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A Pacem in terris üzenete 

 

 

 

Jövőre lesz 60 éve, hogy megjelent XXIII. János pápa Pacem in terris kezdetű enciklikája. Több 
mint fél évszázados, nehezen menthető mulasztás, hogy a világ máig nem fogadta meg a 
benne lévő tanítást. Hogy mennyivel előrébb tarthatna az emberiség, azt például a kisebbségi 
kérdésről és a bevándorló, menekültekről mondottak bizonyítják. 

A pápa hivatkozik arra a XIX. századi jelenségre, miszerint az egyazon etnikumhoz tartozó 
emberek nemzetté akarnak egyesülni, saját országot kívánnak maguknak. Mivel ez sok okból 
kifolyólag nem mindig lehetséges, ebből származik az, hogy gyakran nemzeti kisebbségek más 
nemzetek határai közt élnek. 

Régiónkban Trianon több nemzet számára lehetővé tette ezt az egyesülést, országalapítást, 
sajnos épp a magyar nemzet szétdarabolása árán. XXIII. János látta az ilyen helyzetek veszélyét 
és megoldásként a kisebbségbe kényszerülők fokozott védelmét sürgette. Kimondta, hogy 
amit e népek ellen tesznek nemzeti életüknek vagy gyarapodásuknak megakadályozására, az 
súlyosan sérti az igazságosságot; és ez még inkább vonatkozik arra, hogyha gonosz módon 
ennek a nemzetnek a kiirtására törekednek. Az igazságosság parancsának az felel meg, ha az 
állam vezetői a kisebbségi polgároknak hathatós segítséget nyújtanak az emberi feltételek 
kialakításához; ez vonatkozik nyelvükre, kultúrájukra és gazdasági helyzetükre is. Erre már 
XII. Pius pápa is felhívta a figyelmet 1941 karácsonyán mondott rádióbeszédében. 

Az éremnek van másik oldala is. A kisebbségek, akár a dolog állapota miatt, melyet nehezen 
tűrnek, akár az elmúlt idők eseményei miatt nem ritkán hajlamosak arra, hogy nemzetük 
sajátosságaira a kelleténél rátartibbak legyenek. Ez a megállapítás bizony ránk is jellemző. 
Már a kezdet kezdetén, a békedelegáció is hivatkozott arra, hogy az elképzelt utódállamoknak 
nincs közigazgatásra képzett, a feladat ellátására alkalmas emberanyaga. Amikor Németh 
László felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar középosztálynak van mit tanulnia a romántól, 
románbérencnek, hazaárulónak bélyegezték. A gőgös elzárkózás helyett XXIII. János más 
javasol. Szerinte a józan ész azt kívánja, hogy a kisebbségi sorsban élők ismerjék fel, hogy a 
helyzet előnyökkel is jár. A velük született tehetségeik és szellemük kialakítására nem csekély 
hatással lehetnek a más műveltséggel rendelkező polgárok mindennapi szokásai. Azok az 
erények, amelyek a másik nemzet sajátjai, lassanként az ő vérükké változhatnak. Mivel a pápa 
korábban világosan kiállt a kisebbség önazonosságának megőrzése mellett, sőt a többségi 
államtól ennek elősegítését követelte, egyértelmű, hogy az ilyen hatásokat nem asszimilációs 
célból tartja fontosnak. Rámutat viszont arra, hogy ez a gazdagodás elzárkózva nem, csak 
akkor történik meg, ha kisebbségi állapotban élő polgárok a körülvevő népekkel közösségbe 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/pacem.png
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/pacem.png
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/pacem.png
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lépnek, ezeknek szokásait és intézményeit magukévá tenni igyekeznek. Ha azonban a viszályt 
keresik, – folytatja az enciklika – ebből számtalan baj származik és megakadályozza a 
nemzetek polgári fellendülését. A Charta XXI megbékélési mozgalom ezért keresi az egymás 
mellett (ellen) élés helyett az együttélés/együttműködés útját. 

 

Különös és a mai helyzet fényében megdöbbentő, hogy XXIII. János milyen mélyen belelátott 
a világban zajló folyamatokba. Észlelte az esélyek elképesztő egyenlőtlenségét és elvárta a 
szolidaritást: 

Mindenki előtt jól tudott dolog, hogy a föld egyes helyein különbség van a művelendő földek 
nagysága és lakosainak száma közt; másutt a talaj gazdagsága és a föld művelésére szolgáló 
eszközök közt; és ezért szükséges, hogy a nemzetek együttműködjenek, elősegítve az áruk, a 
tőke és az emberek szabad áramlását. 

A megoldást pedig abban látta, hogy amennyire lehetséges, a tőke keresse a munkát és nem 
pedig a munka a tőkét. Ekkor ugyanis a legtöbb polgárnak meglesz a lehetősége a családi 
vagyont gyarapítani anélkül, hogy elhagyni kényszerülne a szülőföldet és lelkének nagy 
bánatára más helyet kelljen keresnie, ahol új körülmények közé kerül és más polgárokkal 
kénytelen felvenni új szokások alapján a kapcsolatokat. 

Mondjuk a költővel: Szívet cseréljen, ki hazát cserél. A pápa sem a párhuzamos 
társadalomépítés mellett szólt. A menekültek gondját-baját úgy kell magunkra vennünk, hogy 
élhető életet élhessenek a szülőföldjükön. 

A világ sajnos mintha magyarrá lett volna. Magára veheti Ady keserű szavait: mi mindig 
mindenről elkésünk…  
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A Populorum progressio üzenete a nemzetek együttműködéséről 
 

 

Bár nem rólunk, de nagyon is nekünk szólnak a négy évtizede megjelent Populorum progressio 
kezdetű pápai enciklika szavai. Például a népek kölcsönös gyanakvásának eloszlatásáról 
mondottak. 

VI. Pál pápa így kezdi a Populorum progressio enciklikának 64. pontját: „Szorongással és 
szomorúsággal tölt el Bennünket ez a helyzet, mert a jövő súlyos veszélyeinek előjeleit 
mutatja.” 

A helyzet, amiről a pápa beszél, a gyarmatbirodalmak megszűnése után kialakuló, az egész 
világot átfogó gazdaság, amelyben a gyengék mindig a rövidebbet húzzák. A jövő súlyos 
veszélyei sajnos azóta sem kerültek távolabb, igaz, nem is szakadt ránk az egész épület. Viszont 
VI. Pálnak az a reménye sem teljesedett még be, amit így fogalmazott meg: „Mégis tápláljuk 
magunkban a reményt, hogy a népek kölcsönös gyanakvását, a nemzeti önzést egyszer majd 
le fogja győzni az együttes munkálkodás iránti mélyebb igény és a szolidaritás növekvő érzése.” 

Ilyen együttes munkálkodásra, regionális összefogásra több példa is van. A Mercosur, a dél-
amerikai közös piac például. Messze nem olyan fejlett, mint európi mintája, de nem is követte 
el azokat a hibákat sem, amelyek miatt ma nálunk többen az Unió halálát jövendölik. De ne 
menjünk messzi földrészekre példáért. Mi itt a Kárpátok környékén nem éppen ezen 
munkálkodunk? 

Megdöbbentő számomra, hogy hányszor kell magunkra gondolni, amikor az enciklikát 
olvasom, holott tudom, hogy akkor Róma ilyen szempontból nem nézett a vasfüggöny mögé. 
Mi mostanában éppen azzal próbálkozunk, mint amiről az enciklika szól: „… azt is reméljük, 
hogy a gazdaságilag kevésbé fejlett országok abból is ösztönzést nyernek, azzal is 
eredményeket érnek el, ha összefognak a más hasonló helyzetű népekkel, és így nagyobb 
földrajzi egységen belül összehangolt tervek alapján egyúttal minden résztvevő a maga 
régiójának fejlődését is elősegíti.” 

A XX. század jóadag feszültséget zúdított a nyakunkba, szinte lehetetlenné téve, hogy 
egymással szót értsünk. E feszültségeket nem kezeltük, azok néhány nem elhanyagolható, 
kiemelt jelentőségű ponton még nőnek is. A kisebbségek helyzetére gondolok, a 
beolvasztásukra törekvő állami politikákra. Az európai színtéren viszont nyilvánvalóvá lett, 
hogy egy cipőben járunk. Most vitáink egy részét megoldatlanul jegeljük, de visszük előre 
közös ügyeinket. 

Ez jó. De csak addig, amíg a jegelt problémák új erőre kapva, mint letokolt tályog, ki nem 
fakadnak. A politikának megvannak az eredményei, és van számos kötöttsége. A kérdés civil 
megközelítése azonban szabadabb. Fórumot kell teremteni arra, hogy a szőnyeg alá söpört 
gondokról beszéljünk, hogy épp a napi politikában kialakult jó együttműködési hangulatot 
kihasználva úgy közeledjünk egymáshoz, hogy csökkenjen a kölcsönös gyanakvás és 
oldódjanak az egymástól való félelmeink. Ez segítheti, hogy – visszatérve VI. Pál enciklikájának 
idézett szavaihoz, – az együttműködés révén megindult fejlődés ne csupán gazdasági legyen, 
hanem terjedjen ki a társadalmi élet minden szegmensére. Mi közép-európaiak az egymással 
való kiengesztelődés révén lehetünk akár az európai együttműködés új motorjai. 

  

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/populorum-1.jpg
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Surján László: Nacionalizmus, az emberlét szerves része 
 

 

Mi jelentősége van ma annak, hogy mit gondolt fél évszázada egy szlovén kommunista a 
nemzetről? Sok, mivel a fogalom ma is tisztázatlan, sokak szemében gyanús, sőt veszedelmes. 
Holott, vallom Pirjeveccel, az emberi természet része. Még akkor is, ha sokan sajnos 
mérhetetlenül beszennyezték, majdnem szalonképtelenné tették a fogalmat magát. Dušan 
Pirjevec neve alighanem kevesek előtt ismert. Magam sem tartoztam közéjük. Egy régi 
folyóiratba írt cikkére bukkantam, amit 1962-ben a vajdasági Híd is leközölt. A címe ma már 
anakronisztikus: Szlovénség, jugoszlávság és szocializmus, a tartalma azonban időszerű. 

A jugoszlávság szó mára értelmezhetetlen lett, ebben az összefüggésben a szocializmus szó is 
dohos illatot áraszt. De a szlovénség szó jelzi, a nemzeti érzésről van szó, ami ma is épp annyira 
időszerű, mint korábban. A szerzőnek a cikk fél évszázaddal ezelőtti írásakor számolnia kellett 
a marxista alaptételekkel, jelesül azzal, hogy a „nemzet valójában történelmi kategória, és a 
kapitalizmus meghatározott korszakában keletkezett, tehát a burzsoá társadalom jellegzetes 
fejlődési formájának mondhatjuk”. Ennek ellenére Pirjevec le merte írni (s a Híd az ő cikkét át 
merte venni) azt, hogy a nemzet nem kapitalista, nem burzsoá kategória, s nem szűnik meg 
létezni abban a pillanatban, amikor a kapitalizmus és a burzsoázia történelmileg megszűnik. 

Hogy a mai globalizált világ tekinthető-e kapitalizmusnak vagy sem, ne firtassuk. Tény 
azonban, hogy sokan élnek körülöttünk, akiknek a nemzet valamiféle gyanús dolog, amit 
elítélni kell, amitől félni kell. 

Mi, amikor a megbékélés folyamatában a felvilágosodás előtti időkre gondolunk és a 
különböző anyanyelvű emberek egymással való jó kapcsolatát tekintjük példának, mintha 
hajlanánk arra, hogy a nemzeti gondolatot a XVIII. század termékének tekintsük. Pedig az 
emberi természet egyik lényeges eleméről van szó. Pirjevecnek volt bátorsága már 1962-ben 
így fogalmazni: a nacionalizmus lényeges alkotóeleme az ember egyéniségének, létének és 
– bizonyos értelemben – alapja, gyökere a világgal való kapcsolatainak. Ha megcsonkítjuk a 
nacionalizmust, megcsonkítjuk az emberi egyéniséget is, tehát létét fenyegetjük. A nemzet és 
a nacionalizmus következetes és teljes elismerése tehát az emberi egyéniség teljességének 
elismerését jelenti, azaz az igazi demokrácia és az igazi szabadság kérdése. 

Dušan Pirjevec (1921. márc. 20. – 1977. ápr. 4.) a németek elleni ellenállás részeseként a 
jugoszláv kommunista párt tagja lett, mint partizán brutalitásáról volt híres. A háború után 
fontos beosztásokat kapott, de sorsát nem kerülhette el, 1948-ban letartóztatták, a pártból is 
kizárták. Két év börtönre ítélték, amiből csak fél évet kellett leülnie. A fent idézett cikke 
Dobrica Ćosić szerb íróval való vitájának része. Ćosić az egységes jugoszláv kultúra híve volt, 
Pirjevec viszont kiállt a nemzeti gondolat mellett. Noha az ő felettébb ellentmondásos élete 
nem indokolja, hogy példaképül állítsuk magunk elé, azt kijelenthetjük: igaza volt, amikor a 
nemzeti érzést az emberi egyéniség részének tekintette. Hogy ez másképp jelent meg a XIV. 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/pirjevec.jpeg
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/pirjevec.jpeg
http://adattar.vmmi.org/cikkek/8009/hid_1962_03_11_dusan.pdf
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/pirjevec.jpeg
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mint a XIX században, az biztos. Nekünk azonban most azt kell megtalálnunk, hogy mi módon 
legyen életünk része a XXI-ben. 

A magyar baloldalnak is szembe kell néznie ennek a szlovén kommunistának a véleményével, 
aki erőteljesen hangsúlyozta: „csak az az eszmeiség valóban demokratikus, szabadságszerető, 
humanista és szocialista, amely cáfolhatatlanul posztulátumai közé iktatja a nemzet 
fönntartás nélküli elismerését, teljes, természetes terjedelmében fogadja el, és kész arra, hogy 
harcoljon és teljes mértékben támogasson minden nemzetet, hogy kivívhassa jogait és 
megteremtse a teljes fejlődés lehetőségeit.” Ennek biztosítását várjuk mindazoktól a 
nemzetektől, amelyek területén más nemzetekhez tartozó emberek is élnek. 
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Mráz Ágoston: Ellenszenv nélkül, bár kritikusan 
 

 

 

A Nézőpont Intézet felmérése arra utal, hogy Mozgalmunk célkitűzése egybe esik a magyar 
felnőtt lakosság többségének véleményével. Az Intézet és a Charta XXI Egyesület 
együttműködése kertében 2016. január 4-7 között reprezentatív felmérés készült arról, 
hogyan viszonyul a magyar lakosság a szomszédainkhoz. Az eredményeket január 10-én, a 30. 
Jean Monnet estén ismertette Mráz Ágoston1.  

A felmérés először azt tudakolta, hogy a megkérdezett milyennek ítéli a saját kapcsolatát a 
szomszédokkal. Az eredmény az alábbi képen látható. 

  

 

 
1 (920) Mráz Ágoston - YouTube 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/Snapshot_2.png
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/Snapshot_2.png
https://www.youtube.com/watch?v=8lROmGFQCcY&t=6s
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/Snapshot_2.png
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/v%C3%A9lem%C3%A9nyed-az-orsz%C3%A1gokr%C3%B3l.jpg
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A második kérdés arra irányult, hogy jónak vagy rossznak ítélik az emberek az államközi 
kapcsolatokat. 

  

 

Harmadjára pedig azt rögzítették, hogy a magyarok javítandónak tartják-e a kétoldalú 
kapcsolatot. Ha az erre adott feleletet egybevetették azzal, hogy a megkérdezett jónak vagy 
rossznak tartottak az országok közötti viszonyt, kiderült, hogy nagyon sokan akkor is javítani 
szeretnék a jelenlegi kapcsolatot, ha azt általánosságban jónak látják. 

 

 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/%C3%A1llamk%C3%B6zi.jpg
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/jav%C3%ADtsuk.jpg
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A megbékélési mozgalom számára tanulságként adódik, hogy a hazai lakosság számára nem 
ellenszenvesek a szomszédok, bár minden ország estén vannak olyanok, akik reménytelennek 
tartják a kapcsolatok rendezését. Ezek száma a válaszolók 6 és 19 százaléka között változik. 
Érdemes lesz vizsgálni, hogy mely tehertételek miatt alakult ki ez a vélemény. Az is egyértelmű, 
hogy az anyaországiak elégedetlenek azzal, ahogy a szomszéd országok bánnak magyar 
állampolgáraikkal. Erre ugyan egyik kérdés sem irányult, de nehéz volna mással magyarázni, 
hogy azokkal az országokkal való viszonyt tarják rossznak, amelyekben jelentős számú magyar 
kisebbség él. A sokat emlegetett híd szerep nem működik. Ugyanakkor a válaszolók közel fele, 
sőt Románia esetén 64 százaléka éppen ezen országokkal szeretné a kapcsolatot javítani. 
Tudatosítsuk, hogy ez a javítás nem csupán a politika feladata, a civil társadalomnak magának 
is részt kell belőle vállalnia. 
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Anton Hykisch: Ne felejtsük el Közép-Európát, ne felejtsük el 

önmagunkat2 
 

 

 

A történelmet nem lehet becsapni. Jobban összekapcsol bennünket, mint ahogy hajlandók 
vagyunk elismerni. Mi most mind az Európai Unióban vagyunk, és egyszer csak fölmerült 
valamiféle együttműködés, szolidaritás a V4-es államai között. Mi ez? Ez egy új azonosság-
tudat? Nem. Én azt hiszem, hogy ez inkább egyfajta visszatérés a történelemhez. A vasfüggöny 
akkor hullott le, amikor a berlini fal leomlott. De úgy gondolom, hogy mégis csak létezik 
egyfajta eltérő látásmód olyan országok között, amelyek tőlünk nyugatabbra vannak, illetve 
Trieszttől nyugatra és keletre, tehát az egykori vasfüggöny nyomvonalától nyugatra és keletre, 
és még mindig mintha létezne egyfajta üvegfüggöny a nyugati nemzetek és a mi országaink 
között. Mi sokban mások vagyunk, másképp szemlélünk bizonyos globális problémákat, félünk 
a más kultúráktól, zavarodottak vagyunk a nagy migrációs hullám láttán. 

Idegengyűlölettel, rasszizmussal, intoleranciával vádolnak bennünket. Csakhogy ezeknek a 
közép-európai nemzeteknek megvan a maguk történelmi tapasztalata. Ezek kis népek, kis 
nemzetek a Frank birodalom és Bizánc között, Németország és Oroszország között, Hitler és 
Sztálin között. A történelmi katasztrófák nagy adag bizonytalanságot oltottak belénk, 
gyanakvást, óvatosságot. 

Közép-Európa, Central Europe, Mittel-Europa. 

Közép-Európa ütköző zóna nyugat és kelet között. Ez Európa szürke zónája, amelyet mindig 
folyékonyan más kultúrák inváziója hengerelt le. Amikor Franciaországban a gótikus 
katedrálisok virágkora volt, amikor Chartres-t és a Notre-Dame-ot építették, akkor a mi 
nemzeteink kifogták a mongolok betörését. A humanizmus és reneszánsz idején Nyugat-
Európában, mi kifogtuk az oszmán-törökök dél-keleti invázióját. Szlovákia 350 éven át 
határvidék volt az oszmán birodalom és a keresztény nyugat között, és ezt egyszerűen nem 
felejthetjük el. A mi nemzeteinkből mindig a nagyok igyekeztek szolgálattevőket csinálni. 

A nemzeteinket csatlóssá tette Hitler, csatlóssá tette őket Sztálin és Brezsnyev is. Ezek a 
vezetők mind jól emlékeztek arra és figyeltek arra, hogy ne egységesüljünk. Hogy egymást 
továbbra is bosszantsuk, uszítsuk és gyűlöljük. És a II. Világháború után egyfajta ilyen 
történelmi megbékélésre került sor Németország és Franciaország között és megkezdődött az 

 
2 Anton Hykisch előadása, amely elhangzott 2016. december 3-án a Charta XXI Egyesület EGYÜTT AZ ÚTON, 
MAGYAROK ÉS SZLOVÁKOK című konferenciáján. G. Kovács László avatott szinkrontolmácsolásának leirata, 
minimálisan szerkesztve. 
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európai integráció. De mi volt például Trieszttől keletre? Mi történt velünk? Közép- és Kelet-
Európa nemzetei egy másik diktatúrába jutottak és tovább uszították őket. És az egyforma 
terror ellen sem tudtunk együtt fölkelni, együttesen szembe szállni vele. Ha kommunista 
ellenes lázadások történtek, azok főleg magányos farkasok tetteinek, cselekvéseinek 
története. Magányos berlini munkások az NDK-ban 1953 júniusában, magányos magyarok és 
lengyelek 1956-ban, magányos szlovákok és csehek 1968-ban, magányos lengyelek 1980-ban. 
És így folytathatnánk ezt a sort egészen az 1989-es esztendőig bezárólag. Valamikor arról 
döntünk, döntenek, hogy milyen legyen az Európai Unió további arculata, hogy milyen is az 
eredeti öröksége, hogy milyen az antik Görögország és Róma öröksége, keresztyénségről 
beszélünk humanizmusról, reneszánszról. Közép-Európai országai ismét tudatosítani kezdik 
milyen próbatételeken mentek át, estek át, milyen áldozatok árán őrizték meg nemzet-
államaikat, és együtt lépnek föl egy ugyanazon értékek, egyforma értékek nevében. És azt 
hiszem, hogy joguk van ehhez, mert a többségünk, azok többsége, akik itt együtt ülünk, tanúi 
voltunk olyan küzdelmeknek, amelyeket két diktatúrával vívtunk. A nyugat-európai államok 
nem estek át, nem estek túl ezen a történelmi próbatételen, mi viszont igen, és éppen ezért 
jogunk van arra, hogy kicsit bizalmatlanok legyünk. 

És visszatérek a szlovák-magyar kapcsolatokhoz. Én íróként az elmúlt években történelmi 
regényeket írok és éppen hoztam egy új könyvet Önöknek – meg akarom mutatni. Ennek a 
könyvnek az a címe, hogy Bízzatok a császárban. II. József életét dolgozza föl, idézi föl, tehát a 
császárét és az uralkodásának az évtizedét. Ez az uralkodó a latin nyelv helyett a német nyelvet 
akarta bevezetni és ezzel tulajdonképpen rákényszerített bennünket, hogy nemzeti 
nyelvünket használjuk. Akkor Szlovákiában Anton Bernolak elsőként határozta meg a szlovák 
irodalmi nyelvet, amely eltért ugyebár az addig használatos bibliai vagy ócseh nyelvtől. 
Kazinczy Ferenc a magyar nyelv helyzetén töpreng. Ez a császár mindannyiunknak a lehető 
legjobbat akarta, de nagyon rosszul végződött a dolog, ezt nem fogom tovább boncolgatni, 
mert ez a szakadék a magyar és a nem magyar nemzetek között éppen azóta mélyült el, és 
egymással nagyon ellentétes, egymással szemben álló történelmi helyzetekbe kerültünk. És 
Martinovics Ignác álma és más magyar jakobinusok álma arról, hogy a történelmi 
Magyarországot föderalizálnák az tulajdonképpen elvérzett az osztrák hóhérok bárdjának a 
csapása alatt. Sok olyan történelmi esemény van, amelyek fölött, amelyek kapcsán nehéz 
egyetértenünk, a történészek nyilván sokáig fognak vitatkozni fölöttük, de ennek ellenére nem 
lenne szabad hogy pesszimisták legyünk és valamiféle megértésre kellene törekednünk. És az 
egyik alapvető oka ezeknek az ellenszenveknek, antipátiáknak a szlovák-magyar viszonylatban 
az, hogy nem ismerjük egymást igazán. Hogyan értjük meg egymást, itt tegnap is, ma is Surján 
László ugye angolul kellett hogy beszéljen. Nem ismerjük egymás nyelvét kölcsönösen, hisz 
miért is ismernénk? Se a magyar nyelv, se a szlovák nyelv nem világnyelv. Tehát nemcsak a 
politikusaink, hanem a fiatalembereink is egymás között angolul beszélnek manapság, de az 
írók, a történészek és lehet, hogy egyik-másik politikus is kellene, hogy ismerje a nyelveinket 
kölcsönösen. És most kérdezem, hogy hol van ma a magyarországi szlovakisztika, és a pozsonyi 
hungarisztika? Milyen állapotban van ez a két tudományág? Paradox módon 1989 után úgy 
érzékelem, hogy a szellemi értékek kölcsönös cseréje a minimumra redukálódott, kisebb, mint 
azelőtt ez az értékcsere, a szellemi értékcsere. 

Nézzük meg az irodalmi művek fordítását. Keveset tudunk egymásról. A magyarok semmit 
nem tudnak arról, hogy a szlovák nemzet milyen kétségbeesetten próbált kiszabadulni a 
csatlós helyzetéből és a szövetségesek oldalán harcolni. Itt ugye a szlovák nemzeti felkelésről 
beszélek, amely 1944 augusztusában tört ki. Ezzel szemben a szlovákok szinte semmit nem 
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tudnak – és ezt ugye megállapítottam, amikor idén a magyar forradalom 60. évfordulója volt 
– a szlovákoknak fogalmuk sincsen általában arról, hogy itt mi történt. Nem tudják, hogy 
milyen volt a felkelés lefolyása, nem tudják, hogy kik azok a pesti srácok, semmit nem tudnak. 
Mert egyszerűen semmi nem került lefordításra, és senki nem érdeklődik irántuk. Az alapvető 
dolgok iránti érdeklődés hiányzik a két nemzet történetében, és ezek mind lefordítatlan 
dolgok, ezek elrettentő példák. 

Nemrég a szlovák kulturális minisztérium néhány százezer eurót fordított több magyar nyelvre 
történő fordításokra. Ez az én személyes véleményem, lehet hogy a szlovák kollégáim nem 
feltétlenül értenek velem egyet, ez kidobott pénz, olyan művekre kidobott pénz – ezt mint 
idős ember mondom, aki már kicsit ilyen irigykedő – ez posztmodernista szerzők szűk 
csoportjának a műveire kidobott pénz, amelyekről nem tudom, hogy az átlagos magyar 
olvasónak mit mondanak el. De nem beszélnek, nem mondanak el semmit a múltunkról, a 
nemzetünk múltjáról. Másfelől itt van barátom Karol Wlachovský, aki például lefordított egy 
borzalmas, de nagyon érdekes és alapvető művet, Grünwald Béla: A felvidék című könyvét. 
Említhetném Demmel Józsefnek a Ľudovít Štúrról szóló monográfiáját. Ezek egészen rendkívüli 
példák, amelyeket viszont követnünk kéne. 

És végezetül szeretnék néhány szót szólni szubjektív érzéseimről. Idős ember vagyok, öreg 
ember, 84 éves vagyok, és az elődeim a régi monarchia különböző zugaiból származtak, 
szlováknak tartom magam és európainak is egyben, ez az én identitásom. Én azelőtt születtem 
nem sokkal, hogy Hitler hatalomra került volna, és mint fiú láttam a II. Világháborút érettségi 
előtt, megéltem a kommunisták börtönét, amikor nyugatra akartam eljutni. Három 
államalakulat polgára voltam, hét pápát éltem meg, és soha egyetlen politikai pártnak sem 
voltam tagja. A szabadság az én számomra elég későn jött, de megéltem az orvosoknak és az 
Úristennek köszönhetően. Gyerekkoromban, a szülővárosom, Selmecbánya, Banská Štiavnica 
– itt van Magda Vášáryová nagykövet asszony, aki szintén onnan származik, – multikulturális 
város volt: Selmecbánya/Schemnitz, tehát magyar-német-szlovák város volt. Láttam, hogy 
tehervagonokba zsúfolnak embereket a térről a Népiskola előtt. Először olyan embereket, 
akiknek görbe volt az orruk, néhány évvel a háború után láttam, hogy hogyan vagoníroznak be 
embereket, vagy teherautókra rakják fel őket, azért mert németül, vagy magyarul beszéltek. 

Másfelől viszont örülök hogy megértem azokat a napokat, hogy ma a Szlovák Köztársaság 
kormányában magyar miniszterek is ülnek, és mellettük ott ülnek a Szlovák Nemzeti Párt a 
Slovenská národná strana miniszterei. Tehát együtt ülnek a magyar miniszterekkel. És örülök 
ennek, hogy egy cseh cég, a RegioJet cseh cég gyors autóbusszal Prágából Pozsony érintésével 
elvisz Budapestre határátkelőhelyek nélkül. És örülök, amikor este a facebookon – ami 
borzalmas dolog, mert nem tudok tőle szabadulni, az unokámnak köszönhetően vagyok ott – 
és látom naponta este a pozitív reakciókat, szlovák emberek pozitív reakcióit a magyar 
kormány lépéseit illetően, vagy Orbán urat illetően, ami azelőtt korábban sose volt. Ezt 
kommentár nélkül hagyom, de ez így van. Fölháborít, hogy ha hazámnak Szlovákiának a 
közszolgálati médiumai, vagy pedig a cseh közszolgálati médiumok minden este sértegetik 
köztársaságuk elnökét, azért mert együttműködni szeretne más közép-európai szomszédokkal 
is. 

Mielőtt idejöttem volna Budapestre, azelőtt olvastam egy szlovák mainstream lapban egy 
magyar politológus felhívását, hogy felejtsétek el Közép-Európát. De én egy másik magyarra 
emlékszem még a II. Világháború előttről, és ő Németh László, aki a II. Világháború előtt Közép-
Európa nemzeteit egy nehezen lefordítható szóval illette: a tejtestvérek. Ezt szlovákra úgy 
fordíthatnánk, hogy egy ugyanazon anya vagy egy ugyanazon anyatejen nevelkedett ikrek, 
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tehát a Közép-Európai nemzeteket Németh László tejtestvéreknek nevezte. És engem dühít, 
amikor a szlovák közszolgálati tv igazgatója ellene van és betiltja azt az olasz történelmi filmet, 
amely az oszmán törökök Bécs alatt elszenvedett vereségét meséli el. Kevesebb politikai 
korrektség kéne, de a szerencsétlen történelmet a politika korrektség jegyében írják át. Úgy 
gondolom, hogy nem lenne szabad elfelejtenünk Közép-Európát még akkor sem, hogy ha ezt 
egy magyar szakember hirdeti, mert nem feledkezhetünk el önmagunkról. Elég volt a 
feledésből. Annyi feledés volt, hogy mélységesen mély demográfiai válságban vagyunk és 
Európa két legnagyobb nemzete van kihalóban, a német és az orosz nemzet. Lehet, hogy ez 
bennünket, mint kis nemzeteket megörvendeztethet, csakhogy ez a kihalás, ez nem áll meg, 
mi is kihalófélben vagyunk, mi kicsik. És hogyha folytatni fogjuk ezt a demográfiai csúszdát, 
még lejjebb csúszunk rajta. Akkor a ma még 10 milliós Magyarország és Csehország a 
legközelebbi évtizedekben összezsugorodik 7 milliós országokká, és a mi szeretett Szlovákiánk 
nem egész 4 millió lakosból fog állni. És a gyerekeink lehet, hogy etnikai kisebbséggé válnak 
olyan lélekszámú lakossággal mint II. József császár idejében. 

A nemzeteink jövője szlovákok és magyaroké összekapcsolódik Európa jövőjével. Ha nem 
fogjuk tovább védeni alapvető értékeinket, nemcsak a keresztény értékeket, hanem 
elementáris emberi, biológiai értékeket, akkor elmúlunk, elenyészünk, eltűnünk Európa és a 
világ térképéről. És mi marad utánunk? Csak a könyvek? Vagy csak a tabletek? A helyzet 
komoly, de nem tragikus. Tőlünk is függ. Magyaroktól és szlovákoktól, a mai magyaroktól és 
szlovákoktól, hogy együtt segítsenek megőrizni az európai értékeket. Értékeket? Lehet, hogy 
ez egy üres szó, egyszerűen, hogy őrizzük meg a józan eszünket és a jó szívünket. Hogy véget 
vessünk a gyűlöletnek, a rosszindulatnak, a veszekedéseknek. 

S engedjék meg, hogy a legvégén egy szlovák költő Hviezdoslav szavaival köszönjek el: 

A Véres szonettek című művének két nyelvű kiadása 40 évvel ezelőtt jelent meg, a Véres 
szonettek magyar fordítója Rónay György. Idézem: 

Én is megvívtam harcomat keményen; 
megsérültem, szívem átverten ég. – 
Vágyam: büszkén nézhetni végre népem, 
megtorolva a sok bánat sebét… 
– Pusztulj, éj, a pólus mögé sötéten, 
vidd el rólunk a harag fellegét! 

Azt kívánom, hogy ez a konferencia járuljon hozzá nemzeteink között a harag fellegének az 
elűzéséhez. 

*** 

Anton Hykisch Író, diplomata. Selmecbányán született (1932/02/23), közgazdász. Több mint 
30 könyv (regény, novella, dokumentumregény) szerzője. Szerkesztett rádióműsorokat, több 
történelmi regénye külföldön is megjelent. Az 1968 augusztusát követő szovjet megszállás 
után több éven keresztül nem publikálhatott. 1989 után parlamenti képviselő és tagja a 
Szlovák Parlament elnökségének, egyik kezdeményezője Szlovák Köztársaság függetlenné 
nyilvánításának. Később Kanada első szlovák nagykövete. Visszatérése után politológiát 
tanított a Nagyszombati Egyetemen. Jelenleg szabadúszó Pozsonyban. Társalapítója és egykori 
elnöke a PEN Szlovák Centrumnak, a szlovákiai Páneurópai Unió egykori alelnöke, a World 
Future Society, USA tagja. Kapcsolat: anton.hykisch@gmail.com   

mailto:anton.hykisch@gmail.com
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Wodianer-Nemessuri Zoltán: Szigetvár emlékezete3 
 

 

 

A Habsburg-birodalom iránt nem épp baráti érzelmű Richelieu bíboros, tán a valaha élt 
legnagyobb francia államférfi, így emlékezett Szigetvár 1566. évi ostromára: Zrínyi Miklós és 
katonái a pusztulástól az egész európai civilizációt mentették meg. Az erősen túlzó kijelentés 
– és sok hasonló – példázza a megkönnyebbülést, mely a kontinens vezetését évszázadokkal 
később is befolyásolta. 

Persze nincs nép, mely az érdemet elsősorban ne saját magának tulajdonítaná. Dél-
Franciaország tengerparti települései, az itáliai városállamok, Velence, Ausztria, a Német-
római birodalom, s a lengyel nemesi köztársaság az Iszlám elleni harcból ugyancsak kivette a 
részét. Kamieniec 1672. évi pusztulása a lengyelek Szigetvára. A IV. Mehmed szultán és Szelim 
Giráj krími kán vezette török-tatár-kozák had a sziklaerődöt két hét után bevette, mert Potocki 
hetman és Lańckoronski püspök feladták. Az ostromot Henryk Sienkiewicz 1888-ban így idézte 
fel: A lengyelek keble egymaga fogta fel az Európára zúduló áradatot. Tíz esztendővel 
későbben pedig III. János (Sobieski) király őfelsége Bécs alatt porrá zúzta a török hatalmat. 

Brne Karautić horvát reneszánsz költő Szigetvár elestét már 1584-ben hőseposzba foglalta, 
mely a poéta, katonai szakíró és hadvezér Zrínyi horvátul és magyarul írott Szigeti veszedelem 
című munkája alapjául szolgált. Ivan Zajć 1876-ban komponált operája mellett a zenében, a 
képzőművészetben és a literatúrában se szeri, se száma az ostromról és Zrínyi 
áldozatvállalásáról születő műveknek. Az egyetlen időtálló alkotás a dédunokáé, éppúgy, 
ahogy Gárdonyinak a másik jelentős haditettet megjelenítő írása: az Egri csillagok. Előbbi 
szinte emlékművé kövült, utóbbi az „ifjúsági irodalom” kategóriájába süllyedt. 

Nincs ebben semmi meglepő. 

Az olvasók falják a könnyen emészthető bestsellereket. Ami tartalmas és fűszeres, vagyis a 
tanulság és a katarzis más kérdés; odáig kevesen jutnak. Eger, Szigetvár, Gyula, Nógrád, 
Veszprém, Lippa, Jenő, és más várak, más küzdelmek fényei és árnyai az emlékezés során nem 
egyformán érvényesülnek. 

A dicső múlt a kismestereket elvakítja, a nagyokat megvilágosítja. Ez áll a históriára nézve is. 
A szépirodalom hajlamos a heroizálásra – vagy a sivár és hamis deheroizálásra –, míg a 
történettudomány szeret bíbelődni a részletekkel. Így aztán időről-időre elhanyagolja a nagy 
egészt. Ám a török hódoltság hosszú korszakának alapműve, Hegyi Klára „Egy világbirodalom 

 
3 Chartatársunk Wodianer-Nemessuri Zoltán írása nemcsak évfordulós megemlékezés, hanem régiónk népeinek 
közös erőfeszítéseit megmutatva a mának is üzen. Hiszen ismét itt állunk a végeken. 
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végvidékén” című 1976-ban megjelent kötete az eseményeket átfogóan láttatja. A könyv a 
monográfiák közt elsőként állapítja meg: Magyarország az oszmán birodalomból nézve is 
végvidék volt. Ezért ebből a munkából, és a hűvösen tárgyilagos Pálffy Géza legújabb kutatási 
eredményeiből próbálok kiindulni, hogy sem a Richelieu-féle lelkendezés, sem az álobejktív 
lebecsülés hibájába ne essek. Mindezeket Szelaniki Musztafa török történetíró, a szigetvári 
események tanúja sem követte el, miközben Zrínyiékről így írt: Oroszlánokként harcoltak. 
Később Ibrahim Pecsevi és Musztafa Dzselálzáde hasonlóan fogalmazott, mert az ostrom s 
annak során Zrínyi és a szultán halála a török írástudók emlékezetébe éppúgy beleégett, mint 
a magyar, a horvát és a német tollforgatókéba. Utóbbiak a dicsőítés mellett attól sem riadtak 
vissza, hogy Gyula 1566. évi bevételekor a birodalom közvéleményét hamis híresztelésekkel 
traktálják, miszerint a szultán sógora, Pertev pasa az ostrommal felhagyott, a vár 
megmenekült. 

Annak idején két nagy ellenfél: Habsburg Ferdinánd és Szulejmán feszültek egymásnak, majd 
II. Miksa és II. Szelim békét kötöttek. A fegyvernyugvás oka egy felismerés: a császár képtelen 
összefogni a magyar és Nyugat-európai erőket, míg a padisah sikeres hadjáratait az irdatlan 
távolság akadályozza. A hatalmi érdek és a megosztottság – éppúgy, mint napjainkban – 
természetes velejárója a kontinens történetének. Már-már feledésbe merül, hogy Szulejmán 
szövetséget kötött I. Ferenc francia királlyal, aki a Habsburgok gyöngítése végett minden 
eszközt megengedhetőnek tartott. Pénzt és hadi eszközöket bocsátott a fényes Porta 
rendelkezésére, miközben a Szentszék hű fiaként népszerűsíttette magát. Esztergom 1543. évi 
ostromakor a támadásban részt vett egy teljes francia tüzérüteg is. Pápai tiltás ellenére gallok, 
olaszok és a spanyol inkvizíció elől menekült zsidók segítségével sikerült megteremteni a 
korszerű török fegyvergyártást. Amit az oszmánok nem voltak képesek előállítani, a franciák a 
genovai hajóhaddal szállíttatták az égei tengeri kikötőkbe és Sztambulba. Ciprus lerohanása 
után az oszmán célnak: a Földközi tenger uralmának a Habsburg don Juan D’Austria 1571-ben 
Lepantónál aratott diadala egyszer s mindenkorra véget vetett, csakhogy arra öt évvel 
Szigetvár ostroma után került sor. Mindezeket azért érdemes feleleveníteni, mert egyeseket 
még egy négyszázötven éve lezajlott esemény is hamisításra, legalábbis annak 
átértelmezésére sarkall. A história már csak olyan, hogy az egykori ellenfelek és szövetségesek 
kezdettől fogva más-más szemszögből közelítenek hozzá. Sose volt egyforma a honvédő 
magyarok és horvátok, a hódító oszmánok, a német birodalmi, az ausztriai, és a cseh-morva 
rendek felfogása, nem szólva a katolikus-protestáns, illetve a „kuruc-labanc” szemléletről. 

Nehézség ide vagy oda, a török a bécsi aranyalma, azaz Kizil elma elfoglalásáról nem tett le. 
Ennek kapcsán idézi Fodor Pál akadémikus Szulejmán híres példabeszédét: „A padisah a Díván 
elé teríttetett egy óriási szőnyeget, közepén egy almával. Majd rákérdezett az ulémákra: van-
e köztük, aki felveszi az almát, anélkül, hogy a szőnyegre lépne? A dolog nyitjára egyikük se 
jött rá. Ekkor Szulejmán odalépett és nekiállt feltekerni, végül felvette az almát és így szólt: 
helyesebb a gyaurokat apránként felmorzsolni, mind földjüket egyszerre elözönleni. Mert ha 
vereséget szenvedünk, mind föllázadnak és ellenünk támadnak.” Jóval korábban Oláh Miklós 
esztergomi érsek Rotterdami Erasmusnak írott levelében így fogalmazott: „A török igen 
hatalmas ellenség… Míg a birodalom fejedelmei készülnek ellene, képes az egészet tűzzel-
vassal elpusztítani. Félek, hogy a német fejedelmek viszályai és nemtörődömsége miatt épp a 
mi korunkban valósul meg, azáltal, hogy a török egészen Kölnig jut és ott kell leküzdeni.” 

Az expanzió elsődleges akadálya előbb Kőszeg, majd Szigetvár. Bár elestek, az ostromlók nem 
jutottak tovább, ugyanakkor az addig lendületes terjeszkedés végzetesen elakadt. Jóllehet 
Pannónia csupán a felvonulás útjába eső akadálynak minősült, közel százötven évig tartotta 
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magát. Egy diadal: Eger, és két bukásában is lelkesítő példa a „legmagyarabb század” 
alapjainak bizonyult. Irodalmunk Tinódi Lantos Sebestyéntől és Bornemisza Pétertől Balassi 
Bálintig, Forgách Ferenc püspökig, Gyulaffy Lestárig és Wathay Ferencig az ellenállókat nem 
győzte magasztalni és helytállásra buzdítani. Jóval Zrínyi halála után Pálffy Miklós gróf, Győr 
visszafoglalója szavait Pecsevi Ibrahim török krónikás jegyezte fel: Mi a muzulmán népet 
mostanáig olyan doboznak tartottuk, melyet elődeink nem mertek felnyitni, mert azt mondták, 
telis tele van kígyókkal, százlábú férgekkel, skorpiókkal, s ha a dobozt felnyitnánk, országunkra 
kiáradnának, s a népet megölnék. 

A török számára a Szigetvár elestét közvetlen megelőző események sem voltak igazán 
biztatóak. Arszlán budai pasa az érkező Szulejmánnak Várpalota elpusztításával akart 
kedvezni, csakhogy az erődöt Thúry György megvédte. Arszlán csúfosan visszavonult, mi több, 
Tatát és Veszprémet is elvesztette (utóbbit a hírneves rátóti Gyulaffy László, palonyai Magyar 
Bálint és Eck zu Salm osztrák generális foglalták vissza). A kudarcért a padisah a pasát 
lefejeztette, ahogy az egy despotikus rendszerben szokás. A diktátum az oszmán társadalmi 
felépítménynek egyszerre volt ereje és gyöngesége. A lassú hanyatlás Szulejmán halálával és 
a rettenetes szigetvári török véráldozattal kezdődött, ami a kortársak számára hamar 
nyilvánvalóvá vált. Ismét érdemes az akkor még nem patetikus és főleg nem búsmagyar 
költészetre, a vitézi énekekre, s a korszak emlékirataira és levelezésére hivatkozni. 

 

Szokollu Mehmed nagyvezír 

Históriás érdekesség, hogy Szigetvárt egy szerb és egy horvát ütközött egymásnak: Szokollu 
Mehmed nagyvezír, a hadjárat tényleges irányítója, és Zrínyi Miklós, azaz Nikola Subić Zrinski. 
Előbbi az oszmán birodalom sajátos példája: bármilyen születésű, bármi alacsony sorból 
származó személy eljuthatott a legmagasabb tisztségbe is. Sokolović, azaz Szokollu boszniai 
szerb közemberből flottaadmirális, Rumélia beglerbégje, három szultán főembere lett. 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/2016050672.jpg
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Mindehhez csupán az iszlám hit felvételére, tehetségre és némi szerencsére volt szükség. A 
nagyvezír elfogulatlanságára jellemző, hogy az ostrom után ellenfeléről a legnagyobb 
elismeréssel szólt. 

 

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 

  

A horvát főúr Zrínyi egy ugyancsak ősrégi horvát família sarjával, Frangepán Katalinnal kötött 
házasságot, Ferdinánd király szolgálatába állt, majd részt vett a török által ostromlott Bécs 
védelmében, Pest alatt felmentette a birodalmi hadakat, végül Horvátország bánjává nevezték 
ki. Már az első évben jelentős diadalt aratott Somlyónál, ahol maga is súlyosan megsebesült. 
Ferdinánd neki adományozta az egész Muraközt, Csáktornyával és Stridóvárral. Előbbit tette 
birtokközpontjává, a Szentkorona tagja lett és címerbővítésben részesült. Ezt követően 
tekintette magát inkább magyarnak, mint horvátnak. Olyannyira, hogy a horvát rendek 
fölpanaszolták, miszerint a Magyar Királyság javára háttérbe szorítja saját népe érdekét. A vád 
Zrínyit fölöttébb elkeserítette, de korántsem hátráltatta. Kitartott Ferdinánd és Magyarország 
mellett. Attól sem riadt vissza, hogy az őt és János bátyját árulásra rávenni igyekvő Hans 
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Katzianer grófot egy vacsora során megölesse. Neki köszönhető Szigetvár első ostromának 
meghiúsítása, ugyanis a törököt előbb Kostajnicánál verte szét, majd a Stancić Márk által 
védelmezett erősség felmentése során Babocsa alatt újabb győzelmet aratott. 

Stancić (Horvát) Márk 1566-ban sikerrel védte a mocsárvárat Hadum Ali budai pasával 
szemben. Zrínyi a vezetést az ő halálakor vette át. Korábbi győzelmeinek se szeri, se száma: 
1545-ben a Kulpa vidékén legyőzte Uleman pasát, 1552-ben Marusevácnál megmentette a 
hátráló horvát hadakat, 1554-55-ben Boszniában portyázott, 1556-ban visszafoglalta 
Korotnát, 1562-ben megverte a túlerejű Arszlán pozsegai szandzsákbéget, végül 
megerősítette Szigetvárt. Egyetlen téves döntése az Újváros megépítése, mert az gyöngítette 
a falakat övező természetes akadályokat. Ugyanakkor 1566 tavaszán hiába kérte a 
Haditanácsot, hogy az őrség létszámát hatezer főre egészítse ki. Küldtek pár német 
pattantyúst, de pénzt, élelmet nem. Zrínyinek muraközi és Vas-megyei birtokairól kellett a 
várba ezer forint értékű húst és gabonát szállíttatnia, hogy az ostromot felkészülten fogadják. 
A falak közt vasfegyelmet tartott; egy katonáját például felakaszttatta, mert kardot rántott a 
felettesére. Még a konyhai kiadásokról is részletes jegyzék készült, beleértve, mikor mi kerül 
a főkapitány asztalára. 

Addig sok víznek kellett lefolynia a Dráván. Vélhető, a renegát Katzianer megöletését 
Ferdinánd nem bocsátotta meg. Zrínyit leváltotta horvát főkapitányi tisztéről, utódának, 
Lenkovics Jánosnak tízezer fős erősítést küldött, ám a hőst nem támogatta. Erre báni 
megbízatásáról is lemondott, ám a harcról esze ágába se volt lemondani. Noha a császár és 
generálisai nem pártfogolták, inkább akadályozták, 1566-ban a Segesd várát ostromló törököt 
ismét szétverte. Frangepán Katalin halála után második feleségével, a cseh Rosenberg Éva 
grófnővel folytatott német levelezéséből kiderül, milyen nehézségei támadtak. Többek közt 
azért, mert a drinápolyi béke során vállalt adófizetést élesen ellenezte. A sarcot nemhogy 
meghunyászkodónak, abszolút eredménytelennek tartotta, az udvar azonban számolt: évi 
harmincezer arany mégiscsak kevesebb a felszabadító hadjárathoz szükséges másfél-kétmillió 
rajnai tallérnál. 

A Szulejmán által három részre szakított Magyarország hódoltsági területén, majd Erdélyben 
Szapolyai János özvegye, Izabella királynő évi tízezer aranyat fizetett. Minthogy a Buda 
felszabadításáért indított, az „asszony-katona” Brandenburgi Joákim herceg vezette hadjárat 
kudarcba fúlt, a harács nemhogy megszűnt, tovább hízott. Ráadásul elveszett egy tucat 
jelentékeny erősség, köztük Szekszárd, Fejérvár, Tata és Esztergom, majd Mehmed budai 
beglerbég bevette Simontornyát, Visegrádot, Nógrádot és Hatvant. Ezek után Habsburg 
Ferdinánd a békéért a nagyvezírnek újabb harmincezer aranyat küldött. Az is az igazsághoz 
tartozik: a császár ráébredt, hogy az oszmánok feltartóztatása csakis a Luxemburgi 
Zsigmondéhoz és Korvin Mátyáséhoz hasonló végvár-rendszer kiépítésével lehetséges, s 
ahhoz legalább átmeneti fegyvernyugvásra van szükség. Ám a stratégiai cél már nem a Magyar 
Királyság védelme, hanem a török erők elaprózása és előrenyomulásuk lelassítása. E törekvés 
áldozatául esett az országlakosok több mint egyharmada a tizenöt éves háború (1591-1606) 
során és a későbbiekben, míg a hódítókat nagy nehezen sikerült kiverni. Mindezekről azonban 
nem csupán a Habsburgok tehetnek. A kuruc szemléletű magyar történeti irodalom a bécsi 
hadilevéltárban kutakodó Takáts Sándor piarista szerzetes és mások nyomán hajlamos 
megfeledkezni arról, hogy királyi várainkat jól-rosszul az uralkodóház, pontosabban a német 
birodalmi, az osztrák és a cseh-morva rendek hadi megajánlásai, olykor a Szentszék adományai 
tartották fenn. 
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A küzdelmet Mohács, s különösen Szigetvár után az a felismerés mozgatta: akkor lehetünk 
egységesek, ha van kitől-mitől különbözni. Annak ellenére, hogy az összefogást a hullámzó 
harcok közepette önérdek és árulás egyaránt akadályozta. Egy nemzet úgy válhat önmagával 
azonossá, ha támadói ellen a háborút nem adja fel. Támadókról, nem hasonló kultúrák 
együttműködő tagjairól, vagy életveszedelem fenyegette üldözöttekről van szó. A befogadás 
feltétele – előbb a kunoké, majd a felvidéki és az erdélyi szászoké, később a sváboké, az 
oláhoké és a Cernojević pátriárka vezette szerbeké – a betagozódás volt, művelődésük és 
szokásaik megtartása mellett. A betelepítést a gyéren lakott területekre népesedési, gazdasági 
és katonai szükségszerűségek igazolták. Csakhogy ami a középkorban és az újkorban a vallás 
és a rendi hierarchiába illeszkedés, manapság az a képviseleti demokrácia tisztelete, egyház és 
államhatalom szétválasztása, a nők egyenjogúsága, munkahelyi alkalmazkodás és sok egyéb; 
vagyis az a helyzet, amelybe az európai társadalmaknak hosszú évszázadok során sikerült 
eljutniuk. 

Szigetvár előtt és azután még soká élet-halál harcot kellett vívni, mert a despotikus oszmán 
rendszer, és a rendi gyűlésre, a törvényekben rögzített vagyon- és jogbiztonságra, valamint a 
földbirtok örökölhetőségére épülő késő feudális társadalom kibékíthetetlen ellenségekként 
küzdöttek egymással. 

A történelmi fejlődés lassú, megtorpanásokkal és visszarendeződésekkel vegyes folyamatát 
még egyetlen népnek, egyetlen kontinensnek sem sikerült felgyorsítania. Győzelmek és 
kudarcok mind azt példázzák, idő kell ahhoz, hogy egyének, családok, kisközösségek és 
nemzetek felismerjék, miben érdemes megegyezni, s miben kell megtartaniuk önállóságukat. 

Így volt régente –, és így van ma is. Csakhogy napjainkban a gazdasági és katonai kényszer nem 
áll fenn. A demográfiai utánpótlás más kérdés: azt a mohó fogyasztás, a felelőtlen 
individualizmus és a politikai tehetetlenség okozza. A késő középkori magyarság írástudói 
végromlástól tartottak, de mitől félnének manapság, amikor fegyver sem kell a muszlim 
hódításhoz? Szigetvár tanulsága nem válhatott időszerűtlenné, mert a legújabb kori 
események nem hagyják. „Multikultúra” jócskán létezett a régmúltban is, nem szólva a 
magyarországi autonómiák többé-kevésbé önálló szigeteiről: az erdélyi és felvidéki szász 
városokról, a szabad királyi településekről, a félszabad mezővárosokról, a jászkun 
kapitányságról, a délvidéki bánságokról, Horvátország önálló nemzetgyűléséről, a hajdúkról és 
a szerb granicsárokról (határőrökről). Ámde ott és akkor az összes versengő, gyakran 
ellenséges nemzet és vallási közösség keresztény alapokon állt. Tudták, miben különbözik a 
kizárólagosságra törekvő Iszlám a jézusi szellemiségtől, a katolicizmustól és a hitújító 
protestáns felekezetek téziseitől. 

Bizánc ostromakor, Várna alatt, Rigómezőn, Mohácson, Szigetvárt, Cipruson, Rhodoszon, a 
Földközi-tengeren, Ukrajnában Kamieniecnél, s mindenütt az elhúzódó háborúk nyomán a 
török célja egyértelmű volt: az összes nemzetet belekényszeríteni az ummába, az iszlám 
világközösségbe. Lehet ostobán tagadni, de a törekvés mit sem változott. Legföljebb 
egyvalami: a próféta vallása szétesett. Szunniták, síiták, vahabiták, szalafiták, önjelölt kalifák, 
mullahok, imámok, ayatollahok, továbbá törökök, kurdok, arabok, afgánok, pakisztániak vívják 
gyilkos küzdelmeiket Allah nevében, a népirtástól se visszariadva. Idő kérdése, hogy megívják 
Európában is. Az meg a rendőrállam s egy kontinentális polgárháború veszélyét idézi fel. 

Nem véletlen, hogy az oszmán hadsereg elitje: a janicsárok ideológiai képzését bektasi 
dervisekre, vagyis a legharcosabb szektára bízták. Laktanyáikban a fanatikus vallási oktatás 
még a fegyvergyakorlatoknál is fontosabb volt. A felkészítés a háborúra a muszlim világban ma 
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is a kisgyermekek uszításával kezdődik, egyúttal áttevődik az európai nagyvárosok zárt 
negyedeibe, ahol a mecseteket gyűlölködő hitszónokok uralják. 

Tehetetlenséggel vegyes álszent sápítozás: ez jellemezte a királyok és pápák, vagyis az európai 
vezetés egy részét négyszázötven évvel ezelőtt is. S ez a padisahnak, ahogy a törökök nevezik: 
törvényhozó nagy Szulejmánnak alaposan megkönnyítette a dolgát. A szultán megítélése saját 
korában is hódolatteljes volt, ma pedig a török história legjelentősebb személyiségének 
tekintik. 

Az volt. 

Szulejmán az oszmán dicsőség megtestesülése, s nemcsak hadvezérként és a birodalom 
gyarapítójaként. Legalább annyira tartják jogtudósként, költőként, műpártolóként, a gazdaság 
fejlesztőjeként s a félhold legbölcsebb és legméltányosabb vezetőjeként. Sok száz gazelje, 
vagyis e sajátos versformában írott költeményei a török irodalom gyöngyszemei, az ottani 
iskolák kötelező olvasmányai. Politikáját tekintve azt tette, amit kora összes uralkodója: 
igyekezett a lehető legszélesebbre tágítani hatalmát és vallási befolyását. Ugyanakkor a hitet, 
mint hatékony szellemi fegyvert Róma, a terjedő reformáció és annak számos elágazása a 
muszlimokhoz hasonlóan tűzzel-vassal igyekezett érvényre juttatni. Ám a kereszténységre 
hivatkozás mellett a nyugati (és a magyar) döntéshozók jórészét akkor sem ideológiai-erkölcsi 
megfontolások, hanem egyéni érdekek és kisszerű ellentétek motiválták. Az eltökélt, egyetlen 
akaratnak engedelmeskedő törökök e tekintetben óriási fölényben voltak, nem szólva a XVI. 
században még egységes Iszlámról és a hadvezetés egyértelmű céljairól. Később került sor a 
Díván hatalmi harcaira és a janicsárlázadásokra, melyek a fogyó félhold Magyarországra vetülő 
árnyékát elhalványították, majd lépésről-lépésre eloszlatták. Ahhoz azonban Szigetvárra, majd 
sok kis szigetvárra volt szükség. 

Maga az ostrom a kitartás jelképe. 

A szultán százezres hadserege 1566 augusztus 6-án kezdte megvívni a Dél-Dunántúl 
legjelentősebb erősségét.  A vár kerek harminc nap után esett el, ami a 2800 fős védősereget 
tekintve világra szóló teljesítmény. A történettudomány máig vitatja, az eredeti cél Bécs, vagy 
Eger volt? – mindenesetre tény, hogy Szulejmán az ifjú János Zsigmond erdélyi fejedelemmel 
létrejött nándorfejérvári találkozója után indult Szigetvárra. Zrínyinek abban az évben sikerült 
visszafoglalnia Siklóst. Esélyesnek tűnt, hogy a törököt visszaszorítja a Dráva mögé, 
megakadályozva, hogy Nyugat felé újabb területeket hódítson meg. A padisah döntését ez is 
befolyásolhatta. 

A hármas tagolású erődrendszert korszerű olaszbástyák védték, melyek a mocsárban különálló 
szigeteket képeztek. A támadóknak végül a vizek lecsapolásával sikerült a falak alá jutniuk, de 
a vár állta a szüntelen ágyútüzet és a török meg-megújuló rohamát. Szokollu Mehmed 
nagyvezír a kudarcok nyomán alkudozásba bocsátkozott, mi több, Zrínyinek Horvátország 
koronáját is kilátásba helyezte. Ám a főkapitány nem tágított, annak ellenére, hogy tudta, 
felmentésre nem kerül sor. A Győr alatt állomásozó jelentékeny császári és magyar erők tétlen 
vesztegeltek, bár az ostromnak jó eséllyel véget vethettek volna. A birodalmi hadvezetés 
később a Bécsi medence védelmére hivatkozva mentegette magát. Nem kizárt, hogy a cseles 
török híresztelés valóban megtévesztette a Haditanácsot – nem az első eset lett volna – 
csakhogy a győriek még elterelő hadmozdulatokra sem vállalkoztak, röviden: Zrínyit magára 
hagyták. 
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A szeptember 6-i végső roham során az ostromlók erős ágyú-és puskatűz fedezetével 
hadrendbe álltak, csakhogy a támadást megelőzte a várbeliek kirohanása. Zrínyi mindösszesen 
hétszáz katonájával a törökre rontott és addig küzdött, míg a zászlóalj egy szálig elesett. Az 
oszmán veszteség legalább huszonötezer fő volt, egyebek közt azért, mert a főkapitány ügyes 
időzítéssel felgyújttatta a lőportárat. A robbanás százával pusztította a bevonuló sereget. 
Maga Szokollu Mehemed nagyvezír is csaknem a lángok közt lelte halálát. Az égő várban 
ezután is folyosóról-folyosóra, helyiségről-helyiségre folyt a küzdelem, míg a falak közt 
egyetlen élő magyar és horvát harcos se maradt.  Az összes német pattantyús, a csekély 
birodalmi támogatás képviselői is odavesztek. 

A költő Zrínyi eposzában dédapja kardjának tulajdonítja Szulejmán halálát, ami nem más, mint 
költői eszköz. A padisahot magas kora és a fáradságos utazás ölte meg. A hadjárat ezzel véget 
ért, Bécs megmenekült, Szokollu Mehmed beérte a győzelmi jelentéssel, majd a sereget 
visszavezérelte Sztambulba. Szulejmán halálát hetekkel később, II. Szelim trónra lépésekor 
jelentették be. 

Török forrásokból tudjuk – ha nem a virágos keleti túlzások egyike – hogy a pompás török 
felvonulásra válaszul Zrínyi a vár középpontjába egy óriási keresztet állíttatott, a falakra vörös 
posztót húzatott, majd néhány bástya tetejét fénylő ónnal vonatta be. Az meg egy népi 
versezetből maradt ránk, hogyan búcsúzott feleségétől és György fiától: Édes jó fiam, te 
magad is jól tudod, hogy Szigetvárt fejemet vesztem… Ifjabb Zrínyi Csáktornyán maradt. A 
Szigetvárra vonuló sereg György elrablását ugyan megkísérelte, de csak egy dobost és egy 
kürtöst sikerült elfogniuk. Apját azonban a kitöréskor lelőtték, fejét vették és lándzsára tűzve 
Budára küldték, hogy a pasa továbbítsa Bécsbe. Utolsó óráiról Ibrahim Pecsevi így 
írt: Díszruhát öltött, zsebébe száz aranyat rakosgatott, hogy annak jusson, aki végez vele. Az 
ostrom szemtanúja, Szelaniki Musztafa szerint: Zrínyi fejébe csapta aranyos-ezüstös bársony 
süvegét, s a mellén aranylánccal, kezében aranyozott kardjával rohamra indult. Ugyancsak 
Szelanikitől tudjuk, az ostrom egyetlen túlélője, Ćrnko nevű kincstárnok a nagyvezír kérdésére 
így felelt: Zrínyinek százezer magyar forintja, ezer aranypohara és több más értéke volt, de 
mindezeket emberei közt szétosztotta. 

A történteket nemcsak a kegyelet okán szükséges felidézni, hanem azért, hogy legalább saját 
történelmünkből okuljunk és ne lépjünk folyvást ugyanabba a zavaros folyóba. Az emlékezés 
Szigetvár ostromára és Zrínyi halálára legyen a résztvevők objektív értékelése. Szulejmán 
szultán, vele huszonötezer török is ott vesztette életét, szemben kétezernyolcszáz magyarral, 
horváttal és pár tucat német pattantyússal. Hőstettet utóbbiak hajtottak végre, nem a 
nyomasztó túlerejű oszmánok. Ha pedig Szigetvárott valóban előkerül a padisah türbéje, az 
nem elhalványítja, hanem fölragyogtatja a hazájukért életüket áldozók bátorságát. 
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Kiss Gy. Csaba: Mítoszok, nemzetek, szlovákok, magyarok 
 

 

 

 

„A nemzeti konyha az valami olyasmi mint a 
relativitáselmélet. Igazi, mély megértése 

szinte lehetetlen, elutasítása nevetséges.” 
Esterházy Péter: Kulináris vázlat 

 

I. Parlando: Hogyan beszélnek a nemzeti mítoszok ? 
 

         Azzal kezdem: dőre elképzelés azt hinni, hogy meg lehet szüntetni a nemzeti mítoszokat. 
Nem biztos, hogy igazuk van azoknak, akik úgy vélik, ezeket a történeteket – ha úgy tetszik, 
narratívumokat –  szembe kell állítani az úgynevezett valósággal, és úgy tekintenek a nemzeti 
mítoszokra mint afféle ördögtől való kártékony hiedelmekre. Nem hiszem, hogy a XXI. század 
elején bárki azt gondolhatja, létezik valaminő „objektív” (tőlünk, a mindenkori szemlélőtől 
független) történelem, vagy pedig olyan látószög, ahonnan igazságos ítéletet mondhatunk a 
múltról. Kérdésessé vált, miképpen lehet meghúzni valóság és nem-valóság határát, 
másszóval: hol kezdődik, és meddig mítosz a mítosz ? 

Egy határvonal mégis eléggé világosan látszik. Hiszen a nemzeti mítoszok a nemzet 
narratívumai; akár szépirodalmi művekben, akár politikusok beszédeiben vagy történeti 
munkákban találkozunk velük. Vagyis érvényességük határa az adott kulturális közösség. És 
tegyük hozzá: a történelem nemzeti narratívájának  – magának a nacionalizmusnak –  az a 
lényege, hogy saját kulturális közösségét egyetemesnek tekinti, a múlt elbeszélhetőségének 
csak ez az egyetlen kerete létezik számára. Ne higgyük azonban, legalábbis józan kétellyel 
szemléljük, hogy egykönnyen faképnél lehet hagyni a nemzeti narratívát. A történelem számos 
univerzális diskurzusról bebizonyította, hogy az egyetemesség modern és fényes köpönyege 
alatt nincs más, mint egyszerű birodalmi-nagyhatalmi partikularizmus. Kedvenc példám azon 
XVII-XVIII. századi francia nyelvészeké-gondolkodóké, akik váltig állították, hogy létezik 
egyetemes emberi nyelv, amelyhez a francia nyelv áll a legközelebb. Magyarok és szlovákok 
számára azt hiszem fölösleges hosszabban magyarázni, miképpen lehet valóságos nyelvre 
lefordítani a kommunista kor sokat reklámozott hivatalos szlogenjét, a „szocialista 
internacionalizmus” szóösszetételt. Nyugaton mindmáig vannak, akik nehezen értik meg, hogy 
ez a terminus egyszerűen szovjet gyarmatosítást jelentett. 

Ha elfogadjuk, hogy a nemzeti mítoszok érvényessége az adott kultúra határáig terjed, talán 
az volna a legcélszerűbb megoldás, ha egymás mellé tennénk őket. Elfogadván  – nem 
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föltétlenül lelkesen -, hogy vannak például magyar mítoszok, és vannak szlovák mítoszok. 
Továbbá tudomásul véve, hogy ezek a történetek, elbeszélések nagy mértékben hozzájárultak 
a nemzetek megteremtéséhez. Mondhatnók úgy is: a nemzet kikerülhetetlen velejárója a 
nemzeti mítosz. A nemzet megszületéséről, héroszairól beszélnek. Az alapítás történeteiről 
van szó, Róma példájával: Romulusról és Remusról meg az őket tápláló anyafarkasról. 

A mi alapítási történeteink közül csak a két legfontosabbat  – vagyis kettőt-kettőt –  kívánom 
említeni. A szlovákok Magna Moravia narratíváját Cirillel és Metóddal, a magyar honfoglalást 
meg államalapítást, valamint mind a két nép modern nemzeti tudatában oly fontos 1848 
elbeszéléseit. Nem kell hosszan magyarázni, hogy a történetek nem kiegészítik, hanem 
tagadják egymást. Nem sok értelme van a két kultúra dialógusába belekeverni a történelmi 
igazság oly kényes és visszaélésre alkalmas kategóriáját. Tanulságos viszont a történeteket 
egymás mellé tenni, összehasonlító módszerrel vizsgálni őket. A kiindulópont pedig az lehetne, 
hogy mindkét (mind a négy) elbeszélés-füzér érvényes, de csak saját körében, így 
érvényességük csak viszonylagos. Ebből következően szükséges volna elsajátítani az empátia 
„tudományát”, és ami talán még nehezebb, megkísérelni mítoszaink elemeiből egy-egy közös 
narratívát szerkeszteni. Hogy mire gondolok? Korec érsek egyik budapesti megnyilatkozása 
(természetesen a budapesti Szlovák Intézetben a Rákóczi úton hangzott el) jut az eszembe, 
amikor hét-nyolc éve arról beszélt, hogy nem is annyira képtelenség Szent István királyt a Cirill-
Metód-i mű folytatójának tekinteni. Megjegyzem, nem a katolikus főpap találta ki ezt a 
magyarázatot, a szlovák hagyományban éltek ezzel az érvvel. 

Nem tartom tehát alkalmasnak azt a megközelítést, melyet a szlovák 1848-ról a közelmúltban 
megjelent szlovák munka (Gabriel Viktor: 1848-1849 legendája a szlovák történetírásban) 
példáz. Ez a kis könyv mértéktelenül fölnagyította a korabeli szlovák nemzeti mozgalom hibáit, 
összekeverte őket az 1990-es évek nacionalizmusával, ítélkezésének a kritériuma pedig az a 
Marx-Engels-i norma volt, amely teljes egészében „reakciósnak és ellenforradalminak” 
címkézte a magyarországi szlávok akkori törekvéseit. 

 

 

 

II. Allegro: Tu zíjú národy ! Itt nemzetek élnek ! 

 

Annak idején, a hatvanas években Vladimir Minác szlovák író azt választotta esszéje címéül: 
Itt nemzet él ! Mármint a szlovák nemzet, hiszen a kommunista Csehszlovákiában volt idő, 
amikor hajlamosak voltak kissé megfeledkezni erről. Közép-Európában pedig a nemzeti 
függetlenség vágya gyakran összekapcsolódott az emberi szabadságéval. Furcsa módon 
közelítette meg a nyugati világ egy része azt, ami a mi Európánkban 1989 után történt. Az 
egyik jellemző áramlat, amelyet fölfedezni véltek: a nacionalizmus újjáéledése a 
kommunizmus bukása után. Tévedésük alapja, hogy a szovjet totalitarizmust ideológiai 
megnyilatkozásaikból következtetvén univerzális jellegűnek látták (lehet persze, volt akinek ez 
volt az érdeke, hogy ilyennek lássa), s nem voltak hajlandók észrevenni a szovjet birodalom 
gyarmatosító, nemzeti szabadságokat elnyomó természetét. Gondoljunk Brezsnyevre, 
Ceausescura, Zsivkovra, róluk igazán nem lehet elmondani, hogy ne gyakorolták volna a 
szélsőséges nemzeti homogenizáció politikáját. 
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Emlékszem egy olasz politológusra, aki 1994-1995 táján egy prágai tanácskozáson óriási 
tragédiának nevezte Cseh-Szlovákia kettéválását, a szlovákokat tartotta érte felelősnek, és 
már-már olyan hangnemben beszélt róluk, mintha a Tiso-féle állam közvetlen utódai volnának. 
Ismeretes, hogy a nyugati közvélemény előtt mindmáig közkeletűek az ilyen címkék 
Szlovákiával kapcsolatban. 

Úgy vélem, az angolszász és francia nemzetfogalom, a nemzet kategóriájával kapcsolatos 
nyugati szemlélet nem alkalmas helyzetünk megértésére. Már az a szembeállítás is torzít, hogy 
vannak egyfelől felvilágosodott gondolkodók, akik a Habermas-féle alkotmányos nemzet 
fölfogásából indulnak ki; állampolgárok, politikai jogalanyok úgymond szerződéses 
jogviszonyából, másrészt pedig vannak, akik a közös származást és anyanyelvet hangsúlyozzák, 
ők szélsőséges és türelmetlen nacionalisták. A jók és a rosszak. Így azután egyszerű a 
Magyarország és a Szlovákia közötti kapcsolatok kérdése. Mi, szlovákok (vagy mi, magyarok) 
keressük akkor a magyar (illetve: szlovák) közéletben a politikusok, véleményformálók között 
azokat, akik felvilágosultak, nyitottak, azokat, akik nem beszélnek nemzeti identitásról, és 
akkor minden rendbe jön. Automatikusan megoldódnak a problémák. 

Régi tézisem: nemzet nélkül nem megy. Ezt a közösségi keretet itt, Közép-Európában nem 
kerülhetjük meg. Nézzük magyar oldalról. Azt is szem előtt tartva, hogy ezek a sémák gyorsan 
átjutnak a határ túlsó oldalára, a médiába, a folyóiratokba. Tehát itt vannak a nemzeti 
kötődésen fölül emelkedő európai magyarok, akik képesek például bírálni a Szent Korona 
Országházba történő áthelyezését, vagyis ellenfelei annak a magyar nacionalizmusnak, amely 
szlovák optikában hatalmas szörnyeteggé képes fölnőni. Szlovák oldalról tehát egyértelmű: 
velük kell keresni a partneri viszonyt. Ugyanígy kellene tenniük a magyaroknak. Ha tehát 
szlovák identitásról, nemzetről beszélnek, az veszélyes lehet számukra. E gondolatmenet 
szerint azok a szlovákok a legjobbak, akik esetleg meg is tagadják a szlovák nemzeti 
hagyományt. És az efféle divatos törekvéseket csak erősíti a határ mindkét oldalán azoknak a 
politikai szereplőknek a tevékenysége, akik igazán nagy hangon  – de jóval kisebb tényleges 
súllyal –  türelmetlen és felelőtlen jelszavakat ordibálnak. 

Nehezíti a megértést, hogy nemzetfogalmaink, megközelítéseink az elmúlt 150 évben 
egymáshoz képest 180 fokos fordulatot vettek. Samo Tomásik ismert versében  – 
meghatározó nemzeti jelkép –  azt mondja, hogy addig él a szlovákság, amíg él a szlovák nyelv. 
Vagyis: a szlovák nemzethez azok tartoznak, akiknek szlovák az anyanyelve. Csupán zárójelben 
emlékeztetek arra, hogy föl is állott a Szlovák Nemzeti Tanácsban a képviselők nagy többsége 
néhány éve, amikor megszavazták a nyelvtörvényt, és büszkén elénekelte az említett Hej, 
szlovákok kezdetű dalt. Nos, Tomásik idejében Magyarországon magyar politikai nemzetről 
beszéltek; a liberális egyéni jogok alapján, függetlenül attól, hogy ennek a politikai 
közösségnek voltak olyan tagjai, sőt népcsoportok köztük, akiknek nem volt magyar az 
anyanyelve. Nemzet és az e fogalomba beleértett nemzetiségek kettőssége okozott 
feszültséget. Kétértelműségével emlékeztet erre a megközelítésre a Szlovák Köztársaság mai 
alkotmányának a preambuluma, hiszen egyszerre szól Magna Moravia örökségéről (ez pedig 
nem lehet az ott élő magyaroké), valamint Szlovákia polgárairól (akik nem egy nyelvet 
beszélnek). 

1868-ban a törvény nemzetiségekről beszélt Magyarországon, Szlovákiában ma hivatalosan a 
magyar népcsoportot (én ezt a németből származó terminust tartom a legjobbnak) 
národnostná mensiná-nak (kb. nemzetiségi kisebbség) nevezik. Kisebbség tehát, de nem 
nemzeti, hanem csak nemzetiségi. Látnivaló, hogy a nemzetfogalom kétféle dimenziójának 
(természetének), a politikai, illetőleg a nyelvi-kulturális összetartozásnak a feszültsége 
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megvolt a XIX-XX. században, és megvan napjainkban is. A dunai birodalom keretében 
Magyarország előszeretettel használta a mindenekfölötti politikai egység jelszavát, és e célért 
tett gyakorlati erőfeszítéseket. Ma ez a politikai-állami egység Szlovákia számára látszik 
fontosnak. Ha a nemzetállam és nemzetféltés kategóriáiban gondolkozunk, ha nem fogadjuk 
el az említett kettősséget, a nemzetfogalom kettős természetét, akkor megmaradunk 
ugyanabban az ördögi körben. 

Korábban már megfogalmaztam: kétféle aggodalmunk természete. A szlovákok jelenleg 
elsősorban országterületüket féltik tőlünk, mi, magyarok pedig a szlovákoktól etnikai 
állományunkat. Szemfényvesztés el nem ismerni mind a két aggodalom jogosságát, még ha 
kisebb vagy nagyobb részben fantomfélelmekről van is szó. 

Nem könnyű kilépni a nemzeti narratívumok által megszabott keretekből, velük nővünk föl, 
ezeket tanítja az iskola, gondolkodásunk eleve adottnak és magától értetődőnek érzi őket. 
Nem lehet szemet hunyni az előtt a tény előtt, hogy a magyar, illetőleg szlovák kollektív 
emlékezetben sok az egymást tagadó mozzanat. 

 

 

III. Crescendo: Miért hiányzik Németh László ? 

 

        Nem kitérő, ami következik. Igaz, onnan jutott eszembe, hogy amikor tavaly a Tokaji 
Írótábor az író életművének néhány meghatározó kérdését tűzte napirendre, s azt próbáltam 
fölmérni, mit tudnak róla a szomszédságban, az eredmény elég soványnak mutatkozott. Arra 
a Németh Lászlóra gondolok, aki a 30-as évektől következetesen képviselte a közép-európai 
népek kölcsönös megismerésének a programját, újabb és újabb kihívó megfogalmazásokat 
olvasott magyar kortársai fejére. Olyan gondolatokat például, hogy a Szent István-i 
Magyarország visszaállításának elképzelése hamis és káros illúzió, hogy Trianonnak  – bármily 
súlyos tragédiát jelentett a magyar nép számára –  voltak pozitív következményei is. Nagy 
hatású esszékben fogalmazta meg a köztes európai térség kultúrmorfológiai párhuzamait. 
Rámutatott arra, hogy Közép-Európa népeinek együttműködve kellene keresniük a 
továbblépés lehetőségeit, nem pedig nagyhatalmak kegyeit keresve, nemzeti célkitűzéseket 
egymás rovására megvalósítva. A két európai totalitarizmus harapófogójába került kis 
államaink sem a második világháború alatt, sem utána nem tudtak kikeveredni ebből a 
logikából. Hosszú évtizedeken át nem lehetett őszinte szellemi párbeszédet elindítani 
magyarok és szlovákok között. A legszerényebb kísérletet is megakadályozták a kommunizmus 
alatt a hatalom képviselői. 

Az a Németh László is hiányzik, aki meghirdette a szomszédok felé való tájékozódást. Mert  – 
nem tudom, hányadszor írom le, s évtizedek múltán egyre több szkepszissel –  ma is igaz: nem 
ismerjük egymást. Hovatovább angolul fogunk egymással érintkezni. Aminek természetesen 
sok haszna lehet a gazdasági-kereskedelmi-idegenforgalmi kapcsolatokban, de ha a nyugati 
világ szemléletével nézünk egymásra, meg úgy tekintünk rájuk mint döntőbírókra, csak a 
kölcsönös félreértés fog nőni, hiszen az angolszász szemüveg nem egy területen teljesen 
alkalmatlan a mi problémáink megértésére. Csupán baljós mementóként idézem föl a délszláv 
népek tragédiáit a közelmúltból. Annak idején a horvát televízióban láttam Baker amerikai 
külügyminisztert 1990 júniusában, határozottan nyilatkozta az újságíróknak Belgrádban: mi az 
egységes Jugoszlávia mellett vagyunk. Ismerjük a következményeket. Hozzátehetem: úgy 
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tetszik, a mi közép- és délkelet-európai emberveszteségeinknek nincs akkora jelentősége, 
mint az amerikaiaknak, Vukovár pusztulásakor nem tettünk ki fekete zászlót középületeinkre. 

A szlovák és a magyar kultúra  – egyáltalán nem függetlenül a multinacionális tőke művelődési 
érdekeitől –  egyaránt küszködve keresi életlehetőségeit. Utópisztikus gondolat  – Németh 
László szellemét idézi – , de mégis elmondom, a közös közép-európai művelődési paradigma 
bemutatásával, erősítésével mind a két kultúra esélyei javulnának a nemzetközi mezőnyben. 
Úgy látszik, mindig vannak olyan érdekek  – nehéz volna pontosan meghatározni, honnan fúj 
a szél -, amelyek  valamiképpen hasznot húznak abból, ha a két nemzet, a két ország között 
feszültségek vannak. Dolgoznak ezen, nem tudom máshogyan mondani. Vajon kik ? Lehetnek 
közöttük politikusok, szenzációhajhász újságírók, netalántán szellemi emberek. 
Elgondolkozhatunk azon, kinek az érdeke, hogy Magyarországon ilyen arcpirítóan kevés legyen 
az információ Szlovákiáról. Belátható, hogy az ausztriai és olaszországi síparadicsomoknak 
nem rossz, ha a magyarországi iskolások nem Szlovákiában töltik a síszünetet, vagy a nyugati 
tulajdonba került hazai sörgyárak nem azon igyekeznek, hogy nálunk a szomszédos Szlovákia 
söriparának a termékeit népszerűsítsék. A példákat lehetne vég nélkül sorolni. Attól tartok, a 
végeredmény lesújtó lesz. 

Persze mára sokféle akadály elhárult már. Természetessé váltak például a kapcsolatok a 
magyarországi és a szlovákiai magyar civilszervezetei között, nem fordulhat elő, hogy felsőbb 
szervek letiltják a Csemadok-rendezvény előadóját. Ám ismereteim, tapasztalataim szerint 
meglehetősen kevés a kapcsolat a magyar és a szlovák civiltársadalom, az egyházak között. Azt 
gondolom, a nyelvtudás hiánya nem igazi akadály. Inkább a kölcsönös bizalmatlanság és az 
ismerethiány jelent gátat. Ceterum censeo: vissza kell térni Németh László programjához. 

Ám a politikusok, úgy tapasztalom, nem ilyen kategóriákban gondolkodnak. Mai napi 
problémákra keresnek választ. A kölcsönös megismerés programja hosszú távon lehetne 
jelentős. 

 

 

IV.   Moderato: Imagines Nationum 

 

Meg kellene vizsgálni, hogyan s milyennek látszunk egymás országában. Vannak figyelmet 
érdemlő kezdeményezések, tudós értekezések erről a témáról. Nem csupán a kölcsönös 
előítéletek, sztereotípiák bemutatása volna kívánatos, hanem a közös történelem képe is. 
Mert azt úgy szoktuk szemlélni  – nemzeti narratíva ! -, mintha két külön történelem volna, 
amelyeknek mintha századokon keresztül semmi közük nem lett volna egymáshoz. Élt-éldegélt 
például a középkorban az üveghegyen túl és az Óperenciás tengeren innen, valahol a Kárpát-
medencében Szlovenszkó és Magyarország. A trencséni vármúzeum heraldikai 
gyűjteményében láthatjuk is a két országcímert, Magyarszkót olvashatunk a vörös-ezüst 
pólyás pajzs mellett, a kettőskeresztes mellett pedig az áll, hogy Szlovenszkó. A XIX. századról 
szólva azután szüksége volt a szlovák múlt narrátorainak a közös államra, Uhorszkóra, mert 
különben kitől kért-követelt volna saját közigazgatási egységet, különállást, autonómiát, felső-
magyarországi tót kerületet a szlovák nemzeti mozgalom. 

Látjuk tehát, hogy még az országnevekkel is baj van. Minden alkalommal meg kell itthon 
magyarázni, mit jelent a szlovák Uhorsko és Madarsko különbsége. A szlovákoknak pedig azt, 
hogy Magyarország és Magyarország, mármint az 1920 előtti és utáni, nem ugyanaz. Egyszer 
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már leírtam, hogy a szlovák nyelv megkülönböztetése tagad mindenféle kontinuitást Uhorsko 
és Madarsko, az 1920 előtti és utáni ország között. Nos, akkor, mondhatja valaki 
Magyarországon, csináljunk mi is két szót a magyar nyelvben. Van ebben némi igazság, de csak 
némi, mondjuk, az igazság fele. Mert azért a folytonosság sem tagadható teljesen. Nézetem 
szerint mind a két nyelvben félmegoldást találunk. 

Aránytalan a két nemzet önképében a másik nemzet képe. Ezzel nemigen lehet bármit is 
kezdeni. Hiszen a szlovákok a modern nemzet útját keresvén a XIX. század elején, nem 
tehettek másként, a magyarokhoz képest fogalmazták meg önmagukat. Mint ahogy a csehek 
például a németekhez képest, vagy a magyar nemzeti mozgalom Ausztriához képest. Mi és ők 
szembenállása, kettőssége elengedhetetlen a nemzeti közösség önmeghatározási 
folyamatában. De azért a magyarok nem a szlovákság végzete (ahogy közel négy évtizede írta 
Minác). Nem teljesen alaptalan az a föltevés, hogy a Magyar Királyság volt a szlovák nyelv és 
nemzet kialakulását lehetővé tevő keret; kérdéses, mekkora lett volna a szlovák etnikum, majd 
a nemzet, ha nem választotta volna el a Morva folyó országhatára a csehektől, Árva és Szepes 
északi oldalán húzódó határ Lengyelországtól. 

A nemzetképekkel kapcsolatos következtetés: a szlovákok önképében meghatározó helyen 
van  – bevallva-bevallatlanul –  az egykori Magyar Királyság  és a magyarság, fordítva ez nincs 
így. Nálunk a szlovákokat illetően inkább szélsőséges ignorancia jellemző. Nem mondok 
példákat, mindenki bőven tud említeni belőlük. 

És amiről nem szabad megfeledkezni, a kommunista korszak némiképp eltérő öröksége. 
Csehszlovákiában Gustáv Husák idején erősebb volt a nacionalizmus az állami ideológiában, 
mint Kádár alatt Magyarországon. E kettős ténynek van hátránya és előnye is mind a két 
oldalon. Ne feledkezzünk meg arról például, hogy annak idején Budapesten is elítélte a 
rendszer publicistája a szlovákiai magyarok kisebbségi jogvédő mozgalmát. 

Kellene még szólni a közvetítőkről, azokról, akik teremtik-alakítják a nemzet képeit. 

Úgy látszik, a történettudományban kedvezőek a folyamatok. A szlovák történészek új, fiatal 
középnemzedékében ott vannak a valódi párbeszéd színvonalas képviselői; és bíztató 
Magyarországon is ez a generáció, kapcsolataink kutatását tekintve pedig elsősorban a 
Pázmány Egyetem ifjú gárdája. A tömegtájékoztatásról ezt nem lehet sem itt, sem ott 
elmondani. Magyarországon számos nagyképű, lekezelő cikk látott napvilágot Szlovákiáról, 
mondhatni, eszmei vagy politikai hovatartozástól függetlenül. Odafönt pedig gyakran lehet 
olvasni Magyarországról sérelmi indíttatású, nacionalista ízű cikkeket. Akár az itteni, akár az 
ottani tömegtájékoztatást nézzük, néha úgy érzi az ember, mintha két különböző glóbuszon 
élnénk. 

Ekkora országok számára kulcsfontosságú kérdés, miképpen formálódik képük a nemzetközi 
nyilvánosság fórumain. Jámbor óhajként azzal a kívánsággal zárom fejtegetéseimet, hogy 
magyarok és szlovákok képe látsszék előnyösebben a nagyvilág előtt. Ebben pedig 
meggyőződésem szerint sokat segítene, ha közép-európaiságunk nagyobb hangsúlyt kapna 
ezeken a képeken. Akarjuk vagy nem, ez az úgynevezett nagy világ sokkal inkább hasonlónak 
gondol bennünket, mint ahogy mi egymást. Lehet, hogy nekik van igazuk. 
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Anton Hykisch: Csöndesen és közelebb 
 

 

2016 júniusában jelent meg Anton Hykisch szlovák író és diplomata írása, ami remélhetőleg új 
lendületet, értelmet és célt, valójában történelmi feladatot ad a szlovák-magyar 
párbeszédnek. 

Csöndesen zajlik, észrevétlenül, senki sem beszél róla, de valami mégis változik. 

Nemrégiben részt vettem Pozsonyban a Magyar Intézet két rendezvényén, ahol olyan kultúrák 
képviselői ültek, akik eleddig nem igen kommunikáltak egymással. A szervezők egy magyar 
egyetemi tanárt és engem hívtak meg az eszmecserére Közép-Európa sorsáról és jövőjéről. A 
párbeszéd úgymond semleges területen, a Quo vadis nevű keresztény központban zajlott 
Pozsony belvárosában. Kiss Gy. Csaba professzor Varsóból érkezett, mivel gyakorta repül 
Lengyelországba egyetemi előadásaira. Sokat beszélgettünk Európa kisebb és egészen kicsi 
népeinek különös közös térségéről. Kanadai diplomáciai szolgálatom alatt az ottani 
minisztérium Central und Eastern Europe  vagyis egy ilyen elnevezésű szakosztályába utalta 
kapcsolatait a posztkommunista európai államokkal és államocskákkal, amelyekről a kanadai 
vagy amerikai polgárnak sejtelme sincs, tehát valamennyit egy kalap alá véve — az ismeretlen 
Keletként kezelték. 

Akkor az Atlanti óceánon túl megértettem, mit jelent nem csupán európainak, hanem 
sajátosan közép-európainak is lenni. Sok fáradságomba került — cseh, magyar, lengyel 
kollégáimnak is — mire megmagyaráztuk az észak-amerikaiaknak, hogy bár keletre vagyunk a 
“vasfüggönytől”, mi mégsem vagyunk Eastern, nem vagyunk keletiek. Furcsa alakzat vagyunk 
mi a vén Európa keleti-délkeleti gyepűjén: az igazi Európa úgymond előretolt bástyája. A 
nyugat-európai civilizáció és kultúra valamiféle legkeletibb metszete. Egy alkalommal képeken 
bemutattam kanadai partneremnek a Szepesség, Eperjes, Kassa templomait. Lám csak, ezek 
Európa legszélső gótikus pártás oromzatai. Tőlünk keletre már hagymatornyok vannak, 
egészen más kultúra. Nem tudom, azóta-e, de tény, hogy átszervezték a kanadai 
minisztériumot, és a mi országaink már a Central Europe ügyosztályhoz tartoznak. 

Közép-Európa — hogy a lengyelek ne nehezteljenek — Európa közepes nagyságú és kis 
nemzeteinek elegye a minden szempontból bölcs és fejlett Nyugat és az ismeretlen Kelet 
mezsgyéjén. Mint minden gyepű, ez a térség is sokat kiállt hatalmasabb szomszédaitól. 

Nagy-Morávia korában Nyugatról a Frank birodalom, Keletről Bizánc akarta megkaparintani. 
A térség népei kénytelenek voltak egyesülni, hogy közösen ellenálljanak a hódítóknak. Inkább 
kényszer-egyesülés volt ez, mint szövetség, így nemzetek fölötti alakulatok is keletkeztek. 
Amolyan regionális nagyhatalom-félék. Rövid ideig ez lehetett Nagy-Morávia. Aztán az egész 
középkoron át a Magyar Királyság. Az ottani etnikumok vagy nemzetek ellenálltak az idegen 
kultúrák csapásainak. Emlékezzünk csak a keleti mongol betörésre és az oszmánra délkeletről. 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/hykischanton.jpg
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/hykischanton.jpg
https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/hykischanton.jpg
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1526-ban a mohácsi csata után Magyaroroszág mint politikai és katonai erő széthullott. 
Érkeztek a Habsburgok, és századokon át idegen zsoldosok segítségével is tényleges harcot 
kezdtek az idegen (iszlám) invázióval. Végül az oszmánokat kiszorították Közép-Európából. A 
parancsnokok ők voltak, de a sorkatonák osztrákok, szlovákok, magyarok, horvátok, szlovének, 
szerbek… A mi őseink. Közép- Európaiak. 

 

Eger ostroma 

Ezen a gyorsított történelmi kiránduláson végigfutottunk a magyar professzorral, Kiss Gy. 
Csabával folytatott beszélgetésünkben is. Időnként különböztünk, néha nem egyeztünk. Más-
más nézőpontból a tények is másnak látszanak. Abban viszont megegyeztünk, hogy népeink a 
történelem során Nyugat-Európát védelmezték. Amikor Franciaországban katedrálisok 
épültek Chartrès-ban vagy éppen a párizsi Notre Dame — bennünket a tatárjárás tizedelt. 

A közép-európai nemzeteknek van még egy másik értékes devizája is. Nemzeteinknek a 20. 
század történetében két totalitárius rendszert kellett elszenvedniük. Az átlag francia, belga, 
olasz —  a britekről vagy a svédekről nem is szólva — csak igen rövid ideig tapasztalta meg a 
náci vagy fasiszta uralmat. A mi nemzeteink a fasiszta zsarnokságon kívül hosszú évtizedekig 
szenvedték a szovjethatalom diktatúrája alatt a kommunista rendszert. Ez a kétszeres 
történelmi tapasztalat nagy, közös és felbecsülhetetlen. 

A Nyugat napjainkban ma azért bírálja Közép-Európa államait, mert más elképzeléseink 
vannak az európai identitás és a kultúra megőrzéséről. Nem vagyunk hajlandók elhinni más 
kultúrák beözönlő millióinak ártalmatlanságát, békés szándékait. Minket bizony a történelem 
óvatosságra, indokolt bizalmatlanságra tanított. Ebben a felfogásban közösen osztozunk, 
tekintet nélkül arra, hogy lengyelek, szlovákok, csehek vagy magyarok vagyunk. 

A gondolkodás változása, az értelmezés lassan történik és csöndesen. De itt van. 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/egerostroma-1.jpg
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 * 

Käfer István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, ahogy magát nevezi, 
elkötelezett hungaro-szlovakológus. Még a valódi kommunizmus alatt ismerkedtünk meg, 
amikor egy szervezett kiránduláson kívül sikerült eljutnunk Esztergomba, Budapestre, 
Pannonhalmára. Nem fordította ugyan le MáriaTerézia- regényemet, mert nem tetszett neki 
az én Kollár Ádám Ferencem lelkesedése a régi szlovák uralkodók koronázásáról. Ezért 
nehezteljek rá? Dehogy. Bevallottuk egymásnak, hogy hívő keresztények vagyunk, és ez 
összekötött bennünket. A nálam egy-két évvel fiatalabb nyolcvanas István a mi életkorunkban 
ugyancsak szokatlanul megszállottan, állandóan keresi és értelmezi mindazt, ami hosszú közös 
történelmünkben a szlovákokat és a magyarokat összeköti. Elmentem az előadására a 
pozsonyi Prímáspalotában. 

Éppen most fejezem be történelmi regényemet II. József császár életéről. Nem hiányzik a 
regényből Jozef Ignác Bajza, az első szlovák regény írója és természetesen Anton Bernolák 
sem. József császár kétszer is ellátogatott a pozsonyi Várban a generális szemináriumba, ahol 
többnyire szlovák kispapok tanultak. Azért ment oda, hogy ellenőrizze, miként teljesítik 
utasításait a klerikusok a nemzeti nyelvű pasztorációra készülve, érdekelte az ellátásuk, meg 
az is, kijárnak-e sétálni a városba. Sokan csoportosulnak a fiatal Bernolák körül, Fándly, 
Palkovič, sőt még Rudnay Sándor is, akiből esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása és 
bíboros lett. Írás közben segített Käfer István tanulmánya Rudnayról, arról az emberről, akit 
két nemzet — a szlovák és a magyar — tekint sajátjának. 

Sok ilyen “közös” személyiségünk van a történelemben. Abban az időben a tudósok 
megértették egymást. Először latinul. A magyarok — pontosabban a magyar mágnások — nem 
lelkesedtek II. Józsefért, elvetették a németet mint kommunikációs nyelvet. Fél évvel József 
halála után a budai, majd pozsonyi országgyűlés XVI. cikkelyével a magyar nyelvet helyezték 
előtérbe a középiskolákban és az egyetemeken. A latint dacból meghagyták a hivatali 
adminisztráció nyelvének. A nemzeti nyelvekért való lelkesedés után a következő két 
évszázadban a magyar, a szlovák, a román, a szerb nyelv útjai különváltak. Mivel németül és 
magyarul kellett tudni, a közép-európai nemzetek közötti viták is nem kívánatos, sőt 
kényszerített nyelven folytak. 

Ma mindannyian szabadok vagyunk. Azok a kis nemzetek, amelyeknek a középkortól egészen 
az 1918-20-as párizsi békeszerződésekig nem volt államiságuk (a baltikumi lettek, észtek, a 
szlovének és a szlovákok) a nem éppen hízelgő “nem történelmi nemzet” tudományos 
minősítést kapták. Hálásnak kellett lennünk más és nagyobb szomszédunknak, hogy kegyesen 
befogadott minket államába. És mostanra — 1989 után — ezek a furcsa, látszat-szövetségi 
kötelékek szétszakadtak– láss csodát! — 23 új önálló állam került Európa térképére. 

Most úgymond formálisan szabadok vagyunk. Mindannyiunknak megvan a maga állama. Mint 
egyenlők tárgyalunk. Szinte egymást taposva betódultunk az integrált Európába. Nem nézve 
se jobbra, se balra. 

És mégiscsak léteznek itt művelt emberek, írók, tudósok, egyetemi tanárok. Időnként 
találkoznak. Méregetik egymást. Felszínes történelmi felfogással, mindegyik a saját fészkéből, 
a saját fényképező masinájával, ugyancsak kevés közösségtudattal. Mert hisz mennyi történés, 
sérelem, jogtalanság választ el egymástól. Formálisan már az Európai Unió tagjai vagyunk. 
Őszinte kézfogásnak, felejtésnek azonban se híre se hamva. 
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Ó, a nyelvek! Mindkét magyar professzorral megállapítottuk, hogy a fiatalság, Európa 
reménysége mindenekelőtt angolul érintkezik. A fiatal szlovák férfi vagy nő a magyar nővel 
vagy férfival angolul beszél, sőt énekel is. Úristen! Hová lett az ezeréves együttélés? 
(Emlékezzünk a mi Hlinkánk mondására 1918 októberében: “Ezeréves házasságunk a 
magyarokkal nem sikerült, el kell válnunk.”) 

Persze, nehéz rábírni a fiatalokat szomszédaik nyelvének tanulására. A ma latinja az angol. 
Csakhogy sok mindent elveszítünk, ha nem ismerjük egymást alaposabban. 

Egy szlovák történész a minap joggal jegyzete meg, hogy abszurd dolog Szlovákia történetéről 
írni magyar nyelvtudás nélkül. A magyar professzoroktól megtudtam, hogy akad 
Magyarországon egy fiatal történész, ami megtanult szlovákul és érdekes könyvet írt Štúrról. 
Mehetünk az angollal társasutazásra, dzsesszkoncertekre, vacsorára. De nem szabadna más 
nemzetekről írnunk azok nyelvének tudása nélkül, hogy hozzáértően tájékoztathassuk 
közvéleményünket. Aki attól tart, hogy az “ellenfél” nyelvének tudásával identitását veszti, az 
ugyancsak kevés ismerettel rendelkezik. És árt saját magának. 

Ezért hasznosak a magyar professzorok is, akik időnként Szlovákiába látogatnak. És tudnak 
szlovákul. 

* 

Már több mint két évszázada marakodunk. Nem csak szlovákok és magyarok. A környéken 
valamennyien. Mindenkinek van szemrehányni valója. Kezdetben úgy tűnt, hogy kölcsönösen 
marakodunk, mert az egyik elnyomó volt, a másik elnyomott. Az egyik agresszor, a másik 
áldozat. És fordítva. Nemrégiben — talán még ma is — szellemességnek tartották, ha 
morgolódunk, gúnyolódunk a másik rovására. Akad még elég alkalmas téma a történelmi 
leltárban. 

Most mindannyiunknak megvan a maga állama. Legalább a mi “közép-kelet” Európánkban. 
Mindannyian elégedettek lehetnénk, és nem kellene szurkálni egymást. Ugyan már! Az utóbbi 
húsz évben nem csak a szlovákok és a magyarok méregetik egymást, hanem a magyarok és a 
románok, a horvátok és a szerbek, a ruszinok és az ukránok … Meg a magyarok, meg az 
osztrákok is (Burgenland! A magyar Esterházyak fizették a szerencsétlen Haydnt, hogy a 
kismartoni palotában koncertezzen, ami ma Eisenstadt). A horvátok és a szlovénok egy 
darabka adriai partszakaszon marakodnak. 

Diplomata-működésem idejéből emlékszem, amikor a Szlovák Köztársaság minden 
szomszédjával vitázott: Ausztriával (jegyzékek), Csehországgal (vagyonmegosztás), Ukrajnával 
(a ruszinok), Lengyelországgal (a szlovák kisebbség), Magyarországgal (Jeszenszky Géza…). 
Létezhet így okos politizálás? Ezt én Kanadában valóban nehezen értettem. Külön gyűlölködve 
vagy irigykedve néztük Lengyelországot, Csehországot, Magyarországot, mert élvezték a 
nyugati hatalmak kegyeit, és felvették őket a NATO-ba, minket meg kihagytak… Fura idők 
voltak! 

Az önállóság, akár az állami, akár a kulturális, nem azt jelenti, hogy felűről, lenézve tekintsünk 
minden körülöttünk lévőre. Az önállóságra is meg kell érni, le kell tenni a felnőttség vizsgáját. 
A másik tisztelete a régebbiekre, a tapasztaltabbakra vonatkozik. Nekik is meg kell szokniuk a 
“történelem nélküli” nemzeteket és új államokat (Csak az érdekesség kedvéért: Közép-Európa 
államai közül csak Szlovénia és Szlovákia volt képes az új európai valuta elfogadására, és 
gazdaságilag sikeresebben működnek, mint számos szomszédjuk). 
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Az önállóság nem üdvözít, ha nem tudjuk, hová tartozunk, kivel kell együtt tartanunk és miktől 
kell óvakodnunk. Nem engedhetjük, hogy kisszerű politikai játékszerré váljunk. Figyelnünk kell 
környékünkre és magunkra. 

* 

Már több mint negyedszázad telt el 1989 nagy szakadása óta. Új nemzedék cseperedett fel. A 
mi kötelességünk élet-és történelmi tapasztalataink átadása. A mi szemléletünk is változik. 
Dinamikus világban élünk, a változások tempója idegesítő, az információ-özön inkább letaglóz, 
mint tájékozódáshoz segít. Megmarad viszont az egészséges ész, a gének jelzései, a történelmi 
tapasztalat. Magamon látom, miként revideálom néhány véleményemet, miként látok sok 
mindent másképp, mint húsz évvel ezelőtt. Új fenyegetések jelennek meg. Némelyiket 
sejtettük, másokat nem is feltételeztük. Európa, amelybe beléptünk, már más Európa. Éppen 
a kultúra embereinek lehetne jobb szimata a körülöttünk történő változásokkal kapcsolatban. 
Olyan hónapok és évek következnek, amikre nem számítottunk. Bizonyára helyes a globális 
fenyegetések figyelemmel kísérése, az éghajlati változások, meg a fogyatkozó források. 
Csakhogy ez a leltár nem vakíthat el. 

Európa, tulajdonképpen az egész euro-amerikai civilizáció van veszélyben. Olyan stádiumba 
jutott, amikor önmagát tagadja, a saját alapelveit adja fel. A gyökerek gyengülése más 
civilizációk támadásának fokozódásához vezet. 

És éppen itt kell feltenni a kérdést, mint európainak, minden magyarnak, szlováknak, csehnek: 
milyen állapotban van Európa? Ki ma az európai társadalom szóvivője, mint egykor alapítói. 
Olyan személyiségek, mint Churchill, Schuman, Adenauer, de Gaspari, de Gaulle… 
valamennyien az európai civilizáció alapjai, a keresztény kultúra mély elkötelezettségű 
államférfiai. Miként szállnak szembe az Európai Unió mai élemberei a második világháború 
vége óta keletkezett legnagyobb válsággal? 

Éppen most csatlakozik a játékhoz minden gondolkodó szlovák, magyar, lengyel, cseh. Közép-
Európa beszáll a játékba. Európának ez a része ma nem ért egyet a nyugat-európai országok 
vezetőinek könnyelmű álláspontjával, akik feladják az európai identitást. A piaci jólét 
megőrzésére törekedve a hamis humanitás nevében hozzájárulnak migránsok millióinak 
importjához a világ más részeiből. 

Elérkezett az együttműködés ideje a szomszédok között. A történelmi tanulságok ideje. Nem 
felszakítani régi sebeket. Ismét közeledni egymáshoz. Bizalommal. Együttműködni. 

Persze, ezek szép szavak. Megvalósításuk nehéz. Senki sem olyan naiv, hogy elhiggye: a 
szlovákok és a magyarok egyik napról a másikra egymás nyakába borulnak és a meghatottság 
könnyei között mindet elfelejtenek. Az első szabadon választott parlament képviselőjeként 
megéltem ilyen látványos megbékélési kísérleteket. František Mikloško, a Szlovák Nemzeti 
Tanács akkori elnöke kezdeményezett szlovák beismerést a holokauszt szlovákiai áldozataival 
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Migránsok vonulnak Szlovéniában 

kapcsolatban. Ezután következett a deklaráció a szlovákiai németek kitelepítésének 
problémájáról. Magam fogalmaztam a szöveget, amit a parlament 1991. februárjában 
megszavazott. A békemaratonnak valamiféle szlovák-magyar megbékélésként kellett volna 
folytatódnia. 1992-ben elutaztunk Budapestre, de az első (és egyetlen) találkozó során a 
magyar parlament küldöttségével kiderült, hogy látványos megbékélés nem képzelhető el. Új 
választások jöttek, új parlamentek, és a dolog elaludt. 

* 

Közép-Európában nincsenek teátrális kibékülések, és nem is lesznek. 

A világ mozgása azonban megállíthatatlan. A történelem is, meg a politika is megelőzött 
bennünket. 

Még az úgynevezett V-4, a Visegrádi Négyek is hirtelen szemet szúrt Brüsszelnek, pedig 
gyermeteg köteléknek, diplomáciai játéknak, sava-borsa nélküli udvariassági találkozóknak, 
tessék-lássék miniszteri és államelnöki protokollnak indult. Immár probléma lett a messzi 
Brüsszel hangadóinak. A négy eltérő politikai színezetű ország váratlanul összetartott. 
Magyarországnak már néhány éve szilárd jobboldali kormánya van. Lengyelország a legutóbbi 
választáson szintén elutasította a liberális nézeteket, és konzervatív módon a nyugat-európai 
ízlést választotta. Csehországnak balközép kormánya van, de mind a jelenlegi, mind az exelnök 
Klaus igen világosan a brüsszeli központtal ellentétesen nyilatkozott. És Szlovákiának a 
különböző sirámok ellenére ma jobbközép koalíciója van, ahol — világ csodájára — egy 
mérsékelt szlovák nemzeti párt és egy mérsékelt magyar-szlovák párt ül egymás mellett. 
Mindezt elkeseredés és fenyegetőzések, gúnyolódások és sértegetések kísérik. De a tény 
visszavonhatatlan. 

Kedves szlovák, magyar, cseh értelmiség, a politika lehagyott bennünket. A Facebookon 
esküdt szlovák szupernemzetiek küldözgetik egymásnak és cserélgetik Orbán Viktor legújabb 
beszédeit. Egyszerre megállapítottuk, hogy létezik Európában egy politikus (magyar nemzeti 
tájékozódású), aki kertelés nélkül kimondja azt, amit emberek milliói gondolnak nem csak 
Magyarországon, hanem Pozsonyban, Kassán, Prágában vagy Krakkóban is. Keringenek az 
egykori exelnök Klaus euroszkeptikus cseh nyilatkozatai is, amelyekben hasonlóképpen 
vélekedik Európa fenyegetettségéről, mint a magyar Orbán vagy a lengyel elnök Varsóban. És 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/migransok_szlovenia-640x426.jpg
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a kvóta elleni panaszt nemcsak a szlovák miniszterelnök nyújtja be, hanem a magyar is — pedig 
politikailag más táborból valók. 

A napi politika lehagyott bennünket. 

A történelmi tapasztalat lehagyott bennünket. Háromszázötven évig voltunk szomszédok a 
testvéri Oszmán Birodalommal. Népdalok, mesék, legendák tanúskodnak erről, meg iszlám 
parancsnokok gúnyos fenyegető levelei városainknak. Őseink két világ, két civilizáció határán 
áldozták életüket. Selmeci elődeim inkább lerombolták a város fölötti plébániatemplom 
gótikus íveit, erőddé építették a török ellen. Az oszmánok soha nem foglalták el Selmecet. És 
— hála a lengyel seregnek — Bécset sem. 

Milyen érvekre van még szükségünk? 

Lehet, hogy a mai nyugat-európai polgárnak nem kell az antik, a görög-római hagyomány, sem 
a kereszténység, sem a felfedezők bátorsága, sem a bizalom az egészséges észben s a 
szüntelen haladásban. Annyira közönyös, annyira a mai napnak élő, hogy csak az olcsó 
munkaerő érdekli, és idegesíti gyermeksírás. Nem viseli el és nem akar saját gyermeket. Azok 
kényelmetlenek. Inkább szemez migráns gyermekek szemecskéivel a hatásvadász televíziós 
híradókban. Szívesen eljátssza a szexet, képtelen a szenvedés elviselésére és eutanáziával 
készségesen megszabadul a fájdalomtól. Megunta saját magát, a szexet, a származását, a 
hazáját. Csupa unalom. Sartre boldog lenne. Harcolni valamiért — totális értelmetlenség. 
Feladja. Olvassuk csak Houellebecq-et. 

Ámde Európában, annak a keleti felében akadnak fura közép-európaiak, kissé elmaradottak, 
tán nem a saját hibájukból, bár ki tudja. Némelyek — nem mindannyian — hisznek ősi 
babonákban, valamiképpen hordozzák magukban, átadják nemzedékről nemzedékre. Az 
irodalmuk is ilyen fura, gyakran fordul a múltba. Vannak még olyanok, aki ideálokat, 
példaképeket keresnek. 

A kevésbé ismert szlovákok és az ismertebb magyarok. De valamennyi egy fajtából. Semmiféle 
multi-kulti. Ki tudja, mire lesznek még képesek? 

Sejtem, hogy mire. Még nem vesztették el egészséges, úgymond paraszti eszüket. Nem várják 
az üdvösséget sem az óceánon túlról, sem Brüsszelből. Még képesek a megbékélésre. Nem is. 
Elég, ha egymás mellett fognak élni és nem acsarkodnak. Köszönnek. Néha mosolyognak. Csak 
úgy természetesen, emberségesen. Kezet fognak. Persze, mindketten. 

Aztán az ajtóhoz mennek. Biztonságban érzik majd magukat a nem kívánt látogatókkal 
szemben. 

Csöndesen és közelebb. 

Ennek az ideje van érkezőben. 
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Surján László: Keserű gyümölcs 
 

 

 

Ha a megbékélés a téma, a szlovákok sérelmeit valaki biztosan rágalomnak minősíti. A rajtunk 
esett sérelmeket viszont sokan a maguk bőrén tapasztalták. Ez pedig nem ágyaz meg a 
megbékélés gondolatának. 

Nem kettős mérce ez, hanem hiányos ismeret. Az emberi természet hajlik arra, hogy a maga 
hibáit kisebbítse, elfeledje, a sérelmeket pedig napirenden tartsa. Grünwald Bélát olvasva 
mindenkinek rá kell döbbennie, hogy a magyarosításról szóló vádak sajnos igazak. Mondhatjuk 
persze, hogy Grünwald nem tudta keresztülvinni az akaratát, hogy kétszer is pártot váltott, 
mert nem kapott elég támogatást. Ablonczy Balázs szerint Grünwald élete politikai és 
tudományos szempontból is kudarcos, s talán öngyilkossága is e kudarcokra vezethető vissza. 
De Grünwald csak elérte a Matica betiltását, és azt is, hogy a három úgymond pánszláv eszmét 
terjesztő gimnáziumot bezárták. Utolsó pártjának elnöke egyébként az az Apponyi Albert volt, 
aki közoktatási miniszterként talán épp az ő eszméi nyomán lett a magyarosítás élharcosa. 

Grünwald Béla  elgondolásaitól manapság elhatárolódhatunk, de törekvéseinek ismerete 
nélkül a szlovák magyar kapcsolatok problémáit aligha érthetjük meg. Mi ugyan többé-
kevésbé elfeledtük őt, a gond az, hogy a szlovákok nem. Sőt, mintha ugyanaz történne most 
is, csak épp a szerepek cserélődtek fel. Mi kérjük, amit akkor ők kértek, ők nem adják, amit 
akkor mi nem adtunk. 

Van azonban egy nagy különbség. A „grünwaldizmus” akkoriban európai jelenség volt. Az 
egységes nemzetállamok kialakításának időszaka. Ma nemzetközi egyezmények egész sora 
próbálja védeni a kisebbségeket, köztük a nemzeti kisebbségeket is. El lehet, sőt el is kell ítélni 
az akkori grünwaldizmust, de el kell ismerni: megfelelt korszellemnek. Akkor lehetett nyíltan 
meghirdetni, sőt meg is valósítani egy erős magyarosítást, ma egy nemzeti kisebbség 
felszámolására való törekvés elfogadhatatlan. Grünwald mai tanítványai manapság kifinomult 
módszerekkel dolgoznak, rejtett, közvetett hatásokkal törekednek a valódi nemzetállam 
kialakítására. De ettől a népírtás még népírtás marad. Ismeretes a bibliai mondás: 
gyümölcseikről ismeritek meg őket. Szomszédaink mai kisebbségvédő politikája sajnos csak 
keserű gyümölcsöket hoz: mindenütt csökken a magyar jelenlét. Szlovákiában, de a többi 
utódállamban is. 

Ez azonban nemcsak a Trianon utáni államoknak, hanem a mi grünwaldizmusunknak is a 
keserű gyümölcse. 
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Surján László: Dévény, szeressük együtt 
 

 

Idén tíz éve, hogy magyarul is megjelent Gabriela Kiliánová tanulmánya Dévényről. A szerző 
azt mutatta be, milyen jelképes üzenetet hordoz ez a Morva és Duna összefolyásánál álló 
határvár. 

Hosszú, alapos írás, és persze szlovák szemmel elemezi a kérdést. Éppen ez az értéke 
számunkra, hiszen egymás megértéséhez elengedhetetlen 
megértenünk, hogyan gondolkodik, mit érez a másik. 

Többször jártam Dévénynél. Láttam a leeresztett vasfüggönyt, 
szívszorító érzés volt nézni a határnál emelkedő őrtornyokat, a 
bennük kuksoló, megkockáztatom, unatkozó, katonákat. Később 
láttam a kirándulóhellyé alakult települést, megcsodáltam a 
sziklára épült várfalakat, őrtornyot, a vasfüggöny emlékművét. Mit 
sem tudtam Cirillről és Metódról, Štúr titkos kirándulásáról, a 
millenniumi szoborról és annak 1921-ben történt felrobbantásáról. 
Gabriela Kiliánová mindezt ismerteti,  ajánlom is mindenkinek az 
elolvasását. Épp ezért nem is próbálkozom a cikk ismertetésével. 
Csak egy utalást teszek arra, hogy mi magyarok mit érzünk Dévény 
kapcsán és vitába szállok azzal egy gondolattal, ami reményeim 
szerint Kiliánová cikkében téves. 

 

Lehet, hogy csak magamból indulok ki, és nem általános, de Dévény kapcsán nekem mindig 
Ady jut eszembe, aki ugyan Verecke híres útján jött, de Dévénynél akart betörni az új időknek 
új dalaival. Persze a gondolat nem áll meg Adynál. Ott bujkál benne a trianonos keserűség, 
Dévénynél nem érkezel haza és Verecke is oda már. 

De az öncélú kesergésnek nincs értelme. Egészen másképp éltem meg Dévényt az ötvenes 
évek végén, az őrtornyos világban és most, Schengen után. Nem zavart az idegen szó, 
kedvemre volt az árus igyekezete, hogy a nyelvi nehézségek ellenére csak megegyezzünk a 
vásárlásban. Sikerült. Mosolyogtunk. Valamiképp otthon voltam. Vajon sértettem ezzel 
valakit? 

Ezzel a kérdéssel el is jutottunk a megvitatandó ponthoz. Kiliánová azt írja: „Két nép nem 
képes egyszerre birtokolni ugyanazt a helyet, legtöbbször megpróbálják egymást 
kölcsönösen kiszorítani és a helyet maguknak megszerezni.”   

 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/devenyi-var-10.jpg
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Ha a birtokolni szót nagyon szűken értelmezzük, akkor alighanem igaza van a szerzőnek. De 
minden jogállamban az efféle közterületek birtoklásának adottak a szabályai. A hely súlyának 
megfelelően állami szervek kezében van, vagy épp a helyi közigazgatás rendelkezhet. Egy 

biztos: egy eperjesi polgár ugyanúgy nem 
szólhat bele abba, hogy például szabad-e 
körhintát felállítani az autóparkoló 
mellett, mint egy budapesti. Ezért a 
birtoklásnak ezzel a szűkkeblű 
értelmezésével nem is foglalkozom. A 
kérdés az: magáénak érzi-e, vagy más 
szóval magához közelállónak érzi-e 
Dévényt a szlovák ember. Kiliánová 
cikkéből kiderül, hogy koronként változó 
mértékben, de igen. Ha ezt tényként 
elfogadom, jön a következő érzés: 
magához közelállónak érzi-e a várat a 
magyar ember? A saját példámból 
kiindulva igen. És akkor jön a kérdések 
kérdése: üti-e egymást ez a két érzés? Fáj-
e a szlováknak, hogy nekem is jó felnézni a 
várra? Fáj-e a magyarnak, hogy a 
szlovák ember a történelem ködéből 
kiemelkedő egyik csomósodási pontot 
látja Dévényben, hatalmi központot, a 
kereszténységet elhozó Cirill és Metód 
bázisát. Kiliánová úgy látja igen: csak az 
egyikünké lehet a „birtok”. Vele szemben 
én azt remélem, hogy megáll egymás 
mellett a két érzés. A művészet terén fel 
sem merülhet egy ilyen kisajátítás. 
Mindenki tudja, hogy Shakespeare angol 
volt, de ettől még mindannyian 
megnézzük a drámáit, élvezzük a 
szonettjeit, s az angolok nem lesznek ettől 
kevesebbek. Sőt, többek talán. 

 

Persze a párhuzamos „birtoklásnak” 
vannak feltételei. Ha mi a kellően 

alátámasztott szláv jelenlétet kétségbe vonjuk, ha a szlovákok letagadják a magyar időket, 
akkor baj van.  De egyikünknek sem kötelező szűkkeblűnek lenni. Elférhetünk egymás mellett 
a Nap alatt. 

Dévényt egyéként Napóleon seregei robbantották fel. Még az osztrákokra sem haragudhatunk 
hát a romok miatt.  Szeretik a szlovákok Dévényt? Szeressék. Szeretik a magyarok Dévényt? 
Szeressék. Szeressük együtt. Talán majd egymást is. 
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Szvorák Katalin: A megbékélés reményének morzsaszemei 
 

 

A Kairosz Kiadó A DAL VÁNDORA című interjúkötete Szvorák Katalin Kossuth díjas 
népdalénekes Simon Erikával történt beszélgetését teszi közkinccsé. Ez a cikk ebből közöl 
Szvorák Katalin által kiemelt részleteket. 

…aki a saját kultúráját tiszteli, becsüli, a másét nem tudja gyűlölni. A megbékélés nem lehet 
illúziókergetés… 

Valóban az egész életem zarándoklat, mely egyben múlthordozás, értékmentés, értékőrzés, 
de elsősorban jövőteremtés is! Vándorlásom elsődleges helyszíne az egykori Monarchia, ahol 
szívesen barangolok térben és időben, és ez nemcsak egy táj, nemcsak egy nemzet és a vele 
együtt élő szomszédok megismerését szolgálja, de szolgálja az emberek lelki gyógyítását, 
vigasztalását, a belső béke meglelését, melyhez sok-sok alázatra van szükség… 

Nagyon emlékezetes a Kőfaragókkal tartott “Monarchia-nosztalgiás” koncertem a Bécsi 
Zeneakadémián, amit K.U.K. rivalgás követett. Emlékezetes visszagondolni a Mnozil 
Kávéházra, ahol az asztalokon széki hétlépésest táncoltak a zeneakadémiai tanárok. Ez még a 
“Csámborgós” korszakban volt… 

Jó pár éve volt a Visegrádi Négyek tiszteletére koncertem, négy ország tizenhét muzsikusával, 
négy nyelv dallampárhuzamaival a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Szinte minden reklám és 
folytatás nélkül. Pedig lengyel testvéreink nagyon szerették volna, ha a visegrádi országok 
hivatalos eseményeit ez a koncert kísérné… 

Gyermek- és ifjúkorom minden ünnepségén felhangzott a “Hol a hazám…” kezdetű “Kde 
domov můj” és a “Nad Tatrou”, vagyis a cseh és a szlovák himnusz. A szlovák himnusz 
dallamához egyébként hasonlít egy Bartók Béla által gyűjtött „Azt mondják, nem adnak engem 
galambomnak” kezdetű népdalunk… 

Nemcsak a magyarság-érzés mélysége, de a Kárpát-medenceiség eszménye is felvillant 
gondolataimban, mert „közép-európás” lemezsorozatom kapcsán éppen Mádl Ferenc írta 
nekem:  ”…a  közép-európai zenék világa csak tovább erősíti bennem azt az érzést, melyet 
Illyés Gyula úgy fogalmazott meg, hogy e térség népeinek ’egy a tűzhelyük’”… 

Régi kő-sár-vályog házunk ablakaiból egy saját világra nézek, az egész Duna-tájra… 

Egyébként ide kívánkoznak ismét Ralph Waldo Emerson sorai: „Beutazhatjuk az egész világot, 
hogy megtaláljuk a szépséget, de magunkban kell azt hordoznunk, különben sosem fogunk 
rálelni.” Szívemet mindig jobban megdobbantják a közeli csodák: Nógrád lankás hegyei, a 
Tátra, a Fátra, a lelkemnek nagyon kedves Sáros és Szepesség, a Felső Tisza-vidék, a Vereckei 
hágó, a Radnai-, a Fogarasi havasok, a Hargita és Gyimes, ahol annyira keservesen szólnak az 
énekek. Erről jut eszembe a rozsnyói Krausz Tivadar egyik költeménye: 
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Hegy vagyok, van mit megmásznom. 
Tenger vagyok, így hát úsznom kell. 
Vakító nap vagyok, hunyorogva nézek tükörbe. 
Éhes kenyér vagyok, aki felzabálja önmagát. 
Magyar vagyok. Na, most mit csináljak?… 

Magyarországra kerülve, az 1970-es évek vége felé egészen más optikán keresztül láttam a 
saját világomat, hiszen odaát „magyarka” voltam, a csallóközi magyaroknak a „korcs” nyelvet 
beszélő palóc, Magyarországon pedig, hol szlovák, hol cseh lány, olykor csehszlovák, – még az 
elit Eötvös kollégiumban is… 

Nehéz, de szép évek voltak ezek, dupla-kisebbségiként, palóc-magyarként, falusiként-
vidékiként Csehszlovákiából átkerülni az anyaország „vízfejébe”… 

Párom „kassai polgár”, s ha ránk köszön egy-egy idős néni, bácsi, szlovákul mi is “Daj Bozse 
dobrí gyennyel” válaszolunk neki… 

A szentlászlói maradék szlovákság, akárcsak a jelenlegi Magyarország nemzetiségei, nem 
említhetők egy lapon a határon túlra szakadt magyarsággal, mert itt az anyaországban egy, 
majd két nemzedék kimaradásával, természetes módon történt elmagyarosodásával, egyfajta 
torzult nemzeti öntudat teremtődött. Talán csak Méhkeréken labdáznak és babáznak az 
apróságok iskolába kerülésükig kizárólag román nyelven. Egy nemzetiséghez való tartozást 
legjobban bizonyítja a számolás és az álmodás nyelve. Lélekben legbelül én is vallom, hogy a 
demokrácia archimédeszi pontja a nemzetiségi kérdés… 

A hatalomgyakorlók kártyajátékában adu ászok a nemzetiségek. Az egykori „Magyarhonban”, 
azaz Uhorsko-ban, szinte kizárólag a felekezeti hovatartozás jelentette az elsődleges 
önmeghatározást. Még Csehszlovákiában, az őszi krumpli-brigádokon találkoztam Málinecen 
és Zelenén olyan szlovákokkal, akikben mélyen élt egyfajta kettős kötődés, amikor is 
kijelentették, hogy „ja som slovák, ale uher”, azaz szlovák vagyok, de Nagy-Magyarországhoz 
tartozó. A „hungaricus” embertípust testesíti meg nekem a szlavista Käfer István, akivel lelki 
rokonságban érzem magam. Ezt az embertípust a nyelvi és kulturális sokszínűsége többfelé is 
köthette, hiszen még száz éve Temesváron, Kassán, Aradon, vagy Pozsonyban három-négy 
nyelven „rúgták a labdát”. Ez a nyitottság, sokszínűség szűnt meg a Monarchia szétesésével, 
majd a különböző árnyalatú nacionalista sáfárkodásoknak köszönhetően a többnyelvű, több 
kultúrához kötődő ember mára már fehér hollónak számít. Mindezen megállapítások 
hatványozottan érvényesek a Kárpát-medence népeire. Az elmúlt évtizedek, évszázadok 
bizonyítják, hogy minden ember részére létfontosságú az anyanyelvén elsajátított 
alapismeret. Már Comenius is megírta, hogy csak az anyanyelven elsajátított és megszerzett 
tudás az, ami a legmélyebben megmarad, elraktározódik az emlékezetünkben, s amire később 
építeni lehet…Különleges felfedezés volt számomra később megismerni óbudai lakótelepi 
lakásában Szomjas-Schiffert Györgyöt, aki felnyitotta a szemem a cseh, morva és szlovák 
közvetítéssel nyugatról érkező dallamok világára, a népzenei kölcsönhatásokra. Az ő egyik 
tanulmánya és Bartók indították el lelkemben a “dalvándorlást”… 

… Hollós Máté egyik lemezem ajánlásában pontosan rátapintott a lényegre: „A földgömböt 
forgatva kicsiny pont. Térképen ráközelítve: foltocska, hegyek gyűrűjében síkság zöldjével. 
Közigazgatási térképen mindez határokkal erezetten. A határok helye a térkép kiadási 
dátumától függ itt, Közép-Európában… 
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Egészen közel hajolva: a hazánk. A haza: táj, ember, nyelv, dal. Amit a nyelv elválaszt, a dal 
összeköti. Mert az ember vándorolt a tájon, s méh gyanánt porozta egyik kultúrával a másikat. 
Nevek mindenütt mindenfélék: az elvegyülést hirdetik… 

Szavakban sok az egymásra acsarkodás. A dal abból a mélységből szól, ahol egyek vagyunk: 
születésben, halálban, szerelemben, ünnepekben. 

Jó, hogy van Szvorák Katink, akit neve és nyelve többfelé köt, s akinek éneke híd. Nem gigászi 
híd kell ide, hisz a szakadék képzelt csupán. Elég egy palló, amelyen átsegít a túlsó partra. Ahol 
mi magunk vagyunk. 

Ha ő énekel, nyugodtan forgatom a földgömböt. A kicsiny pont harmóniája hallik…” 

 „Ez a világ kizárólag a keményebbeknek kedvez” – állapította meg nem is olyan régen Kovács 
Kati, így továbbra is megmaradok szájról-szájra terjedőnek és a „harmadik utasoknak” járó 
magányos, de boldog karantén elfogadójának… 

Ezeken az albumokon az egész Kárpát-medence olyan énekelt dallamai hallhatók, melyek a 
nemzetek közt vándoroltak. Gyermekként reszketve és dadogva beszéltem szlovákul, hiszen 
mindig rossz helyen használtam a visszaható „sa” szócskát és olykor a nemeket is 
összekevertem. Később, átkerülve Magyarországra, más optikán keresztül nagy hozadékká 
alakítottam a szlovák tudásom. Megszületett nyolc önálló albumom a Hungarotonnál. Ezeken 
a Kárpát-medence közös dallamait szólaltatom meg eredeti nyelveken. Nem régen a szlovák 
nyelvtörvényre a szlovák-magyar népdal-párhuzamos Vox Humana albummal reagáltam, 
melyet száz számozott példányban jelentettem meg, Schuster Rudolf Köztársasági Elnök 
ajánlásával, aki szerint: „Szvorák Katalin azon túl, hogy a népzene kedvelőinek egy különleges 
csemegét nyújt át, egy üzenetet is küld mindnyájunknak, milyennek kellene lennie a mi 
együttélésünknek… mert egymás kölcsönös megértése, a gyűlöletnélküliség mindannyiunk 
érdeke.”  A Vox Humanát eljuttattam a legfontosabb helyekre, de a visszhangtalansága a mai 
napig csöndet áraszt, akárcsak az általam felvállalt közép-európaiság. Sorsa kissé hasonlatos a 
szlovákok és magyarok közös történelméről írt Meghasadt a múlt kötethez, melyet szlovákul 
is megjelentettek. Nem kapott kellő publicitást az a nemrégen vetített kiváló dokumentumfilm 
sem, melyet Vladislava Plančíková rendezett. A filmből fájdalmasan érezhetjük, hogyan 
sodorta a nagy politika a kisembereket egy kafkai labirintusba. Egyébként a Felvidék-Horná 
zem című film záró perceit az én dalom színesíti… 

Nagy örömmel fogtam neki Varga Imre Tölgyfa-testvér című szlovák népköltési 
műfordításainak elénekléséhez, melyet szintén megjelentetnék lemezen…Lelki emberként 
élek, mert szinte kizárólag csak az ösztöneim diktálják a lépéseimet földi vándorutamon… 
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Surján László: Ruszin, magyar két jóbarát?  
 

 

 

Egy régi adoma szerint a legendás orvosprofesszor meggyőző előadásban bizonyította, hogy 
egy bizonyos betegség nem létezik. Történt, hogy egy szigorló orvos, aki hallotta a professzor 
előadását, másnap épp ezt a betegséget húzta a záróvizsgáján. Felolvasta a betegség nevét, 
majd így szólt: Hát van? A professzor elmosolyodott: Tegyük fel, mondta. 

Ha most a ruszinokról írok, kiteszem magam annak, hogy egy ukrán politikus megkérdezze: 
Hát vannak? A válaszom erre nem az, hogy tegyük fel, hanem az, hogy épp annyira, mint az 
ukránok. Moszkvából nézve ugyanis az ukrán is csak nyelvjárás. Kijevből nézve a ruszin az. 
Attól, hogy a ruszin nemzetté válás folyamata még korai stádiumban van, nem kellene a 
létüket is kétségbe vonni. A rokonság nem azonosság. 

A ruszinság történetével kapcsolatban lényegében több, egymáshoz gyakran kötődő s egyben 
önmagában is tagolt irányzat létezik, írja S. Benedek András. Ezek: 1. Őshonos elmélet; 2. Az 
Árpád magyarjaival, csatlakozó népként történő bejövetel; 3. Beköltözéses elmélet. Ma a 
magyar tudományosság oklevelek és történetkritikai szempontok alapján csak az utóbbit 
fogadja el. 

A kérdés lényege az, hogy milyen erős a politikai megrendelés, ami befolyásolja a 
véleményalkotást. Vannak, akik különös figyelmet fordítanak az ukrán/ruszin prioritás és 
kontinuitás elméleteire. S. Benedek szerint az őshonos elmélethez kapcsolódik a legtöbb 
tévhit, legenda és szándékos torzítás. Ezt ő egy semleges, vagy akár ellenérdekelt félnek, egy 
szentpétervári egyetemi tanárnak, Alekszej Petrovnak a szavaival támasztja alá: “Egy szegény, 
elnyomott nép értelmiségi osztályánál érthető és természetes az a vágy, hogy a múltban 
keressen vigasztalást… A kárpáti oroszok politikai története azonban csak illúzió, délibáb… Ez 
az álomkép azonban nemcsak hazug, de káros is. Káros, mert meddő munkára kárhoztatja a 
kutatókat, és káros, mert a múlt képzeletszülte hősei elfedik a kutatók szemei elől az igazi 
kárpáti orosz hőst, a kárpáti orosz népet.” 

Magam a Petrov idézettel csak részben értek egyet. Nem hiszem ugyanis, hogy az őshonos 
elmélet, vagy az Árpádhoz csatlakozó nép gondolata a ruszinság szegénységéből kinőtt vigasz 
volna. A magára büszke, ezeréves országát ünneplő magyar nép ellen szólt ez a teória, a 
területhez való történelmi jogot vonta kétségbe a legenda gyártás. A magyar olvasó számára 
a kárpáti orosz kifejezés zavaró lehet, de tudni kell, hogy magyarul is gyakran emlegették a 
ruszin népességet orosznak, kisorosznak. Nem tekinthetjük ezt tehát Petrov professzor 
részéről valamiféle „leoroszozásnak”. 

Ne hallgassuk el, hogy a harmadik elmélet, a bevándorlás, beköltözés kétségtelenül az 
ezeréves Magyarország területi igényének felel meg. Ettől azonban még igaz lehet. Másrészről 
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pedig annak a kérdésnek, hogy mikor telepedett meg a ruszin nép a Kárpátokban, nincs 
jelentősége abban, hogy van-e joga nemzeti keretek között létezni, és az adott területen élni. 

A Kárpátok vidéke a burgonya és a kukorica megjelenéséig igen gyéren lakott vidék volt, az itt 
élők szegénységre és sok munkára voltak kárhoztatva. Jól látszik ez a népsűrűséget mutató 
térképeken is. Viszont ez a helyzet, különösen az Amerikából érkezett új növények révén, 
egyenesen felhívás volt a beköltözésre: a terület birtokosainak kellett a munkáskéz. 

A 
jelen visszavetítése a múltba a legendák természetéből adódik. Majd mindenki őshonosnak 
tekinti magát ott, ahol él. Mi magyarok szinte kivételként őrizzük a Honfoglalás emlékét. Nem 
tudom, hogy egy alapos elemzés alátámasztja-e ezt a véleményemet, mindenesetre szívesen 
olvasnék egy ilyen összehasonlító tanulmányt. 

Ami a ruszinokat illeti, múltjuknál jobban érdekel a jövőjük. Aligha kétséges, hogy az ukránok 
és az oroszok rokonaik. De az sem, hogy a barátaik mi vagyunk, magyarok. 

Surján László 

Forrás: 

S. Benedek András: A gens fidelissma: a ruszinok 
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Surján László: Ruszin föld-e Kárpátalja? 
 

 

Meg voltam győződve, hogy Kárpátalja csak azért kellett Sztálinnak, hogy katonái bent 
legyenek a Kárpát-medencében. De olvasom Bonkáló Sándornak A ruszofil agitáció és a rutén 
kérdés című írását a Magyar Figyelő 1912 évi 4. számában. Ebben írja: Az oroszok 1904-ben 
kezdtek élénkebben érdeklődni ruténeink iránt. Ekkor jelent meg Szentpétervárott Gumeckij-
nek Az orosz Kárpátvidék jelentősége Oroszországra nézve című műve. Bonkáló ebből az 
alábbiakat idézi: 

„Mi csak idegen földeket hódítottunk meg magunk körül, a saját tulajdonunkat képező földet 
(t. i. a Kárpátokat) pedig nem tudjuk megszerezni. A tengerre, meg messzi hegyek mögé 
iparkodtunk idegen népek felszabadítására, de a saját népünket, amely a világ kezdetétől 
mindig itt élt velünk együtt s lábaink előtt nyög tehetetlenségében s szakadatlan harcokban 
eltékozolja erőit, megmenteni nem tudjuk vagy nem akarjuk… A mi oroszaink bilincsekbe 
verve, kigúnyolva sínylődnek… Hát nincs már bennünk semmi faji tisztesség? Melyik más 
európai nép nézné ezt közömbösen?” 

Tehát már akkor volt orosz ácsingózás a területért. 

Érdekes ez az idézet. A XX. század második felét átélt emberként felkaptam a fejem a 

felszabadítás szóra. Az idézetből egyértelmű, hogy Gumeckij ezt meghódítás értelemben 
használja. Ahogy történt ez nálunk 1945-ben, hogy azután külön ünnepet rendezzünk 
„felszabadulásunknak”. Más kérdés, hogy családi körben olykor hosszú ú-val ejtettük: 
felszabadúlás. [Érdekes, hogy a helyesírás ellenőrzőm most sem húzza alá.] 
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A keleti szlávok történelmi hányattatásainak és a nemzetté válásuk bonyolult és hosszadalmas 
fázisainak az áttekintése nem könnyű feladat. Úgyszólván lehetetlen egyetlen olyan állítást 
találni, amivel szemben ne létezne ellenvélemény. Bonkáló Sándor kétségtelenül egyik avatott 
szakértő ezen a téren. A Magyar Figyelőben megjelent elemzése során az ukrán és a rutén 
szavakat szinonimaként használja, azaz a ruténeket ukránnak tekinti. Mintha ebben a cikkben 
Szentpétervár felől nézné a dolgokat, ahonnan valóban nehéz megkülönböztetni e két népet, 
különösen annak, aki az ukránokat is csak az oroszok egyik nyelvjárásának tartja. 

 

Bonkáló 1940-ben jelentette meg A rutének című kötetét. Ez a Szovjetunióban 1989-ig tiltott 
könyv megismertet e kis szláv népcsoport történetével, többnyelvű irodalmával, az ukránoktól 
eltérő szokásaival, kultúrájával, vallásával, hagyományaival, nyelvével. Az ebben leírtak 
egyfajta rendet teremtenek az egymásba folyó elnevezések és egymással ellentmondó 
értelmezések tengerében. A kiindulás az a kijevi fejedelemség, amellyel már az Árpád házi 
királyaink is szoros kapcsolatba voltak. A keleti szlávokat Bonkáló szerint a rusz nevű germán 
törzs szervezte állammá, hogy azután teljesen beolvadjon a szláv népcsoportba, csak a nevét 
hagyva örökül. A Kijevszkaja Rusz lakosait ruszinnak, ruszkijnak, latinosan ruthénnek mondták. 
Később a tatárok elpusztították Kijevet és helyén két állam keletkezett, délen a halicsi, északon 
a moszkvai fejedelemség. Halics volt a kijevi fejedelemség utóda, de mivel sokkal kisebb volt, 
kisoroszoknak mondták magukat, míg a görögök, hogy a moszkvaiakat megkülönböztessék, 
őket nagyoroszoknak kezdték nevezni. 1667-ben Kisoroszország nagyobb része Moszkva 
fennhatósága alá került, ők, hogy megkülönböztessék magukat a ruszkijoktól az ukrán nevet 
kezdték használni. A halicsi (galíciai) és a magyarországi kisoroszokat ekkor egyaránt ruszinnak 
mondták Ám amikor az ukránizmus Galíciában is elterjedt, már csak a Magyarországon élők 
nevezték magukat ruszinnak, latinosan s ez alapján magyarosan ruténnek. A kárpátaljai ruszin 
írók, hogy megkülönböztessék magukat a másutt élőktől, gyakran az uhrorusz azaz 
magyarorosz elnevezést használták, ami egyaránt jelzi szláv származásukat és a magyarokkal 
való történelmi kapcsolatukat. 

Bonkáló a rutén név használata mellett van, ám mivel az érintettek magukat ruszinnak 
(rusznyáknak) nevezik, talán helyesebb nekünk is így emlegetnünk őket. 

Ukránok és ruszinok egymással való vitájában nekünk a ruszinokra kell hagyni a döntést. A 
magyar-ruszin együttélés sok évszázados, nincs kizárva, hogy kisebb-nagyobb csoportok a 
honfoglalókkal együtt érkeztek, a tömeges betelepítés a tatárjárás után indult meg. Az biztos, 
hogy a valaha, a Kijevi Fejedelemség idején többé-kevésbé egységes keleti szlávok közül a 
Kárpátokban élő ruszinság a nemzetté válás folyamatát később kezdte meg, mint a többiek, 
és még nem is ért a végére. A többiektől való eltérésük egyik lényeges eleme a magyarokkal 
való szoros kapcsolat. Épp ezért a ruszin-magyar kulturális egymásra hatás vizsgálata időszerű 
és fontos kérdés, amit érdemes minden politikai áthallástól megszabadítani és csak 
tudományos szempontok alapján vizsgálni. Egy dolog biztos: a mai Kárpátalja mind a magyar, 
mind a ruszin kultúra fejlődésben meghatározó szerepet játszó terület. Ezért nincs felelt a 
címben feltett kérdésre. Valójában rossz a kérdés, hiszen közösen éltük át az évszázadokat. 
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Ioan Varna: A volt nem tér vissza 
 

 

 

A megbékélés chartájának megfogalmazásakor céljaink között említettük a Kárpát-
medencében élő nemzetek kultúrájának megismerését. E célból bolyongva az interneten 
akadtam Ioan Varna nevére, akiről kiderült, hogy Nagybányán élő festő. A facebook oldalán 
találtam magyar nyelvű bejegyzéseket is. A képei, amiket láttam számomra kedvesek voltak, 
szakmai értékelés nem az én asztalom. Ezután egy rövid üzenetváltás következett, majd egy 
email váltásos interjú, amit most közreadok, és Ioan Varna / Várna János által küldött képekkel 
illusztrálok. A címül választott mondat megfelel a Charta XXI gondolkodásának: kapcsolataink 
rendezését nem a múltban, hanem a jövőben keressük, amit együtt kell kialakítanunk, s ez 
minden érintett részéről jár lemondással és nyereséggel is. [Surján László] 

Charta XXI.: Ioan Varna neve kevéssé ismerős Magyarországon. Egy helyen Várna János néven 
szerepel, és mint nagybányai festőt említik. Azt tudjuk, hogy 1946-ban született. Két fiú 
édesapja. Gyermekkori álmát, a festészetet csak nyugdíjasként valósította meg, de nem naiv 
festő: 2010-ben elvégezte a képzőművészeti egyetemet is. Mondjon valamit a szüleiről. Kik 
voltak? Miért járt magyar iskolába? Hogy írjuk a nevét magyar és hogyan román 
szövegkörnyezetben? 

Ioan Varna: Ioan magyar változata János. A Varna magyar írásnál tesznek ékezetet. 
Édesapámat csecsemő korától az édesanyja nővére fogadta örökbe. Az eredeti neve vér 
szerint más volna, mint Varna. Édesanyám leánykori neve Spambauer Margit, született 
Erzsébetbányán. Édesapám elhunyt mikor én hároméves voltam. Édesapám neve magyar 
szövegezésben ékezettel íródott. Az enyémet már románul jegyeztek. 

Ch.: Ön magyar állampolgár is, azt írta, hogy ön szerint ez a helyes út. Valójában mit akart 
kifejezni a magyar állampolgárság felvételével? Hiszen 2007 óta Románia is tagja az Európai 
Uniónak, a magyar állampolgárság előnyt nem jelent, tehát valamilyen kötődést jelez a 
felvétele. 

I. Ch.: Magyarnyelvű iskolába jártam a középiskola befejeztéig. A technikumot és a főiskolát 
román szekción fejeztem be. Az állampolgárság mellett az őseim múltjának tiszteletéből és 
a magyar miniszterelnök iránti tiszteletből határoztam. 

Ch.: Ha a választások előtti csetepatékat nem vesszük is tekintetbe, hisz ön abban, hogy 
kialakulhat őszinte barátság a román és a magyar nép között? Ha ilyen lesz, azt két szinten kell 
megvalósítani: bent Romániában és a két ország között egyaránt. 

I. V.: A két ország népe előbb utóbb csak kifog békülni. Mind a két fél kell, hogy engedjen, 
mert más idő viszonyok lettek. A józan ész erre mutat. 
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Lápos (Lăpuș) folyó 

  

Ch.: Ha Magyarországon Nagybányát említik, a festészetre gondolunk. Ferenczy Károly, 
Hollósy Simon, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla nevét mindenki ismeri. Úgy mondják, 
hogy a nagybányai művésztelep életének a II. világháború vetett véget. Mi a képzőművészet 
helyzete a mai Nagybányán? 

I. V.: A képzőművészet helyzete Nagybánya városában olyan közepes. Művészi értekben 
igyekezünk a kor szellemében avantgárd irányba tartani. 

Ch.: Ön Nagybányán született, úgy tudjuk, most is ott él. Az általunk ismert képein azonban 
többnyire a környékbeli települések, illetve a táj jelenik meg. Mi ennek az oka? 

I.V.: Természet, a táj szeretetét ismertette meg velem gyermekkoromban az utolsó nagyok 
közül Mikola. Ő és Nagy Oszkár tanítgattak, korrigáltak, innen is eredhet a nagybányai 
tájfestészet szeretete! 

Ch.: Nagybánya külön fejezettel szerepel a Borovszky Samu féle Magyarország vármegyéi és 
városai kötetben. Külön érdekesség, hogy ezt a fejezetet Móricz Zsigmond írta. Pár sorban 
kitér a város környéki kirándulóhelyekre, amelyek közül néhány az ön képein is megtalálható 
(Foghagymás völgy, Kopasz hegy). A város lakossága alapvetően eltér, mind méretben, mind 
nemzetiségi összetételében a XX. század kezdetétől, őrzi-e, megbecsüli-e a város a saját 
múltját, vagy úgy gondolják, hogy a múlt század második felében új, előzmények nélküli 
korszak kezdődött? 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/Raul-Lapus-1.jpg
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I. V.: A művészeti táborok látogatásával jobban megismertem Nagybánya és környéke tájainak 
szépséget. A fiatal művészek az új, modern festészetért rajonganak. Itt nem is 
szétszakítottságra gondolok. Azért, mert két tábor lett: a régiek és az újak. Már szokott 
esemény!  

Ch.: Románia érthetően a nagy egyesülés századik évfordulójára készül. Mit lehet tenni azért, 
hogy ne újabb sebeket okozzon a múlt kettős megítélése? Hiszen ami az egyik nemzetnek 
öröm, a másiknak bánat. Lesz-e szintézis ebből? 

I. V.: Ennél a kérdésnél pszichológusok, történészek és egyházvezetők az összes felekezettől 
kéne adjanak választ, tanácsot! Hátha lenne az eredményből egy nagy csoda!! 

Ch.: Mi az, amit még el szeretnél mondani a Duna völgyében élőknek? 

I. V.: Az a véleményem, hogy a Duna völgyében elő népek tegyék félre az irtózatos 
konokságukat es a borzasztó gőgjüket, és ezek helyt tartsanak össze es bocsássanak meg 
egymásnak. A volt nem tér vissza!!!!!!! 

 

A régi Máramaros ország / Tara Maramarosului 
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Surján László: Bozgortalanító 
 

 

 

 

Jól ismerjük a bozgor szót. A címbéli továbbképzett forma reményt, de inkább igényt fejez ki 
egy olyan világ iránt, amelyen nem feszülnek egymásnak etnikai alapon az emberek. 

Különösen dühítő a magyar ember számára, ha szülőföldjén bozgornak, hazátlannak mondják. 
Hogy lennék én hazátlan? Hacsak azért nem, mert „ti elvettétek a hazámat” – jön a folytatás. 
És máris nyílik a bicska. 

Érdekes összefüggés sejlik fel Makkai Béla egyik írásában: A román ókirályságban letelepedett 
magyarságról szólván ezt írja: „Noha az idegen állampolgárságú, vagy annak elévülésével 
hazátlan/„bozgor” státusú jövevényeken Bukarest nem kérhetett számon lojális, államhű 
magatartást, a bevándoroltakat mégis erre késztette a megtűrt idegenség érzése.” 

Azt szoktuk emlegetni, hogy Bukarest a második legnagyobb magyar város, de nem gondolunk 
bele, hogy ez az első világháború előtti időkre vonatkozik. Az Ó-Romániába szerencsét 
próbálni ment székelyeket tekintette „hazátlanoknak” a román közbeszéd? Ha ez igaz, akkor 
a bozgorozáshoz kár hozzákapcsolni trianoni fájdalmunkat. 

Szilágyi N. Sándor másképp értelmezi a bozgorságot. Először kimondja, hogy magyarázhatjuk 
a szót, ahogy akarjuk, a magyarok körében mondhatni általános az a hiedelem, hogy a bozgor 
azt jelenti: „hazátlan”. Márpedig ha mi, magyarok úgy tudjuk, hogy ezt jelenti, akkor 
számunkra — legalábbis a magyarban, kölcsönszóként — a bozgor nem is jelenthet mást, mint 
ezt. 

Idézek tovább: A dolog akkor válik érdekessé, mikor azt is figyelembe vesszük, hogy a románok 
a bozgor szó „hazátlan” jelentéséről nem tudnak. Nem is hallottak róla soha. (Kivéve talán egy-
két jobban informáltat, akinek mi, magyarok már elmagyaráztuk.) Ők abban a hiszemben 
vannak, hogy ez a szó azt jelenti: „magyar”, csak egy kicsit csúfolódva, becsmérelően, meg 
nem is egészen jóindulatúan mondva. És mivel mindnyájan így hiszik (már akik ismerik közülük 
ezt a szót, mert nem minden román ismeri), a románban ez csakugyan ezt jelenti, egyebet nem 
is jelenthet. 

Ha nem is hazátlant jelent, akkor is csúfnév, amit lehet évődve, de lehet megvetően is 
mondani. Ahogy az oláh kifejezés is mondható minden lenézés nélkül népnévnek, ráadásuk a 
vlah nem is lehet probléma, de bizony kifejezheti a durva megvetést, amit ha nem a hangsúly 
fejez ki, akkor megmutat a hozzá csapott jelző: koszos, mocskos, büdös stb. Szilágyi N. Sándor 
ismerteti a bozgor laikus etimológiájának több változatát, majd elárulja a maga véleményét. 
Szerinte a kiindulás egy olyan szó, amelyet a magyarok gyakorta használnak. Hogy melyiket, 
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ma már nyugodtan meg is írhatnám, hiszen ha volna még nyomdafesték, mindent elbírna 
manapság. De inkább idézek tovább a Szilágyi cikkből, hiszen a cikk is felidézi, hogy Kolozsvári 
Grandpierre Emil évekkel ezelőtt meg is írta egy szellemes jegyzetben — az utca nyelve 
kapcsán —, hogy nemcsak Basic English van ám, ami az angol nyelv nagyon leegyszerűsített 
változata, hanem Basic Magyar is, amely még a Basic Englishnél is egyszerűbb, mert egyetlen 
igével beéri. (Gyengébbek kedvéért: azzal, amely a Basic szóban túlságosan is magyaros 
olvasat szerint benne is van.) Ezek szerint a román számára a bozgor valami olyasmi, hogy 
bozmegoló. 

Ezt az áthallást megerősíteni látszik egy másik felettébb érdekes olvasmány. Egry Gábor 
tanulmánya a két világháború közötti Romániában vizsgálta a verbális sértés, gúny, inzultus 
nyomán indított perek, rendőri intézkedések aktáit. Kimutatta, hogy az egymásnak feszülő 
indulatok a hiányos nyelvtudás miatt nem egyszer ott is sértést véltek, ahol nem volt. Az általa 
feltárt esetek összhangban vannak Szilágyi felvetésével. 

Mi következik mindebből? Az nem, hogy a bozgorra a megfelelő válasz a kedélyes hátba 
veregetés és a vidám koccintás. Szilágyi N. Sándor írása eredetileg újságcikk. De a transindex 
adatbankjában is ott van, s hozzá egy kiegészítés: „Ezt az írást azért a Szabadságban közöltem, 
nem pedig valamelyik nyelvészeti folyóiratban (pedig egy kicsit másképp megírva ott is lehetett 
volna), mert talán segíthet az embereknek megérteni, hogy csakugyan létezik olyasmi, amit a 
konfliktustipológiában félreértésből származó konfliktusnak hívnak. Ha meg ezt megértik, 
talán könnyebben napirendre térnek fölötte, ha valaki lebozgorozza őket, mert legalább nem 
gondolják úgy, hogy már megint hazátlannak nevezett bennünket valaki. Persze az lenne a 
legjobb, ha a bozgorozás teljesen kimenne a divatból. Bízzunk hát benne, hogy mire ott fogunk 
tartani, hogy egyetlen magyar ember sem fogja soha oláhoknak nevezni a románokat, 
akkorára a román nyelvben is elavult archaizmussá válik a bozgor szó!” 

Az utolsó mondat persze meg is fordítható: Ha egyetlen román sem bozgorozza le a 
magyarokat, akkor a leoláhozás is kimegy a divatból. Nem a nyelvészkedés oldja meg a 
problémákat, hanem az, ha a Romániába szakadt magyarság otthon érezheti magát ősei 
szülőföldjén. Ehhez pedig nagyot kell forduljon a világ, s e fordulaton nem határmozgásokat, 
hanem emberséget, tisztességet, békességet értek. Az ünnepi beszédekben elhangzó, 
hitelüket vesztett szép szavak komolyan vételét. Az egymástól való félelmi görcsök és a 
kölcsönös bizalmatlanság eltűntét. Új, békességes szavakat. Bozgorozás helyett borozgatást. 
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Hans Hedrich: Mit nem kell tudnunk 1918-ról, hogy ostobák 

maradjunk 2018 után is? 
 

Hans Hedrich tetszetős okfejtését Gabriel Andreescu reflexióival együtt közöljük. Az 
eredetileg románul írt cikk szembeszáll a román közbeszéd számos elemével. 

A cikk teljes, kissé bulváros címe: Mit „nem” kell tudnunk az 1918 utáni Erdélyről, hogy 
ugyanolyan ostobák maradjunk 2018 után is 

 

1. Európa lakói vagyunk, tájékozottnak, felvilágosultnak tartjuk magunkat, (nem régóta) 
demokráciákban és jogállamokban élünk – és arra tanítottak bennünket, hogy – 
visszavetítéssel – azt gondoljuk, a kelet-európai nemzet(nacionalista-)államokhoz vezető 
csaknem 100 évvel ezelőtti eseményeknek és politikai döntéseknek – kötelező módon – 
igazságosaknak, jogosaknak, demokratikusoknak, racionálisoknak, „felvilágosultaknak”, tehát 
alternatíva nélkülieknek és megfellebbezhetetleneknek kellett lenniük azok számára, akiknek 
nem tetszettek. 

2. A tömegekkel, melyeknek mi is tagjai vagyunk, az utóbbi 100 évben elhitették, hogy egyes 
népek egyesülési, vagy függetlenségi nyilatkozataival, melyeket 1918 és 1920 között 
(Versailles-ben, St-Germainben, Trianonban, Neuilly-sur-Seine-ben, Sevres-ben) aláírt párizsi 
békeszerződésekkel Európának ebben a részében – hirtelen – megvalósult a néhai 
kontinentális „birodalmak által elnyomott népek” régóta várt történelmi igazságtétele, az 
1918 után szenvedők, vagy az akkori döntéseket bírálók (például a magyarok, a németek, a 
törökök, a bolgárok) pedig – nyilvánvalóan – revánsizmus, irracionális kirohanások, komor, 
tekintélyelvű és e politikai döntések haszonélvezőivel (románok, szerbek, csehek, szlovákok, 
lengyelek, franciák) szemben ellenséges reflexek által mozgatott igazságtalan 
személyek/nemzetek. 

3. Az új államokban, melyek 1918 után jöttek létre, vagy alakultak át területi szempontból, a 
közbeszéd, az 1918–1920-as időszakra vonatkozó történelmi narratívákat is beleértve, ahogy 
azokat több tízmillió polgár tanulta meg a történelemórákon, a sajtóból, a műalkotásokból és 
más utakon, a „nemzet”, „nemzeti terület”, „nemzeti történelem”, történetírás, történelmi 
múlt fogalmak körül forog, (fiktív) ok-okozati kapcsolatot hozva létre távoli történelmi 
események (pl. egy vitatott terület – ókori – első benépesítése, a többségi etnikumok 
„kisebbségiek” általi elnyomása) és az 1918-as döntések között, mindezek egy szélesebb körű 
nemzetépítési és kollektívidentitás-építési folyamat részét képezve felülírva/szembe állítva 
azon népek nemzeti identitásával, melyektől nem sokkal korábban új és néha nagy kiterjedésű 
területeket szereztek. 

4. Ahogy azt látni lehet, sajnos, 2017-ben még olyan jelentős értelmiségiek, mint Andrei Pleşu, 
Andrei Cornea  – és még inkább egy olyan szekus ügyész nemzetépítési történész, mint Ioan 
Aurel Pop –, jószándékuk ellenére (az első kettőről van szó), nem tudnak mást produkálni, 
mint ugyanazokat a gondolkodási sablonokat és ugyanazokat a történelemértelmezéseket, 
melyeket már (kívülről) megtanultunk az állami (nemzeti) oktatási rendszer V., VIII. és XII. 
osztályában. Úgy tűnik, észrevétlenek maradtak az első világháborúról szóló, az akkori 
eseményeket kontextusba helyező és relativizáló újabb könyvek (pl. Christopher Clark, Lucian 
Boia). 
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Tehát rituálisan ismételgetik a régi bántó, túlnyomórészt és kimondottan magyarellenes 
dogmákat, melyeket a következő mondatban lehet összefoglalni: „A román népnek 1918-ban 
(vissza)adtak egy kvázi szent területet (Erdélyt), melynek már az ókor óta (kizárólagosan) jogos 
tulajdonosa volt, míg a „megszálló”, „idegen” és „kisebbségi” magyarok az egyedüliek, akik ezt 
képtelenek elfogadni… És ha már a szászok is felkarolták – a legenda szerint – a ’Nagy 
Egyesülést’, akkor egyértelmű, hogy a magyarok ’Trianon-szindrómának’ nevezett kollektív 
elmebajban szenvednek – ezért aztán a románoknak állítólag joguk és paternalista 
kötelességük ítéletet mondani felettük és tősgyökeres módszerekkel ’kigyógyítani’ őket ebből 
az (esetleg ragályos) kórból. Az „1918 + Erdély” témában nagyjából így működnek a 
diskurzusok az Új MMXVII. évében. Tehát sokan hisszük azt, hogy (állítólag) minden tudunk, 
amit tudni kell, hogy véleményeket, álláspontokat, ítéleteket mondani arról, hogy mi és miért 
történt nagyjából 100 évvel ezelőtt. 

5. Furcsa, mégis: Az olyan nyugati országokban, mint Németország, Nagy-Britannia, a 
tankönyvekben, az egyetemi körökben és így tovább, az első világháború okairól és 
végkifejletéről, valamint az azt követő szerződéskről szóló vita NAGYON ELTÉRŐ témákról 
folyik, mint az itteniek, például: 

A.) a német birodalom egyesülése, gazdasági és katonai felemelkedése Bismarck alatt, 1870 
után és az egyesült Németország (gazdasági) hatása az európai és globális erőegyensúlyra; 

B.) a szén- és vaslelőhelyek koncentrációja a német területen (a Ruhr, a Saar-vidék, illetve a 
ma Lengyelországhoz tartozó Sziléziában), mely egyértelműen a nehéz- és a fegyveriparnak 
kedvezett, a hatalmi versenytárs, a gyarmattartó Franciaországgal szemben… Ezért aztán 
Franciaország akár „kívánhatott” is egy (reváns-)háborút Németország ellen, még mielőtt ez 
az addiginál is erősebbé válik; 

C.) a legyőzött országok tüntető kizárása a versailles-i „békekonferenciáról” (ami egyedülálló 
dolog Európa közelmúltjában és szöges ellentétben áll az 1814-15-ös bécsi „táncos” 
kongresszussal, melyen a legyőzött poszt-napóleoni Franciaország nemcsak jelen lehetett, 
hanem a győztesek egyenlő félként kezelték) és elfogadhatatlan, vagy csak nehezen 
elfogadható feltételek és kötelezettségek kirovása a „legyőzött” országokra (melyek legyőzése 
inkább csak a harcmezővé és a tárgyalásokról kizártak felett ítélkező bíróságokká változtatott 
tárgyalóasztaloknál következett be); 

D.) Németország (Ausztria és Magyarország) határainak újra rajzolása 1918-1919 után a 
fentebb említett pontoknak megfelelően: a közép-európai gazdasági térség visszaszorítása és 
feldarabolása, a létfontosságú német ipari területek „kisajátítása” (zömmel németek által 
lakott területekről van szó: Saar, Felső-Szilézia, Nyugat-Poroszország egyes részei), 
„egészségügyi záróövezet” létrehozása Németország és Oroszország között. 
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A német gazdaság globális súlyának növekedése a brit és francia gazdaság súlyának 
csökkenésével szemben – ami komoly aggodalmat keltett a konkurens, gyarmattartó 
államokban, tekintettel arra, hogy Németország forrásai jelentős részét a saját, vagy a 
szomszédos államok területéről szerezte be, míg Franciaország és Anglia nagyrészt a sok ezer 
kilométerre lévő forrásaiktól függtek. 

6. A kelet-európai országokhoz visszatérve, nevezetesen Magyarországra és a szomszédos 
országokra, érdekes dolgot figyelhetünk meg: a fentebbi A-D. pontok pontosan alkalmazhatók 
a nagyjából 100 évvel ezelőtti Ausztria–Magyarország helyzetére is: 

A.) A dualista monarchia viszonylag egységes gazdasági terület volt, gazdasági és 
infrastrukturális szempontból pedig jelentős fejlődést mutatott. Bár minden téren jelentős 
hátrányban Németországgal és más (gyarmattartó) nyugati országokkal szemben, a 100 évvel 
ezelőtti „Kákánia”, tehát Nagy-Magyarország is, tehát Erdély is minden kétséget kizáróan és 
az akkori standardokat figyelembe véve a legvirágzóbb, „legcivilizáltabb” és legjelentősebb 
államok klubjába tartoztak úgy Európában, mint ahogy globálisan is. 

B.) Nagy-Magyarország számos forrását a (soketnikumú) perifériáiról szerezte be, fejlett 
feldolgozóiparral rendelkezve nagyrészt a mai Magyarország területén; (sugarasan és 
körkörösen) rendkívül fejlett vasúti rendszerrel rendelkezve, mely az ország minden égtája 
között biztosította a nyersanyagok és a késztermékek áramlását. 

C.) Magyarországot szintén kizárták a tárgyalásokról 1918 után – különösen az 1919-es 
szerencsétlen kommunista-szovjet puccs nyomán –, elfogadhatatlan, vagy legalábbis nagyon 
nehezen elfogadható feltételeket és követeléseket kényszerítve rá. 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/t%C3%A1bl%C3%A1zat.jpg
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D.) Magyarország határainak újra rajzolása a fenti pontok függvényében: a gazdasági terület 
feldarabolása, a vasúti kapcsolatok és csomópontok elvágása, a magyarok, vagy más 
etnikumúak által lakott területek geoökonómiai okokból történt „kisajátítása”. 

 

A Románia és Magyarország közötti határvonal kialakításának fő célja: a vasútnak és a vasúti 
csomópontoknak, Franciaország szorgalmazására, Romániához „kellett” kerülniük, a térség 
bonyolult, a román etnikumra nézve egyáltalán nem kedvező etnikai összetételtől függetlenül 
(ld. az alábbi térképet is). Ugyanezt az elvet alkalmazták a Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal, 
valamint a Csehszlovákiával szembeni határ kialakításánál is. Ez utóbbi esetben fontos szerepe 
volt a Duna határjellegének, hogy kijáratot biztosítsanak ennek az országnak a Fekete-tenger 
felé. 

  

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/hat%C3%A1r%C3%A9s-vonat.jpg
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Németországhoz hasonlóan Magyarország – Franciaország kezdeményezésére –gazdaságilag 
és infrastrukturális szempontból fontos kiterjedt területeket veszített el a szomszédos államok 
javára, annak ellenére, hogy ezeken a területeken bonyolult, vagy a határmenti területeken 
éppenséggel egyértelműen a magyaroknak kedvező etnikai összetétel létezett. A fentebbi 
ábrán az Apponyi gróf által a békekonferencián bemutatott híres „vörös térkép” látható, mely 
azt mutatta, hogy a javasolt, majd Magyarországra kényszerített új határok semmibe vették a 
határterületek etnodemográfiai összetételét, ahol zömmel magyarok és más nemzetiségek 
(németek, zsidók) éltek és csak kis mértékben a szomszédos államhoz tartozó etnikumúak. A 
két fentebbi térkép a győztes hatalmak által 1918 és 1920 között követett geoökonómiai 
logikát ábrázolja. 

7. A következő tanulságokat szűrhetjük le: Az első világháború kirobbanásának és az azután 
hozott döntések valódi okai túlnyomórészt geopolitikaiak és gazdasági stratégiához 
kapcsolódók voltak (mint minden fegyveres konfliktus esetében) és NEM tisztán „nemzeti” 
ügyek és konfliktusok. Azokban az években messze NEM a boszniai szerbek, a lengyelek, az 
erdélyi románok, a csehek és a többiek elégedetlensége volt a fő gond Keleten, hanem a 
közép-európai (tradicionalista-tekintélyelvű jellegű) germán hatalmi tömbnek (mely tömbnek 
Ausztria-Magyarország is része volt) a nyugati gyarmattartó államok koalíciója általi 
szétverése, melyek a tömegek döntéshozatali részvételét illetően fejlettebbek voltak, a 
diktatúrai és más népességek hardcore elnyomási elemeket ugyanis „kiszervezték” a 
gyarmatokra, illetve az afro-amerikai közösségekbe és ezeket egészen a XX. században 
egészen a 60-as (!) évekig fenntartották: ld. Franciaország, Anglia, Ausztrália, az AEÁ helyzetét. 

8. Miként kapcsolódnak az első világháború geopolitikai/gazdasági okai az azt követő évszázad 
kelet-európai nemzeti (nacionalista) ügyekhez? Egyszerűen (ld. fentebb is): Kelet-
Poroszország, Szilézia, Galícia, Felső-Magyarország, Bukovina, Bánság, Vajdaság, Bosznia, 

https://chartaxxi.eu/wp-content/uploads/telekit%C3%A9rk%C3%A9p.jpg
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Erdély és a többi, kiterjedt soknemzetiségű és sokfelekezetű területek jelentették 
Németország, Ausztria és Magyarország gazdasági hinterland-ját. A gyarmattartó Antant fő 
célkitűzésének eléréséhez, nevezetesen Európa közepének gazdasági, infrastrukturális stb. 
szétdarabolásához politikai széttöredezésre volt szükség, nemzeti (nacionalista) 
államokat/rezsimeket hozva létre a leválasztott területeken, az új névadó nemzetiségek 
(csehek, szlovákok, szerbek, lengyelek, románok) egyoldalú nyilatkozatai alapján. Ezeknek az 
új államoknak/határoknak a létrehozása elkerülhetetlenül kéz a kézben haladt azoknak a 
népességeknek a tudatos és nyílt elnyomásával, melyek rovására végrehajtották – tudatosan 
– a kérdéses „területi átszervezéseket” (lényegében a németekről, az osztrákokról, a 
magyarokról lévén szó). 

9. Tehát ezeknek az új határoknak/rezsimeknek a megvalósításához és tartóssá tételéhez 
elkerülhetetlen volt a haszonélvező lakosságok maximális szembeállítása a Lengyelországban, 
Csehszlovákiában, Romániában, Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban élő és hátrányba került 
lakossággal. E cél eléréséhez Romániában is a közbeszédben, a történelemtankönyvekben, a 
médiában, az online vitákban, a mozifilmekben, a köztereken álló emlékművek és más 
egyebek által „negatív” módon viszonyultak és viszonyulnak majd továbbra is a régebbi 
történelmi korszakokhoz, melyekben megfordították a két nagy csoport szerepeit: 
nevezetesen úgy állították be a dolgokat, hogy 1918 előtt a magyarok, a németek, az osztrákok 
uralkodtak a románok, csehek, lengyelek és a többiek felett, sőt elnyomták őket. 

10. 1918 után a kelet-európai haszonélvező államok e cél eléréséhez a következő állami 
politikákat vetették be a „területükön” őshonos „nem névadó” lakosságokkal szemben: 

A.) önkényesen átminősítették ezeket az őshonos, államalkotó csoportokat „etnikai 
kisebbségekké” (melyek alávetettjei a „többség” akaratának, a névadó nemzet tagjainál, a 
„többségnél” kevesebb nyelvi, közigazgatási, területi jogokkal rendelkezve); 

B.) kollektív bűnösség alkalmazása, visszaható és kvázi általános módon velük szemben; 

C.) célzott kisajátítási politikák az egyéni és kollektív tulajdonaikkal szemben; 

D.) a történelem kisajátítása és eltorzítása, a névadó, domináns nemzet kvázi rituális 
áldozatként beállításával. (Ld. annak kihirdetése, hogy X. században egy „román” Erdély 
„magyar meghódítása” történt; még ezzel ellentétes tények dacára is. Lásd: Dobokai régészeti 
ásatások); 

E.) marginalizálás, egyéni és kollektív kiszorítás a közigazgatásból, ezzel párhuzamosan pedig 
etnokratikus közigazgatási struktúrák kiépítése a domináns nemzet előnyére; 

F.) a szülőhazából történő elűzés/eladás; 

G.) erőszakos asszimiláció; 

H.) az anyanyelvhasználat tiltása/megakadályozása a közigazgatásban és más hivatalos 
helyzetekben; 

I.) a „kisebbségi” régiók masszív és szisztematikus betelepítése a névadó nemzetből származó 
tisztviselőkkel és azonos etnikumú lakossággal, akiket gyakran kiváltságos és domináns 
helyzetekbe hoznak az őshonosokkal szemben; 

J.) azoknak a történelmi eseményeknek és döntéseknek a tabusítása és elrejtése, melyek az 
1918 utáni kelet-európai geopolitikai helyzethez vezettek, megtagadva e témában az egyenlő 
felek közötti vitát; 
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K.) a névadó, domináns nemzethez tartozó lakosság mozgósítása a fentebbi célkitűzések 
megvalósítása érdekében, egészen az atrocitásokig és gyilkosságokig is elmenve (ld. a román 
civilek által a Gyulafehérvár, Hunyad környéki magyar civilekkel szemben 1918-1919-ben 
elkövetett gyilkosságok és rongálások); a „többségi” polgár arra bátorítása, hogy viszonyuljon 
ellenségesen a „kisebbségihez” és a „többségi” potenciális „etnoügyésszé” változtatása a 
közbeszédben, aki a nemzeti (nacionalista) államhoz viszonyulásuktól függően ítélheti meg (és 
ítélheti el) a „kisebbségieket”. 

L.) megosztás és deszolidarizálódás válságos időszakokban és a „többségiek” „kisebbségiek” 
ellen uszítása a soketnikumú térségekben, hogy ezzel hozzák létre és biztosítsák a domináns 
névadó nemzet pánregionális etnonacionális szolidaritását. (Ld. az 1956-os kolozsvári 
magyarellenes diverziót, melyet a Securitate szervezett meg a magyarországi antikommunista 
forradalom idején); 

M.) megkérdőjelezhetetlen nemzeti mítoszok elültetése a „többségi” kollektív tudatban, a 
saját nemzetről szóló valóságos „civil teológiákról” és hősies inkantációkról lévén szó, amit a 
„mások” ördögként lefestése és a „többségieknek” a „kisebbségiekre” vonatkozó elemi 
ismeretektől való elszigetelése kísér; 

N.) Azoknak az ígéreteknek a be nem tartása, melyeket a „kisebbségekkel” szemben vállaltak 
(Romániában, például, a gyulafehérvári kiáltvány III. pontja, valamint a Románia által 1989 
után aláírt specifikus szerződések, charták és megállapodások számos rendelkezése). 

11. Ez az 1918–1920 után történt jelentős geopolitikai, gazdasági, nemzeti és identárius 
„újraindítást”, melyet önkényesen kényszerítettek ki és melyet a „legyőzőtekkel” szembeni 
kollektív inkriminálással egészítettek ki, már kitalálása pillanatától kezdve egyaránt bírálták a 
legyőzöttek, mint ahogy a győztesek táborához tartozó kritikus elemzők is, mint például John 
Maynard Keynes, a politikai közgazdaság egyik klasszikusa, aki hivatalos minőségben vett részt 
az egyoldalú párizsi „tárgyalásokon”. Keynes nagy világgazdasági válságot jósolt, a versailles-i 
béke kidolgozási folyamatát uraló Franciaország által Németországra kényszerített 
kártérítések miatt. A legyőzött Németországban a két világháború közötti időszakban a 
politikai spektrumban csaknem általános konszenzus volt arról, hogy a versailles-i „béke” az 
akkori feltételekkel elfogadhatatlan – az ezt követő „revizionista” mozgalom, valamint a 
legradikálisabb nacionalizmus megerősödés szintén szinte elkerülhetetlen következményei 
voltak Németország és Európa új működési keretének. 

12. Analógiával, de egy sor specifikus különbség rögzítésével is, Németország helyzete 
Magyarországra extrapolálható, mely ugyanabban a Franciaország által kikényszerített 
fűzőben találta magát, melyet a Nagy-Magyarországról történt területleválasztások 
haszonélvező országaiból (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia) álló szövetség (Kis-Antant) 
biztosított, a magyar revizionizmus és irredentizmus (= az azonos etnikumú elnyomott 
lakosság megmentése az idegen uralom alól) pedig elkerülhetetlen és előrelátható 
következmény volt. 

13. Az 1918–1920-as új rendezést biztosító lépések ellenére ez nem lehetett időtálló, egy sor 
határrevízió és helyi népszavazás követve. Csak érdekességként: Ha Sopron város 1921-ben 
népszavazással úgy döntött, hogy Magyarország része marad és nem kerül át Ausztriához, 
akkor vajon miként döntött volna a környező országokhoz került, sokszínű és jelentős, vagy 
éppenséggel domináns magyar arányú lakossággal rendelkező Nagyvárad, Arad, Temesvár, 
Nagyszalonta, Szabadka, Kassa, Munkács? Érdekes megfigyelni, hogy még a második 
világháború alatti, az 1918 utáni békeszerződéseket bírálók közül sokak által megjósolt 
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szövetségek is részben „figyelmen kívül hagyták” az akkori rendezéseket: Olaszország és 
Románia Németország és Magyarország szövetségesei lettek, Románia még egy 
döntőbíráskodást is elfogadva, melynek eredményeként Észak- és Kelet-Erdély egy részét 
átengedték (visszaadták) Magyarországnak. 

14. 1945–1947 után, az 1918–1920-as rendezés megerősítése és tartósítássá tétele céljából, 
szintén Párizsban lényegében megerősítették, szintén önkényes és egyoldalú módon, a 30 
évvel korábban kikényszerített határokat és ezeknek a terepen létező etnodemográfiai 
tényeket továbbra is semmibe vevő határoknak a bebiztosításához pedig (már 1945–1946-tól) 
a németek által évszázadok óta lakott lengyelországi, csehországi, jugoszláviai, sőt 
magyarországi területek etnikai megtisztításához, valamint saját etnikumú lakossággal való 
nagyszabású betelepítésekhez folyamodtak. Becslések szerint, nagyjából 12 millió németet 
kergettek el a szülőhelyükről, akik közül nagyjából 6 millió halt meg útban a Nyugat felé. 
Csehszlovákiából nagyjából 120.000 magyart űztek el egy magyarokra nézve egyértelműen 
hátrányos „lakosságcsere” keretében. Romániában a szászok egy része a német csapatokat 
kísérve Ausztriába menekült, a megmaradtakat pedig 1945 januárjában szovjetunióbeli 
munkatáborokba deportálták és ugyanakkor célzottan megfosztották tulajdonaiktól és 
kidobták őket a házaikból, hogy helyet csináljanak a románoknak és a romáknak. 

15. 1944/1945-ben Romániában (és Észak/Kelet-Erdélyben) felmerült a magyarok és a 
németek elűzése, de erre végül nem került sor. Ezzel szemben a Székelyföldön és Kalotaszeg 
térségében, Kolozsvártól nyugatra több tíz, vagy száz halálos áldozattal járó atrocitásokat 
hajtottak végre székelyek/magyarok ellen bizonyos román félkatonai szervezetek (pl. a 
„Maniu-gárda”), amit elhallgatnak a magyar–román konfliktusok mérlegelése során, mint 
ahogy a magyarok elleni 1918-as Gyulafehérvár környéki atrocitásokat (valamint az 1848-as 
nagyenyedieket, illetve az 1784-eseket). Ezzel szemben a nemzeti-kommunista korszakban 
kizárólag a magyarok által románok ellen elkövetett, elítélendő (és vitathatatlan) 
eseményeket és tetteket „égették bele” a romániai névadó nemzet kollektív tudatába (ld. az 
„Ipp–Ördögkút–Majszin” típusú vádló retorikát). 

16. A „kisebbségek” kiűzése Erdélyből nem történt olyan nyílt és egyértelmű módon, mint sok 
más térségbeli országban – ezzel szemben megállapítható, hogy kifinomultabb és 
hallgatólagos módon, de mégiscsak tudatosan és szisztematikusan hajtották végre az 1945 
utáni évtizedekben, „lenyűgöző” eredményekkel úgy a németekre (90 százalékos mínusz a 
háború előtti időszakhoz képest), mint ahogy a magyarokra is nézve (nagyjából 30-40 százalék 
mínusz?). A hagyományosan a közép-európai térséghez kötődő román görög-katolikusokat 
1948 után odaadták az ortodox egyháznak. Így abban az évben szétverték a nyugatpárti 
felekezetű erdélyiek közép-európai, transzetnikus „identárius” többségét, annak 1989 utáni 
újjáépítését pedig az ortodox egyház hegemón helyzete, valamint az ortodox lakosságnak 
egyértelműen kedvező tömeges migrációk akadályozták meg. 

17. Az 1918/1945 után dominánssá vált névadó nemzetek (= az a nemzet, melynek nevéből az 
ország neve származik) nemzeti identitárius építkezésében megfigyelhető néhány közös elem: 
a csehek, a szlovákok, a lengyelek, a románok, a szerbek a volt domináns nemzetekkel, 
németekkel, magyarokkal… törökökkel szembeni valóságos kollektív vádiratokként és 
vádpontokként kidolgozott történelmi diskurzusaikban a következő elemeket hangsúlyozták: 

A.) Meghatározóan tettes–áldozat történelmi kapcsolat megléte a korábbi domináns (jelenleg 
kisebbségi, vagy tisztogatással eltávolított) nemzet és a (többségi) névadó nemzet között. A 
kollektív tudatból még annak lehetőségét is kitörlik, hogy a saját, többségi nemzet is 
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követhetett el igazságtalanságokat, vagy akár atrocitásokat is mások, illetve a jelenleg 
alárendelt „kisebbségi” nemzettel szemben. 

B.) A névadó nemzet időbeni elsőbbsége egy bizonyos területen a „kisebbségi” nemzettel 
szemben, amivel egy bizonyos régió területi hovatartozását, illetve a más csoportok ellen 
irányuló ellenséges etnokratikus politikákat indokolják. (Lásd az etnikai kontinuitási 
elméleteket az albánoknál, románoknál, szlovákoknál.) 

C.) A jelenleg többségben lévő nemzet (lehetőség szerint örökös) állítólagos számbeli 
többsége, amivel egy bizonyos régió területi hovatartozását, illetve a más csoportok ellen 
irányuló etnokratikus politikákat indokolják. 

D.) Etnikai asszimilációs, vagy vallási áttérítési politikák a korábban domináns (most 
kisebbségi) nemzet tagjaival szemben. 

E.) Szinte teljes semmibevétele a nemzetiségek békés együttélését bizonyító aspektusoknak, 
mint ahogy a kisebbségi nemzet vitathatatlanul pozitív apportjának, hogy kollektíven 
inkriminálhassák és megfosszák gyökereiktől ezeket a csoportokat a szisztematikus 
betelepítésnek már amúgy is alávetett szülőföldjükön. 

F.) Annak a kollektív percepciónak a kialakítása, hogy a saját névadó, domináns nemzetnek az 
etnokráciája az 1918 után nagy áldozatokkal bevezetett, hőn óhajtott történelmi igazságosság 
kifejezése lenne. 

G.) Az államok és egy adott államot alkotó csoportok közötti kapcsolatot ténylegesen uraló 
területekkel kapcsolatos elvek teljes kihagyása a közbeszédből. 

18. A fentebb leírt döntések és politikák erdélyi alkalmazásának egyes 1918 utáni 
elkerülhetetlen, vagy éppenséggel váratlan hatásai: 

A.) Románia határainak 1918/1947 utáni újrarajzolása az őshonos népességek megkérdezése 
(népszavazás) nélkül és az 1918-ban szelektív módon csak az Antant-párti népességeknek 
megadott önrendelkezési jog semmibe vétele. Tekintettel a Romániához csatolt új nyugati 
területek nyugatpárti felekezeteinek többségi helyzetére, egy népszavazás valószínűleg NEM 
bizonyította volna a Romániával egyesülés támogatóinak abszolút többségét. 

B.) Az etnokratikus és az etnikai/felekezeti dominálási politikák Erdélyben NEM szűntek meg 
1918 után, hanem csak a szerepek fordultak meg. Az Erdélyben többségben, de a Bánságban, 
Bukovinában, az odacsatolt régiók összes városában, mint ahogy számos magyar és német 
régióban kisebbségben lévő románok a Párizsban meghozott döntésekkel olyan csoporttá 
változtak, mely etnokratikusan uralkodik a magyarok, németek és mások felett – ugyanez 
történt a lengyelekkel, a szerbekkel, a csehekkel, a szlovákokkal a „saját” országaikban. 

C.) A „kisebbségiek” marginalizálása és szisztematikus kiszorítása a közigazgatásból a 
Párizsban eldöntött etnokratikus rezsim erőszakos bevezetése érdekében tudatosan használt 
lépés volt. Maga a Nemzetek Ligája is, melyet a békekonferencián gondoltak ki és részben az 
volt a szerepe, hogy – látszólag – kompenzálja az önrendelkezési jog megtagadását a 
németektől és a magyaroktól, úgy ítélte meg, hogy ezek a lépések – pontosabban az, hogy 
egyes nem román etnikumú köztisztviselőknek a román állam iránti hűségnyilatkozatot kellett 
tenniük állásuk megtartásához – NEM voltak összhangban a békeszerződésekkel – de 
szankciók hiányában zavartalanul folytatódtak ezek a kiszorítási politikák. 

D.) Nagyszámú köztisztviselő és azonos etnikumú lakosság betelepítése a „meghódított” új 
területekre. Mivel az új „tartományokba” küldött központi köztisztviselők merítési lehetőségét 
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– mesterséges módon – a román etnikumúakra szűkítették, statisztikailag következik, hogy 
felkészültségük nagyon hiányos volt, mert elkerülhetetlen módon szerényebb társadalmi 
rétegekből származtak. Amihez hozzáadódik még e regáti felkészületlen tisztviselők balkáni-
fanarióta kulturális háttere, valamint az Erdéllyel szemben „ellenséges” küldetése, aminek 
teljesítésére a kérdéses személyeket kiképezték. Ezek a közigazgatási személyzet 
kiválasztására használt politikák együttesen Erdély gyors gazdasági, közigazgatási és 
civilizációs hanyatlásához vezettek. 

E.) A pénzügyi központosítás az Erdélyben megtermelt pénzügyi forrásokat más régiók felé 
vezette és vezeti el, valamint önkényes és gyakran ellenséges és inkompetens, klienselven 
alapuló felhasználását eredményezte, a szinergikus energiák elpazarolásával. A csaknem 100 
évvel ezelőtti példák már feledésbe merültek, de a 2016–2017-esek közismertek és 
felháborítóak. 

F.) Egy olyan multikulturális régiót, mint Erdély, mely a teljes Európa egyfajta tükörképe, 
évtizedek óta hagyják etnikai felekezeti, civilizációs szempontból leromlani anélkül, hogy a 
nyugati államok (melyek 1918 után meghatározták Románia jelenlegi állami struktúráját) 
bármilyen formában bírálnák az európai értékek tudatos és szisztematikus lerombolását 
ebben a térségben. Továbbra is például Franciaország nemzeti geopolitikai érdeke uralkodik, 
mely rendkívül érzékeny a számára kedvezőtlen közép-európai és német dominancia 
növekedésére. Következésképpen Franciaország, az 1918 utáni közép-európai autokráciák 
megtervezője egyértelműen hozzájárul ennek a status quo-nak a fenntartásában, mely 
nyilvánvalóan ellentétes Franciaország deklarált eszméivel, de hasznos a páneurópai hatalmi 
képletnek, Franciaország lényegében ideológiát és egy adag frankofón hízelgést kínálva a 
románoknak azért a jólétért cserébe, amit egy olyan Erdély kínált volna a románoknak, mely 
mentes az etnokráciától és abban a Közép-Európában van lehorgonyozva, melytől korábban 
és továbbra is távol tartják. 

G.) Az 1921-es agrárreform nyomán, melyet a szász helyi közösségek és intézmények 
részleges, célzott kisajátításával valósítottak meg, a felekezeti iskolák fenntartásához 
jelentősen meg kellett növelni az evangélikus/szász lakosság egyházi adóit – ami a világválság 
közepette számos család elszegényedéséhez és a nemzetiszocialista típusú mozgalom 
(Erneuerungsbewegung) szászok körében bekövetkezett megerősödéséhez vezetett, amit a 
második világháború idején a szászok nemzetiszocialista mozgalomhoz csatlakozása követett 
– ami 1945 után ürügyül szolgált a román hatóságok számára új és kegyetlen büntetések, 
kisajátítások és polgári jogoktól való megfosztások bevezetéséhez (nagyjából 1944 és 1948 
között). 

H.) Egyes sikeres erdélyi cégek/ipar elrománosítás, vagy tudatos becsődöltetés útján történt 
lerombolása, melyek 1918-ban 2/3-os arányban szász tulajdonban voltak – amit 1944/45 után 
az államosítás, 1989 után pedig egy gyakran önkényes, hozzá nem értő (re)privatizáció 
követett, ami masszívan hozzájárult a szászok (1945 utáni) elszegényedéséhez és (1989 utáni) 
emigrálásához, amit az utóbbi nagyjából két évtizedben a románok és a magyarok emigrálása 
követett az Erdélyben kvázi mesterségesen létrehozott elszegényedés miatt. 

I.) Az 1989 előtti Románia (és nemcsak ez) intenzív és leplezetlen asszimilációs, etnikai 
szétszórási, a nem-románok más országoknak történő eladási politikát folytatott. A volt 
nemzeti-kommunista elitek által vereségként értelmezett 1989-es események után az addig 
hipernacionalista és elszigetelt, Európában marginalizált Románia elfogadta az Európa Tanács 
egyes, az úgynevezett nemzeti „kisebbségekre” vonatkozó rendelkezéseit, hogy kikerülhessen 
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a krónikus elszigeteltségből. A papíron elfogadott lépések végrehajtása azonban ugyanolyan 
következetlen és néha teljesen hiányzik is, mint más területekre vonatkozó egyéb 
nemzetközi/európai normák alkalmazása. Ennek ellenére a nacionalista állam apparátusának 
volt kádereinek sikerült fenntartaniuk a román nemzet tudatában azt a mítoszt, hogy a 
„kisebbségek” védelmére vonatkozó (nem teljes) lépések máris egyedülálló teljesítményt, sőt 
„kiváltságok” és „pozitív diszkrimináció” biztosítását jelentenek ezen a területen. 

19. Utolsóként, de nem utolsó sorban: A kelet-európai országokban (és nemcsak itt – lásd 
Törökországot a XX., Irakot és Szíriát a XXI. században) az 1918–1920-as időszakban Párizsnál 
meghozott önkényes és méltánytalan döntésekkel bevezetett/fenntartott közösségszintű 
éretlenség és racionalizmusellenesség teljes mértékben megnyilvánulnak, például abban, 
hogy ezeknek az országoknak a lakói a nemzetközi közjogi, alkotmány- és közigazgatási jogi 
fogalmakról és elvekről elemi ismeretekkel sem rendelkeznek. Románia lehet ennek az – 
elnézést a kifejezésért – jogi és kollektív identitárius infantilizmusnak a „tökéletes” negatív 
példája. Ezért az alábbiakban közlök egy (nagyon hiányos) listát azokról a fogalmakról, 
melyeket ismerni kell ahhoz, hogy értő és – a jelenlegi – jelentős tévesztések nélkül lehessen 
vitatkozni az Erdélynek nevezett európai mikrokozmoszon belüli etnikumok közötti 
kapcsolatokról. 

A.) ŐSHONOS: (=erről a területről/földről származó), az etnokratikus országokban, mint ahogy 
Romániában is, csak a névadó etnikum nevezi magát őshonosnak, ezzel implicit módon 
„máshonosi” – vagyis „idegeni” státust tulajdonítva az ország többi etnikumának… akik jobban 
tennék, ha alávetnék magukat a névadó etnikum akaratának, vagy hagyják el az országot 
(Mottó: Kifelé, kifelé a magyarokkal az országból!). Ez a kifejezés azt mutatja, hogy semmibe 
vesznek egy amúgy banális tényt, nevezetesen azt, hogy bármilyen más tényezőtől 
függetlenül, a soketnikumú régiók akármelyik történelmi etnikai csoportját őshonosnak és 
alkotórésznek kell tekinteni. A területi elsőbbség, más etnikumok általi 
meghódítás/betelepítés, az elnyomási politikák, vagy egy etnikum szenvedései NEM növelik 
és nem csorbítják őshonos és alkotóelem csoporti státuszát. Vagyis: függetlenül attól, hogy mi 
volt a múltban, egy olyan régióban, mint amilyen Erdély, a Bánság, Bukovina, Dobrudzsa és a 
többi, MINDEGYIK történelmi csoport őshonos és azonos/hasonló jogok és kötelezettségek 
illetik meg őket. Erre vonatkozóan még nem léteznek explicit nemzetközi szabályozások, de 
egyes országok alkotmányában/jogrendjében léteznek egyértelmű rendelkezések (Ausztria, 
részben Magyarország). Másrészről: tekintettel arra, hogy nem léteznek explicit korlátozó 
rendelkezések bizonyos történelmi lakosságok őshonos státuszát illetően, az emberi jogok 
alapján feltételezhetően azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a kérdéses 
(soketnikumú) állam bármely másik őshonos lakossága. 

B.) AZ „UTI POSSIDETIS” ELV: Vagyis: Függetlenül attól, hogy miként szerzett meg egy ország 
egy bizonyos területet (Magyarország Erdélyt), ezt 1918-ig az adott állam jogos tulajdonának 
tekintették. Tehát Erdély LEGITIM módon tartozott 1918-ig a Magyar Királysághoz, a Habsburg 
Birodalomhoz, Ausztria-Magyarországhoz, függetlenül attól, miként került sok évszázaddal 
korábban a birtokában. Vagyis az 1918-ig érvényes nemzetközi jog szerint egyszerűen 
irrelevánsak egyes nacionalista-etatista „történészek”, mint Daicoviciu, Ştefan Pascu, Ioan 
Aurel Pop (amúgy sikertelen) erőfeszítései, hogy bebizonyítsák a „román” Erdély „magyar 
hódítók” általi +/- 1000 évvel ezelőtt ellenséges megszerzését. Ugyanez érvényes az egyik 
etnikum által a másikkal szemben Erdélyben elkövetett esetleges kollektív 
igazságtalanságokra is. A nemzetközi jogban NINCSENEK olyan rendelkezések, melyek alapján 
egy (esetleg számbelileg kisebbségben lévő) „domináló” etnikum elvesztheti a lakhatási, vagy 
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államisági jogát egy bizonyos terület felett az ugyanazon térségben élő másik etnikummal 
szemben elkövetett igazságtalanságok, vagy akár atrocitások miatt! Tehát, függetlenül attól, 
mit állít az interneten a nacionalista vulgáta (az úgynevezett akadémikusokat is beleértve), a 
magyarok erdélyi románokkal szembeni, 1918 előtti arroganciája, vagy etnokratikus 
dominanciája semmilyen módon NEM indokolja Magyarország megfosztását Erdélytől. 
Ugyanezen elv szerint, 1918 előtt Dobrudzsa, vagy a magyarajkú csángók által lakott moldvai 
területek Romániától történő elszakadását sem lehetett volna megindokolni, holott Románia 
állami nacionalizmusa agresszívebb és intoleránsabb volt, mint a magyar. 

C.) A „PACTA SUNT SERVANDA” ELV: Az aláírt szerződéseket végre kell hajtani. Románia és 
egyes aláírt szerződések betartása … it’s difficult, tudjuk jól. Románia néhány évvel, sőt 
ÉVTIZEDDEL!!!! ezelőtt aláírta és ratifikálta a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezményt, a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját és a Románia és 
Magyarország közötti jó szomszédságról és együttműködésről szóló szerződést (magyarul – E-
RS), melyekkel NAGYSZÁMÚ KÖTELEZETTSÉGET vállalt (a nyugati határ szavatolásáért cserébe) 
az etnikai/nyelvi kisebbségek nyelvének, kultúrájának és az adott területen való fizikai 
létezésének megóvására. Számos cikkely megvalósult, de sok még nem. Ha Románia mindent 
végrehajtana, amit aláírt, gyakorlatilag az erdélyi, bánsági és a többi hasonló területeken 
minden hivatalos és kereskedelmi felirat/tájékoztató (reklámok stb.) soknyelvű lenne, a 
tudatlanság által fenntartott magyarfóbia véget érne, a magyarokat már NEM fenyegetné a 
masszív emigrálás, asszimiláció és más hasonlók miatti eltűnés. Maguk is meggyőződhetnek 
erről, ha alaposan és nagyon figyelmesen elolvassák azokat a dokumentumokat – egyetlen 
kattintásra van a (kényelmetlen) igazság: Kedves Románia, kedves nacionalista románok. Az 
aláírt megállapodásokat és szerződéseket MEG KELL TARTANI, azok betűjének és – főleg – 
szellemének megfelelően! Ezt jelenti azt, hogy tényleg európai és a római jog elveihez kötődő 
vagy. 

D.) MEGSZÁLLÁS, DOMINANCIA, INVÁZIÓ: Egy bizonyos terület fegyveres erő használatával 
történő birtokba vétele. Erdély Magyarországi „megszállása” sohasem történt meg – sem a 
X/XI. századokban, sem 1867-ben, sem 1940-ben, mint ahogy a XVIII. században sem állt 
Habsburg „dominancia” alatt. Erdély azokban az időkben ezeknek az 
országoknak/birodalmaknak az integráns részét képezte (lásd az „uti possidetis” elvet). A 
nemzetközi jog szerint, Erdély lerohanása és megszállása csak a fegyveres konfliktusok 
nyomán történt, például a Habsburgokkal, az oszmánokkal szemben a XVI. és a XVII. 
századokban… és a román hadsereggel szemben 1916-ban és 1918-ban. Mégis: invázió és 
megszállás után végül az uti possidetis elvet alkalmazták, mellyel a hódítás legitimmé vált. 

E.) FELSZABADÍTÁS: Banális és egyértelmű, hogy a nemzetközi jog szerint, a román hadsereg 
1916-ban és 1918-ban NEM „felszabadította” Erdélyt, hanem lerohanta és megszállta (lásd 
fentebb), ahogy azt Románia az Antant előtt az 1916-os titkos szerződésben vállalta. A brassói 
szász lakosság evakuálása, valamint a román nyelv egyedüli hivatalos nyelvként történt 
bevezetése ebben a több mint 30-30 százalékban és egyenlő mértékben szászok, románok és 
magyarok által lakott városban ugyanezt mutatja: a román hadsereg megszálló hadseregként 
viselkedett, nem felszabadítóként. 

F.) A ROMÁN FEJEDELEMSÉGEK VITÉZ MIHÁLY (MIHAI VITEAZU) ALATTI EGYESÍTÉSE: Óriási 
ideológiai fantazmagória, melynek szendvics jellege van: vagyis két teljesen képzeletbeli 
tartalommal töltött szeletből áll. 
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1. szelet) Bizonyos területek egyesítése – logikusan – konkrét, VALÓDI intézményekben, jogi 
normákban, közigazgatási struktúrákban és okiratokban megtestesülő politikai és 
közigazgatási lépésekkel történik, melyeket lejegyeznek, archíválnak valahol – lásd 
Németország (újra)egyesítését. E lépések hiányában – logikusan – nem lehet e Románia 
jelenlegi területén létező három tartomány „egyesítéséről”, melyek akkor véget nem érő 
háborúk miatt jelentős, leírhatatlan katasztrofális állapotban voltak. 

2. szelet) A „román fejedelemségeket/országok” (vagyis Ungrovlachiát, Moldvát és Erdélyt) 
fogalmat a nemzeti-kommunizmus korszakában találták ki nyilvánvaló ideológiai okokból, 
hogy leverhessék a kollektív tudatba a három történelmi régió kizárólagosan román 
államiságának képzeletbeli pillérét, melyekre aztán rá lehetett „építeni” azt a retorikai 
„autópályát”, amin aztán „futtatható” a kimondottan román, egy távoli jövőből (Boirebisztasz 
és társai) kiinduló nemzeti szükséglet/akarat kitalált története, melynek a jelenkorra 
vonatkozó egyértelmű, eszkatológiai célja van = a ceauşiszta/funarióta Románia nemzeti-
egységes-oszthatatlan állama. 

G.) AZ 1918. 12. 01-I GYULAFEHÉRVÁRI NYILATKOZAT: Egy szándéknyilatkozat, melyet 1228 
román nemzetiségű magyar állampolgár fogadott el a Gyulafehérvárra érkezett összesen 
nagyjából 100.000 személyből, mely az általuk lakott területek Román Királysághoz 
csatolásáról szól. A gyulafehérvári nyilatkozat a nem-románok teljes nemzeti szabadságára, 
valamint a politikai és közigazgatási képviseletükre vonatkozó néhány cikkelyt is tartalmaz és 
ennek a közigazgatásnak e nemzetiségek nyelvén is működnie kellett volna. A közigazgatási 
arányos képviselet és nyelvhasználat a mai napig nem teljesített ígéretek. Ezzel szemben 
Románia a saját köztisztviselőit és – nyilvánvaló módon – az egyetlen közigazgatási nyelvként 
használt román nyelvet „exportálta” az újonnan megszerzett területekre. A bukaresti 
parlament utólag sem foglalta törvénybe a nyilatkozatot. 

H.) A TRIANONI SZERZŐDÉS: Magyarország 1920-ban a versailles-i/párizsi „Könnyek 
Palotájában” (= Trianon, beszédes név) aláírt (nagy nyomásra, de mégiscsak aláírt) egy 
nemzetközi SZERZŐDÉST (még akkor is, ha diktált rendelkezésekkel), melyben elfogadta a rá 
kényszerített feltételeket, az 1947-ben szentesített és a kétoldalú szerződéssel 1996-ban 
megerősített területi veszteségeket is. Veszteségek: a lakosság 2/3-a; a részben tömbben élő, 
az újonnan meghúzott határ közvetlen közelében többségben lévő magyar etnikumú lakosság 
1/3-a. Jelentős természeti és kulturális források, infrastruktúra, közigazgatási, oktatási, 
egyházi, akadémiai stb. ingatlan, állami cégek és társaságok, irattárak és egyebek kerültek 
Csehszlovákia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és Románia birtokába. A romániai magyar 
népesség 1918/19-ben atrocitásoknak és gyilkosságoknak volt kitéve, amit célzott 
kisajátítások, marginalizálás, nyelvi és polgári jogfosztások követtek. 

I.) ÉSZAK-/KELET-MAGYARORSZÁG (enyhe magyar számbeli többséggel) 1940-ben szintén egy 
nemzetközi SZERZŐDÉS (teljes szöveg német nyelven) alapján került (vissza) Romániától 
Magyarországhoz, egy Románia által elfogadott (nyomásra, de mégiscsak elfogadott), 
valamint a többi érintett fél beleegyezésével történt DÖNTŐBÍRÁSKODÁS alapján. Tehát egy 
SZERZŐDÉSRŐL/DÖNTŐBÍRÁSKODÁSRÓL van szó és nem egyoldalúan kikényszerített 
„Diktátumról”, ahogy azt a fősodorhoz tartozó román diskurzus állítja. Másképp mondva, a 
jogi terminológia szemszögéből nézve, a „Bécsi Diktátum”… nem létezik, mint ahogy „Trianoni 
Diktátum” sem létezik. Szigorúan erkölcsi/etikai szemszögből nézve, a trianoni szerződést 
inkább lehetne diktátumnak nevezni, mint a bécsi szerződést, ahol létezett egy viszonylagos 
beleegyezés a román fél részéről. De technikailag mindkettő nemzetközi SZERZŐDÉS (még ha 
esetleg fel is vetődhetne „egyenlőtlen” jellegük). 
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J.) TÖRTÉNELMI JOGOK: Ez a fogalom NEM LÉTEZIK a nemzetközi, vagy állami/alkotmányos 
jogban (Staatrecht), de nagyon elterjedt a közbeszédben és a „vulgatában”, egy bizonyos 
etnikum/nemzet(!), vagy egy bizonyos állam egy (általában soketnikumú) terület feletti 
állítólagos (kizárólagos) jogának jelölésére. Ennek megfelelően a „magyarok”, vagy „románok” 
(nemzetként/népként) Erdélyre vonatkozó történelmi jogára hivatkozásról beszélnek. De a 
nemzetközi jog NEM ismeri ezt a fogalmat, mert általában az ÁLLAM a nemzetközi jog 
szubjektuma és nem az ETNIKUM/NEMZET. Kivétel: a (valamely ország lakóinak 
összességeként és nem egy bizonyos etnolingvisztikai közösség tagjaiként ködösen 
megfogalmazott) NÉPEK önrendelkezési joga – mely jogot azonban minden ÁLLAM területi 
integritáshoz való joga ellensúlyoz. Tehát helyesebb lenne, ha 1918 előtt (Nagy-)Magyarország 
területi integritáshoz fűződő jogáról beszélnénk, az „uti possidetis” elv alapján. Ugyanúgy 
1918 és 1945 után Romániát is megilleti a területi integritáshoz fűződő joga, pl. az ENSZ 
Chartája alapján (az erőszakellenességre és az államok területi integritására vonatkozó 2/4. 
cikk.) (az uti possidetis elvet 1918 után vitatták). 

K.) NEMZETKÖZI JOGI SZUBJEKTUM: … ez általában az ÁLLAM és nem az etnikum, a nemzet. 
Ezért a hamisnak bizonyult, de a mai napig életben tartott lamentálás, mely szerint „a 
magyarok a középkorban lerohanták a románokat, ellopva tőlük Erdélyt” a nemzetközi jog 
szempontjából IRRELEVÁNS, mert az állam áll a figyelem középpontjában, nem egy etnikai 
csoport. Feltételezve, hogy az események úgy történtek volna – Ştefan Pascu 60-as, 70-es 
években végzett dobokai ásatásai pont az ellenkezőjét bizonyítják, nevezetesen azt, hogy a 
magyarok megérkezését megelőzően a térségben nagyjából 200 évig hiányzik a lakottsági 
kontinuitás –, Erdély éppen az akkori szokásjog alapján lett és maradt a Magyar Királyság (nem 
a „magyaroké”, mint etnolingvisztikai csoporté!) LEGITIM tulajdona, mely szokásjogot csak 
jóval később kodifikálták az „uti possidetis” elv formájában). 

L.) ÁLLAMNEMZET (németül: Staatsnation): Ez a fogalom egy francia, vagy észak-amerikai 
típusú nemzet (önkéntes nemzet) tagjainak összességét jelöli, de a kelet-európai országok is 
ezt használják hibásan és diszkriminatív módon (a Staatsnation fogalom szintén NEM LÉTEZIK 
a nemzetközi, vagy alkotmányjogban), tévesen a névadó, vagyis egy bizonyos állam nevét adó 
etnikumot jelölve, mely ennek az értelmezésnek az alapján KIZÁRÓLAGOSAN lenne jogosult 
etnikratikus rendszerben vezetni az országot. Romániában, például, az alkotmányban nem 
tisztázott(!), kétértelmű „nemzetállam” kifejezést EGYÉRTELMŰEN korlátozó, etnikai módon 
értelmezik, vagyis kizárva a más etnikumúakat az egyenlő jogokkal rendelkező polgárok 
összességéből. Még akkor is, ha a magyarok, németek „elfogadják” ezt az értelmezést, mert 
magyar/német nemzetiségű/etnikumú román állampolgárokként határozzák meg magukat, 
mégiscsak diszkriminatív, mert a nem-románokat – virtuálisan – kizárja az egyenlő jogú 
polgárok összességéből. Hasonló módon, egyes szász történészek írásaiban 
ungarische/rumaenische Staatsnation szerepel 1918 előtt/után, mely nemzeteket felruházzák 
azzal a (NEM LÉTEZŐ) joggal, hogy saját etnikumú politikusok és főleg tisztviselők révén 
vezessék a „kizárólag őket megillető” országot, más etnikumúak diszkriminatív kizárásával az 
állami közigazgatási tisztségekből. A Staatsnation ilyen fajta értelmezése inkább a kelet-
európai nemzetek és etnikumok politikai éretlenségének a bizonyítéka. 

M.) MIGRÁCIÓ versus KONTINUITÁS: Sok faj, a homo sapiens fajt is beleértve, mint ahogy az 
utóbbi által alkotott csoportok (családok, törzsek, etnikumok, népek) alapviselkedése; 
rendkívül elterjedt jelenség volt az utóbbi évszázadokban/évezredekben a délkelet-európai 
népességek körében – ezt a jelenséget a XVIII. századtól kezdődően kezdték el tabusítani és 
ideologizálni a nemzeti (nacionalista) történetírásokban, abból a (jogi szempontból 
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megalapozatlan) felfogásból kiindulva, hogy egy bizonyos területre történt „migráció” 
csökkentette egy adott etnikai csoport „történelmi jogait”. Ezért a román történetírásban 
(mint – például – az albánban is), szinte mániákusan ragaszkodnak a megbízható források 
nélküli történelmi korszakokban létezett „folyamatos lakottság” jelenségéhez, figyelmen kívül 
hagyva a középkortól kezdődő és főleg a korai modern korszakban történt, Erdélybe irányuló 
román migráció jelenségét. 

A migráció jelensége, tehát, nagyon látható, sőt konstitutív volt a román lakosság körében is, 
például a XVI-XVIII. században Vlachiából és Moldvából Erdélybe (és fordítva) 
távozott/menekült román jobbágyok migrációjának, főleg a magyar nemesek földjeire, a 
munténiai románok különböző történelmi korszakokban lezajlott Déli-Kárpátokhoz közeli 
szász területekre/falvakba, valamint a Székelyföldre történt letelepedésének, valamint az 
1918/1945 után az erdélyi és bánsági városokba irányult tömeges modern migrációnak a 
formájában. 

Ezek a nagyméretű román etnodemográfiai mozgások viszonylag jól dokumentáltak változatos 
elsődleges forrásokban, de dogmatikus okokból nem igazán ismertek/megtárgyaltak 
(ismétlem: jogi szempontból ez alaptalan, de a tömegek identitására és önképére nézve 
pszichológiai szempontból kényes kérdés, mert ezeket arra nevelték, hogy másban 
higgyenek). Erdélybe és onnan kifelé irányuló tömeges migrációk – nyilvánvaló módon – a 
többi erdélyi népességeknél is lezajlottak, a történelmi migráció éppenséggel részévé is válva 
a szászok, a svábok és természetesen a magyarok, romák és zsidók identitárius készletének. 
Következésképpen egyértelműen kijelenthető, hogy a mai erdélyiek mind, gyakorlatilag 
jelentős különbségek nélkül, volt bevándorlók (utódainak az) utódai vagyunk. Így aztán – 
elméletileg – magától értetődő a csoportok jog-, kötelezettség- és esélyegyenlősége. 

N.) IRREDENTIZMUS/IRREDENTÁK: Nehezen hihető, de alapjában véve Erdélyben NEM létezik 
magyar irredentizmus, mint ahogy moldovai irredenták sem léteznek Besszarábiában, még 
akkor sem, ha Romániával szeretnének egyesülni, mint ahogy Boszniában sem irredenták azok 
a szerbek, akik Szerbiával egyesülnének. Az ok: A meghatározás és az etimológia szerint, 
irredenták csak az „anyaországban” (pl. Magyarországon, Romániában, Oroszországban, 
Szerbiában) vannak, ahonnan ők fel akarnák „szabadítani” a szomszédos 
államokban/régiókban élő etnikumtársaikat egy valóságos, vagy képzelt elnyomás alól, hogy 
aztán az etnikumtárs népesség által lakott területeket egyesítsék az anyaországgal. Tehát 
nemcsak a magyarországi nacionalisták számítanak/számítottak IRREDENTÁNAK, hanem 
például Corneliu Vadim Tudor, Bogdan Diaconu, Dan Tănasă, vagy az Új Jobboldal Erdélyen 
kívüli tagjai, vagy olyan Kárpátokon túli kiadványok újságírói, mint a Jurnalul Naţional, Formula 
AS és más hasonlók, akik a székelyföldi románok állítólagos, de gyakorlatilag nem létező 
diszkriminációja kapcsán siránkoznak. 

O.) REVIZIONIZMUS: Pl. politikai viselkedés/tevékenység, melynek célja bizonyos 
tényhelyzetek, vagy döntések felülvizsgálata/újraelemzése/újraértelmezése – tipikus formája: 
új határok meghúzása az államok között. A nemzetközi jog megengedi… egyes határok 
revízióját, konszenzus és tárgyalás meglétének feltételével, az erőszak, vagy az erőszakkal 
fenyegetés kizárásával. Ld. például bizonyos vitatott tengeri területek helyzete Ukrajna és 
Románia között, mint ahogy a Horvátország és Szlovénia között a szlovének nemzetközi 
vizekhez kijutására vonatkozóan kirobbant vita. 

P.) KIVÁLTSÁG: A premodern értelmezés szerint, a kiváltság egy preferenciális (pontosabban: 
„dedikált”) JOG volt, melyet az uralkodó (egyeduralkodó) bizonyos személyeknek, vagy 
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közösségeknek adott és semmiképpen sem egy bizonyos etnikum által egy másik etnikummal 
szemben szerzett „túlzott jogokat” jelentett, ahogy azt az erdélyi témájú vitákban 
sugalmazzák. Erdélyben „dedikált”, vagyis az uralkodótól (Magyarország királyától) szerzett 
jogokkal a nemesek, a Fundus Regius-on lévő székelyek és szászok, részben a hátszegi 
románok is és más hasonlók rendelkeztek. A modern értelmezés szerint, a kiváltságot egy 
bizonyos személy, vagy csoport egyfajta önkényes, pozitív diszkriminációs formaként 
értelmezik, melyet eltérő bánásmódban részesítenek mások rovására. E megfogalmazás 
szerint, kiváltságosoknak tekinthetők, például, egy etnokratikus, vagy „klerokratikus” rezsim 
képviselői (pl. a Habsburg Birodalom katolikus klérusa a XVIII. században, az erdélyi magyar 
nemesek és politikusok, tisztségviselők a XIX. században, a XX. század elején, a román 
tisztviselők a XX. és a XXI. században, a romániai ortodox felekezet a XX. század első felében 
és részben 1989 után is és így tovább. Következésképpen, meghatározásából fakadóan egy 
olyan etnokráciában, mint amilyen a XX. századi Románia, egy etnikai kisebbség NEM lehet 
kiváltságos a modern értelemben, ahogy azt az a mítosz állítja, mely szerint a magyar 
kisebbségnek állítólag több joga van a román többségnek (tehát „kiváltságai” vannak). 

Q.) ÖNRENDELKEZÉS: Az AEÁ elnöke, Wilson által 1918-ban kihirdetett, de tudatosan szelektív 
módon csak a „kliensnemzetekre” (lengyelekre, csehekre, szerbekre, románokra, de a 
németekre és a magyarokra nem) az Antant-országok tengeri gyarmattartó birodalmaival 
versengő kontinentális európai birodalmak szétdarabolása érdekében alkalmazott jog. Több 
ENSZ-charta révén a 60-as években foglalták törvénybe a (gyarmati helyzetből kifelé tartó) 
népek önrendelkezési jogát – amit a minden egyes államot megillető területi integritáshoz 
fűződő joggal ellensúlyoztak. A szakirodalomban jelenleg a BELSŐ ÖNRENDELKEZÉS 
fogalmáról folyik a vita, melyet egy bizonyos államon belül adnak meg az állam területi 
integritásának elfogadásával, például az autonómia különféle formáiban. A KÜLSŐ 
önrendelkezés (egy létező államtól elszakadás) csak abban az esetben tekinthető legitimnek, 
amennyiben a kérdéses állam erőszakos diszkriminatív lépésekkel megtagadja egy bizonyos 
etnikai csoport létezésének és megmaradásának biztosítását az általa lakott területen (vagyis 
a belső önrendelkezést!). Erdélyben a székelyek autonómiáért és saját jelképeik használatáért 
tett lépéseket a belső önrendelkezési óhaj kifejezéseiként lehet értelmezni, melyeket azonban 
a román állam szisztematikusan elutasít. Következésképpen a székelyek a nemzetközi jog 
alapján, nagyon elméleti síkon, de mégis LEGITIM módon követelhetnék maguknak a KÜLSŐ 
ÖNRENDELKEZÉSI jogot, vagyis az elszakadást attól a Romániától, mely megtagadja tőlük a 
legitim belső önrendelkezési jogot. Ezt a kockázatot vállalja Románia az általa gyakorolt 
intézményesített magyarellenességgel. A Hargita–Kovászna–Maros megyékben tevékenykedő 
kormánymegbízottak és más kvázi gyarmati tisztviselők idegességének és allergiás reakcióinak 
ez lehet a mélyen fekvő szubsztrátuma: tudatában vannak annak, hogy Románia elvileg ezzel 
magát delegitimálja azokban az erdélyi térségekben, adott esetben, egy székelyek számára 
kedvező nemzetközi helyzetben e terület elvesztését kockáztatva. Ebből következik az a 
valósággal mániákus igyekezet, mellyel minél nagyobb számban meg akarják ott tartani a 
nemrég betelepített román lakosságot – „etnikai tisztogatással” vádolva meg az őshonos 
magyarokat. 

R.) AUTONÓMIA (területi, vagy kulturális): Egy bizonyos etnikai csoport (kulturális a.), vagy egy 
bizonyos régió (területi a.) önigazgatási és öntörvénykezési formája bizonyos hatáskörökben, 
egy bizonyos országon belül és az ország alkotmányával összhangban. Ld. Dél-Tirol helyzetét 
Olaszországban. Az autonómia NEM jelent SZEPARATIZMUSt, SZEGREGÁCIÓt, 
IRREDENTIZMUSt, ahogy azt szándékosan állítják, a fősodorhoz tartozó román közbeszédben 
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tudatosan összemosva a fogalmakat, hogy ezáltal hiteltelenítsék a magyarok egyik jogos 
óhaját. Véletlenül, vagy sem, az autonómia meghatározása a Wikipédia román nyelvű 
változatán az állami függetlenséghez társítja az autonómiát – de ehhez nem adva meg 
semmilyen forrást és ellentmondva az autonómia számos országban elfogadott és gyakorolt 
meghatározásának. 

S.) SZEPARATIZMUS/ELSZAKADÁS: Egy bizonyos területnek valamely államból történő 
elszakadására/kiválására irányuló mozgalom, melynek célja különálló állam létrehozása, vagy 
egy másik, általában szomszédos államhoz való csatlakozás/egyesülés. Lásd ÖNRENDELKEZÉS 
is. Meghatározásából adódóan a szeparatizmus alapvetően eltér az autonómiától. Az 
(autonomistákkal szembenállók által kihasznált) közös elem mégiscsak az ÖNRENDELKEZÉS 
(belső a.= autonómia); külső a. = szeparatizmus). A centralizmus/állami nacionalizmus 
támogatói által általában neki tulajdonított negatív áthallások dacára a szeparatizmus 
önmagában sem nem „jó”, sem nem „rossz” – egy kollektív váláshoz hasonlítható, az ország 
egy bizonyos részének azon óhajához/kísérletéhez, hogy bizonyos okokból elhagyja a kérdéses 
államot, kikerüljön a joghatósága alól. De az ENSZ Chartája értelmében minden államnak 
meghatározásából fakadóan joga van a területi integritáshoz (mely jogot részben ellensúlyoz 
a népek önrendelkezési joga), valamint a más államokkal kapcsolatos erőszakmentességhez. 
Másrészről a nemzetközi jog engedélyezi konszenzuális, közös megegyezésen alapuló 
szeparatizmust (Csehszlovákia esete 1994-ben). 

T.) SZEGREGÁCIÓ: A negatív áthallások nélküli szegregáció kifejezés bizonyos – többek között 
emberi – populációk területi különélését jelenti. Ezzel szemben a negatív áthallásos 
szegregáció egyes csoportoknak egy bizonyos személy, vagy hatóság általi diszkriminációs célú 
szándékos területi elkülönítését jelenti – mely csoportok e lépések hiányában természetes 
módon osztoznának ugyanazon a területen (pl. vendéglők, közlekedési eszközök, 
közintézmények és más hasonlók). Nagyon is nyilvánvaló, hogy a szegregáció nem jelent sem 
autonómiát, sem szeparatizmust, ahogy azt szándékoson rágalmazó módon sugalmazzák a 
romániai autonómiaellenes diskurzusban. A lehető legsértőbb dolog Székelyföldön azzal 
társítani az autonómiát, hogy ennek megvalósulása esetén a térségbeli románok és a 
magyarok elkülönülnének a vendéglőkben, a vonatokon, a cégekben és egyebekben, külön 
bejáratokkal és tartózkodási helyekkel, melyeket kizárólag csak az egyik etnikum 
használhatna. Az Európai Bizottság meghatározása szerint, bizonyos csoportok önkéntes 
elkülönülése NEM jelent szegregációt. 

U.) DISZKRIMINÁCIÓ: A román jogrend szerint, „diszkrimináció alatt bármilyen olyan fajon, 
nemzetiségen, etnikumon, nyelven, valláson, társadalmi kategórián, meggyőződésen, nemen, 
nemi irányultságon, koron, korlátozottságon, nem fertőző krónikus betegségen, HIV-
fertőzöttségen, hátrányos helyzetű kategóriához tartozáson, vagy bármilyen más kritériumon 
alapuló megkülönböztetés, kizárás, korlátozás értendő, melynek célja, vagy hatása az emberi 
jogok, vagy szabadságok és a törvény által politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális, vagy a 
közélet bármely más területén elismert jogok korlátozása, elismerésének, vagy egyenlő 
körülmények közötti használatának és gyakorlásának megakadályozása”. FONTOS: A Románia 
által ratifikált regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája (magyarul – E-RS) szerint, „a 
regionális, vagy kisebbségi nyelvek érdekében, az ezen nyelvek beszélői és a lakosság többi 
része közötti egyenlőség megvalósítását célzó, vagy a specifikus helyzetüket figyelembe 
vételére irányuló különleges lépések nem tekinthetők az elterjedtebb nyelveket beszélőkkel 
szembeni diszkriminációs aktusnak tekinteni”. 
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V.) ETNIKAI KISEBBSÉG: 1918–1919-ben, a párizsi békekonferencia környékén létrehozott 
fogalom, mellyel azokat az őshonos és addig államalkotó, egyes esetekben a származási 
városaikban és régiókban többségben lévő etnikai csoportokat jelölték, melyek egyes hajdani 
soknemzetű birodalmak határainak önkényes átrajzolásával a „kisebbségiekkel” szemben 
ellenségessé tett többségi lakosságú nemzeti (nacionalista) államokban találták magukat. A 
nemzeti kisebbség fogalom csak egyéni jogokat – megtagadva azokat a kollektív és 
államalkotói jogokat, melyekkel a kérdéses csoportok a múltban rendelkeztek –, valamint egy 
bizonyos többségi etnikai csoporttal szembeni explicit, vagy implicit alárendeltséget von maga 
után. 

Az 1918-at követő időszakban az volt az elképzelés a jövőre vonatkozó terv, hogy a „nemzeti 
kisebbségeknek” idővel el kellett volna tűnniük asszimilációval, az újonnan 
létrehozott/megnövelt területű etnokratikus államok által nekik (szintén önkényesen) 
biztosított jogok elégtelen mértékével, és kimondottan egyfajta szépségtapasznak szánták az 
átmeneti időszakra, amíg végleg nem asszimilálódnak az akkoriban domináns francia mintára 
szabott új nemzeti államok névadó etnikumaiba. Ez a francia, jakobinus ihletésű meta-
koncepció jelenik meg részletekbe menően a többek között az 1918 után újonnan megszerzett 
területeken élő őshonos népességekkel szemben Romániában (és sokkal szélsőségesebb 
módon Görögországban és Törökországban) is alkalmazott politikákban. 

Legkésőbb a 90-es években, több évtizednyi, részben nemzeti/etnikai motivációjú konfliktus 
és háború után még az ezeket a politikákat Kelet-Európára kényszerítő nemzeti-gyarmatosító 
államok (Franciaország) is elismerték, hogy rossz irányba kényszerítették minden áron Kelet-
Európát, mely irány a XX. század elejei balkáni, görögországi, törökországi etnikai 
tisztogatásokban, a náci táborokban történt emberírtásokban, a Lengyelországban, Kelet-
Poroszországban, Csehországban, Szlovákiában, Jugoszláviában bekövetkezett 
deportálásokban és újabb etnikai tisztogatásokban csúcsosodott ki… A koncepciók és nemzeti 
metapolitikák szintjén bekövetkezett irányváltást az 1989 után megfogalmazott és számos 
állam által az 1990–2000 időszakban ratifikált, regionális nyelvek védelmére vonatkozó 
keretegyezmények és charták fejezik ki. De a számos aláíró államban létező intézményesített 
nacionalizmus miatt, ezek a nemzetközi szerződések tisztán fakultatív jellegűek. Így például 
Franciaország, ahol magának az Európa Tanácsnak van a székhelye, a mai napig NEM ratifikálta 
a kisebbségi és regionális nyelvek chartáját. 

W.) ASSZIMILÁCIÓ: Egy bizonyos identitási/nyelvi/vallási csoport tagjainak egy másik 
identitási/nyelvi/vallási csoport általi, nyomásra/fenyegetésre történő ÖNKÉNTELEN 
befogadása/átvétele. Ilyenek például a katolikussá, ortodoxszá, iszlámistává átváltoztató, 
illetve magyarosító, románosító, németesítő, lengyelesítő és más hasonló jelenségek, 
melyekre bizonyos hatóságok/államok/hatalmi központok politikáinak KÖVETKEZMÉNYEKÉNT 
került sor és melyek az utóbbi évszázadokban bevésődtek a kollektív köztudatba. 

X.) AKULTURALIZÁLÁS: Egy bizonyos identitási/nyelvi/vallási csoport tagjai identitásának egy 
másik identitási/nyelvi/vallási csoport tagjai általi ÖNKÉNTES, sőt akár proaktív, kényszer 
nélküli elfogadása/átvétele. Lásd egy befogadó kultúra kultúrájának/nyelvének és 
életmódjának egy másik környezetből származó személyek általi elfogadása (pl. egyes migráns 
lengyelek elszászosodása a XIX. századi erdélyi városokban, az erdélyi örmények proaktív 
elmagyarosodása, a bukaresti görögök/törökök/szlávok, valamint számos dél-romániai 
városokba költözött magyar elrománosodása.) 
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Y.) KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG: Egész közösségek hibáztatása és elítélése az egyes tagjaik által 
(látszólag) elkövetett tettekért. Ez az elv NEM LÉTEZIK a nemzetközi, az alkotmány- és 
büntetőjogban, mégis egyes jelentős konfliktusokban a domináns helyzetben lévők 
önkényesen és szelektív módon alkalmazzák ezt: pl. Németország hibáztatása az első 
világháború kirobbanásáért, egyes társadalmi osztályok és bizonyos etnikumok tagjainak 
megvádolása, deportálása és kiirtása a Szovjetunióban és más kommunista országokban, a 
zsidó közösségek megvádolása és kiirtása 1933 után Németországban és más diktatórikus 
államokban, a németek kollektív elűzése/deportálása Csehszlovákiából, Lengyelországból, 
Kelet-Poroszországból, Magyarországról, Jugoszláviából, Romániából 1944/45 után, illetve a 
magyaroké Csehszlovákiából, a muzulmán bosnyákoké a 90-es években, a boszniai 
polgárháború idején. 

Egy nép kollektív bűnösségét gyakran az online fórumokon nemzeti (nacionalista) témákban 
zajló spontán vitákban is felhozzák, általában bizonyos nem kívánatos álláspontok 
hiteltelenítésére, vagy elrettentésére (mottó: „Fogd be a szád, mert a ’te néped’ x, y, z 
szörnyűségeket követett el a múltban az ’én népem’ ellen!”) 

Z.) TRANSILVANIA/ERDÉLY/SIEBENBÜRGEN: Kárpátokon belüli, legalább 1000 éve 
soknemzetű, soknyelvű, sokfelekezetű régió, ahol az idők folyamán számos őshonos nép 
lakott, a számbeli többség–kisebbség viszonyok jelentős módosulásaival. A régiót Európa 
miniatűr hű másának lehet tekinteni (csak itt található meg az ÖSSZES nagy nyelvi és felekezeti 
csoport történelmi jelenléte), ugyanakkor a fejlődésében (és visszafejlődésében is) Nyugat-, 
Közép- és Kelet-Európa összes jelentős pozitív (együttélés, kölcsönhatás) és negatív 
(hegemonizmus, konfliktus) tendenciáit is tükrözve. 

Hans Hedrich, politológus, civil aktivista 

neuerweg.ro, 2017. augusztus 14. Ce “nu” trebuie să știm despre Ardeal, după 1918 – ca să 
rămânem proști și după 20184 

 

Gabriel Andreescu: Hans Hendrich dokumentumának margójára 

 

Egy bizonyos pontig szisztematikusan követem a figyelmembe ajánlott, Hans Hedrich “Mit 
nem kell tudnunk az 1918 utáni Erdélyről – hogy ugyanolyan ostobák maradjunk 2018 után is” 
c. „dokumentumot”. Elismerem sem a címet sem a használt illusztrációkat nem érzem 
szerencsés választásnak. 

Szóval, szép sorjában: 

01. A 100 évvel ezelőtti események és politikai döntések eredményezték Kelet Európa nemzeti 
államainak létrejöttet. Jogosak, igazságosak, demokratikusak, racionálisak voltak-e ezen 
döntések? Nyilvánvalóan nem. A Történelem nem az, és nem is lehet a racionális és igazságos 
döntések kifejezése Kiváltképpen nem az Első Világháború végen, amikor egy fatális 
bosszúvágy dominált. Ez (a bosszúvágy) nyitotta meg az utat a Második Világháborúhoz. 

02. Az 1918 – 1920 közötti időszakban Párizs-, Versailles, St-Germain-, Trianon-, Neuily-sur-
Seine-, illetve Sevresben hivatalosan formát öltő egyesülési vagy függetlenségi nyilatkozatok 

 
4 Mit „nem” kell tudnunk az 1918 utáni Erdélyről, hogy ugyanolyan ostobák maradjunk 2018 után is – Neuer 
Weg | EuroCom - Romániai Sajtófigyelő (wordpress.com) 

https://eurocom.wordpress.com/2017/08/21/mit-nem-kell-tudnunk-az-1918-utani-erdelyrol-hogy-ugyanolyan-ostobak-maradjunk-2018-utan-is-neuer-weg/
https://eurocom.wordpress.com/2017/08/21/mit-nem-kell-tudnunk-az-1918-utani-erdelyrol-hogy-ugyanolyan-ostobak-maradjunk-2018-utan-is-neuer-weg/
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alapjaiban változtattak meg Kelet Európa és a Balkan népeinek életet. Bizonyos fejlemények 
kétségtelenük pozitívek voltak. Ilyen értelemben kiemelendő annak az erőltetett 
magyarosítási politikának a leállítása melyet Magyarország 1867 után folytatott. Hogy az 1918-
1920 közötti határmódosítások összességében pozitív események lettek volna? Nem hiszem, 
hogy összességükben vagy más eseményekkel összevetve, meg tudnánk állapítani azt, hogy az 
100 evvel ezelőtti határ-átrendezések jók vagy rosszak voltak. Továbbá azt sem hiszem, hogy 
ilyen értelemben beszélhetünk-e egyáltalán történelmi igazságosságról. Ezt csakis kivételes 
esetekben (mint például Tibet felszabadításának igazságossága) tehetjük. Nincs miért úgy 
értékelni, hogy az osztrák-magyar monarchia feloszlatása egy örömteljes esemény lett volna. 
Vajon kiegyensúlyozott, demokratikus lépések réven a változásokat nem lehetett volna inkább 
egy kezdetleges Európai Unió prototípus (pro=prototípus?) felé irányítani, s így megelőzni a 
millió emberéletet követelő etnikai konfliktusokat? Eredendően naiv az a látásmód mely a 
Történelemet egy „fény felé törekvő” (szó szerinti fordításban = több fény felé) dogmatikus 
determinizmus kifejezéseként tartja számon. 

03. Egyrészről a “nemzet”, “nemzeti terület”, és a „nemzeti történelem” a nemzetközi jog és 
a nemzetközi kapcsolatok hatáskörébe tartozik; másrészről, mint ahogy teszi ezt Benedict 
Anderson is „elméleti síkon” ezen fogalmakkal a modern politikai közösségeket jelöljük. 
Nemritkán (meglehet a legtöbbször!) a régi, történelmi eseményeket az aktuális realitásokkal 
összekötő okozati tényezők legendák formáját öltik. A legendák arra hivatottak, hogy 
legitimálják a de facto helyzetet vagy, épp ellenkezőleg, arra, hogy a jelen realitását egy másik, 
kívánatosabb, nevében tagadjak. A természettudományok – melyek közé, elővigyázatosan, a 
Történelmet is sorolnám – központi kérdése: hogyan lehet ezen legendákat úgy „szétbontani” 
hogy ezáltal egy empatikus, racionális megismerés jöhessen létre. 

04. A román kommunizmus történelme magyarázattal szolgál arra vonatkozóan, miért az 
1990-es évek elején meg az úgynevezett intellektuális “elitek” is bizonytalan politikai 
kultúrával rendelkeztek. Még a véleménynyilvánítás “kommunizmuskori stádiumában” 
rekedt, úgynevezett “márkás politikusoknak” sincs, a nemzet vagy a nacionalizmus 
témakörében, semmi igazan fontos mondanivalója. Felvetődik a kérdés: akkor e témakörben 
mennyire tartanak előbbre a “profik”? Attól még igencsak távol tartunk, hogy a nemzet 
tudományának terén itthon egy “mainstream” meghonosodásáról beszélhessünk. Azokon az 
igazan “megvilágosodott” szerzőkön túl – s persze nem csak ők az egyetlenek – akik a román 
nemzet problematikájához jelentősen hozzájárultak, mint például Sorin Mitu, Lucian Boia, 
Bogdan Murgescu, Lucian Năstasă-Kovacs, olyan történészek csecsebecsei találnak kitartó 
támogatókra, mint Ioan Aurel Pop és Dinu C. Giurescu (s ők sem az egyetlenek). Az, hogy 
utóbbiak jelentős pozíciókkal bírnak vagy a közszférában (az első Babes-Bolyai Egyetem 
rektora, a második, különböző periodusokban, szenátor, a CNSAS államtitkára) vagy akadémiai 
szinten (is) – mindketten a Román Akadémia tagjai – sejtetik az állam preferenciáit e téren. 
Ennél meg problematikusabb talán a széles közönségnek szánt irodalom. A könyvpiacon, 
értéket közvetítő, relaxáló művek, mint a nemrég megjelent Sorin Mitu “Buerebista-tol 
Johannesig” c. könyve, a volt Securitate magas rangú tisztjeinek (például Alexandru I. Rogojel 
vagy Vasile Malureanu) tollából eredő toxikus irományaival vetélkednek. A magyarellenesség 
nagyon jól megél ma Romániában mivel két alapvető forrásból táplálkozik: az előző-, nemzeti-
kommunista rendszer volt elnyomó-apparátus elitjeinek legitimitásért folytatott küzdelme, 
valamint az intellektuális zsoldosok munkálkodása. 

05. Az Első Világháború vége óta eltelt 100 év alatt a témát felkaroló irodalom lényeges 
művekkel lett gazdagabb. Ezek a világégés okainak feltárásával foglalkoznak, továbbá a háború 
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végét, a béke létrejöttét, utóbbi megkötésének körülményeit és következményeit elemzik. 
Ezek a művek korántsem erősítik meg azt az állítást, miszerint a világégés a gazdasági előny 
megszerzése végett létrejövő konfrontáció „következménye” lett volna (ez a marxista filozófia 
logikája szerint, a történelemi determinizmus magyarázata). Természetesen a gazdasági 
érdekek is sokat nyomtak a latban, de a háború az egymást követő sorozatos tényezők, 
motivációk halmozódásának és, megkísérelném, véletlenszerű történések kicsúcsosodásának 
eredménye volt. 

** 

06-07. Annál is kevésbe lehetne azt állítani, hogy Magyarország vagy a szomszéd államok 
hadba állását csupán gazdasági okokra lehetne visszavezetni. Voltak, akik erőfeszítéseket 
tettek a háború elkerülésére, lasd a magyar Tisza Istvánt vagy a román hatóságok hezitálását. 
A megkötött békeszerződések, a legyőzött országok érdekeinek semmibevétele mellett, a 
bosszú logikáját követték. Tették ezt a frissen megkötött európai béke tartósságának 
veszélyeztetése árán is. Persze nem hiszem azt, hogy a szerződések megállapításának 
folyamatából a nemzeti motivációt kizárhatnánk. Mint ahogy azt sem hiszem, hogy a 
folyamatot csupán a ”hatalmas, több nemzetiségű- és vallású” Közép Európa, a „hinterland” 
(hátország) feldarabolása végett tett aprólékos, rideg gazdasági számítássá lehetne 
degradálni. 

08-19. A dokumentum következő pontjai igazságok tárházat tartalmazzák. Főleg azokra a 
mondatokra fogok a továbbiakban kitérni melyek megfelelőségi problémáról árulkodnak, ahol 
árnyalatokat-, kontextusbéli relevanciákat vélek felfedezni, vagy amelyek valamilyen nagy 
horderejű témát vetnek fel. 

** 

Az, amit a szerző “az etnikai kisebbségeket tömörítő, a többség akaratának alávetett 
autochton csoportok önkényes újra-definiálásnak” nevez, tulajdonkeppen a kisebbségben élő 
etnikai-kulturális csoportok, más szóval “etnikai kisebbségek” védelmében létrejövő első 
nemzetközi rendszer. A Nemzetek Ligája egy a kisebbségeket védelmező rendszert vezetett 
be és nem olyat, mely alávetné őket a többség akaratának. A Liga garantálja a kisebbségek 
Szerződéseinek tiszteletben tartását, illetve intézményein keresztül, biztosítja a petícióhoz 
való jogot. Ez a rendszer nem bizonyult se túl jónak, se túl rossznak, s többé-kevésbé működött 
is. 

Hans Hedrik azon állítása miszerint „az 1918+ (utáni) időszak koncepciója, jövőbeni kivetítése 
az, hogy a nemzeti kisebbségek törvényszerűen el fognak tűnni” tejesen ellentétes az Első 
Világháború végen létrejövő egyességekkel. 

** 

A békeszerződések folytán nyertes kormányok egoista politikájának velejárója az adott 
államok nemzeteinek újra-definiálása volt: a háború után létrejött új határok közt új etnikai és 
kulturális arányok alakultak ki. Sok hibát róhatunk fel a két világháború közti időszak 
politikusainak (mint például Erdély es Besszarábia gyarmatosítása a “Központból” hozott 
tisztviselőkkel) és így utólag ezt sajnálhatjuk is. Én viszont a “bírálatok” helyett inkább az 
események tulajdonságainak megértését részesíteném előnyben. Annak a megértését, hogy 
miért voltak ezek a fejlemények csaknem elkerülhetetlenek. Mint ahogy elkerülhetetlen volt 
a vesztes államokban bekövetkezett “revizionista mozgalom, illetve a legradikálisabb 
nacionalizmus megjelenése is.” Azt viszont megjegyezném, hogy soha az erdélyi magyarok 
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helyzete nem volt annyira marginalizálódott, mint amennyire volt, a Nagy Magyarországban 
elő románoké. És nem is lehetet, mert más idők jártak és másak voltak a szabályok, mint ahogy 
másak voltak a Románia által aláírt, a kisebbségekre vonatkozó, nemzetközi szerződések és 
egyéb kötelezettségek is. Csak azért említem ezt, mert enélkül lehetetlen lenne megérteni a 
román nacionalizmus retorikájának konok fennmaradását az elmúlt száz évben. 

** 

Természetesen elkerülhetők lehettek volna, és el is kellett volna kerülni a mindkét oldalon 
megtörtént atrocitásokat. A román közvélemény nem beszel, mondja a dokumentum, azokról 
a több tíz- vagy akár száz ember halálát követelő atrocitásról, amiket román fél-katonai 
egységek (lasd “Maniu Gardája”) követtek el székelyek/magyarok ellen. Ezek, a román 
közvélemény körében csaknem ismeretlen események, ezekről írni es beszélni kellene. De az 
a tény, hogy Hans Hedrich a Ip-Traznea-Moisei gyilkosságokat az “elítélendő tettek és 
események” kategóriába említi és ugyanabban a paragrafusban sorolja fel őket, mint ahol a 
román “fél-katonai” atrocitásaira hivatkozik, ez egy nagyon kellemetlen szájízt ad. 

** 

“Románia hatarainak kijelölése 1918\1947-ben az autochton populáció megkérdezésé, 
(referendum kiírása) nélkül történt” azért, mert az Első Világháború véget követő 
béketárgyalások során a feleknek nem is állt szándékában referendumokat figyelembe venni. 
Nem is tartozik a békeszerződések logikájába, hogy a referendumoknak jelentőséget 
tulajdonítson. 

** 

Esetleg egyéb megállapodások megkötése alkalmával vették ezeket figyelembe, mint például, 
amikor Finnországot speciális status megadására kényszerítettek az Aland szigetek javára. A 
határok kijelölése nem a “nemzeti elv”, melyre a szerző legitimáló forrásként hivatkozik, 
korrekt alkalmazása alapján történt. Ez volt nyilvánvalóan Dél Tirol, vagy a dominánsan 
magyar ajkú lakosság által lakta Partium elosztásának esete. Az „önrendelkezéshez való jog” 
azért lett a magyarok és németek esetében visszautasítva mert a nemzeti kisebbségek részére 
nem létezik ilyen jog. Mit csinálunk akkor a Gyulafehérvári Nyilatkozattal, amit a szerző úgy 
mutat be, mint ahogy az ténylegesen volt: azt 1228 személy szavazta meg az összes-, csaknem 
100.000 Gyulafehérvárra érkező résztvevővel szemben, azokkal szemben, akik az általuk lakott 
területeknek a Roman Királysághoz való csatolásról döntöttek. 

** 

Ezáltal a Gyulafehérvári Nyilatkozat Nagy Románia megalapításának auráját viseli és egy igazi 
profinak kötelessége e legenda szétrombolása lenne (itt nem az autentikus tényállásra hanem 
a tények jelképes jelentésére gondolok). A Gyulafehérvári gyülekezet nem egy “legitimáló 
aktus” hanem annál inkább egy “legitimáló rítus”. Nem volt joga az Erdélyi feletti rendelkezést 
a román államnak átengedni. Ezt a Szerződések tették. Éppen ezért a szerző nem is hivatkozhat 
a Nagy Románia által a „Nyilatkozat szövegében” a székelyeknek és szászoknak „megígért” 
“belső önrendelkezési” jogara sem. Nem lehet, egyszerre, előbb a Nyilatkozat relevancia 
hiányáról-, majd, ezt követően, a szövegben tett ígéretek autoritásáról beszélni. 

** 

A dokumentum egyik szembetűnő gyengeségeinek tartom, hogy (a szerző) keveri az 1945-ot 
követő időszak politikáit a két világháború közöttiekkel. Egyikek és másikak okai, illetve 
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jelentősége igen eltérő. A csaknem 100.000 magyar, illetve egyes szászok kivándorlásának okai 
1918-ban másak voltak, mint a szászok belső deportálása mindjárt a háborút követően (ezen 
politikát Moszkva diktálta). Megint más volt utóbbiak és a zsidók eladása egészen 1989-ig 
bezárólag. Arról beszélni, hogy itt Erdély kisebbségeinek elüldözéséről (Erdély 
megtisztításáról) volt szó már a fantázia világába tartozik. A németeket senki sem üldözte el. 
Egészen 1989-ig inkább maradásra kényszerítették őket, ugyanakkor bizonyos összegek 
kifizetése megnyitotta nekik Románia határait. Ugyanannak a logikának a nevében hagyták el 
a magyarok annakidején Romániát, mint ami teszi, hogy a román diaszpóra napjainkban elérje 
a csaknem 3 millió főt. A romániai görög-katolikusok átcsoportosítása „az ortodox egyház 
irányítása alá 1948-ban” Moszkva utasításra történt, hasonlóan, mint ahogy Moszkva, a 
befolyása alá tartozó összes területeken ezt elrendelte. Az igaz, hogy a nemzeti-
kommunizmus, saját érdekből, tudatosan vette át a Rómával Egyesitett Román (Görög-
Katolikus) Egyház elnyomásának alkalmazását. Ez magyarázza meg a post-decemberi állam 
napjainkig tartó beavatkozását e téren, azaz a katolicizmusra való visszatérés 
akadályoztatását. De ez már egy relatív kései jelenség. Egy ügyetlen kommunizálás majd egy 
szinten ügyetlen, etnikai alapú privatizáció eredményeként értelmezni a szászok Romániából 
való kitelepülését elég furcsán hangzik. Mint ahogy igen furcsa azt is állítani, hogy 
Romániában, geopolitikai érdekből, a Németországgal való versenyében, Franciaország 
úgymond “frankofon hízelgéssel” csábítja el a románokat. 

** 

Természetesen igen értékelendő a nemzetközi jog szférájába tartozó fogalmak áttekintése. De 
az elemzés néha kicsit pontatlan. Persze „1918-ig Erdély jogosan tartozott a Magyar 
Királysághoz, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiához, valamint a Habsburg Birodalomhoz, 
függetlenül attól, hogyan ezen területek, több századdal előtte, hogyan is kerültek a 
tulajdonukba “. Az nem releváns mi történt ezeken a területeken 1000 évvel ezelőtt. Viszont 
ugyanezen megállapítás vonatkoztatható a határok helyzetére napjainkban is: a 2000-es 
években nem releváns a határok helyzete 1914-ben. 

** 

Az egymás ellen, etnikai vonalon elkövetett kollektív igazságtalanságokról a dokumentum azt 
állítja, hogy a stabilitás szempontjából ezeknek nincs jelentőségük. Tény, hogy régen a dolgok 
formálisan így álltak, annak ellenére, hogy bizonyos területek meghódításért a meghódított 
államokat tartottak felelősnek; egyes területek meghódítását azzal magyarázták, hogy az 
adott állam a területén élő « rokon» közösségekkel szemben tanúsított viselkedése 
kifogásolható volt. Gondolok itt Törökország területi vesztességeire Oroszország javára, 
amikor ez utóbbi, indokoltan vagy indokolatlanul, az ortodoxok elé görgetett akadályokat 
inkriminálta. Napjainkban a helyzet formálisan is megváltozott. A nemzetközi jog kezdi 
elismerni a annak az elnyomásban élő nemzeti közösségnek a kiváláshoz való jogát, aki 
számára a megegyezés útja már nem járható. Előttünk van Koszovó állam élő példája, aki kivált 
Szerbia területéből. Ellentmondva saját maga állításainak a dokumentum előveszi ezt az 
állítást akkor is amikor azt tartja, hogy a nemzetközi jog alapján, nagyon elméleti síkon ugyan, 
de a székelyek mégis jogosan hivatkozhatnának a külső önrendelkezéshez való jogukra, azaz a 
Romániától való elszakadásra mivel ezen utóbbi visszautasítja a belső önrendelkezéshez való 
jogos igényüket. A gondolat nyilvánvalóan túlzás. Mindig is természetesnek tartottam és 
állhatatosan támogattam a székelyek ama igényét, hogy egy Székely Tartományt hozzanak 
létre. Azért mert ez jó lenne úgy a magyaroknak, mint a románoknak, és nem valamilyen 
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”legitim belső önrendelkezési jognak” a nevében, amivel t.i. nem is rendelkeznek – mivel ez 
csakis az őslakós népeknek elismert joga. 

** 

Ami az etnikai kisebbségek jogaira vonatkozó-, Románia által aláírt szerződéseket illeti (az 
összeset), nálunk, a nemzetköziekhez viszonyítva, ezek standardja magasabb. Tapasztalható 
ugyan a magyarok úgynevezett “zaklatása” a formálisan elismert jogaik gyakorlása során de, 
véleményem szerint, ez nem olyan mértékű, ami a joggyakorlatot látszat-jogrendszere 
silányítaná. A kisebbségek védelmére kialakított nemzetközi jogrendszer, természeténél 
fogva, nagyon gyenge s ezért nem is kepés válaszolni egy olyan történelmileg erős kisebbség 
szükségleteire, mint amilyenek a romániai magyarok. Fentiek tükrében a román állam nem is 
amiatt hibás mert nem tartaná be a nemzetközi szerződéseket, hanem amiatt, hogy képtelen 
belátni: a magyar kisebbségnek többlet-jogokra – teszem azt a Székely Tartomány 
autonómiájára – van szüksége ahhoz, hogy stabilnak es komfortosan érezhesse magát. 

** 

Észak Erdély átadása Magyarországnak 1940-ben “döntő bíráskodás” es nem „diktátum” volt. 
Ezért ezen utóbbi megnevezés kitartó használatát román történészkörökben kissé 
ízléstelennek találom. Természetéből fakadóan ugyanolyan aktusról beszélünk, mint 
Besszarábia átadása Románia által: (mindkét esetben) erőszakkal kikényszerített aktusokról 
beszélek. Ezért úgy gondolom, hogy a dokumentum interpretálása, miszerint ez utóbbi egy 
“mégis elfogadott szerződés” ilyen értelemben nem helyénvaló. Azon aktusok melyek 
véghezvitelénél az áldozat nem tud védekezni nem legitimek sem a belső-, sem pedig a 
nemzetközi élet színterén. A “Trianoni diktátum-“al való összehasonlítás helytelen. Ugyanis ez 
utóbbi (nem diktátum, hanem), az annakidején hatályos procedúrák és nemzetközi garanciák 
betartása mellett-, a győztesek és a vesztesek közt létrejött békeszerződés volt. 

**** 

Konklúzióképpen elmondható, hogy Hans Hedrich dokumentuma olyan aspektusokat hoz 
napvilágra, melyekből sokat lehet tanulni, de olyan hibákat is tartalmaz melyek hasznosak 
bizonyulnak ahhoz, hogy tudjuk mit nem szabad többé megismételni. Marad a nagy kérdés: 
mit kezdünk ezzel a múlttal, azok után, hogy kielemeztük? Hasznos-e a magyaroknak, hogy 
napjainkban meg siránkozzanak a Trianoni területek elvesztésén? Mit várhatnak a románok az 
első világháború végen megnyert területek ünneplésé réven? 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

„A történelmet nem lehet becsapni. Jobban összekapcsol bennünket, mint ahogy hajlandók vagyunk 
elismerni. Mi most mind az Európai Unióban vagyunk, és egyszer csak fölmerült valamiféle 
együttműködés, szolidaritás a V4-es államai között. Mi ez? Ez egy új azonosság-tudat? Nem. Én azt 
hiszem, hogy ez inkább egyfajta visszatérés a történelemhez. A vasfüggöny akkor hullott le, amikor 
a berlini fal leomlott. De úgy gondolom, hogy mégis csak létezik egyfajta eltérő látásmód olyan 
országok között, amelyek tőlünk nyugatabbra vannak, illetve Trieszttől nyugatra és keletre, tehát az 
egykori vasfüggöny nyomvonalától nyugatra és keletre, és még mindig mintha létezne egyfajta 
üvegfüggöny a nyugati nemzetek és a mi országaink között. Mi sokban mások vagyunk, másképp 
szemlélünk bizonyos globális problémákat, félünk a más kultúráktól, zavarodottak vagyunk a nagy 
migrációs hullám láttán. 

Idegengyűlölettel, rasszizmussal, intoleranciával vádolnak bennünket. Csakhogy ezeknek a közép-
európai nemzeteknek megvan a maguk történelmi tapasztalata. Ezek kis népek, kis nemzetek a 
Frank birodalom és Bizánc között, Németország és Oroszország között, Hitler és Sztálin között. A 
történelmi katasztrófák nagy adag bizonytalanságot oltottak belénk, gyanakvást, óvatosságot. 

Közép-Európa, Central Europe, Mittel-Europa. 

Közép-Európa ütköző zóna nyugat és kelet között. Ez Európa szürke zónája, amelyet mindig 
folyékonyan más kultúrák inváziója hengerelt le. Amikor Franciaországban a gótikus katedrálisok 
virágkora volt, amikor Chartres-t és a Notre-Dame-ot építették, akkor a mi nemzeteink kifogták a 
mongolok betörését. A humanizmus és reneszánsz idején Nyugat-Európában, mi kifogtuk az 
oszmán-törökök dél-keleti invázióját.” 

„A mi nemzeteinkből mindig a nagyok igyekeztek szolgálattevőket csinálni. A nemzeteinket csatlóssá 
tette Hitler, csatlóssá tette őket Sztálin és Brezsnyev is. Ezek a vezetők mind jól emlékeztek arra és 
figyeltek arra, hogy ne egységesüljünk. Hogy egymást továbbra is bosszantsuk, uszítsuk és gyűlöljük. 
A II. Világháború után egyfajta ilyen történelmi megbékélésre került sor Németország és 
Franciaország között és megkezdődött az európai integráció. De mi volt például Trieszttől keletre? 
Mi történt velünk? Közép- és Kelet-Európa nemzetei egy másik diktatúrába jutottak és tovább 
uszították őket. És az egyforma terror ellen sem tudtunk együtt fölkelni, együttesen szembe szállni 
vele. Ha kommunista ellenes lázadások történtek, azok főleg magányos farkasok tetteinek, 
cselekvéseinek története. Magányos berlini munkások az NDK-ban 1953 júniusában, magányos 
magyarok és lengyelek 1956-ban, magányos szlovákok és csehek 1968-ban, magányos lengyelek 
1980-ban. És így folytathatnánk ezt a sort egészen az 1989-es esztendőig bezárólag.” 

„Valamikor arról döntünk, döntenek, hogy milyen legyen az Európai Unió további arculata, hogy 
milyen is az eredeti öröksége, hogy milyen az antik Görögország és Róma öröksége, keresztyénségről 
beszélünk humanizmusról, reneszánszról. Közép-Európai országai ismét tudatosítani kezdik milyen 
próbatételeken mentek át, estek át, milyen áldozatok árán őrizték meg nemzet-államaikat, és együtt 
lépnek föl egy ugyanazon értékek, egyforma értékek nevében.” 

„A nemzeteink jövője szlovákok és magyaroké összekapcsolódik Európa jövőjével. Ha nem fogjuk 
tovább védeni alapvető értékeinket, nemcsak a keresztény értékeket, hanem elementáris emberi, 
biológiai értékeket, akkor elmúlunk, elenyészünk, eltűnünk Európa és a világ térképéről. És mi marad 
utánunk? Csak a könyvek? Vagy csak a tabletek? A helyzet komoly, de nem tragikus. Tőlünk is függ. 
Magyaroktól és szlovákoktól, a mai magyaroktól és szlovákoktól, hogy együtt segítsenek megőrizni 
az európai értékeket. Értékeket? Lehet, hogy ez egy üres szó, egyszerűen, hogy őrizzük meg a józan 
eszünket és a jó szívünket. Hogy véget vessünk a gyűlöletnek, a rosszindulatnak, a 
veszekedéseknek.” 

 

Részletek Anton Hykisch beszédéből (Együtt az úton magyarok és szlovákok konferencia Budapest 2016) 


