pártjai – a hazai „baloldali” és a nyugat-európai hasonló
helyzetre hivatkozással – megelégednek egy véletlenszerűen összeálló, viszonylag csekély számú párttagsággal, lemondva az ésszerű toborzás, válogatás lehetőségéről. Csakhogy a hazai „baloldali” pártok igen jól szervezettek, s a rokonszenvezőik, támogatóik és szavazótáboruk nagyrészt az MSZMP 800 ezres tagságából és azok leszármazottaiból áll, vagyis formális tagság nélkül is tudják
kötelességüket. Másrészt Nyugat-Európa kiforrott, megállapodott, viszonylag
csendes politikai állóvizeiben az éppen időszerű mozgások, változások levezetésére elegendők a kis létszámú pártok is. Egyébként a nemzeti oldal legalább két
dologban különbözik az előbbiektől:
— Az elszenvedett sérelmek, a veszteségek, az új körülmények között elfoglalt
társadalmi helyzet és sok más tényező következtében rendkívüli módon megosztott.
— Szervezettsége, s ebből következően fegyelmezettsége nem megfelelő.
Szükség lenne egyrészt nagyobb létszámú, szervezettebb és fegyelmezettebb párt227

tagságra, másrészt alulról, felülről szerveződő, minél szerevezettebb civil szervezetekre. Szükség lenne rájuk pl. a választások előkészítésénél, bonyolításánál és ellenőrzésénél, vagy a választások közti időszakokban az „elfásult, hallgatag, közömbös
tömeg” megnyerésében, táborunkba szervezésében.
Reménytelen feladatnak tűnik, mégis, kíséreljük meg áttekinteni a lehetőségeket, hogyan fest ideális esetben a jól szervezett nemzeti oldal. Az egyéntől a
nagyobb egységekig, a laza csoportosulástól a zártabb, fegyelmezett pártszervezetekig vázoljuk fel a nemzeti oldal erősítését szolgáló teendőket. (Magánéletben, különböző összejöveteleken sokan kérdezik: „Igen, de mit csináljunk? Mit
kellene tenni?” Ha nem is mindenre átfogó, de néhány kérdésre van gondolatébresztőnek szánt válasz.)
7.1. A szervezettség az egyéntől a baráti társaságig
a) Az egyén ez esetben a családban egyedül „politizáló”, vagy özvegyen és
egyéb okokból egyedül élő személy. A nemzeti oldalt segítő és erősítő vállalásnál is fontos szempont az önkéntesség és a „testre szabott” feladat, figyelembe
véve a faladatra vállalkozó személy lehetőségeit (egészségi állapot, családi háttér stb.). Néhány lehetőség a hasznos besegítésre:
— Már önmagában a magyarság vállalása is tett manapság, különösen, ha ez
társaságban vagy nemzeti vonatkozású ünnepségeken, rendezvényeken történik.
Ez jelzi, hogy mindenek ellenére még vagyunk. Másokat is serkentő, biztató
jelzés, hogy ne féljünk, jó ügyet szolgálunk. Minden személy kiállása fontos, de
minél képzettebb, minél híresebb az illető, annál nagyobb hatással van környezetére. Hasznos tevékenység lehet:
— A tágabb rokonság, barátok vagy ismerősök ellátása információkkal, hírekkel.
— Közönyös vagy félrevezetett személyeknek meggyőző érvek tálalása.
— Olvasói levél (egyetértő vagy tiltakozó) egy-egy fontosabb témában.
— Figyelmeztető, kiegészítő, támogató levél a mi oldalunkon küzdő közéleti
személyiségeknek, politikusoknak, újságíróknak stb.
— Megfelelő lehetőségek (képzettség, érdeklődés, könyvtár) birtokában egy
történelmi évforduló, külföldi vagy belföldi esemény, népszokás stb. feldolgozása egy civil szervezet vagy alapszervezet részére.
— Közérdekű, nehezen hozzáférhető könyvek (pl. Kemény Zsigmond,
Szalay László, Lukács Móric, erdélyi önéletrajz-írók stb.) kölcsönzése megbízható személyeknek kivonatolás céljából.
— Külföldi folyóirat- vagy újságcikkfigyelés, a magyarságot érintő témákról,
tájékoztatás az előző pont szerint.
— Nyugati kapcsolatok révén tájékoztatás másolat, fordítás vagy személyes
beszámoló formájában az ottani közérdekű könyvek megjelenéséről, a könyvismertetőkről.
— A magyarságot külföldön támadó, belföldről vagy az utódállamokból származó cikkek, könyvek, rendezvények figyelése és az illetékesek figyelmeztetése.
— Külföldi, főleg utódállami történelemkönyvekben a magyarságról írottak
szemlézése.
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— Technikai felszereltség birtokában telefon- vagy fax-hírláncban részvétel,
másolatkészítés, internet-figyelés stb.
A felsorolt feladatok egy része már átvezet a csapatmunkában is elvégezhető
munkák sorába. A feladat kiválasztását célszerű egy nagyobb egységet (civil szervezet vagy pártalapszervezet) irányító személyre bízni, aki a téma feltárásának
mélységét, sürgősségét stb. is tisztábban látja. A lényeg annak tudata, hogy nemcsak a nagy ugrás hasznos, a sok-sok kis lépés is messzire vezet.
b) A család és a tágabb rokonság kitűnő lehetőséget jelent azon személyek
szelíd, érveken alapuló meggyőzésére, akik tájékozatlanságból, dacból, korábbi
külső erőszakos behatásra stb. közönyösek vagy netán a másik oldalhoz húznak.
Ha lehetséges, először a vezéregyéniségeket próbáljuk meggyőzni. Már az elgondolkodtatás, meghökkentés is nagy eredmény. Ehhez érvekre és tényekre van
szükség. A kioktatás, a lehengerlés, az erőszak visszaüt. A nemzeti oldalt erősítő
feladatokból, teendőkből kiemelve a legfontosabbakat:
— Iskolai nevelés hiányában felbecsülhetetlen a család szerepe a nemzeti érzület kialakításában. A személyes példamutatás a leghatékonyabb „módszer”, legyen
az szóbeli állásfoglalás, vagy személyes részvétel ünnepélyeken, netán demonstrációkon.
— A szociológiai „Mi” azonosságtudatot a magyarság eredetének, hagyományainak, szokásainak ismertetésével mélyíthetjük el (l. A magyarság eredete c. pontot).
— Fontos szerepe van az érzelmi azonosulásban, a magyarságtudat kialakulásában a zenének. Vonatkozik ez – zenei előképzettség és érdeklődés esetén – a
magyar szerzők opera, zenekari, kórus- és operett műveire, de a legegyszerűbb
és leghatékonyabb módon a virágénekeket, kuruc-, 48-as és világháborús dalokat
is magában foglaló népdalokra. A gyermekek és zenei érzékkel kevésbé megáldott személyek ezeket tudják a legkönnyebben megtanulni, s ezek lehetnek ünnepségeken, kirándulásokon, külföldi csoportos utazásokon a nemzeti oldal különböző csoportjainak közeledési és kapcsolódási pontjai.
— A család széles körű érdeklődése és együttműködése lehetőséget nyújt a nemzeti érzelmű színészek, írók, költők, tudósok, zeneszerzők, zenészek, énekesek, képzőművészek, sportolók stb. névsorszerű összegyűjtésére, akik megérdemlik, hogy
tevékenységüket tudatosan és kiemelt módon figyelemmel kísérjük.
Természetesen az „Egyén”-nél részletezett lehetőségek közül számosat átvehet, megvalósíthat a család, sőt újakat rögtönözhet. A lényeg, hogy táborunk
erősödését szolgálják.
c) A baráti társaságokban a poharazgatás és a társalgás jó alkalom egy friss
hír, meggyőző érvek és tények erőlködésmentes elmondására, továbbadására.
— Jó alkalom lehet – „a szellemnek is jár a táplálék, nem csak a testnek” jelszóval – olyan közérdekű cikk- vagy olvasmányélmények megvitatása, amelynek lényegét, vagy amelynek mélyebb hátterét idő- és energiahiány miatt sokan
nem tudnák áttekinteni.
— Jó alkalom ez régi (pl. erdélyi) népdalok, nemesi udvarházak virágénekeinek,
kuruc és 48-as daloknak vagy későbbi nemzeti érzelmű (de nem giccses) daloknak
gyakorlására és továbbadására (l. a 10. fejezetet).
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— Egyebek mellett jó alkalom ez arra is, hogy felhívjuk egymás figyelmét a
nemzeti oldalhoz tartozó személyekre (l. a fejezet. 2. pontját), s az azokkal kapcsolatos támogatási lehetőségekre (kiállítások, előadóestek látogatása, megjelent
könyveik megvétele stb.).
— Jó alkalom ez az un. kisközösségek csíráinak, gyökereinek megteremtésére
is, amelyek rendszeres, valamilyen konkrét céllal létrehozott találkozók. Ilyenek:
kirándulások, osztálytalálkozók, név- vagy születésnapi összejövetelek stb.
7.2. A klubok és a különböző körök szerepe a szervezettségben
a) A klubok: az azonos érdeklődésű, főleg szellemi foglalkozásúak részére,
legyenek azok aktívak vagy nyugdíjasok. A rendszerességen, s a klubéletre alkalmas helyiségen kívül könyv, folyóirat, újság a minimális feltétel, s egy jó, a
magyarságát vállaló klubvezető. Ha ez megvan, a baráti társaságoknál felsoroltak itt is megvalósíthatók. Ezenkívül:
— A mindennapi hajszában megfáradt, anyagiakkal is szűkösen ellátott polgártársainknak kikapcsolódás és ismeretgyarapodás lehet egy jól megválasztott előadás és az azt követő beszélgetés.
— A hazai vagy külföldi úti beszámoló „magyar” szemmel, azaz magyar vonatkozásokkal, háttérrel, szintén tágítja látókörünket.
— Rendszeres színházi és zenei műsorfigyelés, tájékoztatás, esetleg jegybeszerzés jónak talált darabokra.
— Időszerű politikai események megvitatása, elemzése. Történelmi párhuzamok, érvek felsorakoztatása.
— A magyarságot érintő politikai, gazdasági, kulturális irodalom (könyvek,
folyóiratok, cikkek) figyelemmel kisérése.
— Vállalkozó kedv esetén nagyobb lélegzetű munkák (l. eddig felsoroltakat)
elvégzése csoportmunkában.
b) A szakkörök (háziipari, kertészeti, kézműves, mezőgazdasági stb.) nagy
vonzerőt jelenthetnek, mert a közösség melegén és a kikapcsolódást elősegítő
beszélgetéseken kívül hasznos, sőt a gyakorlatban közvetlenül felhasználható
ismeretekre tesznek szert a részvevők. Ezen kívül:
— További ismeretségek születnek, s vonzzák a hasonló érdeklődésű és beállítottságú embereket.
— Módot adnak az ilyen foglalkozások arra is, hogy a szakma nagy elődeivel, legalább nagy vonalakban megismerkedjünk (Tessedik Sámuel, a híresebb
növénynemesítők, Georgikon stb.).
— Jó alkalom ez arra is, hogy a részvevők érdeklődését a tágabb közösségre,
a nemzeti problémákra és a teendőkre irányítsuk.
— Szakkönyvek ajánlása, kölcsönzése, ismertetése is kaphat helyet a programokban.
— Színesíti az összejöveteleket – erre alkalmas személyek vállalkozása esetén – verses, zenés tízperces műsor, benne magyar vonatkozású elemekkel. Érdeklődés esetén tágítható a témakör a nagyobb közösséget, a nemzetet érintő
kérdéscsoportokra is.
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c) Helyi sakk-, turista-, asztalitenisz-, tenisz-, teremfoci stb. körök létrehozása, megfelelő anyagiak birtokában vagy megfelelő, szponzornak nevezett
adományozó segítségével.
— A sport mellett és különösen a közös rendezvények során sok információ,
vélemény, kezdeményezés közreadására és megvitatására van lehetőség.
— Egyes sportágaknál mód nyílhat a múlt nagy alakjainak megismerésére (mint
pl. Sidó, Kóczián vagy Asbóth, Körmöczi Zsuzsa, világhírű sakkozóink stb.).
— Fontos szerepük lehet ezeknek a köröknek a plázákban vagy az utcákon
ténfergő gyerekeknek lekötésében és hasznos célra történő tájolásában is.
— Turistacsoportoknál – pihenés közben, tábortűznél – adódhat lehetőség a
közösségi érzést és a magyarságtudatot erősítő régi dalok, népdalok közös éneklésére, összeszokott csoportoknál igény esetén versek felolvasására, beszélgetések, mederben tartott viták lefolytatására is.
d) A dalárdák, énekkarok létrehozásának és működtetésének jelentősége
messze túlnő az egyszerű időtöltésen és az énekkultúra ápolásán. A magyarság
érzelmi gyökereit lehet így elmélyíteni és felerősíteni, magas érzelmi intenzitással hatva az előadókra és a hallgatóságra, az utóbbiak egy részénél az esetleg
szunnyadó nemzeti érzésekre.
— A nemzeti érzelmű polgárok széles körét – az egyszerű kétkezi dolgozótól
a legképzettebb diplomásokig – az említett régi, gyönyörű népdalokkal, virágénekekkel, kuruc- és 48-as dalokkal, valamint világháborús nótákkal és nagy
zeneszerzőink (Bartók, Kodály, Lajta, Farkas és mások) kórusműveivel lehet
szolgálni.
— A dalárdák és énekkarok jelentőségét növeli, hogy összekötő szerepet
tölthetnek be a többi kisközösség, illetve a nemzeti pártok mozgalmi életében.
Összejöveteleken, rendezvényeken, ünnepségeken az ünnepi keretet adják, nyomatékosítják és felerősítik az ott elhangzottak hatását.
— Fontos szempont a Big Brother és a Való Világ típusú szórakozásoktól,
műsoroktól való elvonás, s a kallódó képességek felderítése, kiművelése is.
e) Az irodalmi és színjátszó körök az előbbihez hasonló küldetést teljesíthetnek. A munkáshétköznapok, a közösségért vállalt áldozatok, példamutató és
lelkesítő sorsok idézhetők meg felolvasások, előadóestek, színi előadások formájában, melyek erőt adnak, biztatást, hogy „hass, alkoss, gyarapíts” vagy „mindig
így volt evilági élet”, s hogy „az élet célja a küzdés maga”. Hogy folytatni kell,
ha önmagunk és utódaink előtt vállalni akarjuk magunkat. Biztatni lehet ezen a
módon másokat is, hogy találják meg a számukra legjobban megfelelő önkifejezési módot, amely számukra szilárd lelki egyensúlyt biztosít, s amely egyúttal a
„nagyobb családot”, a közösséget is szolgálja.
— Missziót teljesít az, aki közép- és felsőfokú tanintézetekben, vagy bárhol
ilyen köröket létrehoz.
— Nem kevésbé érdemel tiszteletet és elismerést, aki a régi falusi, kisvárosi
és külvárosi színjátszó hagyomány felélesztésére tesz sikeres kísérletet.
— Nemzeti és vallási ünnepeken, gyűléseken, polgári kör összejövetelein
színvonalas és öntudatot erősítő műsorok biztosíthatók ezen a módon.
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A haszontalan időtöltés és káros szenvedélyek elkerülése, megelőzése mellett
itt mód nyílik a tehetségek felismerésére, a részvevők fellépésének, nyelvi kifejezőkészségének javítására, s a részvevők és előadásaikon a hallgatóság nemzettudatának elmélyítésére, s az azonos gondolkodásúak összegyűjtésére.
f) A polgári körök összmagyar hatósugarú képződményt alkotnak, az anyaországon kívül a kárpát-medencei és a világban szétszóródott magyarság egy részét
is keretbe foglalják. A polgári körök súlyát és jelentőségét a jövőben az befolyásolja, hogy a Magyar Út Köröktől eltérően kapnak-e szellemi muníciót cselekvési
program és irányelvek formájában, és hogy az önkéntes fegyelmezettség lehetővé
teszi-e a célok megvalósítását. Mint minden szervezetnél, itt is szükség van az
összekötő gondolat, eszme és harci kedv ébrentartására, s az egyéni tenni vágyás
és az ambíciókiélés biztosítására.
A polgári körök a szakkörökön kívül az összes eddig felsorolt szerveződési
forma „feladatkörét” képesek ellátni, igazi kovászai lehetnek a civil szerveződéseknek.
— A harci szellem szinten tartásában fontos szerepe van az időtényezőnek,
amennyiben a „seregeknek” a harci kedvét szellemi és fizikai leterheléssel („bevetésekkel”) folyamatosan ébren kell tartani.
— Mivel nem katonai alakulatról van szó a polgári kör vezetőségének szüksége van az önkéntességnek és a képességek, illetve a leterhelhetőség mértékének ismeretére. Ajánlatos ezért időnként felmérést végezni: ki mire alkalmas, ki
mennyit vállal, ki mikor ér rá stb.
— Célszerű felmérni például, hogy vannak-e jó hangú tagok a csoportban.
Ha igen, érdemes felkérni őket kuruc dalok, 48-as dalok vagy más nemzeti érzelmű dalok és népdalok előadására a gyűlések, összejövetelek várakozási perceiben vagy akár egyik programpontjaként. Nagy előny, ha kíséretre alkalmas
vagy önálló előadóként zenész is rendelkezésre áll. Ugyanez vonatkozik a szavalásban tehetséges, vállalkozó kedvű személyekre is.
— A harci kedvet szítja és az ismereteket, tájékozottságot növeli a külső előadók
rendszeres szerepeltetése időszerű témákról, illetve általános politikai, gazdasági és
kulturális összefüggésekről.
— Megfelelő személyi összetétel esetén „kitermelhetők”, felkérhetők belső
előadók és hozzászólók is, így megfelelő vezetés esetén a civil politizálás
előiskoláivá válhatnak ezek a körök.
— Vállalkozó kedvű, erre alkalmas személyekkel megvalósítható egy figyelőszolgálat is, amely – akár más polgári körök részére is – feltérképezi az elkövetkező időszakban esedékes helyi vagy országos összejöveteleket, demonstrációkat, előadásokat, a nemzeti oldal kulturális érdeklődésére számot tartó színházi, zenei, tánc-, képzőművészeti stb. előadásokat.
— Nagyobb csoportoknál, erre alkalmas személyekkel megszervezhető a belés külföldi politikai, közéleti könyvek, újság- és folyóiratcikkek, internetösszeállítások figyelése.
— Megfelelő másolási kapacitás birtokában az előbbi információk hozzáférhetővé tehetők a saját és más polgári körök csoportjai részére.
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— Hasznos tevékenység az is, ha felmérjük a nemzeti, illetve a szociálliberális oldalhoz tartozó vagy velük rokonszenvező közéleti emberek, tudósok,
művészek, sportolók, hírközlési szakemberek stb. táborát, és népszerűsítjük, s ha
tudjuk, támogatjuk a táborunkhoz tartozókat.
— Egyik legfontosabb teendő a kapcsolattartás: a tagok telefon-, fax-, internet- stb. kapcsolata a kör vezetőségéhez, s a vezetőség kapcsolata a Demokrácia
Központtal és a párhuzamos, legalább a szomszédos polgári körök vezetőségével. Ennek váratlan események, felhívások, fontos információk azonnali közlése
esetén van nagy jelentősége.
— A gyors és szoros kapcsolattartás lehetővé teszi például: provokációkra
reagálást, a nemzeti oldalt sértő eseményeknél a tiltakozó ellenlépéseket: tiltakozás táviratban, aláírásos tiltakozás, részvétel csoportos vagy tömeges tiltakozásban távirat vagy hirdetés, esetleg utcai demonstráció formájában.
— Választások előtt, de a választások közötti időszakban is élni kell a közönyösök, a bizonytalankodók és a túloldalhoz kötődő, de tisztességesnek tartott
személyek, családok mellénk állításának lehetőségével. Erre, s ezer más célra az
1–2 oldalas, jól megfogalmazott szórólap a leghatásosabb. Ezeket a körök tagsága tudja a leghatékonyabban „célba” juttatni: ismerősöknek, tágabb rokonságnak, ingadozóknak, megtévesztetteknek, számunkra értékes kívülállóknak.
— Kisközösséggé fejlődés lépcsőfokát jelzi, ha a kör tagjai részben vagy
egészében a szabadidő eltöltése (kirándulás, sportolás, mozi stb.) vagy művelődés (kiállítások, koncert, színház stb.) terén is összetartanak.
— Két vagy három polgári kör együttes szervezésében elképzelhető irodalmi
körök, néptánc- és népdalkörök létrehozása, vagy meglévő néptánc- és népdalkörök látogatása.
— Megfelelően kiválasztott határon túli magyar diákok közös támogatása két
vagy három polgári kör által.
— Megfelelő adottságok esetén, egyéni vagy csoportmunka formájában fordítások, cikkírás, összeállítások, könyv-előkészítés, előadások más köröknél és
egyéb ötletek is megvalósíthatók.
7.3. Az országos körök, csoportok és egyesületek
szerepe a szervezettségben
Ilyenek a Nemzeti Kör, a Százak Csoportja, a Széchenyi Kör, a Rákóczi Kör,
a Magyar Keresztények Egyesülete stb.
Kívülről, távolról, alulról alig áttekinthető, eléggé zárt köröknek tűnnek.
Hasznosságuk vitathatatlan, eredményességükről a nemzeti oldal vezetői tudnának véleményt mondani.
Az állam és a társadalom kérdéseivel hivatásszerűen foglalkozó tudósok szerint a
21. században az állam súlya és szerepe tovább fog csökkenni, helyét, szerepét az
un. civil szervezetek és lobbycsoportok veszik át. A nemzeti oldal szervezettségére
jellemző, hogy az első hatékony civil szervezeteket az ultraliberális, szociál-liberális
álbaloldal hozta létre. Ilyen volt az un. Demokratikus Charta és a Nyilvánosság
Klub. Fogadjuk el, hogy ez külső tanácsra, nemzetközi kapcsolataiknak volt köszön233

hető. Az azonban már sajnálatos, hogy a mai napig nincsenek olyan nemzeti beállítottságú civil szervezeteink, amelyek a hatalmon lévő álbaloldal túlkapásaira, a
nemzeti oldalt mélyen sértő jelenségekre a demokrácia jogos és hatékony védekezési fegyvereit tudnák – széles körű tömegtámogatásra építve – bevetni. Ilyen ellentámadási lehetőségek, események voltak: a vasutas sztrájk, a strassbourgi romák,
vagy újabban a drogtörvény, az oktatási törvény, a kórházi törvény és így tovább.
Vannak esetek, amikor a politika nem léphet, de a civil szervezetek igen. A
demokrácia bevett, mindenki által elfogadott eszközeivel: egyéni vagy csoportos
tiltakozás, petíció, aláírásgyűjtés, tüntetés, sztrájk és 4 évenként a választások.
Hallgatunk, szégyenkezünk, kis és nagy csoportokban zsörtölődünk. Pedig láttuk, hogy az esetenként összegyűlt 100–200 ezres „jobboldali” tömeg mennyire
hatásos, már-már sokkoló hatású az ellenfélre. További nagy-nagy öröm lenne,
ha a vezető civil szervezeteink között lenne egy-kettő, amely képes a többi nemzeti civil szervezet összefogására, hangjának felerősítésére, egyidejű mozgósítására és ezzel ütőképesebbé tételére.
Nem nyugodhatunk addig, amíg minden közéleti érdeklődésű, nemzeti érzelmű polgár nem találja meg a helyét és nem tömörül valamilyen körbe, egyesületbe, röviden civil szervezetbe. Az aktívabbak pedig a nemzeti pártokba. A
végső cél a nemzeti oldal szervezettségének olyan mértékű kiépítése, hogy a
bibói értelemben vett „szabadság kis körei” összefüggő hálózatot képezzenek
és elérjék vagy megközelítsék az álbaloldal szervezettségének mértékét. Kiépült formában az összefüggő rendszer belső körét, magját a nemzeti pártok
kell, hogy jelentsék. Körülöttük a támogatók és rokonszenvezők, majd a választók legkülönbözőbb civil szerveződésű, összefüggő gyűrűi alkotnák a jól
szervezett tábort.
Pártokra egyébként – olyan országokban, amelyekben a társadalmi igazságtalanságok széles skálája és magas feszültsége a jellemző –, még sokáig szükség
lesz, a választások közötti időszakban a társadalomban folyó „baloldali” kettős
mércés támadó-kiszorító akciók fékezésére, a felszín alatti, a társadalom minden
területén folyó párharcok, küzdelmek irányítására, a választások bonyolítására,
azok országos ellenőrzésére és még sok más célra. Persze, a jelenlegi szervezettségnél lényegesen magasabb szintű, hatékonyabb szervezetekre van szükség a
pártoknál is. Ehhez kíván hozzájárulni egy élet általános élettapasztalatát és egy
évtized („alul és oldalnézeti”) alapszervezeti tapasztalatait sűrítő elmélkedés.
7.4. A nemzeti pártok szervezettsége
a) A nemzeti pártok alapszervezeteinek néhány szervezettségi problémája
A demokráciák pártképződményei sok tekintetben eltérnek a diktatúrák egypártrendszerű megoldásaitól. Néhány eltérő vonás: teljes mértékben önkéntesek,
áll ez a belépésre és kilépésre egyaránt. Azután: a pártok önálló arculattal bírnak,
létszámuk 1–2 nagyságrenddel kisebb. Sajnos, szervezettségük és fegyelmezettségük is 1–2 nagyságrenddel kisebb. S ez a baj. Pedig a viszonylag kis létszámú
pártokat jól meg lehetne szervezni, s megfelelő fegyelem esetén ütőképes szervezetekként lehetne működtetni.
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Először is el kellene tekintenünk a nyugati példáktól, párhuzamoktól, s az itteni
és mai viszonyokra kellene kialakítani a pártszervezetekkel kapcsolatos igényeket,
követelményeket. A nyugati példák hosszú távra természetesen lehetnek irányadók, de rövid távon azokat óvatosan kell kezelni.
Az összehasonlításoknál rendszerint nem vesszük figyelembe a különbségeket. A összehasonlításokban a hazai adók, az energiaárak, az autólopások száma, betörési károk, a termékek árszínvonala stb. mind-mind a nyugati megfelelőségekben nyernek igazolást. S az itthoni bérek, bevételek? Ötöde-tizede a nyugatiakénak. Egy Nyugaton ellopott autó pótlása néhány hónapos munkabérrel
megoldható, nálunk egy évtized munkája is kevés a pótlásra.
Hasonló késés, fáziseltolódás mutatkozik a társadalom szerkezeti, politikai,
morális és más területein is. Szent István óta folyamatos és erős a felzárkózási
szándék. A szándék tiszteletreméltó, de sajnos a sebesség, az út és az idő nem
választható meg szabadon. Erőltetett menet esetén jön létre az „eltorzult magyar
alkat, zsákutcás magyar történelem” (Bibó).
A nyugatiaknál nagyobb létszámú pártokra a hazai viszonyok között még
szükség van. Ezt erősíti az a lényeges körülmény, hogy a „fele-fele” párbaj még
nem dőlt el, s ráadásul a választási párbajnál az egyik fél esetenként „összekeveri” a játékszabályokat: kardvívásnál párbajtőrt, kötöttfogásnál gyakran szabadfogást alkalmaz.
A mindennapi gyakorlatban nem tisztázott az sem, hogy milyen szervezettségű és
fegyelmi szintű legyen egy párt. A gyülekezési és szólásszabadság elvét misztifikálva
egy laza, rögtönzéses képződmény, vagy azért, mert küzdelmek terepe és bonyolítója,
majdnem katonai szervezet? A pártok jellegéből és szerepéből következik, hogy szervezettségük és fegyelmezettségük egy jól szervezett civil szervezet és a katonai szervezet között kell, hogy álljon. Erős, fegyelmezett és jól szervezett nemzeti pártokra
van szükség a hozzánk közel álló 2/3-nyi néptömeg akaratának, szándékának megvalósítására, az összlakosság túlnyomó többségének érdekeit sem sértve.
b) A tagtoborzással egybekötött tagfelvétel szigorítása
Fontos lenne a létszámbővítés, amelynek mértékét az alapszervezeteknél a felülről kapott feladatok és a helyi igényeket megtestesítő teendők összessége határozza meg. A tagtoborzás nem könnyű, különösen a fiatalabb generációk esetében. Az emberek általában nem tolonganak a pártokba, a fiatalok még kevésbé.
Így a szigorítás látszólagos ellentmondást jelent, egyesek ajkára mosolyt csal,
mivel a szigorítással talán még néhány fővel kisebb lenne a létszám. Azonban
minden szempontból többet ér egy célra orientált, egységes csapat, mint egy
laza, széthúzó, netán beépített „téglákkal” megtűzdelt alakulat.
A szigorítás célja, hogy megbízható, komoly, egy irányba húzó emberek kerüljenek össze. Ennek egyik biztosítéka lehet, ha két, már bizonyított társunk
ajánlja a belépni szándékozót. A szándék komolyságának és a belépő alkalmasságának megítéléséhez, s a kölcsönös összecsiszolódáshoz idő és türelem kell. A
beilleszkedést elősegítendő, kb. féléves próbaidő szükséges.
Nagyobb városokban előfordulhat, hogy a jelentkezőt senki nem ismeri. Bizalmat kell kapnia, de ajánló hiányában 1 éves próbaidő szükséges.
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Mindkét esetben a felvételt egy írásos felmérés egészítse ki, amelyben rögzíteni
kell, hogy az illető milyen jellegű munkát vállal szívesen, milyen gyakorisággal,
otthon milyen technikai eszköz áll rendelkezésére (telefon, fax, másológép, számítógép, gépjármű stb.), amelyekkel vészhelyzetekben, a vállalásban rögzített gyakorisággal besegít.
Tisztázandó az is, hogy milyen mélységű elkötelezettséget vállal: pl. jól előkészített felhívások aláírását, maga is vállal aláírásgyűjtést, tüntetésekre hajlandó-e elmenni stb. Az írásos forma segít a későbbiekben az illető szavahihetőségének megítélésében.
A próbaidős munkáknak három célja van. Az egyik: a jelölt kipróbálása, a másik:
„visszavonulás” estén kárpótlás az elvesztegetett időért, illetve harmadszor az esetleges „téglák” beépülése esetén „megdolgoztatásuk”, hasznosításuk saját céljainkra.
Lényeges szempont, hogy a tagfelvétel nyilvánosan történjék, az írásos felmérés, a vállalások ismertetésével.
Összegezve:
Ajánló esetében kb. féléves próbaidő, együttesen meghatározott feladatokkal.
Ajánló nélkül kb. 1 éves próbaidő, együttesen kijelölt feladatokkal.
Írásos felmérés a vállalásokról, igényekről, elképzelésekről.
Nagy nyilvánosság előtt (esetleg felsőbb szervek jelenlétében) történjék a
felvétel.
c) A tagság munkavégző képességének felmérése
Az előző pontban vázolt felméréseket a tagság egészére, félévente célszerű elvégezni. Hatékony munkát csak úgy végezhetünk, ha ismerjük a „hadra
fogható csapat” állapotát, teljesítőképességét. Tisztában kell lennünk az időközben beállt hivatali, egészségügyi stb. változásokkal, esetleges újabb lehetőségekkel. A felméréseket az elnök végezze, legalább egy elnökségi tag (pl.
a titkár vagy a szervező titkár) jelenlétében, szintén írásos formában.
d) A rendszeres beszámoltatás
A feladatok magas szintű meghatározása és kiadása még nem jelent hatékony irányítást és vezetést. Megfelelő ellenőrzés és beszámoltatás nélkül az
eredmény akár nulla is lehet. Az ellenőrzést az ezzel megbízott elnökségi tag,
a beszámoltatást vagy „megbeszélést” az elnök végezze, egy elnökségi tag
jelenlétében.
e) Hírlánc létesítése
A gyors és hatékony munka ma már nehezen képzelhető el hírlánc nélkül.
A kommunikáció századában nem lehet probléma a kézi (mobil) és hagyományos telefon, fax és internet segítségével egy hírlánc működtetése. Önként
jelentkező személyekről van szó (a tagtársak vagy támogatók közül), akik
vállalják 3–5 személy értesítését. Erre váratlan esemény bekövetkeztekor van
nagy szükség: pl. meghirdetett előadás elmaradása, erősítés egy tüntetéshez,
gyors válasz egy túloldali akcióra stb.
f) Napi feladatok vagy pártépítés
Az alapszervezetekben gyakorta felmerül a kérdés: a napi, „időszerű” feladatok
elvégzése a fontosabb vagy a hosszabb távú pártépítés. A vagy helyett az is-is le236

het csak a válasz, legfeljebb az arányok meghatározásában lehet vita. Mindkét
feladatcsoportra szükség van, egyik a másik nélkül már középtávon is katasztrófa.
A „felülről” kapott feladatok mielőbbi elvégzése természetesen elsőbbséget
élvez, hiszen országos mozgalmat nem lehet úgy irányítani és hatékonyan működtetni, ha a végrehajtásban valahol fennakadás van.
Fontos a helyben fellépő, napi, sürgős feladatok megoldása is, de a hosszabb
távú feladatok, a pártépítési munka elhanyagolása súlyos következményekkel
jár: a szervezet sorvadását, a jövő feladását jelenti. Szerencsés eset, ha a tagság
egy része alkatilag a napi feladatok ellátására, másik része a hosszabb távú munkára alkalmas. Ezért fontos a tagok képességeinek pontos ismerete.
g) Az alapszervezet akcióképességének megőrzése
Fontosabb kérdések eldöntésénél szavazásra van szükség. Sorozatosan előfordulhat, hogy nincs meg a többség.
A patt helyzet kialakulása azzal az alapvető kérdéssel függ össze, hogy –
szemléletben, gyakorlati problémák megítélésében, állásfoglalásokban stb. a
főbb irányvonalakat tekintve – mennyire legyen egységes a tagság. „Egységben
az erő”, egy egységes szemléletű tagság könnyebben hoz döntéseket, könnyebben mozgósítható. Ugyanakkor, joggal mondják mások: a demokráciában a szólás- és véleményszabadság elsődleges emberi jog. Egyrészről: a tagokra egy
vélemény ráerőltetése diktatórikus megoldás. Másrészről: az „ahány ember,
annyi vélemény” állapot egyenlő az anarchiával.
A pártokban tevékenykedő személyektől elvárható a párt eszmevilágához és a
központi irányelvekhez igazodás. Az alapszervezetekben folyó vitákat úgy kell levezetni, irányítani, hogy a napi események megítélésénél mérceként ezek szolgáljanak. Nagyon fontos a nézetek, vélemények ütköztetése, s mellőzni kell a terméketlen „egymás melletti elbeszélgetéseket”. Ha szakszerű és hasznos munka folyik az
alapszervezetben, a viták és érvelések során a fontosabb kérdésekben ki fog alakulni
egy minimálisan elvárható 60–70%-os többség. Ha mégsem, akkor a tendenciózusan zavarkeltő, a párt eszmevilágától és a központi irányelvektől elrugaszkodó
tagtársainktól az akcióképesség biztosítása érdekében meg kell válnunk.
h) A tagság felkészítése az érvelésekre, a vitákra és a választási küzdelemre
A párt és a nemzeti oldal pozícióinak javítása céljából a tagság alapvető,
mindennapos feladatai közé tartozik a szervezeten kívüli vita, cáfolat, érvelés és
meggyőzés. Ehhez érvek, tények, ismeretek és némi vitakészség szükséges, mert
valakit meggyőzni csak a tények, az összefüggések ismeretében lehet.
A felkészítés az alapszervezetekben biztosítható: fontosabb belföldi és külföldi események ismertetése, megvitatása, a háttér megvilágítása, a következtetések levonása. Ha szükséges, akkor a vitaanyagot rövid, vázlatos, jól hasznosítható formában a tagság rendelkezésére bocsátjuk.
A választások alatti és a választások előtti időszakra is érvényes észrevétel,
hogy a legnagyobb hatást és eredményt 1–2 oldalas, tömör ismertetőkkel, esetenként éles „vádiratokkal” lehet elérni. Ezekben nem a túloldal visszaéléseiből,
hibáiból levonható általánosításokat, hanem magukat a tényeket kell éles, de
tárgyilagos (hivatkozások, másolatok, visszakereshető források megjelölése) for237

mában tálalni, s azok hátrányos hatását a meggyőzendő személyekre vonatkozóan kimutatni.
i) A minőségi létszámbővítés és a vezetői utánpótlás biztosítása
Magasabb színvonalon dolgozó alapszervezeteknél lényeges, hogy a növekvő
taglétszám mellett a minőségi utánpótlás is biztosítva legyen. Ehhez az alapszervezeteknél olyan képzett, jó érzékkel megáldott szervező titkárra van szükség,
aki a „fejvadász” funkciót betölteni képes.
Amíg a gazdasági életben, a tudomány, a technika, a sport (régen kis labdarúgó
csapatoknál az intézők) és az élet sok más területen már Magyarországon is használatos ez a megoldás, a magyarpolitikai életben – eltérően a nyugat-európaitól és
az amerikaitól – ez érthetetlen módon parlagon marad, nem élnek vele.
Pedig ésszerű formában és méretekben az alapszervezeteknél is kifizetődő
lenne alkalmazása. Nagyobb alapszervezetekben kötelező jelleggel működnie
kellene egy szervező titkárnak, akinek egyik feladata a „fejvadászat” lenne, aki a
támogatók, a rokonszenvezők közül, vagy ajánlásra a kívülállók sorából kiszemelné és megszólítaná a „minőségi” tagságra kiszemelt személyeket.
A magyar társadalomban sok még a háttérben meghúzódó tehetséges, tisztességes eszmetárs, sorstárs, aki annak a generációnak tagja vagy leszármazottja,
amely távol tartotta magát a kádári politikától. A régi reflexek, beidegződések
ezeknél 89 után tovább működtek, s bár szimpátiával tekintenek a nemzeti oldalra, maguktól nem közelítenek a pártokhoz, szervezetekhez. A „majd előjönnek
ők maguktól is” félig taszító hozzáállás helyett megérdemelnének egy kis biztatást, mert szükségünk lenne rájuk! A mai gyakorlat mutatja, hogy helyettük sok
nagyhangú, törtető, nagyon átlagos képességű karrierista jött elő, a jól ismert
kifordítható köpönyegekkel és ejtőernyőkkel. Aztán, talán az előbbiek jóvoltából
és hatására, zárt körök, gruppok alakultak ki, s a jobb sorsra érdemes, szolgálatra
igazán alkalmas emberek is parkolópályán maradtak vagy arra szorulnak.
Az alapszervezeteknél mind a képzettebb emberekre, mind a vezetők utánpótlására
egyre nagyobb szükség van. Utóbbi sem készen születik, az elnökség felelőssége,
hogy alkalmassági feladatokkal és továbbképzéssel gondoskodjék az utánpótlásról.
j) Az alapszervezeteknél folyó továbbképzés
Magasabb színvonalon dolgozó alapszervezeteknél ez a munka is természetes. A társadalom és az állam közti összekötő szerepet még hosszú ideig a pártok
fogják betölteni, számolva persze a civil szervezetek növekvő szerepével. Indokolt lenne tehát, hogy ezt a kapcsolatot – a felek legnagyobb megelégedésére – a
megfelelő szakképzettség mellett kellőképpen felkészített párttagok, illetve a
közülük megválasztott képviselők lássák el. Halaszthatatlan az alapszervezetekben vagy más képzési formákban történő továbbképzés, a politikai, a gazdasági
és közgazdasági ismeretek és a beszédtechnikai ismeretek elsajátítása. Már alapszervezetekben szükség lenne a magánéleti és közéleti „közelharcokra” felkészítés céljából az alábbi továbbképzésekre is:
— Rendszeres előadó estek rendezése.
Az alapszervezet(ek) szervezésében vagy egyéb, külső szervezetekhez kapcsolódva, jó nevű előadók meghívásával politikai, magyar őstörténeti, honfogla238

lás kori, egyéb történelmi, népművészeti és még sok más, közérdekű téma megismerése és feldolgozása.
— Külföldi pártstruktúrák megismerése.
Ha van rá megfelelő személy és vállalkozó kedv (a testre szabott pártmunkák
keretében, akár egy vagy több önként vállalkozó, ágyhoz vagy szobához kötött
tagtársunk besegítésével), nagyon hasznos lenne a nyugati demokráciák és a volt
szocialista országok (de legalább a visegrádi négyek) pártstruktúrájának megismerése. Vagy a nácizmus, bolsevizmus párhuzamba állítása. A 68-as események
és „az értelmiség árulása” is lehetne téma. Néhány oldalas, „emészthető” kivonatokról, ismertetőkről van szó, amelyek központi jóváhagyás esetén a többi
alapszervezethez is eljuttathatók volnának.
— Közgazdasági ismeretek elmélyítése.
A minket érintő neoliberális, „szabad piaci” irányzatok és a globalizmus részletesebb ismertetése mellett szükség lenne W. Röpke, M. Weber, Ludwig
Erhard, H. Schumann, H. P. Martin, H. C. Korten, a hazaiak közül Nagy Pongrác, Csath Magdolna, Gidai Erzsébet, Drábik János, Síklaky István, Mándoki
Andor és mások műveiből a lényeges elemek tömör kivonatolására és néhány
oldalas ismertető formájában terjesztésére, valamint „gyakorló” közgazdászaink,
pl. Matolcsy György és Varga Mihály nézeteinek ismeretére.
— Politikai jellegű irodalom hasznosítása.
Kitűnő érvként használhatók a magánéleti társasági és közéleti vitákban a
nemzetféltő államférfiak, írók, költők közéleti vonatkozású művei. Mit üzen a
mának Széchenyi, Kossuth, Deák, Szabó Dezső, Németh László, Bibó István,
Bajcsy-Zsilinszky, Kéthly Anna, Kodály Zoltán, Illyés Gyula és mások. Üzeneteik, érveik a mi érveinket erősítik, és megkönnyítik elfogadásukat.
— Vidéki, külterületi alapszervezetek támogatása.
Vidéki vagy külterületi, magasabb képzettségű szakemberekkel rosszul ellátott alapszervezetek támogatása, megerősítése mindannyiunk érdeke. Igény esetén minimálisan a napi politikai, illetve pártépítési tapasztalatok átadásáról, egyegy előadás megtartásáról van szó.
Megvalósítható azonban egy hosszabb távra szóló, segítő-támogató kapcsolat
is. Őszinte emberbaráti segítséget, mintegy a tágabb, eszmei összetartozás melegét
jelenti a rászorulóknak az a segítségnyújtás, amely gondjaik, problémáik csökkentését, megoldását célozza. Főleg egyszerűbb, kétkezi vagy idős, elesett embereknek jelent nagy segítséget egy-egy kérvény megírása, egyszerűbb építési rajzok,
vázlatok elkészítése, pl. családi ház építéséhez, véleményezések, eligazítások,
szaktanácsadások. A segítségnyújtás a támogatott alapszervezet tagságára, lehetőségek esetén az alapszervezet támogatóira és rokonszenvezőire is kiterjeszthető.
Segítségnyújtásra, támogatásra olyan alapszervezet vállalkozhat, amelyben
ilyen munkát önként vállaló, megfelelően képzett aktív vagy nyugdíjas tagtársaink hasznos, testre szabott munkát igényelnek. A testre szabott megbízás a pártmunka minden területén fontos, mert előnye, hogy végzője szívesen végzi, mert
ehhez ért, s számára ez sikerélményt jelent. A tapasztalatok szerint vannak ilyen
személyek, s áldozatkész munkájuk a választásoknál szavazatokban kamatozna
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(jogi tanácsadással, a „nép ügyvédje” szervezet kialakításával, közpénzen az
álbaloldal máris „előz”).
— Betegek, mozgássérültek, idős nyugdíjasok látogatása, segítése.
A keresztényi és nemzeti összetartozás és szeretet mély, gyakorlati megnyilvánulása ez, de egyúttal azt a kérdést is befolyásolja, hogy az érintettek köréből
kiből lesz nemzeti érzelmű és kiből lesz baloldali szavazó.
A megvalósítás attól függ, hogy alapszervezeteinkben vannak-e olyan melegszívű, segítőkész tagtársaink (a tapasztalatok szerint vannak!), akik intézeti betegek, mozgássérültek, gyermekotthonok stb. látogatását, vagy egyedül élő, beteges nyugdíjasok segítését – pl. bevásárlás vagy takarítás formájában – vállalják.
— A határon túli magyarság segítése.
Pártmunka lehet a határon túli testvérek segítése ruha, könyv, műszerek,
számítógép, háztartási gépek stb. gyűjtése és kiszállítása is.
Segíthetünk hasznos információk nyújtásával is: új törvények, rendeletek,
esetleg piaci információk megküldése faxon, interneten, telefonon.
Segítséget jelent számukra turistacsoportok feltöltése rokonságunk, baráti körünk vagy munkatársaink mozgósítása révén.
A határon túliaktól érkező áruk szervezett formában történő fogadása, terjesztése, népszerűsítése is segítség számukra, de segítséget jelent a határon túlról
érkező árusoktól történő egyszeri vásárlás is. Megfelelő anyagi háttérrel a kinti
beruházás, vagy ottani magyarokkal közös vállalat, üzlet működtetése különösen
hasznos és szép feladat.
A határon túlról érkező könyvek megvétele, kintről érkező színházi előadások,
kiállítások látogatása (a biztató szavak erőt adnak) ugyanazt a célt szolgálják.
Gyermekeinknek levelező társ, esetleg cseregyerek-akció is a kötődés, az idetartozás érzését erősíti bennük.
— A hazai szegények, rászorulók, nagycsaládosok segítése.
A segítségnyújtás egyik forrása lehet, ha családunkban vagy ismeretségi körünkben még viszonylag jó állapotban lévő ruhák, háztartási gépek, sporteszközök, bútorok, könyvek stb. válnak feleslegessé. Ne engedjük, hogy a kuka vagy
a szemétdomb nyelje el őket, hanem a Vörös Kereszt, Máltai Szeretetszolgálat
vagy egyházi szervezetek segítségével juttassuk el azokat a rászorulókhoz.
A tágabb értelemben vett rendszeres gyűjtés, a felszabaduló és hasznosítható
tárgyak átfogó gyűjtése és célba juttatása, sajnos, még nem megoldott. Pedig a
kelleténél jóval több a szegény ember, a becslések szerint a társadalom legalább
egyharmada a nyomorszint közelében él.
Mindenki tudja, ismeri, hogy még a szegényebb családokban is felmerül
időnként a csere, a selejtezés, a lomtalanítás problémája. Gazdagabb családoknál
ez megszokott és gyakori, ismétlődő folyamat. Nézzük meg csak városaink,
különösen nagyvárosaink utcáit lomtalanításkor. Nagyon sok a kidobott, de még
hasznosítható ruha, bútor stb. A tárgyak egy része egy az egyben használható,
másoknál kisebb javítás szükséges. Ugyanakkor még mindig van elég üres gyárcsarnok, laktanya s kihasználatlan raktár, ahol szétosztásig tárolni, és ahol a
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felújításokat elvégezni lehetne. Ráadásul, sajnos, még mindég van sok munkanélküli, köztük javító munkákra is használható szakember.
Látszólag minden együtt van, mégsem megy. Az még csak érthető, hogy a
kormányoknak erre nincs erejük. Az már kevésbé, hogy a nemzeti pártok sem
veszik a fáradtságot, s a hozzájuk kötődő támogatói kör segítségével, non profit
vállalkozás formájában (állami támogatással) nem kísérlik meg a minden szempontból indokolt hasznosítást, beleértve az emberek megnyerésének hasznát is.
— Külső kapcsolatok erősítése.
Szervezettség tekintetében a végső cél az új évezred magyarságát átfogó, öszszefüggő, a közös cél érdekében mozgósítható rendszer létrehozása. Ennek elemei lehetnek:
Élő kapcsolat a szomszédos országok megfelelő alapszervezeteivel. Legalább elnökségi szinten személyes ismeretség, időnként közös rendezvények,
kölcsönös tájékoztatási-mozgósítási lehetőség.
Egymás kisegítése helyiség, technika (másolás, fax stb.), észrevételek, tapasztalatok terén.
Az alapszervezetek együttműködése kiállítások, előadások, zenei, irodalmi
események kölcsönös tájékoztatása, látogatása, népszerűsítése terén. Újonnan
megjelent könyvlisták cseréje. A magyarság mellett kiálló művészek, írók, költők, tudósok és más közéleti személyiségek számbavétele és népszerűsítése.
Két-három alapszervezet (esetleg polgári körökkel vagy az alapszervezet támogatói körének tagjaival összefogva) tudja elősegíteni, támogatni az elszakított
területeken élők, kisközösségek létrehozására irányuló munkáját: egyházi rendezvényeket, önképzőköröket, szakköröket, dalárdákat, nagy beruházást nem igénylő
kisebb sportkörök létesítését. Minden olyan kikapcsolódásra, felüdülésre, művelődésre alkalmas közösség létrehozását, amely az ott is egyre jobban tértódító diszkó, kocsma, kereskedelmi tévé- és rádiócsatornák, a haszontalan és káros időtöltés
(bevásárló központok, drogbulik, utcai ődöngés stb.) helyett értelmes, hasznos
közösségi életre ad lehetőséget.
A szervezettség javítására irányuló összeállítás természetesen messze van a
teljességtől, csupán építkezési alap, kiindulópont, amelyet kiegészíteni és tovább
bővíteni szükséges.
7.5. Az önfegyelem szerepe a nemzeti oldal szervezettségében
Szerepe annyira nyilvánvaló, hogy csak a rend kedvéért kell megemlíteni, illetve kiemelten aláhúzni, hangsúlyozni, alapvető fontossága miatt sulykolni.
A szervezettség – annak szervezettségi fokától függően – arányosan növeli a
munka hatékonyságát. Akkor marad meg a rendezett forma, ha az írásban lefektetett alapszabályokat szigorúan betartjuk. Fegyelmezetlenség esetén a szervezet
működése akadozik, a sziszifuszi munka árnya kísért, a kitűzött cél nem érhető el.
S ráadásul becsaptuk mindazokat, akik közénk álltak, s egy nemesebb, magasabb
cél érdekében lemondtak szabadidejük egy részéről, időt és energiát raboltak el
családjuktól, feleslegesen, minden eredmény nélkül.
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Minél magasabb fokú a szervezettség, annál nagyobb fegyelemre van szükség. A fegyelem egyik fontos alkotóeleme az önfegyelem, aminek célja: egy nemes cél érdekében önkéntesen vállalt kötelezettségek – becsületbeli ügy szintjén
történő – betartása. A kiadott feladatnak megfelelő határidőre, s a megbeszélteknek megfelelő mélységben! A fair play szabályai szerint.
Az egyes tagok önfegyelme és önellenőrzése mellett természetesen élnie kell
az alapszervezet vezetőségének az alapszabályok adta jogokkal és kötelezettségekkel is: az ellenőrzés, beszámoltatás, adott esetben a nem tetszés kinyilvánításával, szükség esetén – nem szívesen – erősebb fegyelmezési módszerek alkalmazásával is.
Demokratikus körülmények között a fegyelmezés nehezebb, mint parancsuralmi keretek között. A demokrácia azonban nem jelenthet sem ultraliberalizmust, sem anarchiát, de, persze a diktatúrához vezető megoldásokat sem. Az
önként vállalt célok megvalósítása érdekében azonban rendnek kell lennie, s ezt
a rendelkezésre álló eszközökkel, minden körülmények között biztosítani kell.
Különösen fontos a fegyelmezettség a magyarság számára, mert a demokráciában és a 21. századi nemzetközi kapcsolatokban a csapatmunkának, az időben
és tárgyban összehangolt tömegerőknek, a szervezett és fegyelmezett akcióknak,
fellépéseknek meghatározó jelentőségű szerepük van. S a történelmi okok miatt
is individuális beállítottságú magyarságnak az önfegyelem, a fegyelmezettség a
múltban is gyenge oldala volt, ideje változtatni rajta.
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8. fejezet
A KÖZÖS GONDOLKODÁS ÉS EGYSÉGESEBB SZEMLÉLET
A SZERVEZETTSÉG ELŐFELTÉTELE
A nemzeti oldal alapvető és meghatározó alapelveinek követése, még megfelelő szervezettség és fegyelmezettség esetén sem valósítható meg a szemlélet
egységesítése nélkül. Ha elfogadjuk, hogy az ördög sokszor a részletekben
van, akkor belátható, hogy a jó szándék az alapelvek, az irányvonal követésére
nem elegendő. A mindennapi élet politikai vonatkozású eseményeinek megítélése és az arra adott viszontválasz még háttér-információk birtokában sem
könnyű. Ezek azonban sokszor nem állnak rendelkezésre. Ráadásul, az ismert
okok folytán rendkívül heterogén nemzeti oldal széles spektrumú látószöge
tovább bonyolítja a dolgokat. Így egyazon célért küzdő pártoknál, sőt pártokon
belüli csoportoknál is túlzott mértékű és indokolatlan nézetkülönbségek alakulnak ki, amelyek megosztják az erőket. Ezt „kívülről” tovább erősítik, a 4.
számú hatalmi ág támogatásával, a demagógia és félretájékoztatás teljes eszköztárának bevetésével.
„Békekötésről”, árok betemetésről beszélnek, de elégedettek a kialakult helyzettel. Ez érthető: a vár – egy-két bástya kivételével – az övék. Ki hiszi el, hogy a sokat
hangoztatott kompromisszumkészség nem taktikai fogás, amikor a kiszorítósdi a
közélet minden területén tovább folyik, s az eszközökben továbbra sem válogatnak.
Ám az elégedetlenek növekvő száma miatt egyre kevésbé lehetnek nyugodtak.
Tudnunk kell azonban, hogy győzelemre csak az erők egyesítése, a „csapatok”
egységes vezetése mellett van esély. Ebben a harcban mindenkire szükség van, aki
szervezett formában és fegyelmezett módon vállalja a harcot. A részvevőket azonban el kell látni „munícióval”, hogy vitaképesek legyenek, s képesek legyenek:
– a félrevezetettek felvilágosítására, meggyőzésére;
– a felesleges belső viták csökkentésére, vagyis a közös gondolkodás, térlátás
segítségével a nemzeti egység elősegítésére.
A továbbiakban olyan kérdések, tények, összefüggések ismertetésére kerül sor,
amelyeket egyrészt a magánéleti, társasági, munkahelyi vitáknál sokszor, torz formában, ellenünk használnak fel. Másrészt, amelyek szemléletünk, világlátásunk
egységbe közelítését – a szigorú tények alapján – lehetővé teszik. Hasznosíthatók
ezek az eszmefuttatások a választások közötti és előtti időszakban, a szavazótáborunk gyarapítását szolgáló beszélgetésekben is. Ugyanakkor hozzátartoznak magyarságtudatunk visszafogott, tényeken alapuló erősítéséhez, belénk vert gátlásaink oldásához is.
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8.1. A magyarságot érintő külső környezeti hatások
8.1.1. A globalizmus
A globalizmus szakszerű, pontos meghatározásával ne töltsük az időt. Elég
annyi, hogy egy 20–21. századi világveszedelemről van szó, amely a technika
óriási fejlődése folytán, a „világfalu” kialakulásával egy központosító háttérhatalomként jelentkezik. Főleg gazdasági és kulturális téren eredményes, mivel a
pénz mellett vagy a pénz segítségével jól meg- és lefizetett, bennszülött szívűnek
nem mondható szálláscsinálókkal, zsoldosokkal dolgozik.
Hadseregének eszköztára változatos: ösztöndíjak, alapítványok, újságok, rádió- és tévé-csatornák megszerzése, multicégek tömeges térhódítása, de legerőteljesebben a pénzügyi politika.
Gazdasági téren a legerősebb és leghatékonyabb fegyvernem a pénzügyi politika. Az összehangolt külső és belső támadás részeként a pénzkibocsátás jogának kivonása az állami ellenőrzés alól, az állam külső és belső eladósítása, uzsorakamatok alkalmazása, a gazdaság (főként az ipar és a mezőgazdaság, de a
bevásárló központokkal a hazai szolgáltatók) visszaszorítása, legyengítése, ha
lehet tönkretétele, a szükségesnél lényegesen több multinacionális cég beengedése, előnyben részesítése a hazai cégekkel szemben.
Kulturális téren is megfigyelhető az összehangolt külső és belső támadás. Ideológiai eszköz, mozgatórugó a túlhajtott liberalizmus, amely az egyént akarja rögeszmésen megszabadítani mindenfajta kötöttségtől, többek között a nemzettől, családtól, vallástól, erkölcstől. Amit cserébe ad: a „felszabadított” egyén gyökértelenségét, a szexualitás állati szintre közelítését, a másság himnuszát, a családok atomokra
bontását, az erőszakkultuszt, az erkölcs nullázását, s az egyéni önzés, birtoklás, életöröm maximális kihasználását. Utóbbit – a dolog költségigényessége miatt – természetesen, kizárólagosan a tömegeket megetető, félrevezető, többnyire kétes eszközökkel meggazdagodott felső tízezernek fenntartva. Az így előállított „termék” tökéletesen megfelel a globalizmus kívánalmainak: igénytelen, gyökértelen, az éppen
időszerű feladatok gépies ellátására alkalmas, jól irányítható vegetatív (konzervsör,
hamburger, rágógumi, Való Világ) ösztönember. (A mai esztétikai „igényeket” jól
jellemzi Romhányi József: Víziló-szépség c. versikéje: „Tudd meg barátocskám, hol
a rútság szabály, ott legszebb az ocsmány.”)
A társadalom többsége a szegénységi szint alatt van. Birtoklás, életöröm tekintetében a dobozos sörét szorongathatja, a családokat az ifjúságon keresztül a
bordélyházi szintre biztató Big Brother – Való Világ tévé-sorozatok vagy vérfolyamokat és hullahegyeket sugárzó tévé-filmek előtt üldögélve. „Joga és lehetősége” van, mondjuk, köpködni és káromkodni. Persze csak egymás között, a
gorillákkal és tüskésdróttal védett villa- és palotalakókat ez nem érintheti. Szó
sincs itt az eredeti liberalizmusról, hiszen az minden ember szabadságvédelmét
szem előtt tartotta. Így például védelmet ígért a monopóliumok ellen. Vagy az
emberi méltóság védelmét, nemcsak a homoszexuálisokét. Vagy ígérte a toleranciát, amiből kölcsönösség helyett egyirányú utca, az ál-liberálisok lézerfegyvere
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lett. (L. Veuillet szavaival: „Amikor én vagyok a gyengébb, szabadságot kérek
tőletek, mert ez a ti elvetek, de ha én vagyok az erősebb, elveszem tőletek a szabadságotokat, mert ez az én elvem.”)
A globalizmus világszerte média- és filmzenével aláfestett, hangoskodó tankjai ilyen elveken terjeszkednek, törnek előre. Eszközei, módszerei között megtalálhatók: a fogyasztás istenítése, a hagyományok sutba dobása, a nemzeti érzés
és önazonosság kigúnyolása és kiküszöbölése, a családi és közösségi élet „más”
alapokra helyezése. Jöhet a kábítószer, jöhet a szexuális gáttalanság, akár a pornó. Csak fogyjon az áru, csak nőjön a profit. Így nőnek (keveseknek) a jövedelmek, vagyonok és egyre kisebb számú multimilliárdos növeli a „felszabadított” szegények bantusztánjainak számát. Irány Dél-Amerika.
A globalizmus tankjai a külföldi tőke mérték nélküli behatolásával, a bevásárlóközpontokkal, a kultúra uniformizálódásával, az amerikanizálódással, a konzumőrület terjedésével jönnek és jönnek. Nem vigasztaló, hogy más országokat
sem kerülnek el. Hogy szitkozódással és ökölrázással – a tank elé vetve magunkat
– nem lehet megállítani őket, az biztos. Hogy mivel állíthatnánk meg őket, nem
tudjuk, de lassítani őket, védekezést megkísérelni ellenük, erkölcsi kötelességünk.
Védekezni ellenük – az útjukból ellépve, mentve a menthetőt –, és a gyér
számú előnyt hasznosítani, ennyit biztos, hogy megtehetünk. Pontosan az ellenkezőjét kell tennünk annak, amit a globalizmus elvár tőlünk:
– tudatosan erősítsük a családot, a kisközösségeket;
– ragaszkodjunk hagyományainkhoz zenében, irodalomban;
– erősítsük a nemzet szerepét, s ne engedjük gyökértelenné tenni magunkat;
– ne adjuk fel szellemi önállóságunk egy tál lencséért. Vállaljuk magyarságunkat a magán- és közéletben;
– ne engedjük az egyházakat kiszorítani a közéletből;
– az oktatásban ne engedjük a jól bevált, az elmúlt 150 évben sikeres oktatási-nevelési módszereket kiirtani;
– válogassuk meg a kulturális „eledelünket”, kerüljük a hányingert keltő „kereskedelmi menüket”;
– vásároljunk magyar eredetű termékeket, s ha lehet, kistermelőktől és kiskereskedőktől;
– az egészségvédelem tudatos része legyen a helyes táplálkozás és életmód
mellett a kábítószerek, a rossz egészségügyi törvények stb. elleni harc is;
– a sikeres harc érdekében éljünk a demokrácia választások közötti eszköztárával: szabad vélemény-nyilvánítás, aláírásos tiltakozások, petíciók, törvényes tüntetések stb. S vegyük komolyan a választási előkészületeket már most, ismerjük meg
a tényeket, érveket és adjuk tovább rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek;
– a globalizmus hozta járulékos előnyöket fordítsuk „saját hasznunkra”. A hírközlő (kommunikációs) eszközök (internet, mobil telefon stb.) használatára és
hasznosítására, a zene, irodalom és tudományos élet „termékeinek” hozzáférhetőségére, a kitágult kereskedelmi, tanulási és munkavállalási lehetőségekre gondolunk (ne csak azt keressük, hogy mi rossz, hanem magunk megtartása mellett azt
is, hogy mit lehet javunkra fordítani).
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8.1.2. A multikultúrális társadalmak
Nyakatekert fejtegetések helyett szorítkozzunk a tényekre. A gyökerek az
Egyesült Államokban lelhetők fel, ahol egy kényszerpályás, vérrel és könnyel
áztatott egyenjogúsítási harc során alakult ki a multikultúritás ideológiája.
A munkaerőhiány és profitnövelés céljából Afrikából behurcolt rabszolgák
kultúrájára a fehérek sokáig nem tartottak igényt, legfeljebb – szórakoztató kuriózumként – a négerek munka-, tánc- és vallásos dalaiból keletkezett zenei stílus,
a dzsesszt engedték közel magukhoz. A 20. századi szociális feszültségek, viharos belvillongások és az emancipációs mozgalmak úgy, ahogy helyükre tették a
feketék jogait, az asszimiláció beindult, mellette persze elkülönülési jelek is
mutatkoznak. A feketék számaránya 20–25% körül van, népszaporulatuk jóval
magasabb a fehérekénél, számarányuk évről évre emelkedő.
A múlt század második felében felgyorsult a spanyolajkúak (Mexikóból illetve Mexikón keresztül) illegális bevándorlása, amely hasonló problémákat vetett
fel az elkülönülés (sokan az angol nyelvet sem hajlandók megtanulni) és a szaporulat terén.
Az eltérő életstílus, munkakultúra érezteti hatását a munka minőségében és a
munka-termelékenységben is. A munkanélküli segélyek és a családi segélyek
komoly összegekkel jelentkeznek az amerikai költségvetésben, jelezve, hogy a
multikultúralitásnak ára van.
Németországban jelentős számú török bevándorló él, számukat 6–8 millióra
(8–10%) becsülik. A munkaerőhiány pótlására jók voltak, a következményekkel
azonban nem számolt a német államvezetés. A bevándorlás ugyanis erős ideológiai háttér mellett történt, az önazonosság, a vallás, a szokások megőrzésével. A
ragaszkodás, kötődés ezekhez igen erős. A szaporulat itt is messze felülmúlja a
befogadók népszaporulatát. Szaporodik a mecsetek száma, növekvő igény van
török nyelvű iskolákra. Az eltérő szokások, vallás, a viselkedéskultúra miatt növekszik a feszültség a betelepültek és a befogadók között. Hogy mit hoz a jövő,
azt még nem lehet tudni.
Franciaországban a bevándorolt arabok száma 6–7 millió, ez 10% körüli érték. A helyzet minden vonatkozásban a németországihoz hasonló.
Nagy-Britanniában sincs ez másképp. Még emlékezhetünk az angliai iparvárosok városrészeit lángba borító felkelésekre, zavargásokra.
Találkozhatunk hasonló problémákkal skandináv és mediterrán országokban is.
A kérdés mindenütt felvetődik: az egyéni emberi jogok kollektív jogokká szélesíthetők? Hol igen, és hol nem? Mitől függően? Meddig mehet vagy menjen el a
befogadó ország? Akár a saját maga előidézte részekre szakadásig is? A bevándorolt kisebbség jogi helyzete erősebb a befogadó többségénél? Miért nincsenek
általános érvényű nemzetközi szabályok és azok betartására garanciák?
A régi társadalmakban is találkozhatunk népek együttélésével. A nagy, keleti,
nomád birodalmakban a birodalmat szervező nép neve alatt éltek, megtartva
nyelvüket, szokásaikat. Igaz, a birodalomalapítók igen erős dominanciája érvé246

nyesült, s ezek a birodalmak rövid életűek voltak. A hosszabb életű birodalmaknál is ez az erős befogadói dominancia érvényesült.
Hosszabb távon, jelentős népcsoportok befogadása (Római Birodalom, Bizánc) az egység lazulásával, majd bomlással, széteséssel járt. Úgy tűnik, hogy
körülbelül 5% feletti bevándorlás esetén, zárt tömbökben elhelyezkedés mellett
már problémák léphetnek fel.
Figyelemre méltó, hogy ez a megideologizált többkultúrájú együttélés szinte
csak a fehér társadalmakra érvényes (kivétel itt is van, pl. Izrael, amely nyilvánvalóan felismerte a veszélyeket). A világ más népei, főleg az iszlám országok
zártak, de hasonló a helyzet Indiával, Kínával s Afrika országaival is.
A tudatos vagy véletlen félreértések elkerülése céljából hangsúlyozni kell, hogy
nem a politikailag üldözött vagy egyéb okokból menedéket kereső embercsoportok
befogadásáról van szó, hanem a multikultúralitás jelszavával, a befogadó ország
képességeit meghaladó, mindenáron erőltetett „fogadókészségről”.
Bevándorlás, betelepítés a múltban is volt és a jövőben is valószínű. Mértékét
a befogadó ország érdeke kell, hogy megszabja. Az Árpád-korban a határőrizet és
a katonai erő növelése, a törökkor után a veszteségek pótlása miatt volt indokolt a
betelepítés. A pótlás igen, de annak mértéke és irányultsága már nem, mert nem
mindig a befogadók, nem mindig a magyarság érdekét szolgálta. Hivatkozási alap
volt akkor is, és gyakran ma is Szent István (Imre hercegnek szóló) „Intelmek”
című műve, csak hogy a cél szolgálatába állított, hamis beállításban.
Az idézet: „Mert miként különféle részekből és tartományokból jönnek vendégek, azonképpen különféle nyelveket és szokásokat, különféle tanulságokat és
fegyvereket hoznak magukkal, melyek mind a királyi udvart ékesítik és felmagasztalják, és megfélemlítik a kívülről valók önhittségét… mert egy nyelvű és
egy szokású ország gyenge és romlandó.” (kiemelés – L. L.).
A „vendégek” befogadásának célja tehát a királyi hatalom és dicsőség növelése
és a külső erők megfélemlítése. Az akkori körülmények között erre volt szükség. S
nem arra pl., hogy a későbbiekben a befogadottak a német lovagrend módjára
viselkedjenek: állam lenni az államban, kétségbe vonni annak szuverenitását. A
befogadó ország a kenyér és biztonság ellenében joggal várja el a beilleszkedést.

8.1.3. A másság
Az erkölcsök, a szokások a történelem folyamán változnak, ezt tudomásul
kell vennünk. Azt már azonban nem fogadhatjuk el, ha ezek mértéke és irányultsága alapjaiban érinti a társadalmat és a közös jövőt rossz irányba befolyásolja.
A másság kategóriába tartozó, eltérő bőrszínűek, nyelvűek, vallásúak tolerálását, a mozgáskorlátozottak és a szellemileg visszamaradottak segítésének létjogosultságát nem vonhatja kétségbe senki, hiszen ők is Isten teremtményei.
Tudomásul vesszük például, hogy létezik homoszexualitás. Azt tudomásul veszszük, hogy vannak, akik ebben lelik örömüket, de azt ne várják el a többségtől, hogy
ezeket a viselkedési mintákat intézményesítse és a kultúra szerves részévé tegye a
társadalom. Hogy ez a homoszexualitás természetes vagy természetellenes, azt döntsék el a szakemberek, de hogy erre büszkének kell lenni és netán iskolákban, egész247

ségügyi felvilágosítás címszóval vagy utcai „meleg” felvonulásokkal népszerűsíteni
kell, ez már a közösség elleni aknamunkának tekinthető.
A drogosok megítélését sem lehet a másság szemérmes (vagy inkább szemérmetlen) fátylába rejteni. Tűrhetetlen, hogy a könnyelműség, a kalandok és élvezetek
hajhászásának következményeit, annak anyagi és egyéb terheit a társadalom viselje.
Egyes társadalmi csoportok „megértő” és cinkos erkölcsi támogatásával, a jogrend
ez irányú módosításával, az eredeti liberális eszmék megcsúfolásával, libertinus
mocsárba süllyesztésével. S a társadalom egyébként is szerény anyagi javainak megcsapolásával. Kinek, kiknek jó ez, s miért?
A válasz sejthető, s a másság közéleti apostolainak mindennapi megnyilvánulásaiból a szándék körvonalazható. Ezek a megnyilvánulások egyirányúak,
nem tűrik el mások „másságát”, kétféle mércével mérnek. Akkor is agresszívek,
ha nyilvánvaló, hogy az ország lakosságának legalább felét sértik, s legalább
felét próbálják meg alkotmányos jogaikban korlátozni. Eszközeik a médiafölény
és ennek következtében a vélemény- és ízlésterror, de felhasználnak minden
lehetséges, külső és belső gazdasági, kulturális és egyéb hatalmi eszközöket is.

8.1.4. Az asszimiláció
Az asszimiláció ősidőktől kezdve létezik. Mindkét fő megjelenési formájában: a természetes beolvadás és az erőszakos beolvasztás formájában is. (Utóbbira példa Nagy Sándor szándéka a makedón és perzsa arisztokrácia egyesítéséről. i. e. 326-ban, Suzában, maga is példát mutatva, tízezer makedón-perzsa pár
esküvőjét erőszakolta ki.)
Az asszimiláció a középkori Magyarországon is megfigyelhető volt, mindkét
irányban. A 13. században, Túróc vármegyében letelepedett magyarok például
már a 15. században elszlovákosodtak. Persze, az ellenkező irányú és más népekkel kapcsolatos beolvadásra is van példa. Erőszakos beolvasztásnak azonban
a középkorban nincs nyoma.
A különböző nyelvű népek hungarusként éltek Magyarországon, a keveredés
természetes folyamat volt. A keveredés, az asszimiláció lefolyását, sebességét
gátolta az eltérő életforma, vallás, sajátos szokásjog stb., de hosszabb távon ezek
sem jelentettek leküzdhetetlen akadályt.
Ha nem is jelentettek leküzdhetetlen akadályt, az akadályok, a nehézségek
nőttek a 16. századi reformáció során. A nemzeti nyelv az egyházi életben, majd
az irodalomban nagyobb jelentőséget kapott, ami a különbözőséget emelte ki a
hungarus tudaton belül. A török dúlás során a magyarság szenvedte el a legnagyobb népességfogyást, a törökök kiűzését követő óriási mértékű betelepítések a magyarság beolvasztásának, de természetesen az ellenkező előjelű, természetes asszimilációnak is adtak esélyt. Szerencsénkre az utóbbi, a magyarságba
természetes beolvadás formájában végbement asszimiláció erősebben érvényesült (már csak a magyarság száma, erőállapota miatt sem lehetett ez az asszimiláció erőszakos természetű).
Igazán nagy mértékű asszimiláció a 19. század második felében figyelhető meg.
Ez egybeesett a magyarság lélekszámának jelentős növekedésével, amely 1720 és
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1880 között 176–205% volt, szemben a nemzetiségek 151–164%-os szaporulatával.
1850 és 1910 között a magyarság lélekszámának növekedése 206%-os volt.
Az összlakosságra jellemző jelentős népszaporulat oka a törökök kiűzése utáni
újrakezdésben, Mária Terézia és II. József egyes, a jobbágyságot támogató intézkedéseiben, a reformkor lázas és pezsgő jövőalapozásában, a szabadságharc eredményeként a jobbágyságot kedvezően érintő törvényekben és a viharos kapitalista fejlődésben keresendő. Bár a legjelentősebb növekedést a magyarság népszaporulata
mutatta fel, az 1850–1910 közti több, mint kétszeres növekedésben természetesen az
asszimiláció is jelentős szerepet játszott. Ez az asszimiláció – szomszédaink és buzgó hazai prókátoraik vélekedése ellenére – kb. 1880-ig egészében természetes aszszimiláció volt, vagyis tömegeket érintő erőszakos asszimiláció nem figyelhető meg.
1880 után is nagyobb volt a füstje, mint a lángja.
A természetes vagy önkéntes asszimiláció különböző népek együttélésének
természetes velejárója. Mértékét és gyorsaságát számos körülmény befolyásolja:
– egyes embercsoportok hajlamosak a domináns környezeti mintaképekkel és
értékekkel azonosulni, alkalmazkodásuk így viszonylag könnyen beolvadásba
megy át;
– más embercsoportoknál az anyagi javak és az érvényesülés lehetősége játszik meghatározó szerepet (még az értelmiségnél is);
– megint másoknál a gazdasági fejlődés okozta nagyobb boldogulási lehetőség (állás, lakás) készteti hely- és környezetváltoztatással egybekapcsolt asszimilációra a családokat;
– a városba jutás és a környezettel és hatóságokkal érintkezés is elindítja,
vagy tovább viszi a folyamatot;
– a gyárakban, üzemekben, hivatalokban végzett munka szükségessé teszi az
alkalmazkodást (nyelv, szokások stb.);
– a családi kapcsolat a többségi lakossággal is gyakori ok (vegyes házasságok).
Az új környezetben a beilleszkedés és a helytállás első feltétele a nyelv elsajátítása, majd a szokások megismerése. A kétnyelvűség idővel kettős kötődést
eredményezhet, ami a szokások mellett a kultúra megismerését, elfogadását is
jelentheti. Az iskolai és környezeti hatásokra, különösen az új generációknál
tovább halad a folyamat és az eredet, származás megtagadása nélkül átbillen az
új közösséggel azonosulásba. Ehhez hosszabb időre, gátló hatásoktól mentes, sőt
vonzó, a beilleszkedést összességében elősegítő hatásokra van szükség.
Gátló vagy lassító tényező például a gazdasági érvényesülés lehetőségének hiánya, vagy erőszakolt, túl gyors beilleszkedésre serkentés. Vagy, ha az új közösség
történelme, kultúrája nem jelent vonzerőt. Vagy, ha a vallási különbözőség állít
akadályt. Az ellenkező irányú hatások pedig nyilvánvalóan erősítik a folyamatot.
Így nem véletlen, hogy a 19. század második felében, a robbanásszerű iparosodás asszimilációs kohójában a zsidóságon kívül a több évszázados együttélésben, vallásban, történelmi és kulturális vonatkozásban hasonló hazai németek,
szlovákok, bunyevácok (bácskai, magyarországi katolikus horvát), sokácok (Baranya megyei katolikus horvátok), vagyis a horvátok magyarosodtak el. Az sem
véletlen, hogy a tőkés fejlődéstől távol, zárt tömbökben élő, eltérő vallású, törté249

nelmű és kultúrájú szerbek, románok és ruténok asszimilációja nagyrészt egy
szűk, nemesi, polgári és értelmiségi rétegre korlátozódott.
A legnagyobb mértékű asszimilációt a zsidóság mutatta fel, 1910-ben a 900
ezer feletti zsidóságból 700 ezer magyarnak vallotta magát. A magyarosodásban
az emancipáció biztosítása (kivétel volt a vallási egyenjogúság) mellett a gazdasági, kulturális és civilizációs lehetőségek játszhattak szerepet. A vallási és etnikai különállás tudata viszonylag kevéssé volt zavaró, hiszen a zsidóság – a magyarság ez irányú passzivitása és egyoldalúsága folytán (a dzsentri főként a vármegyénél helyezkedett el és főleg a katonatiszti és jogászi pályát választotta,
másrészt elszegényedésük folytán a tőke is hiányzott) – a kereskedelmi, pénzügyi és értelmiségi pozíciókban helyezkedett el. Le kell szögezni, hogy mindhárom területen hatékonyan működött.
A hazai németek közül az asszimilációban a városi polgárság és a szigetekben élő paraszti tömegek alkották a többséget. Előbbiekre főként a közvetlen
környezet, ezen belül is a nemesség életstílusa, gondolkozásmódja és értékrendje
hatott vonzerővel. Utóbbiaknál az un. törzsöröklési rendszer is közrejátszott (egy
gyermek örökölte a gazdaságot, a többinek – az öröklő kárpótlás jellegű támogatása mellett – más képzettséget vagy szakmát kellett szereznie). Utóbbiak számára sokszor a vegyes házasságok jelentették a magyarosodás felé vezető utat.
Az asszimiláció hatására a magyarság mellett az új polgárságban: zsidók,
németek, görögök, szerbek voltak találhatók, az új értelmiségben: németek, zsidók és főleg horvát, szlovák, kevésbé román, szerb és rutén nemzetiségiek játszottak szerepet. Az asszimiláltak további része – vegyes nemzetiségi eredettel –
a munkásság soraiban található.
Az asszimiláció mélységét, teljességét nehéz értékelni, még nehezebb előre
látni, tartósságát megítélni. Tévedett a 19. század vezető magyarsága, amikor az
asszimilációt a magyar nyelv megtanulásával, jóhiszemű, majd a 80-as évektől
kezdve részben erőszakos terjesztésével látta kivitelezhetőnek. Egyrészt az erőszakos magyarosítás szolgálatába állított iskolapolitika és a törvényerejű szabályozások messze nem hoztak annyi eredményt, mint amennyi kárt okoztak a
nemzetiségi mozgalmak felszítása terén. Másrészt a színlelt azonosulás és az
igazán magyarrá válás közti különbség szinte megfoghatatlan és lemérhetetlen.
Az asszimiláció megfordítható, kétirányú folyamat. A baj akkor van, ha nehéz
történelmi pillanatokban egy durva, külső beavatkozás vagy erős polarizáló hatás
visszarendezi a sorokat. Utóbbira példa a 20. század 30-as, de főleg 40-es éveiben
a német orientáció szélsőséges formában (Volksbund, nyilas terror időszaka) megjelenő szervezett, asszimilációt visszafordító hatása. Előbbire példa, amikor zsidó
származású honfitársaink – a 44-es barbár és szégyenletes üldöztetés, haláltáborokban a szenvedés következményeként – előrehaladott asszimilációja visszafordult, sőt egyes csoportoknál kimondott magyarellenesség kapott lábra. Remélhető azonban, hogy a történelmi távlat elősegíti a közeledést és az indulatok helyett a kölcsönös érdekek kerülnek előtérbe.
Az asszimiláció kettős jellegét, a magyarságot jobb időkben erősítő, máskor
meg gyengítő hatását tudomásul kell vennünk. Közösségünk „megcsapolását”
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nem szabad ölbe tett kézzel néznünk, s belenyugodnunk a megváltozhatatlanba.
Ismerve az oda-vissza folyamatok mozgatórugóit, a tapasztalatokat és az idevágó ismereteket hasznosítanunk kell.

8.1.5. Hírünk a világban
A legtárgyilagosabb szemmel nézve körül a világban, összességében megállapítható, hogy nem áll jól a szénánk.
Ki vagyunk éhezve a sikerekre, a jó hírekre. Szívesen halljuk, hogy valahol a
világban magyarok értek el sikereket. Sok szó esik Nobel-díjasainkról, az aranycsapatról vagy a világhírű magyar konyháról. Szüksége van a magyarságnak az
önbizalomra, hiszen a legkülönbözőbb téren igyekeztek kisebbrendűséget, gátlásokat belénk sulykolni. Ne engedjünk abból, ami a miénk.
Ugyanakkor végzetes hiba, ha félrevezetjük, áltatjuk magunkat. Általános
gyógykenőcs sebeinkre az aranycsapat, a régi dicsőség. Nagy futballnemzetnek
tartjuk magunkat. Azok is voltunk, kb. a 70-es évekig. Kevesen tudják, hogy
például a csehek is azok voltak, amennyiben ugyanannyi világbajnoki ezüstérmet (kettőt) szereztek, mint mi. Azzal a különbséggel, hogy ők azóta is, folyamatosan az élvonalban vannak. Miért nyugszunk bele, hogy a két ország sportvezetőiben és sportirányítási rendszerében fennálló különbség ilyen méltatlan
helyzetbe juttasson bennünket?
A Nobel-díjasainkkal is előszeretettel hozakodunk elő. Érthető, mert szomjazzuk a sikert, másrészt valóban közük van Magyarországhoz. Azokat azonban
kár ide sorolni, akik nem tartották magyarnak magukat vagy csak a nevük volt
magyaros. Helyesebb magyar származásúakról beszélni, hiszen Szentgyörgyi
Albert kivételével mindannyian külföldön kifejtett munkásságukért kapták meg
a díjat. Azokra, akik legalább középfokú iskoláikat Magyarországon végezték,
joggal tarthatunk igényt, hiszen közülük számosan elmondták, hogy pl. a Fasori
Líceum nélkül aligha értek volna el ilyen nagy sikert.
Joggal lehetünk büszkék a külföldre szakadt honfitársaink túlnyomó többségére is, mert nagyszerűen megállták a helyüket, valóban jó hírét keltették a magyarságnak. Ez a szerencsénk, mert, ami könyvtárakban, szakkönyvekben, és
összefoglaló történelmi munkákban (enciklopédia, lexikon) az érdeklődő külföldiek rendelkezésére áll, az kétségbeejtő és szégyenletes.
Sisa István gyűjteménye nyomán tallózzunk a tények világában. A NewYorki H. U. Wilson cég kiadásában megjelent „A világ legjobb könyvei” (The
World’s Best Books) című kiadványban sok ezer könyvcím szerepel. Ebből
mindössze 10 magyar, amiből 6 könyv a magyar származású Arthur Koestleré,
egy a távolról magyar származásúé (Paul Henry Lang), egy nem magyar származású íróé, egy könyv Pulszky Romola férjéről, Nizsinszkijről és szerepel
Molnár Ferenc „Liliom” című színműve.
A National Geographic Magazine Európai Történelmi Atlaszában mindössze
ennyi szerepel: „A barbároknak tekintett magyarok a vikingekkel egy időben
inváziót vezettek Európa ellen a 10. században.”
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A National Geographic Atlas egész történelmünket két mondatban foglalja
össze, ebből az egyik az országban élő 300 ezer cigányról szól, az ő zenészeik
dallamára indulnak a magyarok a harcba. Nincs Nándorfehérvár, nincs 1956,
csak ez a tömör két mondat.
A National Geographic Society világszerte ismert kiadványában, „The Cultural History of Mankind” (Az emberiség kultúrtörténete) című munkában Magyarország címszó nem szerepel.
Associated Press (1991. jan. 12.) „Történészek felsorolják a kereszténység
kulcseseményeit” címmel 100 eseményt sorol fel. Magyar esemény egy sincs, az
1456-os Nándorfehérvár sem.
Franciaországban P. Chaunu „A klasszikus Európa civilizációja” című könyvében nem tud a reneszánsz, humanizmus, vagy reformáció magyarországi érkezéséről. R. Sedillot „Világtörténet”-ében a magyarok Szibériából jöttek, nyers
húst ettek és ellenségeik vérét itták. Borotvált fejük volt és ostoba arcuk. A Duna
völgyét sem tudták hasznosítani, kizárólag a lovagláshoz, nyilazáshoz és fosztogatáshoz értettek, a Szent Koronát talizmánnak tekintették. Az Európa-szerte
elismert Szent Erzsébetről vagy Szent Istvánról egy szó sincs.
Dr. Kazár Lajos, Ausztráliában élő professzor munkássága révén tudjuk, hogy az
Encyklopédia Britannica 1974 óta, a The World Book Encyklopédia 1975 óta, The
Golden Home and High School Encyklopédia 1970 óta, a francia Larousse 1930 óta,
a Meyer’s Lexikon 1945 óta Erdélyről így ír: „Az őslakos román népnek már a 10.
században voltak Transsylvania területén fejedelemségei, ezeket a magyarok maguk
alá gyűrték, majd oda németeket telepítvén, a dák és római összeházasodásokból
származott, lényegében latin nyelvű, kultúrált fejedelemségek politikai és szellemi életét évszázadokra elnyomták, és az őslakos román népet, mely ott mindig
a többséget képezte, szolgasorba taszították.”
A fentiek mellett talán legtöbbet forgatott történelmi könyv Nyugaton Jászi Oszkár Forradalom és ellenforradalom (Revolution and Counter-Revolution) és Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása (Collapse of the Austro-Hungarian Monarchy)
című könyve, amely a kívülálló szemével fest meglehetősen ellenszenves képet, az
általa gyűlölt Horthy-Magyarországon keresztül, sajnos, az egész magyarságról. Elképzelhető ezek után az értékesebb nyugati közvélemény „szimpátiája”.
Nem mindenütt ilyen tragikus a helyzet. Találkozhatunk nyugati könyvesbolt
kirakatokban Zilahy Lajos, Márai Sándor, Szabó Magda, német nyelvterületen a
fentiek mellett gyakrabban Konrád György, Esterházy Péter, Nádas György és
újabban a friss Nobel-díjas Kertész Imre műveivel. Mellettük előfordulnak olyan
művek is, mint Faragó László (Stricly from Hungary, Nalker Kiadó, New-York),
aki szerint a magyarok mottója lehetne: „ne dolgozz holnap olyasmiért, amit ma
kiszélhámoskodhatsz”, mert a szélhámoskodás – szerinte mélyen belegyökeredzett a magyar nemzeti jellembe. Vagy a magyar származású Bill Lomax
(Hungary, 1956), aki szerint 56-ban „Akik felvették a harcot az oroszokkal, azok
között a legjellegzetesebb figurák az angyalföldi és ferencvárosi huligánok, bőrkabátos vagányok és stricik voltak.”
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Mindenki tudja, hogy Trianon előkészítésében milyen nagy szerepe volt a cseh,
román és szerb propagandának és hogy a 20. és 21. században milyen nagy szerepe
van a hírverésnek, a reklámnak és a propagandának. Akkor miért csak hősies magánkezdeményezések hoznak észlelhető eredményt ezen a téren, állami besegítés
miért nem történik? Méltánytalan, hogy a külföldön és Magyarországon önzetlenül
és áldozatos munkát végzőkről szinte semmit sem tudunk, pedig megérdemelnék
köszönetünket és elismerésünket. Információ hiányában, példaként így most csak a
Kanadában élő Magyaródy Szabolcs szolgáljon, aki a Külföldi Cserkész Szövetség
tisztjeként, munkatársaival sok száz igaz magyar könyvet juttatott el amerikai
könyvtárakba, ahol néhány szélsőbalos-liberális könyvön kívül az utódállamok szerzői adtak „tájékoztatást” a Kárpát-medence történéseiről. Több könyvet rendeltek
megírásra és kiadásra fiatal magyar szerzőktől. A hazai könyvkiadásban – a jól ismert Püski Kiadó mellett – is tapasztalhatunk hasonló erőfeszítéseket, áldás és siker
kísérje mindannyijuk munkáját. Legalább a 21. században ne hagyjuk, hogy a félretájékozott vagy éppen magyargyűlölő szerzők elégítsék ki az információs igényeket.
(A félretájékoztatásra példa Fukujama egyik új műve, amelyben – minden valószínűség szerint román-francia „súgásra” – arról ír, hogy a magyarok 1990 után soviniszták lettek.)

8.1.6. A határon túli magyarok
Trianon következtében a határon túlra „száműztek” kereken 3,2 millió magyart.
80 év alatt ennek a lélekszámnak legalább 5 millióra kellett volna nőnie. A természetes és erőszakos asszimiláció, a kivándorlás és a lecsökkent szaporodási tényező
következtében az utódállamokban élő összmagyarság legfeljebb 2,5–3 millió.
Különösen a Délvidéken nagy a fogyás, s különösen a második világháború
utáni időszakban. 1910-ben a Vajdaságban 417 ezer magyar, 379 ezer szerb, 289
ezer német élt (a horvátokhoz került 150–160 ezer fő) 1991-ben 341 ezer magyar,
1,15 millió szerb és 3 ezer német. A háborús körülmények között, a szerb partizánok véres akcióira felsőbb jóváhagyás nélkül, Hitler-hű tisztek irányításával végrehajtott embertelen zsablyai és újvidéki vérengzés 1500–3500-ra becsült áldozatára 20 000–40 000 állatias brutalitással lemészárolt délvidéki magyar volt a válasz (Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában, Matuska Márton: A megtorlás évei).
A délszláv háborúk során elüldözött magyarok számát 100 ezer főre becsülik.
1920 óta folyik a rejtett vagy nyílt szerb betelepítés, a növekményben a 3–400
ezer fős szaporulat mellett 5–600 ezer fős betelepítés a döntő Az arányokat tekintve hasonló a helyzet Horvátországban és Szlovéniában is.
Kárpátalján először a csehszlovák korszak, majd a szovjet munkatáborok
(Gulag) ötödölte-tizedelte meg a magyarságot. A csehszlovák uralom alatt a
népesség 25%-kal nőtt, a magyarságé 40%-kal csökkent. A szovjet időszak
alatt robot, gulag, megfélemlítés. Az 1910-ben 185 ezres magyar anyanyelvűek
számának ma 400 ezer körülinek kellene lennie. 1990-ben számuk legfeljebb
120–130 ezer. A ruszinok lélekszáma ez alatt: 1910-ben 310 ezer, 1940-ben
520 ezer, 1990-ben 976 ezer. Kárpátalja lakossága az 1910-es 600 ezerről
1,252 millióra nőtt.
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Csehszlovákiában 1920–1938 között a szlovák lakosok száma 11%-kal nőtt, a
magyarságé 40%-kal csökkent. 1945 után, holokausztra emlékeztető Benes-dekrétumok alapján mintegy 200 ezer magyart űztek el évezredes szülőföldjéről, s megindult az elszlávosítás, a reszlovakizáció. Az 1910-ben 885 ezer fős magyarságnak ma
legalább 1,5–1,7 milliónak kellene lennie, de 1991-ben már csak 567 ezer. Így fest a
népelnyomó magyarok politikája: az ezer év előtti 50–100 ezer fős szlávságból
1910-re 1,7 millió szlovák lett, majd 80 év múlva 4,5 millió. Az összes népesség az
1910-es 2,92 millióról 1991-re 5,27 millióra nőtt.
Erdélyben a legnagyobbak a számszerinti veszteségek. Az 1910-es 1,66 millióról
mára kb. 3,2–3,4 millióra kellett volna nőnie az erdélyi magyarságnak, de lélekszámuk 1992-ben csak 1,59 millió. A románok száma viszont 2,82 millióról 5,67 millióra nőtt. Az összlakosság 1992-ben 7,71 millió. Az 1910-ben 560 ezres szász népesség száma 1992-re 130 ezerre csökkent, azóta „kiárusították” őket Németországnak,
néhány ezren maradtak csak Erdélyben. Így Erdélyben az 1920-ban még csak 53%os többség mára 74–75%-ra emelkedett. Az 1910-ben 130 ezer négyzetkilométeres
Románia 6–7 milliós lakosságából mára 237 500 négyzetkilométeren 23 millió lakos él. Mindezt katonai fegyverek nélkül érték el, de a szaporulat, a propaganda,
néha a rejtett vagy nyílt erőszak eszközeit ügyesen használva ebben a népek kiszorítósdija nevű, vértelenül-véres játékban.
A veszteségek összegezésére a legegyszerűbb a sarokból elindulni. Ha a Monarchia, benne Magyarország ügyesebben politizál, vagy ha a gyilkos 20. század helyett
szelídebbet kapunk, az 1910-ben 10,1 milliós magyarságnak ma legalább 20 milliónak kellene lennie. Vagyis: 8–10 millió magyart eltüntetett a 20. század! Vagy, a
semmivel sem bizonyítható, mert nem népelnyomó magyarság utódállamai mutatták
meg, milyen is az a 20. századi humanitás, demokrácia, emberi jog, az emberi tisztesség. A magyarságra „ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon” (Verlaine), csak
mindig, mindenkiért „aggódó” álliberálisaink hallgatnak mélyen. Akiknek egy ember jogsérelme borzalmas, 2–3 millióé már nem számít! Sem szóban, sem tettben.
A kialakult helyzet a Trianont megelőző hazugságok Trianon utáni méltó
folytatásai. Demokráciát, kisebbségi jogokat ígértek, jött helyette: „jogbizonytalanság, kulturális elnyomás, tudatos gazdasági tönkretétel, egyenlőtlen közteher, nacionalista törvényalkotás és végrehajtás, reakciós választási törvény,
csendőri és közgazdasági terror, a magyar nyelv száműzése, egyházi és iskolai
intézmények üldözése,” (Mikes Imre, 1930).
Kívülálló aligha tudja elképzelni, hogy mit jelent a kettős elnyomás, az üldöztetés 80 éven át! S mégis megmaradtak magyarnak, naponta megszenvedve
magyarságukért. Mit érezhettek, ha ezek után Magyarországon románnak, tótnak, ukránnak vagy szerbnek nevezték őket, s ha megcsodálták, hogy „jé, tudnak
magyarul”. Minden kín és szenvedés ellenére ragaszkodnak hozzánk, s vannak e
hazában, akik azt mondják, „mi dolgunk velük, nekünk sincs elég!” Hol van a
világon olyan angol, német, francia, olasz, orosz, cseh, akármilyen nép, amelyik
megtagadja a fajtáját!
Hol van olyan csaknem kannibál, aki nyugalmáért vagy egy tányér lencséért engedi felfalni honfitársait, egyáltalán embertársait! Képletesen szólva, rugdossuk
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csizmával a teherautónkra feljutni kapaszkodókat, mint történt ez a Don-kanyarban
elszenvedett vereség után? Vagy evezőlapáttal ütlegeljük a csónakunkba kapaszkodókat, „a 23 millió romániaiból” a magyarul beszélő románokat? Azokat, akikre a
fogyó magyarságnak szüksége van? Gondol az a magyar a jövőre, akinek mindegy,
hogy népének lélekszáma a félig eloroszosodott Balti-államok szintjén (kb. 1,5 millió) van vagy a már most európai tényezővé izmosodott lengyelség (közel 40 milliós) szintjén van? Vagy legalább a körülöttünk élő jó tízmilliónyi csehek, románok
(romák és nemzetiségek nélkül) és szerbek (összes balkáni szerb) lélekszámának
szintjén?
Nem mondhatunk le róluk, s nem mondhatunk le szülőföldjükről, közös szülőföldünkről sem. Deák Ferenc nevezetes megállapítása mellett idézhetjük
Delcassé francia külügyminisztert is: „Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy
legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását
adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás.”
Természetesen a határok nem tologathatók ide vagy oda. Ha lehetne is, meg kellene gondolnunk, hogy jót teszünk-e magunkkal 5–6 millió román, 3–4 millió szlovák,
2–3 millió szerb vagyis több, mint 10 millió Kárpát-medencei, többségében vérmes
nacionalista nyakunkba zúdításával. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy az 1939–
41-es visszacsatolások határai a legszigorúbban alkalmazott önrendelkezési elvnek is
megfeleltek (l. népességi arányok) és egy szerencsésebb, kiharcolt jövőben, az önrendelkezési elv alkalmazásával, az autonómiával, vagy a régiók kiépülésével és együttműködésével csökkenthető a trianoni trauma. Nem szabad csüggednünk, előttünk áll a
háromszor felosztott Lengyelország, a már apátiába süllyedt és feléledt Balti-államok,
az újjászületett Horvátország, Bosznia és mások példája.
A határon túli magyarságot minden vonatkozásban meg kell őrizni. Lehetőleg,
túlnyomórészt saját szülőföldjén, kettős állampolgárság, anyagi, szellemi és lelki
támogatás segítségével. S minden más eszközzel, amelyet a saját és az utódállamok korábbi nemzetiségi múltja tapasztalatként a felszínre vetett.
Sajnos, a párizsi (trianoni) békeszerződés kisebbségvédelmi cikkelyeket nem tartalmazott. Szinte egyetlen hivatkozási alap a Népszövetség 19. cikkelye volt, ami
szerint: „A Közgyűlés időnként felhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmazhatatlanná
vált szerződéseknek és olyan nemzetközi állapotoknak újabb megvizsgálására, amelyeknek fennmaradása a világbékét veszélyeztetné.” Nesze semmi, fogd meg jól.
A trianoni békeszerződésnek titkos záradéka sincs, amely annak felülvizsgálatára vagy érvényességi idejére vonatkozna. 1947-től egyébként is a párizsi
(versaillesi) „béke” diktátumai vannak érvényben.
Jugoszláviában, a Bácskában és Bánátban lezajlott, közel 40 ezer magyar áldozatot követelő bestiális vérengzések után, az 1946-os alkotmány rendelkezett
a nemzeti kisebbségekről: „kulturális fejlődésük és szabad nyelvhasználatuk
jogát és védelmét élvezik.”
Romániában a Maniu-gárdisták kegyetlenkedései jelentik a párhuzamot. Ott
az 1948-as alkotmány szól az anyanyelv használatáról. Később, rövid időre Maros Autonóm Terület alakult, amit nemsokára megszüntettek.
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Csehszlovákiában, az egykori mintademokráciában mélyen hallgatnak, csak a
Benesi Dekrétumok s a kitelepítések fájó sebei lüktetnek.
S fáj a diszkrimináció az oktatás terén is. A kb. 1,5 milliós svájci francia népességnek lehet 3 egyeteme, a közel 1,6 milliós erdélyi magyarságnak egy sem (a
Sapientia magyar alapítás). Az utódállamok tiltakoznak az un. státustörvény és az
autonómia felvetése ellen is. Közben Romániában 6 éve érvényben van a „nagyvilág
román közösségei támogatásának törvénye”, igénylés esetén a kettős állampolgárság, az ösztöndíjak, olcsóbb postai és telefonköltségek, és más kedvezmények a
külföldön élő románok részére (3 millió él Moldáviában, állítólag 7 millió egyebütt).
A szlovákok 97 óta adnak ki szlovák igazolványokat, amivel az anyaországban szabad a munkavállalás, földet, ingatlant vásárolhatnak, ingyenes oktatásban és egészségügyi ellátásban részesülnek a külföldön élő szlovákok (mintegy 2,7 millióan).
Szerbia 96-tól biztosít kettős állampolgárságot, Horvátország hasonló módon, szavazati joggal megtoldva. Hasonló megoldások vannak Lengyelországban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Szlovéniában is. Úgy
tűnik, csak a magyarok igényei jeleznek „nacionalizmust”, esetleg „irredenta” vonásokat. S nem csak az utódállamok szerint, hanem hazai, jó szomszédaik iránt „aggódók” szerint is.
A határon túli magyarság és a nemzeti érzelmű anyaországbeliek vezetői nem
szorulnak tanácsra, de az érdeklődők számára talán nem érdektelen a lehetőségek, a feladatok áttekintése:
1. A kettős állampolgárság fokozatos térbeli és tartalmi kiterjesztése.
2. A kedvezménytörvény érvényesítése, megtöltése tartalommal.
3. Az éppen időszerű autonómiatörekvések hazai és külföldi támogatása.
4. Az oktatás kiemelt támogatása alapítványok, egyedi gyűjtések, ösztöndíjak, új létesítmények létrehozásával.
5. Az egyházi törekvések erőteljes támogatása, felhasználva a diplomácia széles
körű lehetőségeit.
6. A regionális együttműködések elősegítése, támogatása hírveréssel, szervezéssel, hitelekkel.
7. A beruházások hazai és külföldi magyar vagy magyarbarát vállalkozók részéről.
8. Ha már szükséges, akkor munkaerő-behozatal a határon túli magyarokból,
a lehetőségek felső határáig.
9. A határon túli magyarok termékkivitelének elősegítése állami és civil szervezéssel.
10. A határon túli magyarok tulajdon-visszaszerzésének támogatása a nemzetközi jog minden fórumának igénybevételével.
11. A nyugati magyarság segítőkészségének hasznosítása anyagi, technikai
vonatkozásban (pl. az erdélyi Illyefalvához hasonló technológiai mintaüzemek
létesítése, tanácsadás stb.).
12. A nyugati magyarság szellemi támogatásának kibővítése (szakkönyvek
igénylista alapján, országkép- népképjavítás könyvek, füzetek kiadásával és
terjesztésével, a meglévő ösztöndíjas és egyéb kapcsolatok megerősítésével).
13. Összmagyar találkozók az élet minden területén: irodalom, zene- és
táncművészet, képzőművészet, tudományos élet, sport stb.
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14. Turistacsoportok, üdülések szervezése civil szervezetek, polgári körök
vagy egyének előszervezésében.
15. Üdülések, nyári egyetemek, családi csereüdültetések a határon túliak
számára.
16. A határon túli civil szervezetek (kulturális, érdekvédelmi stb.) létesítésének elősegítése a hazai civil szervezetek által.
17. Információs hálózat fokozatos kiépítése az összmagyarság közérdekű tájékoztatása és mozgósítása céljából. Rendszeres tájékoztatás például a munkavállalással, üzleti élettel, kulturális élettel stb. kapcsolatos hírekről, rendeletekről, eseményekről.
18. Magyarország és az összmagyarság népképének (image) javítása, a hazai, határon túli és nyugati magyarság összehangolt elképzeléseinek megvalósításával (új
könyvek, füzetek íratása, kiadása, terjesztése. Kapcsolatok elmélyítése magyarbarát
vagy ismert, világhírű személyiségekkel).
19. A határon túli ismert személyiségek (írók, költők, művészek, tudósok,
politikusok, szakemberek, a közösségükért-magyarságért sokat tevők) „nyilvántartása” kapcsolatfelvétel révén, hiszen sok embernek szárnyakat ad, ha
észreveszik, tudnak róla. (Talán a polgári körök is részt vehetnének ebben,
felosztva a terepet.)
20. A határon túli szegények támogatása, válogatott használtruha, -bútor,
háztartási vagy használható ipari gép, nyersanyagok, könyvek és egyéb, igényelt
cikkek gyűjtésével, előkészítésével és kiszállításával.
Sok minden történt a határon túli kapcsolatok terén eddig is, az erőfeszítések növelését az idő sürgeti. Erősen fogy a határon túliak száma, különösen a
Délvidéken és Erdélyben. Csökken a népszaporulat, csökken az életkedv,
csökkenni látszik a remény. Segítsük őket, hiszen mi is lehettünk volna vagy
lehetnénk a helyükben. Segítsünk, hogy egyenrangú emberként élhessenek
saját szülőföldjükön. „Mert, ha porból lettünk is: emberként meg nem maradhatunk az alázat porában.” (Sütő András).
8.2. A magyarságot napjainkban foglalkoztató kérdések
8.2.1. A politizálás stílusa és taktikája
60 éve nem dörögnek fegyverek a Kárpát-medencében, de a magyarság folyamatos külső és erősödő belső támadások közepette él. Veszteségeink nagyok,
tovább nőnek, a megmaradt csonka hazában is tovább szorulunk össze. Térben a
külföldi tőke erősen túlzott térnyerése folytán, lélekszámban a monopóliumok
kiszolgálói, a gazdasági és szellemi élet Csicsikovjai, a hazai „disznófejű Nagyurak” és a média mamelukjai gyártják a „holtlelkeket”, a magyarságuktól megtisztított ösztönembereket.
Annyiszor felmerül a kérdés összejöveteleken, igen, de mi a feladat, mit tegyünk? A 6. fejezetben vázoltakkal összhangban: figyeljük a hazai és külföldi
támadásokat, gyűjtsük csokorba, ismertessük meg másokkal is a tartalmát és a
szerzőket is. A magyarságról szóló, tárgyilagos (nem magyarkodó) hazai és kül257

földi könyveket, cikkeket, megnyilvánulásokat szintén ismertessük meg egymással. Készítsünk rövid kivonatokat (jelezve a munka címét, szerzőt, kiadót stb.),
sokszorosítsuk és terjesszük köreinkben. Társaságban védjük meg nézeteinket,
legyünk tájékozottak az újabb történelmi, szociális és oktatási ismeretekben is.
Kellő tapintattal, külföldön és hazai vendégeinknél helyezzünk el egy-egy rövid
tájékoztatót történelmünkről, képzőművészetünkről és egyéb, tárgyilagos szerzőtől származó eredményeinkről. Stílusunkat mindig a tapintatos, nem tolakodó, de
talpraesett és kisugárzó hozzáállás jellemezze.
A politikai életben sok vitára ad alkalmat a taktika és a stílus kérdése. Az ellenfél
adott: szereti alkalmazni a szabadfogású birkózást a kötöttfogásúak ellen és a párbajtőrvívást a kardvívók ellenében, mindkettőt lehetőleg a szabályok mellőzésével.
Ezen kívül előnyben részesítik az iszapbirkózást. A politikai skálán középről jobbra
a kesztyűben és nyakkendőben történő kardvívás, jobbközépen a szigorú kötöttfogás, a jobb oldalon az ellenfél felkínálta keményebb stílus elfogadása a divat.
A „kesztyűs” módszerek, a finomkodás, a mindenáron parolázás az ellenfelet
csak mosolyra deríti, ilyen partnereket kívántak mindig. Ez a védekező, nem a
társadalom vesztes többségét képviselő stílus csak egy szűk, az un. rendszerváltásból – szerencsével vagy helyezkedéssel – előnyösen kikerülő polgári réteg sajátja, széles tömegbázisra nem számíthat.
A másik véglet kimondottan a veszteseket, a legjobban elkeseredetteket képviseli. Átveszik a rámenős, kemény stílust, védekezés helyett vagy mellett is támadnak. Nem számolnak azonban azzal, hogy a történelemben ritkán vannak
hősies és szerencsés maratoni csaták (a perzsa túlerő veresége a maroknyi görögségtől). Kicsi a sereg, az emberek csüggedtek, anyagi helyzetük folytán létükben
nem függetlenek a munkahelyi főnöktől, az önkormányzati (többségében szociálliberális) hivatalnoki rétegtől stb.
Az optimális hozzáállást egy védekezve-támadó stílus képviselheti, amely a
jelenlegi erőviszonyok közepette, a legkisebb veszteségek mellett a legjobb eredményt hozhatja. Ehhez viszont az átlagosnál nagyobb intellektualitás és rögtönzési készség szükséges. Az intellektualitás összességében rendelkezésre áll a nemzeti oldalon, csak össze kell gyűjteni, és szervezetté kell tenni birtokosaikat, a
rögtönzési készség viszont alapos felkészítéssel helyettesíthető, illetve megfelelő
személyek csatasorba állításával megoldható. A született tehetség kevés, nehezen
felderíthető (ezért lenne nagy szükség az ilyen rendeltetésű „fejvadászokra”), a
politikus alap- és továbbképzésre egyre nagyobb szükség van.
8.2.2. Az érdek és az érdekeltség
Amióta ember az ember, és amióta közélet és politika van a világon, az érdek
és érdekeltség megkerülhetetlen, meghatározó kulcsszavak. A fenti fogalmak
nem csak hasznot, nyereséget jelentenek, hanem az anyagiakon kívül, tágabb
értelemben valakinek a javát, előnyét valamiben. Például előmenetelben, önmegvalósításban, kapcsolatokban, hírben, rangban stb.
Nagy árat fizetnek politikusaink, nem csak az általánosabb közérdek megsértése esetén, hanem az egyes néprétegek érdekeinek figyelmen kívül hagyásával
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is. Sokba került az 1514-es parasztlázadás az országnak, később Mohácsnál,
viszont előny volt az érdekegyeztetés a Rákóczi-szabadságharcban és 1848-ban,
és erősen hátrányos Trianon előtt, 1945 előtt és új formában megjelent 1990 után
is. A legszegényebb rétegek érdekéről, érdekeltségéről van szó.
Természetes, hogy lehetőség szerint (a kielégítés lehetséges szintjéig) minden
társadalmi réteg érdekét, de legalább két szempontot feltétlen figyelembe kell
venni a súlyozásnál:
– más, külföldi, jól működő társadalmi rendszereknél bevált arányokat, és
– az elviselhetőségi vizsgálat eredményét (valóságos helyzetfelmérés alapján).
Utóbbi megítélésénél csiszolt elmék is mellé fognak. A választásoknál, éppen az
alapos tájékozódás hiányában, a mindig a többet ígérő oldalra szavazók népes táborában szép számmal vannak olyanok is, akiknek az ígéretek felé hajlás nem egyszerűen önzés, kapzsiság dolga, hanem egyszerűen kényszerpálya. Egy egyszerű hasonlattal élve, akinek öt szelet kenyere van, az szilárd maradhat elveiben az utolsó szelet
kenyérig. De, akinek eleve egy-másfél szelet kenyere van, annak farizeus dolog azt
mondani, hogy tarts ki elveid mellett, nem ígérünk ugyan semmit, de majd csak lesz
valahogy, előbb-utóbb lesz javulás. Valamit adni kell, s a megszerzett bizalomra
építve, teljesíthetőt, ígérni is kell. Semmi sem menti, természetesen, azon erkölcstelen, félrevezetésre és kizsákmányolásra szakosodott pártokat, akik visszaélnek a
nyomorhatár közelében élők hiszékenységével.
Különösen akkor nehezen fogadható el a rászorultságból, megszorultságból a
baloldalra szavazók sommás elítélése, amikor a legmagasabb képzettségű, igen
jó anyagi körülmények között élő politikusok, közéleti emberek pálfordulásairól
is gyakorta hallunk. Ritkán elvhűség okán, többnyire anyagi, előmeneteli, vagy
más érdek-érdekeltség jellegű, karriert elősegítő meggondolásból.
8.2.3. A földkérdés
A földkérdés nagyon régóta kulcskérdés, ma is. Régen azért, mert az ország ellátásában és védelmében, alárendelt hatalmi viszonyok közepette, de jelentős szerepet játszó jobbágyság-zsellérség befolyásolta egy-egy mozgalom, harc vagy háború kimenetelét. A befolyásolás a jó vagy rossz helyzetértékelés és az érdekegyeztetés következtében kedvező vagy kedvezőtlen irányban következett be.
A mohácsi vész bekövetkeztének okai között is nagy valószínűséggel szerepel – a Mátyás utáni gyenge, korlátozásra képtelen királyi hatalom következtében – a mezővárosokat és a jobbágyságot ért megszorításokra adott válasz: azaz
1514. Bocskai István sikereiben is szerepet játszott a hajdúk földhöz juttatása. II.
Rákóczi Ferenc is vállalta a jobbágyok-zsellérek érdekképviseletét, tömegek
csatlakoztak hozzá. 1848 hozta a jobbágyfelszabadítást és a szabadságharc tömegbázisa tágult. A 20. század politikusai nem éltek ezzel a más szempontok
miatt egyébként esedékes, időszerű lehetőséggel. Talán hozzásegíthetett volna
egy Kemal Atatürk-féle országmegtartó ellenálláshoz.
A mában is érezhető módon megbosszulta magát a két világháború között
elmaradt földosztás, amely később komoly tömegbázist adott a Moszkva irányítása alatt működő internacionalisták kezébe. Talán ma sem értik ezek az embe259

rek, hogy nem a szép szemükért, még kevésbé népbarát szempontok miatt tették
ezt velük. Egyszerűen szükség volt tömegbázisra, az erőszakszervezetek működtetésére és a gyorsított iskoláztatás miatt a megbízhatatlannak minősített, régi
középosztály és értelmiség lecserélésére.
További bizonyíték, hogy míg „jótevőik” az ő nevükben uralkodtak, egy
nyugati kollégájával azonos szintű munkát végző esztergályos töredékét kapta
bérként annak, amit egy nyugati szaktárs kapott. A magáncégektől felvett, s
majdan még dédunokáját is megbénító nyugati hitelek vajon milyen célt szolgáltak? S a privatizációban ki gazdagodott meg, s azóta is ki gyarapszik, s kik szegényednek? Ezen kellene elgondolkodnia a magyar szegénység hajótöröttjeinek,
akik az 1945 után ránk „szabadított” új uralkodó réteg eszközeként kétségkívül
jobban éltek, mint korábban. S most, „jótevőik” gondolkodás nélküli támogatóiként, a szakadék felé segítik az országot és így önmagukat is.
Nem érti jobban az összefüggéseket sok városi, egyébként magasan képzett
polgártársunk sem. Az 1990 utáni földeladásokról az a véleménye: a paraszt el
akarja adni a földjét, van egy vevő (akár külföldi, akár nem), aki meg akarja
venni. Mi itt a gond?
Csak annyi, hogy a hazai földek egységára ötöde-tizede a nyugatinak. Aki nálunk el akarja adni a földjét, az 8–10 ha (hektár) alatti, de inkább 5 ha alatti birtokos.
Az EU-ba lépés évében a hazai egységár 100–400 ezer Ft/ha, Ny-ról K-re csökken.
250 ezer Ft/ha átlagárral számolva kap érte 1–2 millió Ft-ot. Mire elég ez a pénz, az
emelkedő árakat, a növekvő inflációt figyelve? Beruházásra nem, pár éves felélésre
igen. S mi lesz azután, ha felélte a pénzt? A föld elúszott, a pénz felélve, most jöhet
a társadalom segítsége: segélyek, támogatások a mindannyiunk adóiból. Viszont, ha
átmeneti megszorítással, esetleg segéllyel megtartja a földet addig, amíg a földnek
tisztességes ára lesz, akkor ugyanazon területű földért 15–20 millió Ft-ot kaphat.
Ebből már lehet venni egy kis trafikot, egy felszerelést kisipari tevékenységhez,
vagy más, önfenntartó hasznos befektetést lehet megvalósítani.
A városi ember még kevésbé érzi a veszélyt az EU-ba lépést követő, 7+3 év
után kinyíló, szabad földvásárlási lehetőségek hallatán. A kereslet a Kárpátmedence iránt mindig is nagy volt. Német, tatár, török, osztrák, román, szerb,
szlovák, orosz szeretett volna minél nagyobb falatot ebből a természeti kincsekben
gazdag, termékeny, tökéletes földrajzi és gazdasági egységnek tekinthető földből.
Trianon révén ez néhányuknak sikerült, bár az akkori igényeik és soviniszta pártjaik térképpropagandája alapján, megismert igényeik ismeretében korántsem tekinthetők kielégítettnek. A tapasztalatok és hírek szerint vannak más, „komolyabb”
vevők is, jóval gazdagabbak, kiváló „ajánlólevelekkel”. S Magyarország kb. 6
millió hektáros termőterületének harmada-fele-egésze egy multinacionális konzorcium számára nem különösebben nagy falat, mindössze 15–30 Mrd Euro, ügyes
belső lobbizók és nyomottabb árak esetén még annyi sem. Persze nem egy lépésben történne ez, hanem fokozatosan, mint a lassan ölő méreg.
S komoly esély lenne rá, hogy ezt is „elnéznénk”. Mint 1900–1914 között, amikor Erdélyben 175 román bank zavartalanul vásárolta fel az erdélyi magyarok földjét, vagy a két világháború között, német pénzen a dunántúli egykézők földjét. A
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századfordulón a szent liberális szabadság nevében, a „tisztán” szabadpiacos kapitalizmus védőernyője alatt, a 30-as években mi miatt is? Hogy a századfordulós liberalizmus kit védett, az 1910-es népszámlálás adataiból derül ki: a magyar nemzetiségű parasztság 47%-a földtelen mezőgazdasági munkás és cseléd (a szerb nemzetiségnél ez 39%, a szlovákoknál 33%, a románoknál 31%, a németeknél 27%, ruténeknél 23%, horvátoknál 22%), ők biztosan nem voltak az ernyő alatt.
Fölösleges riogatás, mondhatná valaki. De, akkor hogyan magyarázzák,
hogy az EU-ban és azon kívül is (Izrael pl.), miért építenek ki törvényekkel
védőbástyát a külföldi földvásárlók ellen. Dániában például nincs árverseny,
az árat egy független értékbecslő szervezet állapítja meg. Alapvető feltétel az
5 éves helyben lakás, a megfelelő szakmai hozzáértés és képzettség. Elővételi joga a szomszéd gazdálkodónak van, vagy annak, akinek még nincs földje (minden téren a gazdag-szegény ellentét, különbség kiegyenlítésére törekednek). Nem helybeli vevő csak negyedik-ötödik helyen jöhet számításba,
külföldi még nehezebben.
Ha külföldön nem is így lenne, nekünk akkor sem lenne más választásunk.
60–70%-os értékvesztéssel eladták az ország iparának túlnyomó részét, ezekben
a gyárakban – amíg át nem telepítik azokat keletebbre, viszonylag kevés és olcsó
munkaerőre van szükség – vagyis az ország szétrombolt, zsugorított iparában
szép beosztottak lehetünk, de okosak, s főleg tehetségüket kiélő független magyarok, netán sikeres vállalkozók már nem. A még meglévő föld (és a kitermelésre és finomításra váró „agyvelő”) az egyedüli kapaszkodónk, amely komoly
lehetőségeket nyújthat az ország számára:
– az önellátáshoz szükséges mezőgazdasági termelést, ezen keresztül a fogyasztói
árak mérséklését;
– megerősödés esetén a mezőgazdaságra építhető feldolgozó iparágak reményét;
– a klíma- és talajviszonyok folytán lehetséges hungarikumok révén extranyereség magvalósítását;
– az idegenforgalom, benne a gyógyturizmus felvirágoztatását;
– a hazai turizmus, falusi vendéglátás fejlesztését, olcsó üdülőövezetek kialakítását;
– a kül- és belföldi adósságmérlegek mérséklését.
Sok városi lakost hidegen hagynak ilyen érvek. Az én és családom megélhetése akkor is biztosított lesz – mondják. Ha azok mondják ezt, akiknek a
magyar nyelv egy a sok közül, akiknek Magyarország egy a sok ország közül,
akiknek haza ott van, ahol legjobban lehet élni – akkor a közöny érthető. Nem
értük szól a harang. Azokért, akik hozzánk tartoznak, de akiknél az önérdek
bizonyos hályogképződéssel párosult. Akik még nem gondolták végig, hogy
mit jelent nagyban az, amikor egy kirándulásnál a sétának egy felirat parancsol „megállj”-t: Magántulajdon!!! Belépni tilos!!!
Szomorú örökség lenne, ha ilyen helyzetet hagynánk utódainkra. Ha a 20.
század rontó-bontó-csonkoló viharainak nem is tudtunk ellenállni, legalább
mentsük a menthetőt!
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8.2.4. Az ifjúság, az ifjúsági szervezetek
a) Akié az ifjúság, azé a jövő
Csak az a nép maradhat meg, amely akarja a megmaradást, s amely erős, életképes ifjúságot képes a népek küzdőterére állítani. Mert küzdelemről van szó, a múltban, jelenben, jövőben, amíg ember él a Földön. Ez a harc újabban (szerencsére?),
nem fegyverekkel, hanem a tudás és kultúra felhasználásával, az ideológiák és a
gazdasági-kereskedelmi módszerek polipkarjaival folyik. S marad persze a jól bevált
csodafegyver, az életkedven vagy hiányán alapuló népszaporulat. Az enervált, önző,
puhány népek, akik nem akarják észrevenni a rájuk leselkedő veszélyeket, lemaradnak, fogyatkoznak, majd felszívódnak az erősebb, életképesebb győztesekben.
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy nép sorsát, jövőjét a tőle
független külső (és részben belső) veszélyeztető erők időbeni felismerése, helyes
felmérése, értékelése és a tőle függő belső erők mozgósíthatósága, csatasorba
állíthatósága határozza meg. A felénk irányuló hatások nagysága, iránya, mélysége stb. diplomáciai módszerekkel részben csökkenthetők, nagyobb részt azonban összetett (gazdasági, politikai, kulturális stb.) ellenlépésekre van szükség.
Ezek hatékonysága attól függ, hogy a helyzetfelmérést és -értékelést az egész
közösség (azaz a nemzet) érdekeit figyelembe véve, sokoldalúan képzett vezetőgárda végezte-e vagy a történelmünkben időnként előforduló Csák Máték.
A tőlünk függő belső erők, amelyek a támadó külső-belső erők ellen, az egész
közösség érdekeit képviselve, hatékonyan fellépni képesek, két részből tevődnek
össze. Egy közösséget szolgáló, művelt vezetőgárdából és kiművelt, szorgalmas,
jól szervezett, fegyelmezett, nagyjából azonos gondolkodású, nagyjából azonos
múlt-, jelen- és jövőképpel bíró társadalomból kell, hogy álljanak.
A nagy kérdés a jövőt illetően: ilyen elveket, értékrendet valló emberek lesznek-e döntőképes többségben holnap, azaz van-e remény, hogy a ma és holnap
ifjúsága ezt az utat járja? Hinnünk kell benne, hogy igen, de ez legalább három
fő hatástól függ: a szülők, a család nevelő hatásának irányától és mélységétől; a
tágabb környezetből érkező hatásoktól; és az előző két hatásra épülő és az ifjúság mindig új utakat kereső, összegező útválasztásától.
A szülők, a család szerepe a kettészakadt, de azon belül is sok-sok szeletből
álló magyar társadalomban nem elhanyagolható, de nem meghatározó. Ami az
anyagi lehetőségek határáig csaknem teljes mértékben megvalósul, az az utódok
testi fejlődésének (élelem, ruházat, játék) maximális kielégítésére törekvés.
Az ugyanilyen fontosságú nevelésre a családok nagyfoka leterheltsége (két kereső, idő-, energia-, türelemhiány, az új helyzetnek megfelelő pedagógiai ismeretek
hiánya, káros nézetek átvétele stb.) miatt a családok jelentős részében még olyan
jellegű nevelő behatásokra sem kerül sor, mint régebben az egyszerű kétkézi dolgozók családjában. Ott ugyanis az alig látott, túlórázó apa és a mindent elrendező,
gondoskodó anya viselkedési mintája és „mindenkinek megvan a maga feladata
kötelessége” biztosította a létet, a rendet, a fegyelmet és adta a nevelő hatást.
Tovább csökkenti a családok szerepét a válások nagy száma, a házasságon kívül
született gyermekek növekvő száma és a családokban is érzékelhető globalista262

ultraliberális ideológiák kulturális lecsapódásának hatása (kereskedelmi tévék, filmek, újságok).
Mindezek ellenére vannak családok szép számmal, ahol a hagyományos értékrend keményen tartja hadállásait, sőt környezetére is áldásos befolyást gyakorol. Ők
a gyökereikkel a múltba, a hagyományokba, a gyermekekbe (nagycsaládok), a vallásba, a közösségbe kapaszkodók, a sarjakat a jövőnek nevelők.
A-tágabb környezetből érkező hatások még szomorúbbak, sőt elkeserítők.
Az ifjúság (a magyar ifjúság széles tömegeiről van szó, nem a kiválasztottak, az
újgazdagok csemetéiről) mozgástere látszólag tágul, a lényegét tekintve azonban
tragikusan szűkül. Az ifjúság öntudatlanul is a „fausti alku” alanya: „Fogadd el
elveinket, élj a mának!”, „Látod, egyik napról a másikra lehetsz sztár, szupersztár, sőt megasztár!”, „Ne törődj semmivel, élvezni kell az életet!”, „Erkölcs,
vallás, csak akadály; pénz, karrier, élvezetek (szex, drog, ital), ez a lényeg!”
Ezt sugallják a kereskedelmi tévék „sorozatai”, „Valóság show-i”, a mozifilmek többsége, a műsorra tűzött színművek, az újságok többsége, a politikai és
gazdasági élet korrupciós botrányai. Mind-mind egy jól körvonalazható,
globalista-ultraliberális értékrend lenyomatai.
Ahogyan a „mindenki tanulhat” hazugsága is. Az elszegényedett családok
(számuk 50% körülire becsülhető) gyermekei valóban tanulhatnak? Miközben a
kelet-európai bérekből a nyugati szintű ruházati, élelmiszer és rezsi (növekvő
víz-, villany-, gáz-, postai és más költségek) költségek kifizetésére sem, vagy
csak alig telik? Az albérleti szoba 30–60 ezer Ft-os bérleti díja mellett? A csak
ígéretekben létező kollégiumi bővítésekre alapozva?
Hogyan beszélhetünk tudásalapú társadalomról, modernizációról, amikor az
oktatásra fordított összegek tekintetében a vert mezőnyben kullogunk? Vagy, ha
jól bevált módszereket sutba dobunk s gyermekeink nem tudnak folyamatosan
olvasni, helyesen írni és nehézséget okoz az egyszeregy is? Ha a vadkapitalizmus, a „legkisebb ráfordítás, legnagyobb haszon” szellemében iskolákat zárnak be, 30–40 fős osztálylétszámokkal pedagógus béreket takarítanak meg, s a
megmaradó, túlterhelt pedagógusok tekintélyét rafinált módszerekkel züllesztik
(tanárverések, drog kipróbálási lehetőségek, megalázásuk a szülő tájékoztatásával kapcsolatos tervezetekben stb.)?
Összességében ki tudná cáfolni, hogy a társadalomban a felfelé áramlás, a
kapillárhatás alig működik, a társadalmi mobilitás vészesen lecsökkent, helyesebben csak „lefelé termel”? A régi, főként a nómenklatúrából kialakult újgazdagokat és a jó nemzetközi kapcsolatokkal (ösztöndíjak, külföldi munkavállalók)
rendelkező nagypolgárságot ez vélhetően nem érdekli, de a szegények világából
felszínre tört „szociálisan érzékeny” szocialistákat sem?
Az ifjúság helyzete – kivéve a gazdasági és politikai elit, és talán a társadalom további 25–30%-át kitevő, jobb módú családok gyermekeit – nem rózsás.
Nem kívánjuk vissza a Kádár-rendszert, de meg kell állapítani, hogy ezen a téren
is „sikerült” alulmúlni az ottani viszonyokat. A szocialisták ezt sem érzékelik?
A vonzónak nem mondható helyzetkép ellenére bízunk abban, hogy az ifjúság
nem lesz megalkuvó, s minden nyomasztó körülmény ellenére vállalja a küzdel263

met, tovább viszi a hagyományos értékrendet és megmarad magyarnak. Akkor is,
ha ismeri Sajó Sándor kérdésére a választ: „Magyarnak lenni: tudod, mit jelent? /
Küzdelmet, fájót, véges-végtelent. / Születni nagynak, bajban büszke hősnek, / De
döntő harcra nem elég erősnek, / Úgy teremtődni erre a világra, / Hogy mindig
vessünk, de mindig hiába: / Hogy, amikor már érik a vetés, / Akkor zúgjon rá irtó
jégverés.” (Sajó Sándor: Nem akarok gyáva csendet).
Hogy miért vállalja mégis ifjúságunk a harcot? Talán, mert őseitől ezt látta ezer
éven át. Talán, mert észreveszi, hogy az életet csak a hagyományos értékrend viszi
tovább, s nekik kell átvinniük azt „a túlsó partra.” Talán, mert azt látja, hogy előtte
a „hegy”, meg kell mászni. Talán, mert a független szabad életet többre értékeli a
jólét szolgaságánál. Mindegy. Hiszünk bennük. Bízunk bennük. Tudjuk, megvan a
magukhoz való eszük. Joguk, sőt kötelességük az újat kitapasztalni. Annyit kérünk
csupán, hogy ezt ne 180 fokos fordulattal tegyék, jól alapozzák meg a házat, a jól
bevált hagyományos módszerekkel, s csak azután éljék ki alkotó és újító ambícióikat. Ha elfogadnak néhány észrevételt, örömet szereznek vele.
— Mindenekelőtt a szülőktől egy unalomig elkoptatott figyelmeztetés: Legyenek megfontoltak, használják az eszüket, és ne hagyják becsapni magukat.
Egy-egy fontosabb döntés előtt ne sajnálják az időt információgyűjtésre, összehasonlításokra (körülmények azonossága, különbözősége; külföldi, hazai vonatkozások; múlt, jelen stb.), döntési változatok előnyeinek-hátrányainak összemérésére. Fáradtságos, de megéri. A „józanész”-re, csiszoltabb formában a helyzetelemző és értékelő képesség kifejlesztésére és működtetésére van szükség.
— Ne tekintsék az „Ép testben ép lélek”-et közhelynek. Kiemelkedő szellemi
teljesítmény aligha érhető el megfelelő állóképesség nélkül, s még kevésbé tartható meg. Ne feledjük, hogy az ember több százezer éves múltját a test fizikai
igénybevétele jelentette, s csak az utolsó néhány száz évben kaptunk – növekvő
arányban – „felmentést” az erőteljes fizikai igénybevételek alól.
Ne kerüljük hát a tornaórákat, a túrákat, a sportolási alkalmakat vagy akár a
családi kiskert, hétvégi telek érzelmileg is hiánypótló és egyúttal tapasztalatszerző, izom- és akaraterősítő gyakorlatait.
— Az „ép test”-re épülve az „ép lélek” is hasonló állóképességet jelent. A mindenáron a könnyebb utat keresőknek figyelmükbe ajánlható, hogy a fizikai törvényeket nem lehet mellőzni, becsapni, legfeljebb magunkat és környezetünket. A
„magasságkülönbség” adott (a szakmai tudás, nyelvek, általános műveltség stb.), le
kell győzni, nem kikerülni, nem időben elhúzni, és egy magára valamit is adó magyar embernek nem maszatolással, nem hamis, nemtelen eszközökkel megszerezni.
Szorgalommal, akaraterővel le kell győzni a feleslegesnek látszó kásahegyeket is,
mert azok is állóképességet alapoznak, kapacitást tágítanak, aminek később, egy-egy
ránk zúduló feladattömeg elemzése közben nagy hasznát vesszük. (Abban persze
egyet kell érteni, hogy kásahegyek helyett nemesérceket is fel lehetne dolgoztatni.
Ilyen szemszögből érdemes nézni a jól megválasztott memoritereket is.)
— Az élet örömeit ne kerüljék el, sőt keressék, éljenek vele. Csak ne Hübele Balázs vagy ultralibero módra, hanem mértékkel. Ne felejtsék el, hogy pl. a szomjúság
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kielégítésében is van határ, a vízből is „megárt a sok” (halált okozhat). Mérceként
emlékezzünk a jó öreg Gauss-görbére és fürkésszük ki a nekünk kedvező optimumot.
Az élvezetek közé ne soroljuk az italozást, a drogokat nyomokban sem, valamint a szexmániát sztahanovista módra. Ezek lassan ölő mérgek, emberroncsgyártó eszközök azok kezében, akik a vad, nyers, ősi örömszerző és agresszív
ösztönöket szabadítottak a világra. Pedig az embert éppen a vad, állatias ösztönök megszelídítése, kordában tartása teszi emberérré.
— A felnőtté válás időszakában elkerülhetetlen szembe nézni a kérdéssel: mit
akarok az élettől, mit akarok magamtól? Tömörebben, milyen értékrendet akarok
követni, milyen irányba indulok, és miért?
A pénz- és örömszerzés vonz-e, van-e ehhez egyáltalán esélyem vagy eldöntöm, hogy én a kiegyensúlyozott, tartalmas életre törekszem.
Előbbi esetében mindent kockáztatunk és a gyors, sikeres karrier mellett sokat veszíthetünk. A mindenáron érvényesülésre törekvés amerikai menedzsermódszerei („bármi lehetsz, csak akarnod kell!”) oly mértékben veszik igénybe
fizikai és szellemi képességeinket, hogy életünk könnyen roncsderbivé válhat. A
mindenáron érvényesülés éles pozícióharcot, és energikus könyöktempókat követel, s nem ritkán kétes kapcsolatokat tesz szükségessé. Kiszorítunk és kiszorítanak bennünket, az elszigetelődés, elmagányosodás elkerülhetetlen, nem ritka a
testi vagy szellemi defekt sem. Sokszor már késői a kérdés: megérte?
Hasonló a helyzet a maximális örömszerzés megcélzása esetén is. A pénzhez
hasonlóan kielégülés helyett kielégületlenséget okoz, az egyre több sem elég,
sőt, még többre sarkall. Az erkölcs, a hagyományos értékek többnyire devalválódnak. Értékes emberi kapcsolatok helyett a színpadon a versenytársak, áldozatok, patrónusok és alárendeltek játsszák a főbb szerepeket. Amíg a „karosszéria”
és a motor, valamint a pénztárca bírja.
— Hát akkor a szegénység, netán a szerzetesélet lenne a megoldás? Utóbbi is
tartalmas élet, de persze társadalmi méretekben nem ez a megoldás. Arról sincs
szó, hogy a pénz nem fontos. Fontos, de nem minden áron, s nem célként, hanem eszközként.
A kiegyensúlyozott, hagyományos értékeken nyugvó életben a pénz csak
eszköz lehet, önmagunk megvalósítására, nemesebb célok érdekében, egy egész
életre szóló program keretében. Olyan közegben, ahol jelen van, melegít, erőt ad
a szeretet, a barátság, a szolidaritás. Ahol nem kiszorítjuk egymást, hanem mindenkinek csinálunk helyet a tűz körül. Sziruposnak tűnő szavak, pedig a társadalom atomizálása előtt volt erre példa, s reméljük, megvalósítható ez a jövőben is.
Olyan elérhető célok megvalósítására gondolunk, mint a magas fokú szakmai
képzettség, nyelvismeret, zenei és irodalmi műveltség, család- és nemzetépítés és
gondozás. Utazás, sport, vendéglátás. Összejövetelek, ahol nem a reprezentáció és
rongyrázás a döntő, hanem a gyémántot gyémánttal csiszoló beszélgetések, viták.
Olyan nyitott, összetett profilú összejövetelek, ahol a test és a szellem egyaránt
csökkentheti éhségét, ahol barátságok szövődnek, s amelyek után az ember egy
kicsit többnek, kevésbé feszültnek érzi magát. Olyan társaságokat, amelyek miatt az
amerikai értelmiségi irigyli az európait, s a nyugat-európai irigyli a közép-európait.
265

Vagyis: pénz és örömszerzési hajsza, menedzserkarrier és újgazdagság helyett megvalósítható, beteljesülő, értékes célok és egy új, szellemi nemesség.
— Semmilyen áron ne mondjanak le a gyermekáldásról, s annak legbiztonságosabb, fészket biztosító megoldásáról: a családról. „Az élet szent okokból élni
akar”. Földi létünk egyik meghatározó élménye, kötelessége, jutalma a gyermek.
Életünk végéig programot, feladatot, célt ad. Különösen életünk záró szakaszában
érződik hiánya, amikor az elszigetelődés, a magány sivatagi méreteket ölthet. Sok
gond és sok-sok öröm. Helyettesíthető-e valamivel az az érzés, amikor egy kicsi
gyermek átfogja nyakunkat, és hozzánk bújik? Elérhető ez parancsszóra vagy akár
bankjegykötegekkel?
— Ne idegenkedjenek a közéletiségtől, a politikától sem. A harcos politikusnak
éppen nem mondható Móra Ferenc írta: „a magyarságnak éppen az a baja, hogy nem
politikus nemzet és még ma sem értette meg, hogy minden polgár élete a politikán
fordul meg. Hiába mondja, hogy ő nem törődik a politikával, és jogtalanul is mondja, mert a politika törődik ővele, és meg is találja, amikor szüksége van rá.”
Megéri a kényelmet, hogy mások döntenek a fejünk felett olyan kérdésekben,
amelyeknek szenvedőalanyai mi vagyunk? Hogy rossz a beleszólási hatásfok?
Igaz, egyenként a súlyunk valóban nem nagy. Ismerjük meg a játékszabályokat,
hassunk környezetünkre és éljünk legalább a demokráciák adta lehetőségekkel:
tiltakozó levél, fax, SMS; tiltakozó aláírási ív; utcai demonstráció; részvétel a
választásokon.
— Kire bízhatnánk egyik legféltettebb kincsüket, a magyar nyelvet, mint a
jelenlegi és a holnapi ifjúságra.
Ne engedjük megcsúfolni, megalázni, majomházi makogás tárgyává tenni szép
nyelvünket. Valóban szép, régi, egyedi és jellegzetes (karakteres) örökségünket,
amely megtartó és éltető közegünk. Aki ellene vét tudatosan, ösztönösen vagy
„csak” flegma hányavetiségből, a magyarságot sértegeti az. Egy emberöltőnyi
időre örökölt, drága értéket rongál az, s példájával másokat is arra ösztönöz.
S ha más, számukra fontos és szent jelképek lekezeléséhez hasonlóan azt tudatosan teszi, csoda-e, ha „sziszegvén néha a kíntól, többször a béna dühtől”
rándul a kéz? Reméljük, köreitekben mindig akad „köpések mosta, dühpirjatörölte orcájú fiaid közül egy” (s egyre több), aki „hű európaiként” és hű magyarként csillapít, visszautasít és kiigazít.
A szándékosan bántó kevesekkel szemben a nyelvrongáló többség a legtöbbször
figyelmetlenségből, felületességből, esetleg hányaveti nagyképűségből teszi csúffá a
nyelvet. A „Bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek” helyett
mindannyiunk kötelessége a figyelmeztetés, a figyelemfelkeltés. Figyelmeztetés,
hogy – ahogy az öltözködés is fejez ki belső tartalmat – a magyar nyelv használata is
egyszerre belső és külső gyorsfénykép, jellemrajz. S akik a rossz példát szórják és
sokszorozzák az éter hullámain (hírközlő szervek munkatársai, a közélet szereplői),
gondolják át mélyebben, mi van a nyelv mögött, milyen nyelvet csúfítanak kisebbnagyobb mértékben figyelmetlenségükkel, tiszteletlenségükkel.
Ez a nyelv az „Összemosolygás nyelve; a titkon/össze-világló könnyek nyelve;
a hűség/nyelve; a föl nem adott hit/tolvaj-nyelve; remény laissez-passer-ja; sza266

badság/percnyi szabadság, kortynyi szabadság, foglár háta mögötti szabadság/nyelve.” (Illyés Gyula: Koszorú). A leggyakrabban előforduló, a fület bántó
modorosságokról kissé részletesebben, lásd a 7.1.2. pontot. Nagyszerű nyelvtudósaink nyelvművelő műsoraiból sokat tanulhatunk, néhányukból, sajnos, hiányzik
Lőrincze Lajos időszerű hibákat célzó keménysége.
Természet dolga, de ha valaki megteheti, merjen eredeti lenni. Külsőt és belsőt illetően egyaránt. Ez az eredetiség nem jelent sem feltűnősködést, sem különcködést, még kevésbé magamutogatást.
Merjünk kilépni a divat védőernyője alól is, ha az nekünk jól áll. Ne ragaszkodjunk az áldemokratikus, valóban „szürke” farmeregyenruha jellegű ruhadarabokhoz. Vagy legalább, a hölgyek esetében, használjunk egy érdekes sál- vagy
kendőkombinációt. Más esetben a kar-, lábgyűrűk, nyakláncok és fülbevaló, na
meg kitűző díszítések emelhetik ki egyéniségünket. Fiúknál az érdekes, férfias
színösszeállítások és minták, pulóverek, mellények lehetnek egyéniek.
Merjünk kilépni a szürkeségből belső énünket tekintve is. Ez persze elsődlegesen ízlés- és nem pénzkérdés, bár az előbbi az irány meghatározása szempontjából szerepet játszik. A belső színességhez az ízléssel behatárolt sokoldalúságon
keresztül vezet az út. A szakmai ismereteken kívül a zene, tánc, irodalom, művészetek, sport, érdekes hobbi, egyéni, választékos stílus, s nem utolsó sorban a közéleti érdeklődés és szerepvállalás tehet érdekessé valakit. Nem mai kategóriák, de
a jövőben fel fognak értékelődni a jellem „színei” is: erkölcs, becsület, korrektség,
szavahihetőség, adott szó, hűség, szolidaritás, segítőkészség, udvariasság, idősebbek tisztelete, s mindezek mellett egymás megbecsülése, szeretete. Lehetnek, akik
már fiatalon átlátják a földi lét egyszerűségét: meztelenül érkeztünk, meztelenül
távozunk. Ha emberként akarunk élni, nemcsak hulladékot hagyunk magunk után,
hanem, ha már itt vagyunk, valamivel jelezzük ittlétünket: utódokkal, talán elhalványuló hírrel, valami apró, jobbító változtatással környezetünkön, emberi szóval
vagy tettel.
A pályaválasztás és a megcélzott „hegy” magasságának, netán karriernek a
mérlegelése nehéz feladat, szülői, baráti és tanári, esetleg még tágabb körű konzultációt igényel. Ezek hiányában fontos lenne a neveléssel kifejlesztett önismeret.
Annak higgadt, felelősségteljes és tárgyilagosságra törekvő átgondolása, hogy
tehetségem (iskolai eredményeim és környezetemmel összevetett műveltségem
figyelembevételével), valamint szorgalmam és akaraterőm (tapasztalataim és
eredményeim alapján) mire tesznek alkalmassá. Az ilyen „elsőfokú” megközelítésnél az élet persze sokkal bonyolultabb, különösen a 21. század Hunniájában.
Móricka hasonlattal, az idealista szemléletű ember szemszögéből a siker, az eredmény = tehetség + szorgalom. Csakhogy – kisebb, nagyobb mértékben mindenütt,
de Hunniában különösen – sokat számít a kapcsolat. Ennek hatását is figyelembe
kell venni. Aztán ott van Fortuna szerepe, amely sokat képes lendíteni az ügyön.
Persze az ellenkezője, a pech is lendít, csak éppen visszafelé. Így az utóbbiakat
nem érdemes figyelembe venni, vagyis az első három tényező (még inkább az első
kettő) szorzata lehet a szilárd alap. Siker: tehetség, szorgalom és kapcsolat. Legalábbis szilárd erkölcsi alapokon álló gerinces ember esetében.
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A későbbi csalódások elkerülése céljából tudomásul kell vennünk a gerinctelenek alfaját is, akik bizonyos történelmi időszakokban valósággal megsokszorozódnak. Ezek ugyanis az érvényesülés céljából készek áruba bocsátani becsületüket, tisztességüket, gyakorta szőröstől-bőröstől, testestől-lelkestől hitvány
portékává aljasodva. A cserébe kapott Júdás- vagy prostipénzt, nyilvánosságot,
„sikert” ne irigyeljük. Nem jár vele kiegyensúlyozott életcélt adó emberi kapcsolat, tisztelet, boldogság, csupán a félállati ösztönkiélésből adódó kiegyensúlyozatlanság és elhasználódás, elértéktelenedés.
b) Ifjúsági szervezetek – kulcs a jövőhöz
A holnap és holnapután helyünkbe lépő fiatalok szemlélete, nemzeti öntudata, egyáltalán emberminősége a neveléstől-oktatástól és a külvilág viselkedési
mintáinak hatásától, az un. szocializációtól függ (részletesebben lásd a 7.4.5. A
nevelés és az oktatás c. pontot). Mindezen hatások együttes színtere a család, az
iskola és a szűkebb és tágabb környezet.
A család többnyire csak hiányosan képes ellátni a nevelési feladatokat,
mély tisztelet a kivételeknek. Szerepet játszik ebben a mindennapos hajsza
miatti idő-, energia- és türelemhiány, továbbá a szülők ifjúkori, hasonló körülmények közötti szocializációja. Nehezíti a helyzetet, hogy az ifjú szülők
részére a minimális nevelési ismeretek elsajátítása sem kötelező, így a „nevelés” többnyire a hangulattól, az ösztönös megérzésektől függ. A hazafias nevelés ritka, néha a nagyszülőktől „öröklődik”.
Az iskolai nevelés a szakirányú túlterhelés, a rossz tanár-diák számarány, a tanár nem megfelelő tisztelete a tanulók és szülők részéről és még számos akadályozó tényező miatt az elégséges és elégtelen szint között ingadozik (kedvderítő kivételek persze itt is vannak).
A környezet hatása sokrétű, ritkán kedvező. A neoliberális irányultságú kultúra, szórakoztató ipar, a korrupciós, általában alacsony erkölcsiségű közélet viselkedési mintái megteszik a magukét. Részleges módosító ellenhatást fejthetett
volna ki a honvédségi kiképzés, ha éltek volna a kínálkozó lehetőséggel, nem
szüntették volna meg idő előtt a sorkatonai kiképzést. Így egyedül csak az egyházak jobbító hatására számíthatunk, az ismert okok folytán erősen korlátozott,
beszűkült hatókörben.
Igen nagy szükség lenne olyan ifjúsági szervezetre, amely az említett hiányokat
nagyrészt pótolni tudná. Széles elfogadottságú szervezetre van szükség, amelyben
sikk tagnak lenni. A mércét magasra, de elérhető szintre kellene tenni. A realitásokból indulva ki, a jövőbeli egységes Magyarország ifjúságának magas, de széles
körben elfogadható szellemi-lelki-fizikai követelmény rendszerét alapozva meg.
— Nemzeti érzelmű, kereszténydemokrata-keresztényszociális erkölcsiségű
ifjúsági szervezetre lenne szükség, amely a magas színvonalú, szórakoztató jellegű időtöltés mellett az ifjúság fizikai, szellemi, lelki és hazafias felvértezését
tűzné ki célul.
— A legszélesebb körű azonosulást talán a Széchenyi-mozgalom elnevezés
biztosítaná: a 10–16 évesek, a 16–23 évesek (illetve az egyetemi tanulmányok
befejeztéig), valamint a 23–30 (35) évesek korosztályával. A belépést egy mini268

mális alapkövetelményhez lehetne kötni (pl. 3 körüli tanulmányi átlag vagy kiemelkedő zenei, sport stb. teljesítmény).
— Az „ép testben ép lélek” szellemében a fizikai állóképesség szinten tartásának lehetőségei: önként vállalt folyamatos sportolás, időnkénti ellenőrző próbákkal. A csapatok részére helyi, országos és összmagyar versenyek bonyolítása.
Rendszeres nyári táborok, amelyek sok hasznos gyakorlati tapasztalat megszerzése mellett a kézügyesség, találékonyság, öntevékenység, jellemerősség fejlesztésén keresztül a közösségi élet önszabályozó és önfegyelmező igényeihez visznek közelebb.
— A szellemi erősítést az önképzőkör jellegű munka segíthetné: 5–10 oldalas
tömörítésekkel széles körben megismerhetővé tenni az őstörténetet, a történelmi
fordulópontokat, zenei és néprajzi alapismereteket.
A közös éneklés, zenélés a zene lelket nemesítő és érzelmi egységet elősegítő szerepén kívül összejöveteleken, ünnepélyeken és tábortüzeknél lenne hasznosítható.
Ugyanez mondható el az európai közegbe ágyazott magyar irodalom lehetőségek
szerinti terjesztéséről és hasznosításáról, helyet biztosítva helyes és szép magyar beszéd fontosabb szabályainak. Idősebb korosztályoknál nagy szükség lenne a retorika, a közéleti szereplés alapszabályainak ismertetésére, az előforduló legkirívóbb
hibák megvilágítására is (szomorú, hogy utóbbiak sorainkban is előfordulnak).
Nagy szükség lenne a korosztályoknak megfelelően szervezési ismeretek elterjesztésére, mert e nélkül a „józanész” sem állhat össze tökéletes helyzetelemző és -megoldó képességgé.
— A lelki életet igények szerint az egyéni és közös vallásgyakorlás, a Bibliaismertetések, a legnemesebb lelki tulajdonságok (szeretet, együttérzés, segítőkészség, becsület, tisztesség, hűség, bajtársiasság stb.) gyökereinek, motivációinak, történelmi és irodalmi előfordulásainak és egy közösségi társadalomban
betöltött szerepének tanulmányozása jelentheti.
Igen, vagyis a cserkészmozgalomról van szó, kissé módosított formában –
mondhatják egyesek. Jó lenne, ha a közel 100 éves cserkészmozgalom minden
változtatás nélkül megvalósítható lenne. Azonban az elmúlt 60 évet nehéz meg
nem történtté tenni, nemcsak Magyarországon, de Európában is. A vallás szerepének visszaszorulására gondolunk, amelyet előírásokkal nem lehet közvetlenül befolyásolni. A vallásosság elterjedését segíteni kell, de direkt módon alkalmazva a mozgalom beszűkülését jelentheti.
Eltérést, de nem áthidalhatatlan eltérést jelent a cserkészettől a kevésbé mutatós,
de jóval kevésbé költségigényes külső megjelenési forma. Ennek a nemzeti oldal
szempontjából nélkülözhetetlen szegényebb néprétegek szempontjából van nagy
jelentősége.
Az új vagy módosított szervezetnek a jövő alakítóinak, vagyis a mai ifjúság viszonylag széles körét kellene magában foglalnia. A nemzeti oldalhoz tartozókon
kívül lehetőleg azon családok gyermekeit is, amely családokat a 4 évenkénti szavazásnál is megszólítunk. A szervezet nem lehet ezért egy párthoz kötődő, ami persze
nem jelenti azt, hogy a hatalmon lévő nemzeti pártok nem támogathatnák, pl. az
ifjúságpolitika keretein belül.
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Megalakítása, illetve előkészítése a 2006-os választásokig igen csak időszerű,
a polgári körök mozgalmon belül képzelhető el. Teljes kifejlődése éveket vesz
igénybe, de igazodási pontként megjelenése sürgető és hiánypótló lenne.
8.2.5. A nevelés és az oktatás
A legnehezebb, a legreménytelenebb történelmi időszakokban (tatárjárás, török hódoltság, Bach-korszak, Trianon után) is hatott a magyarságban a belső
kohézió, az összetartozás érzése, a magyarságtudat. Tudtuk, hogy mit szeretnénk, s ezért áldozatokat is vállaltunk. Ezt a lelkiállapotot a nevelés alapozta
meg és az oktatás mélyítette el.
S most újabb sorsunkat befolyásoló próbák előtt és alatt állunk. Belülről támad
és őröl a szú, s a különböző rágcsálók. Szabad nekik, mert nyitottak vagyunk minden „eszmére”, a marxizmus-leninizmus-internacionalizmus eszmekörét tömőfával tukmálták belénk, az ultraliberalizmus- kozmopolitizmus-globalizmus még
veszélyesebb fegyver, az ember legősibb, nyers ösztöneit szabadítja rossz szellemként ránk. Közben a több ezer éves kultúránk, erkölcsi és vallási rendszerünk
és hagyományaink bulldózerezésével készítik elő a talajt egy globalizált világfalu
kiépítésére és megtöltésére.
Nem vigasztaló, sőt elkeserítő, hogy nemcsak mi, hanem általában a fehér
ember van válságban. A meggondolatlanul átvett étrend (multikultúralitás, másság, mértéktelen „vendégfogadás”, szabadpiaci kapitalizmus felé orientálódás
stb.) háborgatja a gyomrát, egyes jelenségek a lakosságot már öklendezésre
késztetnek.
Az „új, korszerű” nevelési, oktatási tanácsadás terén Nyugat-Európa előbb
került sorra, „előbb” tartanak, ne kövessük őket. Legfeljebb tanulmányozzuk,
hogy mit nem szabad követni, mekkora a bekövetkezett kár, és körvonalazódik-e
valamilyen gyógymód.
Általános pedagógiai jellegű kutatással sok kitűnő hazai és külföldi szakember foglalkozik. A hagyományos, illetve a 21. században kívánatos nemzeti (magyar és keresztény európai) pedagógiai értékrendben, sok kiválóság közül „idegenvezetőül” Menyhai Imrét választottuk, aki nyugati tapasztalatait a hazaival
ötvözve kíséreli meg felvázolni a problémakört.
A régi értékrendet a nagyobb profitszerzés céljából el akarják takarítani az útból.
Az ősi örömszerzési ösztönök (táplálkozás, fajfenntartás) teljes felszabadítása, az
örömszerzés, az élvezet középpontba állítása a korlátozó elemek kikapcsolását teszi
szükségessé. Vagyis mítoszt kell csinálni a fogyasztásból, s le kell zülleszteni a közerkölcsöt, a vallási morált, az önazonosságot, nemzeti érzést, s lehetőleg minden
kohéziós elemet. Ezt a „bontási” feladatot a vastagon megfizetett média, s a kulturális élet ugyancsak jól kiképzett és megfelelően honorált zsoldosai végzik.
Az új típusú, fogyasztói világpolgár előállítása a megtisztított, más szóval lezüllesztett környezetben már csak nevelésmentes környezet, félrenevelés, hiányos oktatás és persze idő kérdése.
A nevelésmentes környezetről a megélhetésért, vagy már a legkorszerűbb fogyasztási célkitűzésekért loholó-lihegő családok, családtöredékek, vagy családkez270

demények gondoskodnak. Igaz, a liberál-progresszív nevelési ideológia ebben is
segít, leveszi a gondot a szülők válláról, megnyugtatva őket, hogy nem a gyerekével van baj, mert nincsen tehetségtelen gyerek, csak tehetségtelen és tehetetlen
pedagógus. A szülő ugyanezen forrásból, hasonlóan célirányos jó tanácsokat is
kap: hagyjuk szabadon kifejlődni a gyereket, ne molesztáljuk feladatokkal, ne
okozzunk lelki törést a feladatok végrehajtásának ellenőrzésével és megkövetelésével. S az érvényesülési lázban és a fogyasztói élvezetek rabságában vergődő, de
egyáltalán a megélhetési harc poklában szenvedő szülő még rá tesz egy lapáttal:
rossz lelkiismeretét elnéző magatartással, a gyermek felé megnövelt szabadsági
fokkal és megemelt zsebpénzzel ellensúlyozza, illetve altatja el.
A szükségeshez képest elenyészően kis mértékben jut el a nevelés az iskolákba
is. Nem teszi ezt lehetővé a 30–40 fős gyereklétszám, a sok esetben indokolatlan túlterheltség, a befogadásra előkészítetlen gyermekanyag, s az iskolai hivatalos közszellem sem. Utóbbin a liberál-progresszív nevelési elvek dominanciája értendő,
melynek következményeként tragikusan félrebillent a tanár-diák egyensúly. A tanárok kezéből kivették a fegyelmezési eszközöket, ugyanakkor a diákok jogkörét,
mozgásszabadságát olyan mértékben növelték meg, ami helyenként már a színvonalas nevelés-oktatás akadályává válik. Hallgatnak arról, hogy a diák faladata, szerepe
ismeretek szerzése és személyiségének fejlesztése a pedagógusok segítségével, egy
tanár-diák kapcsolatban, amely nem lehet egyenrangú partnerségi kapcsolat.
Nem a régi, tekintélyelvű (autoriter) nevelési elvek visszasírásáról van szó. Ez
a múltban általánosan elterjedt, szigorú, helyenként túl szigorú nevelési elv, esetenként testi fenyítéssel súlyosbítva, kétségkívül okozott torzulásokat a gyermek,
sőt később még a felnőtt lelkében is. Mégis, a bizonyos százalékban előforduló
torzulások ellenére, ez a nevelési rendszer, virágozva az erdélyi művelődés korában, megújulva Mária Terézia, majd a reformkor, s később gróf Klebelsberg működése folytán, hosszú évszázadok folyamán ellátta a nevelési és oktatási feladatokat, miközben hozzájárult a magyarságtudat, a rend, fegyelem, erkölcs szinten
tartásához. Oly annyira, hogy nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint, az
utolsó 150 év kiemelkedő tudományos, zenei, képzőművészeti, oktatási eredményei alapján az országot az első tíz helyezett közé sorolták.
Korszerűsítésre természetesen mindig szükség van. Figyelembe véve azt a
sportvilágban használatos, közhelyszerű megállapítást, hogy: „Győztes csapaton
ne (vagy ne nagyon) változtass!” (Tudjuk, hogy pl. az olvasás, írás, számolás
terén ez, sajnos nem egészen így történt. Amíg ezeket régebben falusi osztatlan,
összevont osztályoknál is sikerült megtanítani, manapság ezen a téren szülői
besegítésre vagy szaktanár igénybevételére van szükség.) A javítószándék
egyébként tiszteletre méltó, s mint láttuk, a tekintélyelvű nevelésnek nem elhanyagolható mértékben voltak, vannak torzulásai.
Az elmélettel foglalkozó pedagógusok és pszihológusok szerint az erős ráhatások, kényszerek hatására a személyiség bizonyos elfojtásokkal terhelődik,
amelyeknek bonyolult összegeződéseként megfigyelhető a kelleténél nagyobb
tekintélytisztelet (mit mondanak mások?), a meggyőződésekhez görcsös ragaszkodás, félelem, támadási készség a gyengébbekkel szemben, alázatosság a felet271

tesekkel szemben, a kelleténél szűkebb mozgásmező a viselkedésben. Súlyosabb
esetekben az előítéletekre hajlam, a személyiségbe erősen beépült erkölcsi normák, a szigorú lelkiismeret, vagy az elfojtás miatt akaratosság vagy éppen agresszív fellépés, a parancsolás lehetőségének szenvedélyes szeretete stb. lehetett
a következmény. S újra kell hangsúlyozni egyrészről: sok százmillió közösségbe
illeszkedő, művelt, morálisan magas fokon álló ember is következmény volt,
akik képesek voltak hasonló egyedek reprodukálására, másrészről kétségtelen,
kis százalékban a felsorolt kisebb-nagyobb torzulások is előfordultak. Utóbbiakért nagy kár, ezen a „nincsen rózsa tövis nélkül” közhely sem segít.
A hiba csökkentése, vagy kiküszöbölése napjaink faladata. Ilyen jellegű
vagy ehhez közelálló iskolarendszer működik jelenleg is Japánban és még néhány Délkelet-Ázsiai országban. A japán iskolarendszernek időnként vannak
áldozatai, viszont szakértők szerint ma egy közepes japán diák többet tud (pl.
matematikából), mint az amerikai diákok 98%-a.
Történelmileg már elegendő az idő annak értékelésére, hogy milyen eredményekkel járt a tekintélyelvű (autoriter) nevelési rendszer korszerűsítésére, hibáinak
kiküszöbölésére szánt, az angolszász országokban, elsőként az Egyesült Államokban bevezetett, un. liberális progresszív nevelési szisztéma. A liberális progreszszív irányzat a laissez faire (hadd menjen a maga útján) nevelési elvek csoportjába
tartozik. A szabadság behatárolását nem tartja fontosnak, az autokratikus ráhatásokat minden tekintetben mellőzi, ezzel a szabadosságnak ad helyet. Teret nyert
mind a családi nevelésben, mind az iskolai nevelésben és oktatásban. Terjedése a
neoliberális gazdasági és ultraliberális kulturális terjeszkedés hullámain történt.
Az autokratikus, vagyis tekintélyelvű nevelés vadhajtásainak lemetszésére irányuló szándékai, a humanizálást megcélzó szempontjai helyesek, a probléma az
elvek extremitásában, túlhajtottságában van. Olyan pedagógiai reformok keretében
gyakorlati módszerekké előléptetett elvekben, amelyek következtében szerepzavarok lépnek fel. A gyermeknek, diáknak szinte önmagától kellene fegyelmet tartania, személyiségét önmagától felépítenie, az ismeretek elsajátításában önmagától
komoly teljesítményeket elérnie. Mintha már érett, felelősségteljes személyiség
lenne! Ezt a képességet sugallják számára a megszerzett és bővülő jogok, a tanárok fegyelmezési lehetőségének leszűkítése, a tanárokkal szembeni atrocitások
elnéző kezelése, az előrehaladásért mindennemű felelősség a tanárokra hárítása. A
tanárokra, akik között valóban vannak nem odavalók, s akiknek fizetése ráadásul –
fontos szerepükhöz képest – sokszor nevetségesen alacsony.
A liberális progresszív nevelés egyébként már a családi kötelékben megkezdődik, ha egyáltalán van ilyen kötelék. Azaz, „tudományos megalapozottsággal”
lehetővé válik a „hadd menjen a maga útján” nevelési módszer: idő, energia és
türelem hiányában mindenben a kicsi akarata érvényesülhet, ősi ösztöneit követve keresztül is viszi akaratát, s egyre többet képes kierőszakolni. Személyiségében az én, az egoizmus jut túlsúlyra, amit az óvodában is képes megvédeni.
Az iskolában is teljes szülői védelem alatt áll, az elképzelhetetlen, hogy ez a
gyermek ne tudjon beilleszkedni, ne tudjon gyorsan megtanulni írni, olvasni, tornászni stb. S a hiányos nevelési ráhatások és túlzott „mozgásszabadság” birtoká272

ban nő a szabadosság, az akarat helyett az akaratosság, a külvilág felé lekezelő
hajlam. Általában egy gyenge személyiség fejlődik ki, többnyire gyenge morális,
lelkiismereti háttérrel.
Ezt az irányt támasztják alá, erősítik fel a média különböző csatornáiból kilépő viselkedési minták, amelyek a családi, iskolai és környezeti viselkedési mintákkal együtt a személyiség tulajdonságainak kialakulására hatnak. A tipikusan
ezen elvek szerint nevelkedett ifjú többnyire gyenge akaratú vagy inkább akaratos. Problémamegoldó képessége gyenge, az un. frusztrációs toleranciája (csalódástűrő képessége) halovány, a külvilággal hadilábon áll. A közösséget lekezeli,
az igazság, erkölcs, s ehhez hasonló lelki, embert emberré tevő tulajdonságok
nem különösebben érdeklik. Annál inkább az élvezetek: a kulináris, a szexuális,
a környező világból érkező viselkedési minták. S tudjuk, a pénzközpontú,
globalista világban milyen elvek és viselkedési minták vannak: siker mindenáron, az erkölcs minden fajtájának mélyrepülése, az érzelmek elszegényedése,
vér, halál, katasztrófák, kuriózumok, devianciák, agresszivitás. Az ősi ösztönök
felszabadítása, maximális kiélése a szex, az ital, a kábítószer stb. világában. A
családi, iskolai, környezeti hatások jellegétől, mértékétől függően akár jelentős
számarányban állhatnak elő ilyen vagy ehhez hasonló személyiségek, minimális
igényekkel, alacsony kulturális és morális IQ-val.
Épületeket befirkáló, szemetet eldobáló, gondozatlan, ordítozó, ösztöneiket
szabadon kiélő, mindenáron imponálni akaró, feltűnési viszketegségben szenvedő,
kábítószereket, devianciát, agressziót nagy becsben tartó vagy egyenesen művelő
és élvező szélsőségesek, akiktől csak néhány lépés a bűnelkövetés, a társadalomellenesség, a maffia. Ismerjük a grafitti lovagok munkásságát, hallottunk a labdarúgó mérkőzéseken magukat ordítozásban, verekedésben, rendbontásban kiélő
fiatalokról, Ausztriában az óvszert felfújó vagy sörivó világbajnokságról, a roncsderbikről, a pedagógusokat megtámadó szülőkről és diákokról, az ital, kábítószerek, az Aids, a bűnözés terjedéséről. A szabados nevelési szisztéma mellett a média nagy részének áldásos „kulturális tevékenysége”, a torz viselkedési minták
beépülő hatása eredményeképpen. S minden a „legkisebb ráfordítással legtöbb
hasznot” monetarista, vadkapitalista elvek gyakorlati megvalósításának szolgálatában áll, az elszegényedés, a munkanélküliség és a 6 évente megkétszereződő
bűnelkövetés árnyékában (az „eredmény” kitűnően tanulmányozható a televíziók
iskolatárgyú, amerikai és ausztrál sorozataiból).
Nincs más megoldás? De, van. A pedagógia múlt és jövő iránt elkötelezett
nemzetközi szaktekintélyeinek nyomvonalán haladva a két nevelési módszer
társítása, megfelelő családi és iskolai háttérrel, megváltozott környezeti (média,
illetve társadalom) viselkedési minták segítségével megállíthatja a társadalom
további részecskékre bomlását, s idővel gyökeresen megfordíthatja a folyamatot.
Ilyen környezetben a felelősséggel és megfelelő egészségügyi feltételek mellett
életre hívott emberi egyednek a csecsemőkortól a felnőttkorig olyan nevelésben
kellene részesülnie, amelynek jellemzője, hogy az első évtizedében az erős, önszabályozásra képes személyiség kifejlődése céljából nagyobb arányban részesül
tekintélyelvű (autoriter) nevelésben, ami után fokozatosan liberálisabb nevelés
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kap helyet. Az első időszakban, vagyis a tekintélyelvűség időszakában a viselkedési minták, a ráhatások folyamán is fontos a nyers erőszak elkerülése, helyette a szeretet, a türelem legyen a meghatározó. Az erős személyiség tulajdonjegyei az ismétlődő behatások (kondicionálás vagy feltételes reflex rögzítése) folytán kerülnek rögzítésre. Ha ezzel ellentétes hatások, viselkedési minták nem
zavarják meg a beépülést! Szent-Györgyi Albert szavaival: „Amit mi nevelésnek
nevezünk, az nem egyéb, mint az agy programozása abban az időszakban, amikor az még formálható.”
Az emberiség jövője a neveléstől függ, attól a programozó rendszertől, mely tetszés szerint változtatható.” Az „Ép testben ép lélek” szellemében, társadalmi konszenzussal elfogadott viselkedési minták (=kultúra) beépülése következtében kiegyensúlyozott, érzelmi-értelmi jellemzőkkel olyan fiatal válik felnőtté, aki a közösségi életre alkalmas: nála a személyi szabadság és közösségi szellem egyensúlyban
van. Ez annak következménye, hogy a szülők és pedagógusok részéről nem teljesítménykényszer, hanem tartalmas teljesítményigény a követelmény. Figyelembe véve a gyermek képességeit, kellő mértékben alkalmazva a közvetlen érzelmi
ráhatás belátás, megértés, elnézés, dicséret „fegyvertárát”. Tudatosan és fokozatosan
kiépítve a fiatal önszabályozó képességét, akaraterejét, problémamegoldó képességét, a csalódástűrő (frusztrációs tolerancia) képességét. Az utóbbi a közösségbe
illeszkedéshez különösen fontos.
Fontos nevelési alapelv, hogy frusztrálni, vagy frusztrálni engedni, majd
szeretettel, türelemmel vigasztalni, hajlítani, de sohasem megtörni, vagy megtörni engedni! Freud fogalmaival élve az erős ÉN kialakítása mellett kiépül a
Felettes ÉN, „a morális korlátozások képviselője, a tökéletesség felé való törekvés ügyvédje, röviden az, ami az úgynevezett nemesebből az emberi életben
lélektanilag megragadható… A Felettes ÉN-be integrált ideológiákon keresztül
él a múlt, a tradíció, a faj és a nép tovább, ami a jelen befolyásolásához és a változásokhoz csak lassan igazodik.” (Ez utóbbi a szerencsénk…)
Az így felkészített, felnőtté vált ifjú tisztában van vele, és elfogadja, hogy
az ösztönök kiélését az akaratnak, a szociokulturális értékeknek kell szabályozniuk (de nem elfojtaniuk!), tudja, hogy az egyén csak olyan mértékben
lehet szabad, hogy mások szabadságát ne veszélyeztesse. Elfogadja, hogy egy
korlátok nélküli szabadság az ősember kőbaltás életvitelét jelenti. Tudomásul
veszi, hogy a korlátokat az állam törvényekkel jelöli ki, de még ennél is fontosabbnak tartja a nevelésből, belső erőkből (Felettes ÉN) automatikusan adódó,
az együttélés szempontjából döntő fontosságú belső korlátokat: erkölcs, becsület, barátság, megbízhatóság, szavahihetőség, hűség, szolidaritás stb. Alkalmas
az együttműködésre, a toleranciára, értelmes és reális életcélok megvalósítására, saját egyéniségének kifejlesztésére, egy értelmes emberi értékrend
kiválasztására.
Talán napjainkban ezért nincs rá szükség? Ha tudjuk, hogy a régi, bevált nevelési
rendszer megfelelő módosításával még jobb eredményeket érhetünk el, akkor miért
kísérletezünk egy, már eddig is sok problémával járó új szisztémával, mely nem
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kisebb módosításokkal, hanem csak gyökeres bulldózer technikával valósítható meg,
miközben látjuk, hogy az új csodamódszerek sorra csődöt mondanak?!
A bevezetés, „a modernizáció”, vagyis az elterjesztés Európa számos országában
ugyanaz. Még egyszer, összefoglalva: a régi, autoriter nevelési rendszer kiirtása, az
iskola sorsának a szülőkre bízása, majd az állami keretek között egy szűk ideológiai
klikk általi befolyásolás, a pedagógusok kezéből a fegyelmező eszközök kivétele, a
liberális progresszív nevelési elvek népszerűsítése a tömegkommunikáció minden
csatornáján, a morális- és teljesítményszint züllesztése, a diákjogok és a tanár-diák
kapcsolat torzítása (informális kapcsolatok és a pozitív emócionalitás, röviden a régi
atyai tanár-diák kapcsolat, mint pl. a Fasorban és másutt, tesztrendszer főszereplővé
válása, szabad tanárválasztás). Azután a tömegkommunikáció, a nevelés iskolai
aláásásának vagy kikapcsolásának ötödik hadoszlopa, amely a közélet
dekondicionáló, nevelő hatásokat törlő, megsemmisítő hatásával segít be. A kép
összeáll, cui prodest? (kinek áll ez érdekében?) – kérdezhetjük.
A magyar társadalom túlnyomó többségének biztos, hogy nem. Talán azoknak
igen, akik „a legkisebb ráfordítással a legnagyobb profitot” elv élharcosai, vagy
haszonélvezői, gyakorlott zsoldosi és helytartói minőségben (s vajon azoknak is,
akik fejüket homokba dugva, csak kicsinyes érdekeiket nézik, elfeledkezve arról,
hogy cinkosok között bűnös, aki néma?). S legfőképpen azoknak, akik korábban a
népet, az elnyomott népet éltetve kaszabolták le nem az elvet, hanem a társadalom
egy részét, s most a megmaradt, korábban „éltetett” népet vezetik a működésük
folytán kialakult dél-amerikai típusú nyomornegyedekbe.
8.2.6. A vallás és a hit
Az igazán vallásos ember tudja a dolgát, a szerint él és életével példát mutat.
Harcban áll az önzéssel, a mammon világával, lépteit a szeretetnek, önzetlenségnek, áldozatkészségnek kell irányítania.
A nemzeti oldalon, s különösen a túlsó oldal nemzeti beállítottságú honpolgárai között azonban szép számmal vannak olyanok, akik a vallást kerülik, jelentőségét alul értékelik. A vallás magánéleti, pontosabban túlvilági vonatkozásai az
egyénre tartoznak. A vallás közéleti vetületei azonban a társadalom elevenébe
vágnak, a közérzetet és közérdeket befolyásolják. A vallást alul értékelők, talán
neveltetésük okán, talán „erős” egyéniségükből eredően, lefutottnak tartják a
vallás, az egyház, a kereszténység szerepét.
Erőszakkal megtéríteni őket nem lehet, de néhány kérdésben jobb belátásra
bírni, talán igen.
Ilyen például a vallás és az erkölcs kapcsolata, amely kétezer éven át szorosan
összekapcsolódott, s a vallás visszaszorulásával nincs, ami a helyére lépjen. Már
pedig az erkölcs a magánélet és közélet megalapozó, összekötő játékszabálya kell,
hogy legyen. Nélküle a rábízott hatalommal visszaélő államhatalmi szervek sajátos,
visszaélésekre is alkalmas házi törvényekkel kiskapuzást, vagy inkább kiszorítósdit
játszanak megbízóikkal, a palira vett néppel. Az iskolák sem töltik be az erkölcsös
nevelés feladatát, mert:
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– az oktatási feladatok túlsúlya időben és energiában nem teszi lehetővé a nevelési feladatok elvégzését;
– a liberális progresszív szemléletű tantervek élesen szemben állnak a polgári
nevelési normákkal; a vallásoktatást legszívesebben megtiltanák.
– a pedagógus társadalom Kádár-korszakban kontraszelektív úton pályára került része, illetve a fiatalabb, ultraliberális része ellenérdekelt a szigorúbb polgári
értékrend megvalósításában;
– a hazai média és a nyugati világ etikai szemlélete erősen liberális progreszszív, s elveinek érvényesítésére, illetve a hagyományos irányzatok visszaszorítására elegendő anyagi és szellemi bázissal rendelkezik. Különösen, ha ilyen képlékeny, formálható masszával találkozik, mint a 40 év alatt gyurmává alakított
magyarság egy része.
Ifjúsági szervezetek nem működnek, a családi nevelés szintén idő, energia és
nevelési gondokkal küzd, különösen az egyre gyarapodó válások és házasság
nélküli együttélések árnyékában. Honnan várható tehát segítség azok számára,
akik tisztán látják, hogy az erkölcs züllesztése vagy kizárása az ősember társadalmi viszonyainak újraélesztésével, nagyjából a bunkósboterkölcs reneszánszának felel meg, akármilyen mázzal van is leöntve. A dúsgazdag rétegeknek ez
megfelel, ők elegendő gorillával, palotáik a legmodernebb biztonsági rendszerekkel vannak felszerelve, védett váraikban nincs szükségük semmiféle szabályozásra. Szerényebb körülmények között ugyanez a helyzet megbízható mamelukjaikkal is.
Végül is, kik, milyen szervezetek, ha nem a hagyományos egyházak végezhetik el azt a lelki alapozást a társadalom számára, amely a keresztény erkölcsöt
meggyökerezteti gyermekeink lelkében, s amely a krisztusi eszmeiség keresztény-szociális beállítottságából adódóan jó irányba terelheti a külvilágból érkező
önző, erőszakos, ösztönéleti behatásokat? Ideális esetben persze a családi neveléssel kiegészülve.
A vallásos, erkölcsös nevelés a lélek gazdagítása mellett a szellemet is jutalmazza. Irodalom, zene, művészet, képzőművészet nehezen képzelhető el pl.
bibliai ismeretek nélkül.
Minden kívülálló irigyelheti azt a lelki állapotot, közérzetet, amit a mélyen vallásos, hívő ember érez. Tudja, hogy sorsa jó kezekben van, rábízhatja
életét, nyugodtan élhet, valaki vigyáz reá. A marxizmus és az ultraliberalizmus ezt a biztonságot, lelki nyugalmat, a hitet akarta erőszakkal
vagy rafinériával felcserélni a világproletáriátus vasökle vagy a mammon
adta hedonizmus biztonságával. Nem helyettesíthető a hit nyújtotta bizonyosság semmivel, s aki ezt bírja, nagyobb kincset bír az mindenkinél. Figyelemre méltó, hogy az emberiség talán legmélyebbre látó, csiszolt elméi, a
fizikusok, az atomtudósok közül számosan, mélyen vallásosak voltak. Berzsenyivel szólva: „Isten! Kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző
lelke óhajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem
tekinthet.”
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8.2.7. A zene, a tánc és az öltözet
A magyar vagy magyaros zene, tánc és öltözet is a magyarságerősítő, magyarságtömörítő ismertetőjegyek közé tartoznak. Egy „emelkedő” vagy legalább
magát megtartó népnek napi memórialeckék saját és közösségi használatra.
A zene és a zenei nevelés azért fontos, „mert ritmus és dallam hatolnak be
legjobban a lélek belsejébe, azt hatalmas erővel megragadják, s jó rendet hozva
magukkal – azt, aki helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű emberré
teszik… A zene nem végződhetik másutt, mint a szép szeretetében.” (Platon).
A magyaros zene, számunkra, még ennél is többet jelent, mert benne tisztelhetjük „a nemzeti önismeret és a létért való küzdelem hatalmas fegyverét.” (Kodály). Melyik népet hagyja hidegen az, ami csak rá jellemző, ami megkülönbözteti másoktól, ami összeköti az övéivel. Csak a szándékosan rombolók, internacionalisták, kozmopoliták mondhatják erre, hogy az ehhez ragaszkodás kiközösítés. Erre minden népnek joga van, nem sért másokat, hiszen tökéletes kölcsönösségről van szó. A minden magyarosat temetni szándékozó nézeteknek, sajnos,
van tábora, ami jelzi, hogy a magyarul beszélők egy része (reméljük, hogy egyre
kisebb) már csak nyelvében magyar, szívében aligha.
Bezzeg, mondhatnánk, s szomorú szívvel sorolhatnánk a példákat: bajor, osztrák,
skót, baszk, katalán, ír stb. népeknek úgy látszik érdekük megőrizni önazonosságukat, ünnepnapokon megszabadulnak az egyen-európai viselettől, felveszik a rájuk
jellemző nemzeti viseletet, nem szégyellik régi táncaikat és nem felejtik népdalaikat.
De ugyanez a helyzet a kínaiaknál, japánoknál és más életerős gyökerekkel bíró,
hazaszerető népekkel is. Akiket nem tudtak megtéveszteni, félrevezetni,
globalizálni. Makacsul ragaszkodnak mindenhez, ami összeköti őket egymással és
halottaik, elődeik, őseik szellemével. A közös jövő csak ilyen alapokon épülhet.
A népdalok, virágénekek, kuruc dalok, 48-as dalok önazonosságunk páncéljai. Csak a magyarsággal azonosulók jellemzői, s téved, aki pl. a népdalokat
csupán egyszerű parasztzenének tartja. Téved, mert ezt az egyszerű „parasztzenét” csak részben írhatták parasztok, sokszor a szálak deákokhoz vagy nemesi
udvarházakba vezetnek. (A népdalszerű Krasznahorka büszke vára című dalt
például gróf Andrássy Tivadarné szerzette.) De, ha ők írták is, ez maradt nekünk
a régmúltból és a múltból, mint jellegzetesen magyar, 15 millió magyar vállalt
öröksége, közös jellemzője. A parasztlátás nyugat-európai szemüvege ebben is
eltér a hazaitól, hiszen ott természetesnek vették a népdalok zeneművekbe emelését. Jól ismertek ezek Verdi, Weber, Schubert, Beethoven, Brams, Schumann,
Glinka, Muszorgszkij, Borodin, Rimszkij-Korszakov, Grieg és mások műveiben.
Védőpáncél szerepüket jelzi, hogy elsősorban olyan kis népeknél maradt meg a
népdalok makacs szeretete, amelyek veszélyeztetve érzik magukat vagy megerősödésre van szükségük. Több „nagy” népnél elhalványult szerepük, mert a klaszszikus zene szerves részévé váltak. Nálunk milyen szerepe lehet a népdalnak?
— A gyermekek első, botladozó lépéseinek kísérői lehetnének a zene felé vezető úton, függetlenül a gyermek gólyaleszállási körzeteitől. (Mondókák, altatók, gyermekdalok.) A hallásjavítás eszközei.
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— A népdalok a zenetanulás alapját képező szolmizálás lépcsőzetes nehézségű, bonyolultságú falazó elemei.
— A tanuló ifjúság közlekedő nyelve (lingua franca) lehetne, kiegészülve a virágénekekkel, kuruc dalokkal, 48-as dalokkal (kirándulások, tábortüzek stb.), majd
komolyzenei dalokkal, áriákkal.
— A felnőttek kapcsolatteremtő eszközei ünnepségeken, kirándulásokon,
külföldi ösztöndíjas utakon, stb.
— Tudaterősítő és feszültségoldó eszköz otthon, vendégségben poharazás
közben, egyszer talán a polgári ünnepségek asztalán is helyet kapnak.
„A jó bornak is kell a cégér” alapon a tanuló ifjúságnál és a felnőtteknél, megkedveltetésük céljából, erre alkalmas, „testre szabott” ajánlásra lenne szükség. Érthető a műsorszerkesztők ügyszeretete, s a népdalok világába beleszületettek természetes „fogadókészsége” minden fajta népdal iránt. Ugyanakkor csodálkozhatunk-e
azon, hogy egy klasszikusokon csiszolódott fülnek igen csak szokatlan és idegen
egy „Hej, két tikom tavalyi, három harmadévi”, „Ludaim, ludaim”, „Sarjút eszik az
ökröm” vagy „Virágos kenderem” tárgyú és hangzású zene.
Tévedés ne essék, nem az ilyen, eredeti, s a maga nemében értékes és kifejező
népdalok mellőzéséről van szó, hanem a nemzeti oldal egységesedésének érdekében olyan rádió- vagy egyéb műsorok szerkesztéséről, iskolákban olyan népdalok
tanításáról, amelyek polgári, sőt nagypolgári közegben is befogadhatók, élvezhetők. Ilyenek pl.: „Akkor szép az erdő, mikor zöld”, „Megrakják a tüzet, mégis
elaluszik”, „Magas hegyről foly le a víz”, „A csitári hegyek alatt”, „Azhol én elmegyek”, „Fúdd el, jó szél, fúdd el”, „Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy
páva”, „Tiszán innen, Dunán túl”, s az idő poharas múlatásához: Kállai kettős,
Szól a figemadár, Ég a kunyhó, ropog a nád, Hol jártál az éjjel, cinegemadár, stb.
S a népdalok mellett olyan hagyományosan magyar műfajoknak is megvan a
helyük, mint a magyar nóta, az un. hallgató, és az operett. A dallamtalan, sokszor fülrepesztő könnyűzenei ritmusvariációk helyett vagy mellett miért ne lehetne létjogosultsága egy jól sikerült Fráter Lóránd, Balázs Árpád vagy Dankó
Pista nótának, vagy Kálmán Imre, Lehár Ferenc és sok más operettszerző melódiáinak, Kacsóh Pongrác, Farkas Ferenc és mások daljátékainak.
Vagy megfelelő helyen és időben Bakfark, Lavotta, Bihari, Rózsavölgyi,
Poldini, Goldmark és a legnagyobbak: Erkel, Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi,
Veres, Bárdos, Lajta. Vagy a későbbi szerzők, a teljesség igénye nélkül: Farkas,
Szokolay, Bozzay, Ligeti, Kurtág, Petrovics és más szerző műveit szívesen hallgatjuk, a világ zeneirodalmával együtt, magyar-európai minőségben. Egyiket
sem hanyagolva el a másik rovására.
De a magyart egy kicsit nagyobb empátiával fogadva. Sokat segít ebben a
zeneszerzők életének, törekvéseiknek megismerése s szakemberek ajánlása műveik meghallgatásának sorrendjét illetően. Szomorú tapasztalni, hogy a 20. század világszerte elismert szerzőpárosát, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt is fanyalogva fogadják egyesek.
Még szomorúbb, ha azok a nemzeti oldalról valók. Rátukmálni persze senkire
nem érdemes, de az értelem közvetítésével közelebb vinni magukhoz talán igen.
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Magyarságból, rokonszenvből, becsületből. „Ne legyen béke, ne legyen derű a
bearanyozott, a fennen / finom, elzárt zeneteremben, / míg nincs a jaj-sötét szívekben!” (Illyés Gyula: Bartók). Vagy: „… megzendül, ami van (ó s fiatal) / síri
mező / majtényi, mohácsi, muhi mező, / anyádért, apádért, / esendő hazádért /
ami volt sírba és sárba vesző, / ami volt hősvértől pirosult gyásztér, / egri üszök
és drégelyi várfok, / onnan tör elő, / amit hallani vártok-”, „de nem a jaj, / roszszul vártátok, nem, nem, nem a jaj, / hanem az erő”. (Illyés Gyula: Bevezetés
egy Kodály-hangversenyhez.)
Néptáncban egyszer már ismert bennünket Európa. Az ungaresca és a verbunkos dallamok és táncok után azonban nem volt szerencsénk a csárdás és a
palotás valcerszerű népszerűsítésével. Ettől még mi, magunk ragaszkodhatnánk
jobban a kétségkívül változatos, fantáziadús csárdáshoz, annak ezernyi színes
változatához. Vagy a méltóságteljes, elegáns, látványos palotáshoz. Legalább
érettségi bemutatókon, nemzeti ünnepeken, a spanyol, ír, orosz és francia táncok
helyett, vagy mellett.
Viselet dolgában sem állunk jobban. Pedig nem jelentene anyagi megterhelést a honfoglalás kori díszítő motívumok alkalmazása vagy a tehetősebbeknek a
Bocskai-ruha vagy más, hagyományos viselet újrahonosítása. Megérjük-e, hogy
közéleti vezetőink utánzásra szolgáltatnak viselkedési példát?
8.2.8. Az életvitel és az étkezési kultúra
Hogy kerül itt az étel-ital az asztalra? Úgy, hogy ez oly szorosan kapcsolódik a
21. század elején vesztésre, de egyúttal nagy lehetőség előtt álló magyarsághoz,
mint Bocskai-kabáthoz a zsinór. Fogyunk, de nem súlyban, hanem lélekszámban.
Többek között az életmódunk, a helytelen táplálkozás miatt is. Elmaradoznak, lemorzsolódnak az egykor híres magyar konyha külföldi hódolói, ami a gasztronómiai vonzerő csökkenésén keresztül a turizmus devizamérlegére is hatással lehet.
A honfoglalás előtti magyarság étkezési szokásairól igen keveset tudunk. Mivel
a honfoglalás előtt több száz évet a Kazár Birodalomban éltek, az ide látogató
perzsa, arab és bizánci utazók, követek híradásai rájuk is vonatkoznak (Ibn Ruszta,
Gardizi, Balkhi, Ibn Fadlán, Maszudi illetve Menandrosz, Bölcs Leó és
Bíborbanszületett Konstantin követei). A fejlett földműveléssel és gyümölcstermesztéssel jellemzett Kazár Birodalomban a magyarság ismerte a földművelést, az
állattenyésztést (beleértve a háziállatokat is) és a kedvező természeti adottságokkal
bíró környezetben a gyümölcstermesztést is. Ez foglalkoztatta a még, illetve a már
nem harcképes férfi és persze a női lakosságot.
Étrendjük és étkezési szokásaik nyilvánvalóan azonosak vagy közelállók voltak a különböző kazár népcsoportokéval. A gabonafélék közül a köles és a tönkölybúza játszott fő szerepet, de termeltek árpát és borsót is. Török eredetű szavaink: búza, árpa, köles, borsó, dara, sarló, eke, szérű, szór, őröl stb. ezt támasztják
alá. A húsfélék választéka széles, hiszen a háziállatok tenyésztése mellett a vadászat és halászat továbbra is kiemelt jelentőségű maradt. A tejtermékek fogyasztása
is nyilvánvaló, a legkülönbözőbb formában, beleértve a lótejből erjesztett kumiszt
is. A gyümölcsök közül török eredetű szavaink: alma, körte, som, dió, szőlő, s
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maga a gyümölcs szó is. Török eredetű a bor, szűr, seprő szavak is, amelyek a
borkészítésről tanúskodnak.
A főzést kerámiaedények és fémbográcsok tették lehetővé, a tárolást korsókban és tömlőkben oldották meg. Ételeikről és étkezési szokásaikról részletes
leírás nincs, de a kásák, levesek, tej és tejkészítmények mellett gyanítható a húsok, zsírok túlsúlya.
A magyarság honfoglalás utáni étkezési szokásairól és ételeiről a kalandozásoktól napjainkig egyre bővülő ismeretek állnak rendelkezésre. Mátyás korában,
majd az Erdélyi Fejedelemségben alapozta meg a magyar konyha azt a hírnevet
és fejlődést, amely a magyar konyhát, a 20. század első feléig, a világ konyhaművészetének az élvonalába emelte. A nagy törés 1945 után következett be,
amikor az alacsony életszínvonalon végzett egyenlősítő törekvések a magyar
konyha végletes leegyszerűsítéséhez, jellegzetességeinek elhagyásához, röviden
értékcsökkenéséhez vezettek.
Ma a világban a magyar éttermek számának csökkenése figyelhető meg, csak
a szakácsolimpiákon elért sikerek jelzik, hogy nincs még veszve minden. A jelenlegi helyzet tarthatatlan, hiszen az ételek, az étkezési szokások, a magyar
konyha alapvetően befolyásolják a magyarság egészségi állapotát, az éttermek
kínálatán keresztül az idegenforgalom, a vendéglátás forgalmát és nyereségességét. A magyar konyha régi hírnevének visszaszerzése visszahat az idegenforgalomra, tehát közérdek Ismerjük meg hát a jelenlegi helyzetet, s a teendőket,
egyik legkiválóbb szakemberünk, Cey-Bert R. Gyula kalauzolásával.
A világ konyhaművészetét nyugati és keleti jellegűre oszthatjuk. A nyugatihoz tartozik a görög és római hagyományokon kinőtt francia, olasz, spanyol és
mexikói konyha. A keleti konyhák legjobbjai: kínai, thai, indiai, japán, török. A
különbségekre egy példa. A húsételeket a keletiek rövid és hosszú levű pörköltként készítik el, a nyugatiak inkább roston, serpenyőben vagy kemencében sütik.
A magyar konyha, sajnos, változatosságban, összetételben és korszerűségben
egyaránt lemaradt. A szakemberek betegségfeltáró listája meglehetősen hosszú.
Ételeink többsége zsíros, túl nehéz. Leveseinket, pörköltes ételeinket egysíkúan
ízesítjük, a són, paprikán és borson kívül alig használunk mást (kivételt képeznek a reformkonyhások). A húsokat túlsütjük. A zöldséget túlfőzzük és túlpároljuk. A köretek mennyisége sok, minősége kifogásolható (zsírban úszó, sokszor
megégetett sültburgonya, krokett, zsíros rizs).
A ritkán felszolgált halat szinte kizárólag sütéssel vagy rántással készítjük el.
Sajtjaink jellegtelenek. Édességeink nehezek és ötletszegények. Hiányoznak: vonzó salátáink, előételeink, halkészítményeink, az ízesítésből a fűszernövények (kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, tárkony stb.), és a változatos ízhatásokat biztosító
egyéb fűszerek: gyömbér, szerecsendió, koriander, fahéj, szegfűszeg stb.
Vessük össze a súlyos, de nemzetközi összehasonlításon alapuló kritikával illetett jelenlegi magyar konyhát a korábbival, amelynek első, igazán termőre
fordult időszaka Erdély virágkorában volt. (Miért is ragaszkodunk annyira Erdélyhez? Az irodalom mellett a konyhaművészetben is Erdély biztosította a folytonosságot, a fejlődést.)
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Az erdélyi konyha jellegzetességeire épült hagyományos magyar konyha jellegzetes ízvilága: édes ételek (édességek, gyümölcsök, tésztafélék, pl. mákos,
diós), savanyú ételek (tejtermékek, savanyú káposzta, kovászos uborka, ecetes
savanyúságok), édes-savanyú ízek (tejföllel ízesített és savanyított zöldségalapú
ételek, pl. erdélyi káposzta készítmények), édes-sós-kesernyés-csípős ételek
(gulyás, halászlé, pörköltek és paprikások) és az öt íz harmóniája: édes-savanyúkesernyés-sós-csípős ételek, amelyek az erdélyi fejedelmi konyha legfőbb jellemzői voltak, s amelyekre épült a keleti-nyugati ízhatásokat magas színvonalon
vegyítő, világhírű magyar konyha.
A teendők sokrétűek: a hagyományos ízvilág visszahozása, új ízváltozatok
létrehozása, saláták, gyümölcsök, sajtok arányának megnövelése, zsiradékok
mennyiségének 20% alá szorítása.
A jelenlegi, a megszokott levesből, főételből (hús, köret, savanyúság vagy saláta) és édességből álló étrendet ajánlatos korszerűsíteni:
– nyers gyümölcsből vagy nyers zöldségből készített saláta készíti elő a
gyomrot;
– a leves marad, ez a magyar konyha nagy előnye, pl. az abszolút világelső
francia konyha ellenében;
– főétel a vázolt változtatásokkal: kevéssé sütött húsok, édesvízi halak gyakoribb alkalmazása, köretek átalakítása, helyesen párolt zöldségek, zsírmennyiség
visszaszorítása;
– édességek;
– sajtféleségek.
Az étkezésnél fogyasztott kenyér lehetőleg barna legyen, magasabb rosttartalmú. Üdítőitalként ásványvizek és rostos gyümölcslevek javasolhatók. A jó
magyar bor nem csak élvezeti, hanem élettani szempontból (kis mennyiségben
„gyógyszer”) is fontos.
Üdvös lenne, ha a változások két irányból, összetartó módon gyorsítanák és
erősítenék egymást. Egyrészről – az életszínvonal-emelkedésével – a családok
törekedjenek az étrend megváltoztatására, míg az állam befolyásoló szerepénél
fogva és rendeltetésének megfelelően gondoskodjék a megváltozott étkezési
szokásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyag termelésének és
felhozatalának megszervezéséről. Ezen a területen se vonuljon ki az életünkből, itt is segítsen a fokozatos önállósulásban. Annál is inkább, mert a sportlehetőségek megteremtése mellett a táplálkozás az életminőség és az egészségügyi kiadások szempontjából is fontos. A nyersanyagminőség és ár szerepe
hangsúlyos, másrészt a választékban növekvő arányban a biotermékeknek is
szerepelniük kell. Mindezek átalakítják az éttermek kínálatát is, ami viszont az
idegenforgalomra, s a magyar konyha külföldi elismerésére lesz kedvező hatással.
A fizikai munkát végzőknek is használ, a fizikai munkát nem végzőknek pedig egyenesen nélkülözhetetlen a napi kétszer 10–20 perces torna. A légzésgyakorlatokat követő, jól megválasztott tornaelemek minden tekintetben (munkavégzés, alvás stb.) éreztetik jótékony hatásukat.
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Mit is lehetne még Cey-Bert Róbert Gyula magvas elképzeléseihez hozzátenni.
Nem sokat. Legfeljebb néhány ötletet, mint pl. hogy néhány étterem forgalmazhatna olyan honfoglalás-kor előtti vagy utáni ételeket, amelyek közvetlen utalások
vagy leírások alapján, illetve történelmi párhuzamok alapján azonosíthatók. Belföldi és külföldi idegenforgalmi szempontból érdeklődésre tarthatnak számot
olyan ételek is, amelyeket szükségmegoldásból fogyasztottak, pl. a tatárjárás vagy
törökdúlás idején, a falvakból elűzött és a mocsarak védelmét kereső emberek.
Ilyen táplálékkiegészítő volt pl. a sulyom (Trapa natans) nevű növény, amely
sekélyvizű, iszapos aljú mocsarakban nagy mennyiségben tenyészett, s ma is
megtalálható. Az egyéves növény szára hengeres, magassága a két métert is
eléri. Termése augusztusban-szeptemberben érik, íze és tápértéke a szelídgesztenyéhez hasonló. Táplálékkiegészítő volt a boszorkánykása (Glyceria fluitans)
termése is, amelyből levest főztek vagy tejjel kását készítettek. A gyékény
(Thyphia latifolia) és az elecs vagy alacs (Butomus umbellatus) lisztes gyökereiből pépes ételeket, lepény- és pogácsaféléket készítettek. Gyalogtúrához vagy
tájfutáshoz aligha javallható fogások ezek, de kis adagokban, kóstolónak, a kíváncsiság kielégítése céljából talán fogyasztóra találnának.
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9. fejezet
A MAGYARSÁG JÖVŐKÉPE
(a nemzeti oldal szemszögéből)
Az emberiség jövője, s benne a magyarság jövője nem valami rózsás. Oswald
Spengler: A Nyugat alkonya után S. P. Huntington: A civilizációk összecsapása és
Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember, majd a „A nagy szétbomlás”.
Hogy így lesz-e, az persze kétséges, de hogy a fehér ember társadalma őrült dervistáncot jár, az biztos.
Más emberfajták zárt társadalmával szemben tágra nyitja a kapukat az idegen bevándorlók előtt (kivétel Izrael, bizonyára tudja, hogy miért), más társadalmak közösségközpontú ideológiájával szemben ultraliberális-szuperindividuális beállítottságú,
és az öregedő társadalmak minden jellemzője kiüt rajta. Reagálóképessége fokozatosan csökken, a társadalom kreativitása csökken (agyelszívással pótolja), innovációs
képessége lejtmenetben van. Az eltartók és eltartottak arányának kedvezőtlen változása miatt a belső ellentétek erősödnek, a keresők arányának csökkenése miatt az
egészségügy veszélyben van, ami a szegények, idősek idő előtti halásához vezet.
Azok az erők, amelyek Nyugatot a korábbi birodalmak fölé emelték, kimerülni
látszanak. Az Európa születésénél döntő szerepet játszó kereszténység visszaszorult,
a belőle sarjadt humanitás és liberalizmus gyökeresen elszakadt eredeti tartalmától,
öncélúsága az „egyénekké” összeállt gazdagokat szolgálja csupán. A keresztény
erkölcsöt individualizmussal helyettesítik, az egymással törődés, felebaráti szeretet,
a szolidaritás helyett a féktelen önzés, a kettős mércés képmutatás, s az ösztönkiélés
a javasolt menü. A holtvágányra szorított hit helyett egyenértékű magas szellemi
kötőerő nincs a láthatáron. A keresztény erkölcs önkorlátozó erejéből származó
fegyelem a nullához tart. Az igazság és jog oly mértékben szét van szakítva, hogy
köszönő viszonyban sincsenek egymással. A visszaesés szinte minden területen
nyomon követhető. Talán a technika és tudomány terén van még némi előny. Egyéb
területeken, ha nem lesz jelentős változás, akkor a Nyugat – a világhoz viszonyított
várható értékei – a korábbi csúcsértékek helyett 2020-ban:
Társadalmi terület
Össznépesség
Gazdasági termelés
Ipari termelés
A hadsereg létszáma
A világ ellenőrzés alatt
tartott része
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Korábbi csúcsérték, %
48
70
84
45
49

Várható érték 2020-ra, %
10
30
25
10
24

Kelet (elsősorban Kína, Japán, a 4 kistigris, de India is) óriási szellemi erőfeszítéseket tesz, a GDP jelentős százalékát fordítja erre a célra. Hazánk 0,9–1,5 és
az Európai Unió 3%-ával szemben 5–9%-ot fordítanak oktatásra és kutatás-fejlesztésre. Tudásszomjuk, oktatásra-kutatásra szánt kiemelkedően magas beruházásaik a hagyományos ázsiai értékrenddel párosulva előre vetítik a sikert. Hagyományos értékrendjük a családon alapszik, meghatározó az erkölcs, a kötelesség, a fegyelem szerepe, az egyént a közösségnek rendelik alá.
A magyarságnak ebben a közegben kell helytállnia, ha élni akar. Képes lehet
rá, de ehhez változtatnia kell. Szerencsére még nem az egész népesség kapta el a
járványt, sem nálunk, sem a nagyvilágban. Egy irányváltáshoz néhány százaléknyi vezető és néhány tízszázaléknyi lelkes követő kell. A zászlóbontáshoz azonban szervezettség, fegyelmezettség, egység szükséges. Személyes tapasztalatok
tanúsítják, hogy itthon és külföldön sokan várnak erre az alkalomra. Várják és
sürgetik itthon és külföldön azon elhivatott, igazi demokraták fellépését, akik
mernek vállalni bennünket s merik vállalni az ügyet. Akik a kockázat ellenére
vállalják a jövőt, az élhető, embernek szánt jövőt, s megfordítják a fehér ember
hanyatló Róma felé vezető útját.
A magyarság jövőképe a hitünket jelenti a jövőben, a megmaradásunkban.
Hisszük, hogy a történelmi vészhelyzet ezután is kitermel – mint viharos
múltunkban eddig mindig – történelmünk nagyjaival összemérhető léptékű,
nemzethű vezető és politikusgárdát, valamint néhány százezer hozzáértő és eredményes munkát végző „kertészt” (köztük a magyar hagyományokra építő „fajtanemesítőket”), akik segítségével az ezeréves honi talajon közel 15 millió életképes egyed veheti fel a versenyt a népek örök kiszorítósdi küzdelmében. Ebben a
versenyben, minden tekintetben csak a minőség állhat helyt. A minőség felé
vezető úton azonban még igen sok a teendő.
Első ütemben, minden tétovázás és időveszteség nélkül, az un. baloldallal
versenyképes szintre kell emelni a szervezettséget, a fegyelmezettséget, s egységesebbé kell tennünk a nemzeti oldal közgondolkodását.
Második ütemben a tudatos önképzéssel és nemzetneveléssel széles körben
fejleszteni szükséges a helyzetfelmérő és -értékelő képességet. (Ismeretek, tények gyűjtése, rendszerezése + példák, esetek összehasonlítása + ezek megvitatása, konzultációk → cselekvési változatok kialakítása (előnyökkel, hátrányokkal) → az optimális változat kiválasztása.)
Jelentősen fokozni szükséges a vállalkozási kedvet (és merszet) is. Az
ambíció, a tettrekészség többnyire megvan, a kisebb-nagyobb kockázatvállalással járó vállalkozási kedvet azonban erőteljesebben kellene vállalni és
támogatni.
Mind a nemzeti oldal politikájában, mind a közgondolkodásban nagyobb figyelmet kellene szentelni a tágabb értelemben vett érdeknek (nem csak anyagi
értelemben), érdekeltségnek, közérdeknek. Ennek többségi szintű, cselekvésre
ösztönző, hatóképes mélységű kiterjesztése nélkül aligha várható átütő siker.
Harmadik ütemben – az előzőekkel párhuzamosan – egyéb jó tulajdonságok (alkotókedv, vendégszeretet stb.) széles körű kibontakoztatását és erősíté285

sét, a hátrányos tulajdonságok (széthúzás, irigység, visszahúzódás stb.) visszaszorítását, kigyomlálását kellene megcélozni.
Olyan társadalmat szeretnénk, amelynek közművelődési foka összemérhető a
vezető nyugat-európai államok szintjével.
Benne olyan általános értelemben vett értelmiséget szeretnénk, amely a társadalom (hivatalosan vagy önképzéssel elért) érettségi szintű és felsőfokú képzettségű rétegeiből áll, de, amely a szakmai ismeretek és képzettség, minősítés mellett minél nagyobb hányadban válik szakbarbárból sokoldalúan tájékozott, művelt polgárrá.
Olyan értelmiséget szeretnénk, amelynek felsőfokú képzettségű részéből a
kiemelkedő szakmai színvonal és sokoldalú érdeklődés és folyamatos önképzés
révén, minél nagyobb számarányban emelkedik ki egy nemzetközi mércével
mérhető elit értelmiség.
Olyan értelmiség kialakulásában reménykedünk mind az általános, mind az elit
értelmiség esetében, amelynek tagjai minél nagyobb arányban azonosulnak a közösség érdekeivel és céljaival. Múltunkhoz, hagyományainkhoz, nemzeti érdekeinkhez legrosszabb esetben semlegesen viszonyulnak, s nem tévesztik össze a
jobbító kritikát a belső vagy külső (külföldi) aknamunkával és mocskolódással.
Olyan értelmiségre, nemzeti érzelmű értelmiségre van szükség, amelynek növekvő számú tagjai elkötelezettek e közösség iránt, és belső késztetést éreznek,
hogy gondolatokkal, javaslatokkal és tettekkel vállalják öröklött vagy választott
közösségük céljainak megvalósítását, a közös érdeknek – vagyis a közjónak –
képviseletét, a civil társadalomban fejtve ki lehetőség szerinti mértékben hasznos
tevékenységüket, önálló módon, vagy a nemzeti érzelmű politikusok közvetlen
vagy közvetett útmutatásaival.
Ebben a társadalomban – már csak a vagyoni aránytalanságok hiánya és a
képzettségben bekövetkezett kiegyenlítődés miatt is, de főként a kölcsönös szolgálatok szellemében – minden állampolgárnak képletesen kijár a franciaországi
gyakorlatnak megfelelő Monsieur vagy Madame (Mademoiselle) megszólítás és
ennek megfelelő tisztelet.
Olyan társadalmat szeretnénk, ahol:
– a jogszolgáltatás közel azonos az igazságszolgáltatással, ahol nem léteznek
„jogszerű, de nem erkölcsös”, saját használatra gyártott, kiskapus „játékszabályok”;
– ahol a minőség forradalma, a minőség elve érvényesül a mennyiségi szemlélettel szemben;
– ahol a gazdasági, politikai és kulturális hatalom koncentrációjával szemben
a szubszidiaritás a vezérelv;
– ahol a nemzeti szuverenitás megmaradó részét körömszakadtáig védik, s
ahol az egyéni szuverenitás életképes maradhat a piac és a médiák elsöprő térhódításával szemben;
– ahol lehetetlenné teszik a társadalom egészére irányuló piacosítást és haszonelvűséget, s ahol a közjó a meghatározó irány;
– ahol a jól szervezett közösségi élet lehetőségei száműzik az elidegenedést,
az elmagányosodást és kiküszöbölik a mértéktelen önzést;
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– ahol a hagyományos értékrend érvényesül, ahol a globalizáció előnyös oldalainak hasznosítása mellett a globalizáció káros hatásainak ellensúlyát a múlt,
a hagyomány, a nemzeti összetartozás tudata képezi;
– ahol a másság nem egy szűk, de potens réteg kezében sistergő billog (sütőszerszám), hanem minden irányú különbözőségek meghatározott, ésszerű rend
szerinti békés együttélése.
Álom, álomkép, messze van. Lehet, de az igazságosabb skandináv világ nincs
olyan messze, hogy megcélozható ne lenne. Az természetesen a megvalósítás
egyik előfeltétele, hogy a magyar társadalom – a másfél évtizedes keserű tapasztalatok alapján – gondolkodásában, szemléletében, szándékában olyan mértékű
gyökeres fordulatot hajtson végre, amely a nemzeti oldal legalább kétharmados
választási győzelmét hozza. Ennek nyomán vagy e nélkül is, de szükség lenne
egy alkotmányozó országgyűlés összehívására, s a szükséges társadalmi pályamódosítások végrehajtására. Olyan kétezer éves európai jogrend szellemében,
amely az igazságosságot nem távolíthatja el fényévekre a jogtól.
Fontos az is, hogy mit nem szeretnénk. Nem szeretnénk a neoliberális állam álhumanizmusát, amelynek szellemében betegnek tekintik a tudatos önpusztító drogosokat, súlyos összegeket költenek a börtönök életkörülményeinek javítására,
miközben nem tudják eltartani az öregeket, elesetteket. Szinte jogot adnak az
AIDS-hez, de a szabadosság számláit a kigúnyolt egészségesekkel fizettetik meg.
Ezek a változások lehetővé tennék a társadalom dán-svéd típusú demokratizálását, célként a minél teljesebb közérdek, közjó érvényesülését jelölve meg.
A tisztességesen megszerzett magántulajdon szentsége alapján, de a kölcsönös
szolgálatok szellemében. Bizonyítható, hogy az 1988 óta lefolyt előprivatizációnak és privatizációnak nevezett vadkapitalista tőkefelhalmozás és kiárusítás nem az ország gyarapodását, nem a magyarság érdekét szolgálta, ezért
szükség van a magyar gazdaság folyamatos megcsapolásának leállítására, a
szegénységet, nyomort és feszültséget generáló ordító aránytalanságok megszüntetésére, ahol szükséges, a munkaadói és munkavállalói oldal közti hatalmi viszony módosítására, az elfekvő tőke – ország érdekében történő – mobilizálására (befektetések, új munkahelyek teremtése). Ezek a pályamódosítások
még mindig messze bársonyosabbak, mint lenne a jól láthatóan növekvő társadalmi feszültségek előidézte robbanás.
A változások keresztülviteléhez nem hogy az állam szerepének kiiktatására,
hanem az ország érdekeit képviselő erős államra van szükség. Olyanra, mint
amelyik végrehajtotta a nagy változásokat Malayziában, Szingapúrban, Törökországban, Írországban stb. Ilyen állam működtetése bőven megvalósítható – a
magánzsebekbe; a növekvő államadósságok kamataira és törlesztésére; a munkahelyek hiányában a munkanélküliek ellátására; a rend és a közbiztonság megteremtése helyett a növekvő bűnözés féken tartására; a bankvilág és a multik
haszonlefölöző csatornáiba – jelenleg elfolyó pénzekből.
Egy kölcsönös szolgálatokon felépülő, magasabb fokú foglalkoztatottságot és a
javak eddiginél lényegesen igazságosabb elosztását biztosító társadalomban szükség van a nevelés, az oktatás, a közerkölcs, a törvényhozás és jogrend, a gazdaság,
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az egészségügy, a közrend, a bűnmegelőzés és bűnüldözés, a kulturális és sportélet
működésének újra gondolására is.
9.1. A nevelés
A nevelés, oktatás alapja olyan, az életre felkészítő, humánusan edző nevelési
rendszer lehet, amely egyesíti a korábbi, úgynevezett tekintélyelvű rendszer előnyös
oldalait, a hátrányait kiküszöbölő humánus elemekkel, figyelembe véve a legkorszerűbb pedagógiai elvek életkorra, nevelési stílusra stb. vonatkozó ajánlásait.
Nagy feladat hárul a családi nevelésre, ami nem képzelhető el a család felértékelése, létezésének elősegítése, támogatása nélkül. Nincs család, nincs gyermekáldás lakás nélkül. Kulcsfeladat az egészséges, kellő alapterületű lakások
számának jelentős növelése. A főállású anyaság és a rövidített műszakos (4–6
órás) munkavégzés időt, energiát szabadít fel a nevelésre, lehetővé teszi a nevelésben nélkülözhetetlen szeretet és türelem teljes értékű hasznosítását.
A „jövő társadalmában” az idő, energia, szeretet, türelem és egyéb nevelési
előfeltételek megteremtését elő fogja segíteni az a – hitünk szerint Európában is
végbemenő – változás, hogy a pénz-, vagyon- és hedonizmusközpontú értékrendet fel fogja váltani a hosszú távú emberi céloknak és az emberi együttélésnek jobban megfelelő örök emberi értékrend. Ez az egymás szolgálatára
megszervezett munka, az igazságosabb elosztás, a szilárd közrend, erkölcsös és
igazságos jogrend, valamint végrehajtó hatalom, a jóval nagyobb becsben tartott
közösségi érzés, szolidaritás és szeretet.
A nevelés hatásfokának javítása céljából szükség lesz a pedagógusjelöltek szelekciójára, az eleve nem odavaló személyek kiszűrésére (túlságosan félénk vagy
túlságosan agresszív, szegényes beleérző képesség, hiányos szociális intelligencia, a
cinikus, érzéketlen, autoriter típusok), ugyanakkor a teljes, legkorszerűbb elvek alapján hitelesített eszköztár használatára, s a pedagógia fontosságának megfelelő bérezésre. A jövő kockáztatása árán nem lehet gazdaságossági kérdés az osztály/tanár
létszám egymás elleni kijátszása sem. A jó tanárok eszköztárához tartozó informális,
emócionális nevelés (emberi kapcsolat tanár és diák között, amely lehetővé teszi
indokolt esetben az elnéző, belátó, korholó vagy dicsérő, atyai-anyai hozzáállást) és
a jövő szempontjából végzett felbecsülhetetlen munka (tehetségkutatás, alkalmasság
véleményezés, amelyek felnőttkorban a kiegyensúlyozottság, szélső esetben a „boldogság” egyik összetevőjévé válhatnak) nem végezhető 30–40 fős osztályokkal,
nem is beszélve a tanárokra uszított szülőkkel és tanulókkal. Az „Ép testben ép lélek” másfélezer éves igazságát is komolyan kell venni, párosítva a zenei képzés lelki
nemesedést és lelki egyensúlyt biztosító hatásával.
Külön kiemelést érdemel a szigorúan ellenőrzött, akár javadalmazási feltételekkel összekapcsolt, mindenkire kötelező oktatás és sokoldalú tehetségkutatás rendszerének kiépítése, amely a társadalom egészét kell, hogy érintse, beleértve az évszázadok óta megoldatlan roma-felzárkóztatást is.
Mindez sokba kerül – mondják a „legkisebb ráfordítással a legnagyobb profitot” elv vagy a magánhaszon növelésének prófétái. Igaz, mégis Japán és a keletázsiai országok „kistigrisei” nevelési-oktatási célokra az európai átlagos érték sok288

szorosát szánják. Sokuknál a fejlődés lenyűgöző. Ők lépést tudnak tartani a legjobbakkal. Európában Finnország, Törökország és Írország szolgáltat ezen a téren
követendő példát.
9.2. A közerkölcs
A közerkölcs a törvényeknél is fontosabb belső társadalmi rendezőelv. A törvények nem érnek el mindenhová, hatályuk nem terjedhet ki mindenre, de a
társadalmi egyetértésen (konszenzuson) alapuló közerkölcs olyan játékszabály,
amely bíró és partjelző nélkül is lehetővé teszi az életnek nevezett mérkőzés
igazságos, de legalább megközelítően igazságos lefolytatását.
„…minden ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, mely ha megvész, / Róma
ledűl, s rabigába görbed.” (Berzsenyi Dániel). Fellengzős, idejét múlt szavak –
mondhatják azok, akik szeretnek a zavarosban halászni vagy akiket már közönyössé
taposott az élet. Mi, naivak hiszünk Berzsenyinek, s legalább az irányt nem vétjük
el. Olyan társadalomban, ahol a közerkölcs magas színvonalon áll, öröm lehet élni.
Ahol a jogok és kötelezettségek koordináta-rendszerében nem csak statiszta szerepet
kap a becsület, hűség, barátság, meggyőződés, pontosság, ott kevesebb a csalódás, a
sértés, a megbántás, s más lelki seb. Ott kevesebb gyógyszerre van szükség, ott neurotikus világunkkal szemben jóval ritkább a neuraszténia.
Tiltakozunk ezért minden közerkölcsöt sértő, züllesztő nyomda-, televízió-,
rádió- vagy filmtermék ellen, amely az agresszióval, vérrel, hullákkal, szexuális
aberrációkkal, túlhajtott erotikával, mocskos beszéddel rombolja a közerkölcsöt,
szállítja le az állati ösztönök szintjére a többre érdemes hazai kultúrát.
A törvényhozás és jogrend ezért számunkra nem mindenre kapható jogászokkal, előre beépített kiskapukkal és színfalakkal lejátszott tragikomédia, hanem a jogok és kötelességek mindenkire egyformán vonatkozó – Jusztítia
szigorú felügyeletével és egyetértésével alkotott – jogszabály-gyűjtemény.
A nem etikus, vagyis erkölcstelen, de jogszerű törvények a demokrácia lényegének megcsúfolását jelentik, s az ilyen törvények létrejöttében tudatosan tevékenykedők a közösségnek, a jogászi eskünek és a jogászi hivatásnak júdásai.
Szükség lenne ezen a területen is a szigorú szelektálásra, a „kiskapus” jogászok leleplezésére és félreállítására, illetve az egyértelműen kétes ügyletekben
résztvevők (pl. lakásmaffia) esetében az őket megillető „vádlottak padja – hűvösre tétel” útvonal bejáratására.
9.3. A gazdaság
A gazdaság alapja a törvények és a társadalmi konszenzus által hitelesített
etikai normák keretei között, a tisztességes munkával szerzett magántulajdon.
Nem kérünk a szegények egyenlőségéből, sem a szocializmus az „egyenlők közötti egyenlőbbek” egyenlőségéből, de az áldemokráciák vagy álcázott féldiktatúrák dél-amerikai típusú vadkapitalizmusából sem.
Ellenőrzött szociális piacgazdaságot akarunk, amely kereszténydemokrata és
keresztényszociális érzékenységgel a társadalom minden tagjának érdekét, a
289

közérdeket tartja szem előtt. Nem pedig a monetarizmus, a szabadpiacos őskapitalizmus „legkisebb befektetéssel a legnagyobb profitot” vasdorong elvét, amely
minden más szempontot háttérbe szorítva, kizárólag a tőketulajdonosok érdekét
tartja szem előtt.
Ma már tudjuk, hogy az un. rendszerváltásnál a laissez-faire (hagyjuk szabadon történni) elv érvényesült, szó sem volt a gazdaság közérdekű átalakításáról.
Mellőzve Kornai János, Nagy Pongrác, Hieronymi Ottó 12 fős és a Kék Szalag
Bizottság 20 fős kitűnő szakértői csoportjának tanácsait, s terelték az országot
„… a 19. századi, és a 20. század folyamán már soha nem alkalmazott, sőt
mindvégig megtagadott önszabályozó modellhez” (Berend T. Iván). Lényegében
egy ahhoz hasonló modellhez, amely ellen indította Marx és Engels a világproletáriátust végső harcba. A Csáky szalmája módjára kezelt gazdaság jövőjét indokolt lenne végre olyan tágabb értelemben vett fejlesztési jövőképhez kötni,
amely a törekvések igazodási pontja, vezérfonala lehetne. Olyan hazai és nemzetközi szakemberek munkája nyomán, akik a profit mögött az embereket is
észreveszik, s nem „átallják” a hazai érdekeket képviselni. S akik megkísérlik
távlati célként olyan iparágak, ágazatok állami támogatását, illetve előtérbe helyezését javasolni, amelyeknek:
— Van hazai nyersanyagbázisa, s amelyek működésétől sok százezer (millió)
honfitársunk munkalehetősége, megélhetése függ. Mivel Trianon „jóvoltából” ásványi kincsünk alig van, a mezőgazdaság erőteljes fejlesztésére kell gondolnunk,
amelynek földje ma már az ország függetlenségének szinte egyetlen biztosítéka, s
amely az ország élelmiszer-igényeinek kielégítése mellett jelentős kivitelre is termelhene, mégpedig a lehetséges legteljesebb feldolgozottsági szinten. Tömegterméknek nincs ára, és USA-val, Kanadával, Ausztráliával úgy sem versenyezhetünk, így
jövője elsősorban a különlegességeknek, köztük a hungarikumoknak van.
Talán még nem késő befejezni a megkezdett munkát: az egyes tájegységekben az ott jellegzetes ízű, zamatú, formájú gyümölcsök megmentése és szaporítása, régi-új befőttek, lekvárok, dzsemek, pálinkák, koktélok, borok stb. készítése és méltó kiszerelése. Fűszernövények, gyógynövények, különleges zöldségfélék, virágkertészet, a régen híres halgazdaság, vadgazdálkodás, hús- és sajtkészítmények – sok embernek adhatnának biztos megélhetést. Ehhez nyilvánvalóan államilag szervezett támogatás kellene előzetes piackutatás, szaktanácsadás,
beruházás és eladás terén. Ez közérdek, államérdek, de az elmúlt évszázadok,
benne a „40 + 15 év” a termelőket nem készítette fel erre.
Ez a magyar tulajdonú mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztését is jelentené,
gyökeresen ellentétes irányzatot a növényolaj- és cukoripar közismerten elhibázott
privatizációjával. (Ennek keretében pl. a növényi olajokból előállított gépjárműhajtóanyagok kifejlesztése és üzemesítése érdemelne kiemelt figyelmet.) Kedvező
lenne egyes feldolgozó, kézi megmunkáló gépek hazai gyártása vagy olcsó importja
kistermelők és a nyugdíjasok (nyugdíj-kiegészítés, értelmes tevékenység egy fajtája,
egészségmegőrzés) és mások (köztük nagycsaládosok, hobbikertészek), a kertihétvégi egészségmegőrző, munkára nevelő és családösszetartó elfoglaltságok elősegítése céljából.
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— A mezőgazdasági munkavégzés módját tekintve (szövetkezetek vagy egyéni
termelők) az emberi természetből célszerű kiindulni. Vannak olyan emberek, akik
nem szívesen dolgoznak másokkal, önbizalmuk a farmermunka irányába mutat.
Mások, kisebb nyereséggel is megelégedve, a nyugodtabb és biztonságosabb szövetkezeti formát választják, pl. a dán vagy holland szövetkezetek formájában.
Nem a teljes tevékenységi keresztmetszetre, hanem a közös beszerzésre, illetve
közös értékesítésre helyezve a hangsúlyt, teret adva az egyéni ambícióknak, pl. a
munkavégzés időtartamát illetően. Hollandia példáján okulva, a mezőgazdasági
tudományos kutatás a piacszerzés és -megtartás biztos eszköze, ezt a hátteret minden áron fejleszteni kell. Idővel, kellő gazdasági háttérrel létfontosságú lenne az
öntözéshez és árvízvédelemhez egyaránt nélkülözhetetlen tározóhálózat és Duna–
Tisza csatornák kiépítése is, amelyek sok embernek adnának munkát, köztük az
akkori munkanélküliek és a börtönlakók egy részének is.
— Földrajzi helyzetünkből következik a járműipari hagyományok lehetséges
mértékű (gazdaságos) folytatása, akár kooperáció, akár beszállítás (alkatrészgyártás), akár nagyobb javító központok formájában.
— A termelési-fejlesztési hagyományok termékcsoportjába tartozik a gyógyszergyártás is, amelyhez a kutatási-fejlesztési tevékenységen keresztül is kötődünk.
— Fontosak számunkra olyan ágazatok is, amelyek a szellemi háttér bővülését (a szürkeállomány gyarapodását) segítik elő: gyógyturizmus, szoftverelőállítás, olaj- és gázkutatás, -feltárás.
— Tudatosan fejleszteni kellene olyan ágazatokat is, amelyek valamilyen
szempontból nagyon fontosak, nélkülözhetetlenek az országnak: a fém- és faiparunk korlátai miatt a műanyagipar, közismert okokból a viszonylag kis anyagigényű elektronika, számítógép- és hírközlési műszer vagy alkatrészipar, az alternatív energiaellátó rendszerek fejlesztése: napenergia, szélenergia, geotermikus energia, biomassza és az energiatakarékosságot elősegítő gépek, műszerek. Valószínűsíthető, hogy az atomenergia – a jelenleginél biztonságosabb
formában – sem veszít jelentőségéből a közeljövőben.
— Idesorolható az egyre nagyobb jelentőségre szert tevő idegenforgalom és
vendéglátás, amelynek vendéglátási hagyományai és előfeltételei (természeti táj,
fürdők, konyha jellegzetes ételekkel, kitűnő italokkal, kulturális háttér stb.) adottak.
— A „fogyókúrás ipar”, s a romjaiból feltámadásra váró mezőgazdaság mellett nagy szükség lenne egy fokozatos, jól átgondolt, államilag előkészített és
támogatott bekapcsolódásra a kárpát-medencei, majd kelet-európai exportimport kereskedelembe, amelyben másik jelentős „természeti adottságunk”, az
agyvelő játszhatna GDP-növelő szerepet. Ebben a gazdasági ágazatban tőlünk
keletre még lassabban mozdulnak, mint mi. Ne adjuk át egészen ezt a jól jövedelmező terepet a régi, hagyományos kereskedő népeknek.
A multinacionális mamutcégek részünkre kedvezőtlen hatásait ismerve nyilvánvaló, hogy a hazai érdekek érvényesítése (a munkanélküliség csökkentése, a
nyereség hazai hasznosítása, jóval nagyobb adóbefizetések, elvándorlás helyett
terjeszkedés stb.) céljából a kis- és középvállalatokat kellene – a nyugati gyakorlatnak megfelelően, a versenyképesség segítése, az üzemméret növelése céljából –
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kiemelt támogatásban részesíteni. Egybevág ez a szempont egyrészről a munkanélküliség lélek- és morálromboló hatásának, másrészről a nagyüzemi szalagmunka lélekölő, gépiesítő-elidegenítő, csoportszellemet, jó munkahelyi közérzetet
rontó hatásának kiküszöbölési igényével is.
Véget kellene vetni az elsősorban a külföldi beruházó és szálláscsinálói érdekét szolgáló bevásárlóközpontok további terjeszkedésének is, amelyek a kiskereskedők tízezreit tették tönkre, viszonylag kevés személyt foglalkoztatnak és
viszonylag kevés hasznot hajtanak az országnak. A kevéssé ellátott területeken
(nyugati mintára) hitelekkel létesített vagy támogatott boltokat működtetve, az
ellátás javítása mellett a közvetlen emberi kapcsolatok közérzetjavító és közösségteremtő hatásáról sem szabad megfeledkezni.
Az érdekvédelmet, a jelszavak hangoztatása helyett a tettek mezejére terelve,
új alapokra kellene helyezni. A dolgozók érdekvédelmét olyan szakszervezeti
vezetőkkel kell biztosítani, akik pl. csúcsfizetéseik vagy egyéb pozícióik révén
nem a tőkésekhez, hanem az érdekvédelmükkel, képviseletükkel megbízott dolgozókhoz állnak közelebb. Húsbavágó kérdés a fogyasztói érdekvédelem hiánya,
ami rejtett áremeléssel, inflációnöveléssel, vagy egyenesen a nyílt becsapással
egyenlő. Ha többet nem tudunk adni az embereknek, akkor legalább ne hagyjuk
becsapni őket. Amit megvesznek, az jó, tartós, csereképes legyen.
A változtatások sok pénzbe kerülnek. Honnan vegyük a fordulathoz a pénzt?
Először is: 50 évvel ezelőtt itt Európa egyik legszorgalmasabb, legtalpraesettebb népe élt. Minden remény megvan arra, hogy ha a tisztességes megélhetést
biztosító, európai átlagbérek és a közerkölcs gazdaságra vonatkozó szelete, a
munkamorál megtalálják egymást, a teljesítmények, a minőség és a piaci nyereség jelentkezni fognak.
Másodszor: a profitelfolyó csapokat a legszigorúbban el kell zárni, s az elkövetőkkel is hasonlóan kell eljárni.
Harmadszor: 1989–1997 között 33 ország adósságát csökkentették 123
Mrd dollárral. A kölcsön – az eddig fizetett kamatokat összesítve, már többszörösen törlesztésre került –, az adósságcsökkentés indokoltsága nem
kérdőjelezhető meg.
Negyedszer: 1982–1997 között 68 ország tőketörlesztését ütemezték át
1000 Mrd dollár értékben. A növekedés beindításához és fenntartásához erre is
szükség lehet.
Ötödször: nem csak elvi lehetőség a fizetési moratórium kérése, legalább az
adósság egy részére.
A nulladik megoldás persze az lenne, hogy a jó nevű és nemzethű közgazdászcsoport ismerje meg a hitelfelvétel múltjának minden mozzanatát, a hasznosulás helyét és mértékét és állítsa össze a leggazdaságosabb válságmegoldó,
illetve növekedést biztosító elképzeléseket. A csalásnak, korrupciónak, visszaéléseknek bizonyuló eseteket felül kell vizsgálni, és súlyuknak megfelelően el
kell bírálni.
A gazdaság lesz az egyik legfontosabb csatamező, ahol a jövőnk eldől. Kölcsey szavaival „Szállj versenyre, magyar, s fog kelni körüled az élet.”
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9.4. Az egészségügy
Csak leplezhető, de nem tagadható, hogy a profitra kiélezett vadkapitalizmus
és a jelenlegi rossz hazai egészségügyi helyzet között szoros összefüggés van. A
megélhetésért folytatott mindennapi hajsza, az ország felét érintő szegénység és
nyomor, a megfizethetetlen egészséges táplálkozás és az egyre drágább és egyre
gyengébb egészségügyi ellátás – az elavult étkezési szokások mellett – felelős
azért, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedésekben, a rákban, az öngyilkosságok számában a „világelsők”, vagyis a legutolsók között vagyunk. Az élettartamban 6–10 évvel vagyunk lemaradva a nyugati országoktól.
Nem akarjuk ezért a profitvadász tőkések egészségügyre szabadítását, nem
akarjuk az 50–100 év előtti szegények kórháza – luxus kórház rendszerének
visszatértét. Nem fogadjuk el, hogy egy jól képzett orvos bére negyede-ötöde
legyen a hasonló képzettségű bankárokénak, akik jelentős része ráadásul nem a
kockázatvállalással, a gazdaság felfuttatásával, az üzleti morál féken tartásával
stb. tűnt ki. A betegellátásban se legyenek első és másodosztályú állampolgárok azon az áron, hogy az osztályon felüli ellátás mellett afrikai és ázsiai színvonalú kórházak működnek. Már most sem elegendő az orvos, az ápolószemélyzet, a műszer, a gyógyszer, ki hiszi el, hogy a profitorientált tőkéseket
népjóléti szempontok irányítják?
Elvárjuk a kormányoktól, hogy az egészségesebb étkezés irányában konkrétabb lépéseket is tegyenek:
– a családok részére étrendminták, -javaslatok, -tanácsok biztosítása, mivel
közügyről van szó;
– az egészséges táplálkozáshoz (gyümölcs, főzelék, hal stb.) akár támogatással megvásárolhatóvá tett nyersanyagellátás.
Egy életen át fizettük az egészségügyi járulékokat, elvárjuk a megelőzés céljából
tett intézkedéseket is: a különböző szűrővizsgálatokat, oltásokat, szaktanácsadást.
Elfogadjuk az alkoholistáknál és a kábítószereseknél a megelőzések és a kezelések fontosságát, de nem fogadhatjuk el a kábítószermaffia és a terjesztők
ellen hozott látszatintézkedéseket és a terhek teljes áthárítását a társadalomra.
Látjuk a homoszexualitás egészségügyi (Aids) és morális vonatkozásait és természetellenes jellegét, de nem érthetünk egyet azzal, hogy a társadalom köteles
az ezzel kapcsolatos viselkedési mintákat a kultúra szerves részévé tenni (iskolai
terjesztés felvilágosítás jelszó alatt, felvonulások stb.) és a felmerülő többletköltségeket átvállalni.
9.5. A közrend, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés
Az ország állami és társadalmi rendje ne csak formálisan elégítse ki a jogállam iránti követelményeket, hanem a lényeget illetően: az egész társadalom javát, a teljes közösség érdekét szolgálja. Tekintet nélkül nemre, fajra, világnézetre, társadalmi elhelyezkedésre, továbbá családi, baráti, bajtársi és elvtársi kapcsolatok vonzáskörétől mentesen.
293

A törvényhozók igazsággyökerű és -lényegű törvényeit a társadalomnak, érzelmileg még jobban kötődve, a nemzetnek elkötelezett igazságszolgáltatás eleveníti meg. Védve a magántulajdont, (védve az igazságot), amely akkor is nagy
kincs a szegénynek, ha kicsi a vagyona.
Fő szempontnak kellene lenni annak is, hogy ha nem tudunk többet adni az
embereknek, legalább védjük meg azt, amijük van. Az igazi szociális érzékenység az lenne, ha megértenénk, hogy egy tanyai anyóka utolsó tyúkjának eltulajdonítása nem pitiáner tyúkügy, hanem utolsó, megélhetést biztosító vagyontárgyának elvesztése. Vagy: nem vigasztal bennünket az sem, ha elmondják, hogy
az autólopások aránya szinkronban, összhangban van a nyugati arányokkal. Ami
ott néhány félévi munkával pótolható, itt a kisembernek egy élet gyümölcse.
Kinek az érdekében hozott törvény és igazságszolgáltatás az, amely a felelőtlenül nevelt, unatkozó, kábítószeres újgazdag ifjak autólopásait csínytevésnek
minősíti? Vagy, amely a zsebtolvajokat elítéli, de a társadalom zsebeit fosztogató, agyonfizetett bankárokat futni hagyja?
Tiszta kezű, tiszta erkölcsű társadalmat szeretnénk. Olyan régebbi skandináv
félét, ahol a becsület nem váltható aprópénzre. Ez az igazi bűnmegelőzés, a
nevelésből, a szocializációból adódó önkorlátozás, amely hosszú nevelési folyamat eredménye lehet. Amely az egész közéletre kihatva, lecsökkenti vagy
megszünteti a korrupciót, s más nagybani tolvajlást, ezzel és a javak igazságosabb elosztásával lehetővé teszi a társadalom alsóbb szintjein is a megélhetést. A
bűnözés egyik indítékát szüntetve meg.
Akik a tehetség, szorgalom, verejtékes teljesítmény helyett mégis az enyveskezűek és más, jogellenes törvényen kívüliek táborába lépnek, olyan bűnüldözési
szervekkel kell találkozniuk, akik tiszta múltjuk folyományaként gyors és erős kézzel csapnak le, nem szakmát űznek, hanem többségükben hivatást gyakorolnak. Jól
megérdemelt fizetést és társadalmi elismerést élvezve, kiválasztásukra ahhoz hasonló válogatási, alkalmassági módszereket fogadva el, amelyek a társadalmi rend
szempontjából hatékony csendőrség kötelékében használatosak voltak.
A törvénykezés, a bíróságok az igazságszolgáltatás gyakorlati megjelenési formái. A lényeg, a hangsúly az igazságszolgáltatáson van, azaz a jó törvényeken, a lelkiismeretes munkát végző felderítő-nyomozó rendőrségi szerveken, a tárgyilagos és szigorú ügyészi munkán és a nem különben alapos és
körültekintő bírói tevékenységen. Munkájuk a nagy nyilvánosság előtt folyik,
nagy felelősséggel jár, az emberek társadalomba vetett hitét is mérik Jusztitia
mérlegei.
A jövő polgári társadalmának – a pedagógusok kiválasztási szempontjaihoz
hasonlóan – ezen a területen is szakmai-alkalmassági szelekciót kellene alkalmaznia. Nem származási, nem megbízhatósági, hanem tisztán alkalmassági
szempontból. (Szemben a Kádár-rendszer 40 évével, amikor a megbízhatóság, a
„kezelhetőség” is fontos szempont volt.)
A büntetések szigora sokhelyütt hozott eredményt, például New-Yorkban,
Giuliani polgármester 0-tolerancia nevű (bűnüldözési) programja keretében. Ultraliberális vagy liberális progresszív szakértőink mégis a büntetések szigorának,
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hatékonyságának jelentéktelenségéről beszélnek, a megoldást a ködös megelőzésben, a felvilágosításban, meggyőzésben keresve.
A társadalom és az egyének ellen elkövetett bűnök elmaszatolása felér egy
megfélemlítéssel, a börtönviszonyok nyugat-európai szintűvé tétele pedig a társadalom lehetőségeit korlátozza. Nyugatmajmolás helyett miért nem lehet a mi viszonyainknak megfelelően önellátásuk irányába haladni: kötelező munka, részleges önfenntartás stb. Csak hogy az igazi megelőzést – legalábbis a bűnesetek nagy
részében – az jelentené, ha az iskolai végzettségben, a vagyoni aránytalanságok
terén, a munkanélküliség, a szegénység és nyomor csökkentésében s a közerkölcs
javulásában eredményt tudnánk elérni.
A sokat szapult Horthy-rendszernél, sőt a Kádár-rendszernél is mélyebb nyomor
és szegénység azonban éppen annak a neoliberális-monetarista gazdaságpolitikának
és elvtelen-erkölcstelen privatizációnak az eredménye, amelynek előkészítői, kiszolgálói, bonyolítói és társszerzői éppen a hazai ultraliberálisok voltak. A legszegényebb néprétegeket főként megélhetési népszaporulatra serkentő családi pótlék (az
oktatásban részvételre kötelezés nélkül) újra termeli az iskolázatlan-képzetlen munkaerőt, amely nagyszámú nyilvántartott és bújtatott munkanélküli közegben kifizetődőbbnek tartja a bűnözést, mint a gyér munkalehetőséget.
Különösen, ha az elkövetett bűnt alulértékelik, elengedik, vagy formális büntetést kapnak, s ráadásul, ha a börtön számukra valóságos luxus az otthoni körülményekhez képest. S ha jóakaróik a börtönöket nyugat-európai összehasonlításban kezelik. (Mint cél, természetesen nemes gesztus, de a lényegi különbségekről, pl. jövedelemarányokról, itt is megfeledkeznek.) S ha a börtönbüntetés
mértékét a börtönkapacitások, a „takarékossági” megfontolások is befolyásolják,
összeáll a kép: minket nem zavarnak (a biztonsági rendszer és a gorillák megvédenek), legyünk elnézőek irántuk, éljen a szabadság!
9.6. A kultúra és a sport
A jövő kultúrája az európai és magyar hagyományoknak megfelelően európai
legyen és magyar. Úgy, ahogy ezt a művelt elődeink értelmezték. (Többek között Széchenyi, Ady, Bartók, Babits, Illyés, Németh László.)
Japán módra magunkba szíva mindent a világból, ami értékes és mégis megmaradva magyarnak. Elutasítva az ember ősi ösztönvilágát (agresszivitás, örömszerzési ösztönök kiélése, túlhajtása, mint öncélú táplálkozás és fogyasztás, szexualitás, alkohol, drog stb.) a liberalizmus csúcsaként ajnározó, reklámozó
(ál)liberális progresszív ideológiát, a legalsó tömegigényekre méretezett kultúrpolitikát, amely – egy kiválasztott szűk réteg kivételével – jól kezelhető, alacsony
műveltségű, kis igényű ösztönemberek „előállítását” eredményezi. Helyette:
— A legszélesebb néprétegek iskoláztatását magában foglaló, korszerűen szervezett és működtetett iskolarendszerre van szükség, ennek megfelelő nemzeti tantervvel.
— A kultúra befogadását az így megszerzett széles körű középfokú és bővülő
felsőfokú képzettség, valamint önképzéssel kialakult műveltség segíti elő.
— Minél műveltebb, tájékozottabb egy nép, annál inkább ragaszkodik múltjához,
történelméhez, hagyományaihoz, szokásaihoz, annál inkább őrzi és ápolja azokat.
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— Így a közös múlt összekötő láncszemeit képező népdalokat, a nemesi udvarházak virágénekeit, a kuruc- és a 48-as dalokat, a világháborús dalokat stb.,
amelyek rendezvényeken, kirándulásokon és egyéb találkozókon az egymáshoz
közeledő, ismerkedő csoportok vagy néprétegek „érintkezési” nyelveként
(lingua franca) szerepelhetnének. Egyúttal elfogadva és úgy tekintve Bartók,
Kodály, Dohnányi, Bárdos és mások műveit, mint közös kincsünket, mint személyazonosságunk zenei lenyomatát.
— Ebben az új kultúrában fontos szerep jutna – a jelenleginél sűrűbb és
fejlettebb opera-, színház- és zeneiskola-hálózat mellett – a kis településekre
is kiterjedő szakkör, énekkar, táncház, színjátszó-, önképző- és sportkörhálózatnak.
— Ez az új kultúra nem képzelhető el egy régi-új erkölcsiség nélkül, amely
helyére teszi a mesterségesen lerontott közerkölcsöt, munkaerkölcsöt, általában
az emberközi kapcsolatokat. Visszakapja értékét és jelentőségét a becsület, bizalom, tisztesség, az adott szó, a hűség és a megbízhatóság.
Ebben a kultúrában helye van a vallásnak, mint az egyéni szabadságjogok
egyik kifejezési formájának és mint a közerkölcsöt megalapozó és támogató
tényezőnek.
— Remélhetőleg kifejeződik a kultúrában öltözetünk magyaros jellege is.
(Elsősorban a régi díszítő elemek felhasználására és a Bocskai-viselet felújítására gondolunk.)
— Tánckultúránkban is megmutathatnánk magunkat. A Kárpát-medencei
magyarságnál fellelhető „ezernyi” csárdásváltozat színessége és mozgáskultúrája
felér bármelyik divatos szalontáncéval, de a méltóságteljes „palotás” és a tüzes
verbunkos is több figyelmet érdemelne.
— Táplálkozási és alkoholfogyasztási kultúránk (vagy annak hiánya) is megújulásra vár.
— Végül, de nem utolsó sorban, természetmegóvási és környezetvédelmi
kultúránk is változtatásra vár.
Alapigazságként kell, hogy éljen bennünk a tudat, hogy egészségünkért, az
életünkért sportolunk.
Eljön az idő, amikor gyermekeink testi fejlődése a terhestornával (egészében
orvosilag ellenőrzött életmóddal), és a csecsemőtornával (torna, úszás) kezdődik,
az óvodai és iskolai rendszeres testmozgással, sportolással folytatódik, s egész
életen át tartó egészségmegtartó sporttevékenységgel zárul.
Mindehhez persze pénz kell, sok pénz. Azonban a nemzetközpontú és irányultságú kormányok esetén ezek, mint közösségcélú, gazdaságos, megtérülő
beruházások jönnek számításba.
Itt újra beleütközünk a jövőnket alapvetően meghatározó két tényező, „természeti kincs” (a szellemi kapacitás és a mezőgazdaság adta – lehetőségek)
egyikébe, a „kiművelt emberfők” révén kínálkozó lehetőségekbe.
A fentiek megvalósítása ugyan sok szakembert (pedagógus, orvos, edző,
pszichológus stb.) kíván, ugyanakkor a megtérülés több területen várható:
– a betegség megelőzés terén;
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– a gyógyturizmus és az idegenforgalom ilyen vonatkozásai egy nyersanyagban szegény ország számára nem elhanyagolhatóak;
– megvalósítható lenne a tömegsport, valamint a sportvonatkozású tehetségkutatás, s ezeken keresztül a kallódó, deviáns fiatalok számának csökkentése;
– ilyen körülmények között élsportunk eredményessége, s annak húzó hatása
biztosított volna;
– a sport akarat- és jellemerősítő hatása és a „globális” kultúra (tv, drog, diszkó stb.) legalább részleges kikapcsolási lehetősége már csak ráadás lenne.
9.7. Jövő – jövőkép, álom – álomkép?
Érdemes-e küszködni? Van-e remény? Hogyan tovább?
Remény mindig van. Remény nélkül nem lehet élni. Az emberiségre leselkedő
veszély nem csak minket, magyarokat (Szent-Györgyi Albert, Spengler, Albert
Schweitzer, Konrad Lorenz, Molnár Tamás s mások szerint), hanem az emberiség
egyik súlypontját képező európai-amerikai kultúrát, a fehér ember kultúráját is
érinti. De nem csak a kultúra van hanyatlóban, vagy legalábbis erősen dekadens
szakaszban, hanem a világgazdaság is, amire C. Korten mellett a globalista világ
egykori zászlóvivője, Soros György is felhívta a figyelmet.
Számunkra a veszély összetett és nagy, a helyzet azonban nem reménytelen.
Nem reménytelenebb, mint a tatárjárásnál, a törökdúlásnál, a trianoni csonkolásnál vagy az 1945–1990 közti, egész társadalmi rétegek kiirtását, az egész nép
lelki gerincének (morál, nemzeti öntudat, hit) deformálásával kombináló „vidám
barakk”-ban tapasztalható volt.
A „rendszerváltás” utáni veszély annyiban komolyabb, hogy az „ellenfél” kívülről is és belülről is összehangoltan támad. Történelmi tapasztalat, hogy a
magyarság nem érzékeli és nehezen tudja kivédeni a csendben leselkedő veszélyt. A szakadék szélén, végveszélyben csodás erőfeszítésekre képes, legalábbis kard kard ellen.
Most azonban az ellenünk bevetett harceszközök sokrétűek, köztük vannak az ősi ösztönöket felszabadító ideológiai kábítószerek, a lassan, de biztosan ható mérgek. (Az „emelkedő nép” kultúrája helyett szenzációhajhászás,
vér, halál, katasztrófa, pornót súroló olcsó szexualitás.) Az erkölcsi és kulturális szint zuhanórepülésben, „dagonyáztatás langyos pocsolyában. Innen
kell felállni.”
***
A védekezés sikerét illetően az a kérdés, elhisszük-e, tudjuk-e, hogy Álmos
és Árpád a világ egyik legszebb és legértékesebb területét foglalta el, s hogy e
számunkra oly kedves földről, 1100 év után, nincs hova mennünk? Őseink szabad emberekként érkeztek ide, s nagy vérveszteséggel századokon át védték az
ország függetlenségét. Pedig, akkor is sokan szerették volna megszerezni e földet. Most is széles a „vevőkör”, részletben vagy egészben, kerül, amibe kerül. S
bőven vannak, akik jó pénzért szívesen kiárusítanák, s olyanok is, akik e közben
önzetlenül figyelnék, nehogy megsértődjenek szomszédaink.
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Ám vagyunk még legalább 5–6 millióan, akik másképp gondoljuk. Akik úgy
látják, ideje megállni a hátrálásban. Akik Páskándit idézve úgy vélik: „Ha gyáva
vagy, megölnek, ha bátor vagy megölnek. Mindegy. Csakhogy, ha gyáva vagy,
ketten is megölhetnek. Az ellenség is, mert félsz tőle, s a tieid is, mert megbüntetnek.” Nincs visszaút, menekülni is csak előre érdemes.
Elhisszük-e Zrínyinek, hogy Szent István, Szent László, Kálmán király, III.
Béla, IV. Béla, Nagy Lajos és Mátyás földjén „… igazságainkban, tulajdon birodalmainkban szabadok nem vagyunk – mint az esze vesztett egymást rontó ház
népe a gondtalan gazda alatt, olyanok vagyunk… Fejünk vagyon – nem egy
penig –, mégis fejetlen lábak vagyunk…”?
Merünk-e Bocskaival azonosulni, s igazságunkért és hitünkért a harcot a
nemzet részét képező „hajdúkkal” megosztani, úgy, hogy „a dolgot ő magát
nézzük, csak az mi nemzetünknek javát és magunk megmaradását” szolgálja?
Követjük-e Bethlen Gábort, aki a „két pogány közt” csak úgy tudott megmaradni, sőt virágzó Erdélyt teremteni, hogy az érdekegyeztetést és érdekképviseletet az őt elfogadó egész lakosságra kiterjesztette.
Hányan követjük a Nagyságos Fejedelmet, II. Rákóczi Ferencet szabadságszeretetben, az egyszerű emberek, a nép harcostárssá fogadásában – s ha kis
mértékben is – az önzetlenségben?
S hányan Széchenyi önmarcangoló, nemzetkritikus hazaszeretetét, aki véráldozat nélkül akarta az ország boldogulását?
S érezzük-e Kossuth, Petőfi és a többiek lelkét, akik szerint „gyáva népnek
nincs hazája”?
Vagy hányan fogadjuk el a haza bölcsének, Deák Ferencnek a tanácsát az értelmes kompromisszumokról és hogy soha nem szabad lemondanunk arról, ami
a miénk? (Mert, amiről lemondunk, az örökre elveszett.)
S ezután mégis mennyi mindenről le kellett mondanunk, mennyi leselkedő
veszélyre nem figyeltünk a kiegyezés utáni dinamikus fejlődés eufóriájában! S
jött a számunkra egyik legkegyetlenebb század, a huszadik: a világégések, Trianon, 56, ezúttal keleti megszállás, csonkulás fizikai, majd lelki-tudati értelemben. Őszinte, mélyen a szívből jövő köszönet és hála a 20. század azon magyarjainak, akik tettek az összetartozás, a megmaradás érdekében. Akiken nem múlt,
hogy 1990 után egy minőségileg más, végre igazi kibontakozás indulhatott volna
meg Magyarországon.
S köszönet és hála illeti szellemi örököseiket, akik az új, 21. századba áthozták a lángot, a meg nem alkuvás, az újrakezdés, a reménytelennek látszó küzdelem folytatásának hitét. Hosszú a névsor, s bővül a sereg. Terebélyesedik a gyökérzet, a szétszaggatott társadalom keresi azt, ami összeköt. „Alagutakat a hóban” – ajánlja Farkas Árpád, erdélyi költő. „Nem felejteni” – emlékszünk Nagy
Gáspár szavaira, s más, olyan költők, írók közéleti megnyilvánulásaira, mint pl.
Jókai Anna, Gyurkovics Tibor, Döbrentei Kornél és még sokan mások.
Ez a növekedő, sokasodó sereg hozzáillő vezetőt, vezetőket kíván. Hisszük,
hogy vannak és lesznek ilyenek. Akiknek életfelfogása, értékrendje gyökeresen
eltér a ma divatostól. Akik az élet szépségeit nem a gazdagságban és a hatalom298

ban keresik, akik a vezetést szolgálatra, a rájuk bízott sokadalom szolgálatára
használják. Olyan vezetőket érdemel ez a múltjában, öntudatában megkínzott
magyar társadalom, akik a realitások talaján élnek, dolgoznak, de azonosulni
tudnak a magyarság szabadszívű, a szolgalelkűséget megvető hagyományaival, s
akiknek egy nyári esten, a csillagokat látva, nem csak a kozmosz jut eszükbe,
hanem meglátják Csaba királyfit is, a csillagösvényen…
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10. fejezet
AJÁNLOTT VERSEK, ÉNEKEK GYŰJTEMÉNYE
10.1. Énekek, dalok ünnepélyekre, összejövetelekre
A zene, az ének az érzelmekre hat, összeköt, mozgósít, közösségteremtő és megőrző szerepe vitathatatlan. Ne szégyelljük Kodály országában hangunkat
hallatni.
Kuruc kor előtti dalok, virágénekek
Hagyományőrzés a javából. Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén és Bakfark Bálint korából, számunkra a legcsodálatosabb nyelv formálódásának és a
három részre szabdalt ország fájdalmas vonaglásának időszakából, tükrözve a
bennélők fájdalmát, reményét, fel-feltörő örömét:
Ó, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? – Siralmas énnéköm – Azhol én
elmenek – Ímhol kerekedik – A tavaszi szép időnek – Sej, haj gyöngyvirág – Áll
előttem egy virágszál – Repülj madár, repülj – Erdők, völgyek, szűk ligetek –
Ifjúság, mint sólyommadár – Elindultam szép hazámból
Kuruc kori (vagy kuruc kori témájú) dalok
Te vagy a legény – Török bársony süvegem – Csínom Jankó, csínom Palkó –
Még azt mondják nem illik – Nagymajtényi síkon letörött a zászló –
Krasznahorka büszke vára – Bús magyarok imádkoznak
48-as dalok, Kossuth-nóták
Süvegemen nemzetiszín rózsa – Föl-föl vitézek a csatára – Kecskemét is kiállítja – Szép a huszár, ha felül a lovára – Huszárgyerek, huszárgyerek – Jól van
dolga a mostani huszárnak – Jaj, de szépen muzsikálnak – Most szép lenni katonának – Kossuth Lajos azt üzente – Kossuth Lajos táborában – Gábor Áron rézágyúja – A jó lovas katonának
Az utolsó másfél évszázad hazafias dalaiból
Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik – Felszántom a császár udvarát
(mindkettő Bajcsy- Zsilinszky Endre kedves nótája) – Fölszállott a páva – Kimegyek a doberdói harctérre – Kis lak áll a nagy Duna mentében – Székely
himnusz – Ott, ahol zúg az a négy folyó – Fülembe csendül egy nóta még – Szép
vagy, gyönyörű vagy Magyarország – Hazafelé (dal a Honfoglalás című filmből)
Összejöveteleken, kirándulásokon javasolt „közös nevező"
Ideális lenne, ha a résztvevők – születési helytől, származástól stb. függetlenül – ismernék és együtt énekelnék az alábbi anyaországi, erdélyii és más, határon túli népdalokat. Azokat a dalokat válasszuk, amelyek talán a leginkább a
közöset felezik ki, a bánat, a fájdalom és az egyszerűen kifejezett öröm megragadóit:
A csitári hegyek alatt – Kék ibolya búra hajtja a fejét – Madárka, madárka –
Este van már, késő este – Erdő mellett estvéledtem – Megkötöm lovamat piros
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almafához – Szegény vagyok, szegénynek születtem – Erdő, erdő, erdő,
marosszéki kerek erdő – Hervad az a rózsa – Megrakták a tüzet – Fúdd el, jó
szél, fúdd el – Akkor szép az erdő, mikor zöld – Tavaszi szél vizet áraszt – Egy
gyenge kis madár – Hej, halászok, halászok – Felülről fúj az őszi szél – Nem
vagyok én senkinek sem adósa – Zöld erdőben, zöld mezőben – Magas kősziklának – Csillagok, csillagok szépén ragyogjatok – Rakjál tüzet rózsám – A
citrusfa levelestől, ágastól – Akkor szép az erdő – Bújdosik az árva madár –
Ellopták szívemet – Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek – Kék nefelejcs,
kék nefelejcs – Lement a nap a maga járásán – Maros vize folyik csendesen –
Már megmondtam, bús gerlice – Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva
– Zöld erdő harmatját
Ha már a hangulat emelkedett
Még azt mondják nem illik – Jókedvem van, az ördög bánja – Kőrösfői
kertek elett – El kéne indulni – Szól a figemadár – Látod édesanyám – Befordultam a konyhába – Ég a kunyhó, ropog a nád – Kék a kökény recece – Sárgát
virágzik a repce – Kertek alatt faragnak az ácsok – Repül a szán, búsul a lány –
Szőke kislány csitt, csitt, csitt – Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
10.2. Szavalásra ajánlott versek
Ady Endre: A tűz márciusa, Intés az őrzőkhöz, Föl-föl dobott kő, Magyar
jakobinus dala, Fölszállott a páva, Haza megyek a falumba, A tűz csiholója,
Ütések alatt
Ábrányi Emil: Él a magyar
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben, Szállj, Ábel füstje
Arany János: Széchenyi emlékezete, Rendületlenül, Walesi bárdok, Nemzetőr-dal
Babits Mihály: Petőfi koszorúi, Miatyánk, Ezerkilencszáznegyven
Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz
Batsányi János: Biztatás
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Forr a világ…), Napóleonhoz, A magyarokhoz (Romlásnak indult…)
Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa
Döbrentei Kornél: Ez is a Dunánál, halottak napi vers, Hová tűnt a vitézség, fiúk?
Dzsida Jenő: Psalmus Hungaricus, Itt van a szép karácsony
Eötvös József: Búcsú
Farkas Árpád: Alagutak a hóban, Avaron. Özönvíz
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára
Illyés Gyula: A zsarnoksághoz, Koszorú, Haza a magasban, A törvényhozókhoz, Bartók, Nem volt elég, Szekszárd felé
Jókai Anna: Ima Magyarországért
Jékely Zoltán: Sirató, Az én országom
József Attila: Hazám, Elégia, Bús magyar éneke
Juhász Gyula: A himnusz, Gyónás, Szeged
Király László: Kelj fel és járj
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Komjáthy Jenő: Költő vagyok
Kosztolányi Dezső: Hazafiság, Tavasz várás
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Zrínyi dala, Huszt, Zrínyi második éneke, Rebellis vers, Emléklapra
Márai Sándor: Halotti beszéd, Mennyből az angyal
Mécs László: Vád- és védőbeszéd, Királyfi három bánata, Anya kell, Karácsony 1921, Gyergyói levelezőlap
Nagy László: Föltámadt piros csizma, Bartók és a ragadozók, József Attila, Tűz
Parancs János: Megkésett tanúvallomás
Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Magyar vagyok, Hazámban, Magyar nemzet,
Föltámadott a tenger, A nép nevében
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Ratkó József: Mégiscsak ők, Jelek
Reményi Sándor: Eredj, ha tudsz, Akarom, Három szín, Az ige, Szív,
Templom és iskola, Vissza ne élj, Nagy magyar télben
Reviczky Gyula: Petőfi él
Sinka István: Anyám balladát táncol
Sík Sándor: Ének minden emberhez, Ments meg Uram: A néma Miatyánk,
Te Deum
Simonyi Imre: Rendületlenül
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
Tollas Tibor: Bebádogoztak minden ablakot, Sose szabadulva
Tompa Mihály: A madár fiaihoz, A gólyához, Múlt, jelen, jövő, Levél egy
kibujdosott barátom után
Utassy József: Zúg március, Magyarország
Vas István: Titok, Szeptemberi vallomás
Veres Péter: Én nem mehetek el innen. Ha nem lehettél szálfa
Vörösmarty Mihály: Szózat, Liszt Ferenchez, A vén cigány, Pázmán, Mi
baj? Honszeretet, Zalán futása
Wass Albert: A bujdosó imája, Ki a magyar, Üzenet haza, Hontalanság hitvallása

10.3. Ajánlott verseskötetek
Gloria Victis, Az 1956-os magyar szabadságharc költői visszhangja a
nagyvilágban (Budapest, 2003. Antológia Kiadó)
A magyarokhoz – magyarság- és istenes versek az Ómagyar Máriasiralomtól Trianonig és napjainkig (Felsőmagyarországi Kiadó – Kiskapu
Kiadó, 2002)
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