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Haza és haladás
a Hitel új történelmi rovata elé

A Hitel létjogosultsága Németh László, Illyés Gyula, Csoóri Sándor és Görömbei 
András múlt- és kultúraszemléletén alapszik: a magyar irodalom a nemzeti ön-
azonosság szellemi alkotmánya, az ideális Hazáé, amely a magasban van.  
A 21. században a történelmi távlatú identitás és a történelmi igazság mibenléte 
megkérdőjeleződött, ez pedig nemcsak tudományos, hanem sorsközösségi és 
erkölcsi bizonytalanságot is teremtett. Ugyanakkor a nemzeti múlt kritikus, 
forrásközpontú és közösségi elvű tanulmányozása nélkül az irodalom nem tölt-
heti be nemzeti közösségépítő szerepét. Ezért lapunk küldetése szempontjából 
fontos, hogy legyen olyan történeti profilja, amely a múlt tudományos értelme-
zése révén a mindenkori magyar közösség önértelmezésének hitelességét segíti.

A Hitel a magyar irodalom több évszázados társadalmi felelősségviselése 
jegyében, a közösségépítő közművelődés feladatának vállalásával 2020. decem-
berben tematikus történeti rovatot indít Haza és haladás címmel – utalva a reform-
kori hagyománynak a kulturális nemzetépítésben betöltött szerepére. Hasáb-
jain a nemzeti önértelmezés történelmi vetületeiről és nézőpontjairól közlünk 
különálló és tematikus blokkba csoportosítható írásokat. Az itt meg jelenő mun-
kákban különösen is érvényesül a történeti tárgyú publikációktól elvárt össz-
hangzat: a jó történettudomány alapkutatásokra épül, közérthető, és segíti nem-
zeti közege önértelmezését. A rovat léte lehetőséget teremt arra, hogy a folyóirat 
elsődleges céljának, a kulturális nemzet építésének problémájához tartozó elem-
zéseket kiemeljük, és nagyobb figyelmet irányíthassunk rájuk.

Olyan témakörökben szeretnénk itt tanulmányokat, esszéket, kritikákat kö-
zölni, amelyek napjaink nemzeti sorskérdéseinek, közösségi közérzetünknek 
az értelmezéséhez járulnak hozzá korszerű tudományos vértezetben. A Haza és 
haladásban elsősorban a magyar és más Kárpát-medencei identitások, a kulturá-
lis nemzetkoncepció értelmezésének kulcsproblémái, az emlékezetpolitika és 
az emlékezetkutatás kérdései, általában az utóbbi évszázad kollektív sérelmei 
és amnéziája szempontjából fontos témák feldolgozásai, az önazonosság kihívá-
sainak értelmezései kapnak helyet. Kiemelten kezeljük, és folyamatosan adjuk 
közre a szellemi és társadalmi mozgalmakkal, a rájuk adott hatalmi válaszok-
kal, kü lönösen a diktatúrákkal, politikai terrorokkal és rendszerváltoztatásokkal, 
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valamint az egyháztörténettel kapcsolatos munkákat. Terveink szerint rend-
szeresen találkozhatnak hasábjainkon olvasóink a nemzetiségi kérdés, a tria-
noni diktátum, a népi mozgalom, a 20. századi diktatúrák, 1956, 1989 kutatóival 
és munkáikkal. Tematikus tömbökben szeretnénk szólni az oszmán hódoltság 
hatásáról, a reformkornak és a dualizmusnak a nemzeti identitás (kényszer)
pályáin játszott szerepéről, a kommunista diktatúra társadalmi problémáiról, 
különös tekintettel az ügynökkérdésre, az értelmiség lehetőségeire, a vidék 
történetére, az egyházak deformálódására és a rendszerváltoztatás közép-euró-
pai és balkáni társadalmi megítélésére. Fórumot kívánunk teremteni a művelő-
déskutatás és a társadalmi mentálhigiénia problémáinak, valamint a közös ség- 
és művelődésszervezés kortárs kihívásainak is. 2021. februárban – a februári 
lapszámok 2005-ben kezdett hagyományának egyik meghatározó vonalához 
illeszkedve, vagyis állam és nemzet, hatalom és értelmiség viszonyát vizsgálva 
– a bizantinizmus jelenségéről lesz szó. 

Rovatunk első témája a magyar őstörténetkutatás, amelynek kapcsán par 
excellence fölvethető tudomány és nemzeti önbecsülés, illetve politikai közbe-
széd összefüggése. Ha van nemzeti tudományág, amelynek művelése önmagán 
túlmutató képességekkel és hatásrendszerrel jellemezhető, bizonyára a magyar 
eredet kutatása ilyen. Fontos emlékeznünk ezért saját érdemeik okán azokra, 
akik a magyarságtudományt nemzetközi színvonalra emelték. Farkas Árpád 
író egy valódi kuriózumot, László Gyula régészprofesszorral 1992-ben készített 
interjúját bocsátotta rendelkezésünkre, Hóvári János történész, diplomata pedig 
a 130 éve született világhírű magyar turkológus, Németh Gyula életművét he-
lyezte tudománytörténeti és kultúrdiplomáciai összefüggésrendszerbe. A ma-
gyarság keleti eredetének régi-új elméletei közül újra és újra napirendre kerül 
krónikás hagyományunk szavahihetőségének kérdése. Megkérdeztük ezért  
M. Lezsák Gabriella népvándorláskoros régészt, művelődéskutatót, hogy friss 
kaukázusi fölfedezései mit tesznek hozzá az őshazáról és vándorlásról alkotott 
eddigi összképhez. Perényi Károly középkorkutató történész azt mutatja be, 
hogyan alakította át a kommunista diktatúra tudománypolitikája az Akadémia 
és az egyetem magyar őstörténeti kutatásait. Végül Kiss Alpár, fiatal régész 
szerzőnk iróniától nem mentes áttekintésben veszi sorra a szélsőségesen tudo-
mánytalan, ám ma is riasztóan népszerű, misztikus eredetkutatások jellegzetes 
képviselőit annak bizonyítványaképp, hogy a tudomány közéleti igényű kizsák-
mányolásának makacs és virágzó szokása nem igényli sem a józan ész, sem  
a szakmai tisztesség látszatát céljai népszerűsítése érdekében – terjedéséhez 
elegendő csupán a nemzeti büszkeségre hivatkoznia.

Kölcsey Ferenc híres beszédének (1835) szellemében kívánunk az olvasónak 
otthonos barangolást történeti közügyeink és a Hitel új rovatának sorai között 
– „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

Tevelÿ arató György
szerkesztő
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Két magyar történelem
Beszélgetés lászló Gyula régészprofesszorral

Raffai Istvánnal, az Új Horizont főszerkesztőjével kávézgatás közben azon mor-
fondírozgatunk, hogy szaporodóban lapjainkban az érdektelen írás címek,  
s igen dicsérem a Háromszékben legfrissebben olvasottat: Vár állott, most Kő-
halom. Elárulja, a helységnév, Kőhalom számára is egyre izgalmasabb, ilyen 
rejtélyekkel van tele Magyarország, én pedig mióta tudományos körökben már-
már villámokat szór a helység szülöttjének, László Gyulának kettős honfog-
lalásról szóló hipotézise, elárulom, nagyon szeretnék utána járni, csak amolyan 
gyalogbölcsészként, miként van az, hogy a történelmi jövés-menés szeretett 
székely szülőföldünkön mindig oly sűrű volt és mégis egyre kevesebben va-
gyunk. Kérdezzük meg, javasolta kollégám, a drága öreg itt tölti nyarát a szom-
szédban, és máris kantározzuk újkori szerszámainkat.

Rendes és heves balatonrendesi nyár, a kertben ribizli érik, a kőasztalon 
aranylik az olaszrizling, s a mindeddig csak jó híréről ismert legendás kolozs-
vári professzor tárt karokkal, földiként fogad…

– Gyula bátyám, ön szakértője őstörténetünknek. Könyvei jelentek meg a honfog
lalásról, új felfogásban. Sokan, mégsem elegen és korántsem eléggé ismerik, különösen 
Erdélyben: például hogy került oda a székelység?

– Rögtön megkérdem, hogy melyik honfoglalás idejéről van szó: Árpád népé-
ről vagy az első honfoglalás, a 670 körüli időkről? Nekem tudniillik meggyő-
ződésem, hogy a székelység az első honfoglalással került a Kárpát-medencébe. 
A kérdés engem is nagyon izgat, érthető, hát én is székely volnék. Annál inkább, 
mert legutóbb Benkő Loránd akadémikus, a nyelvész felújította azokat a meg-
figyeléseket, miszerint a három nagy székely nyelvjárás pontos párhuzamai 
megvannak a magyar nyelvterület más részein is, méghozzá főként a határ-
vidékeken, tehát Pozsony környékén, a nyugati határvidéken, Baranya környé-
kén, az Őrségben, részben a matyóknál. És ebből ő azt a következtetést vonta 
le, hogy a székelyeket királyaink onnan telepítették ide, Erdélybe, és adták nekik 
a pompás szervezetet, a tízes szervezetet, ami egyébként Eurázsia lovasnépeinek 
az alapszervezete. Ezzel vitatkozom én. Nem azzal, amit Benkő Loránd mint  
a nyelvész mond, azt elfogadom, mert ahhoz nem értek. De mihelyt ő ebből 
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történelmet csinál, tudniillik, hogy onnan telepítették volna a székelyeket, ez 
már történelem. Ez már a mi dolgunk, régészeké, történészeké, és én erősen 
kételkedem ebben. Miért? Mert ha onnan telepítették volna a székelyeket egybe, 
az első királyaink alatt történhetett volna. S első királyainktól már elég gazdag 
okleveles anyag áll rendelkezésünkre. Sehol egyetlen szó vagy árnyalat em-
lítése annak, hogy máshonnan telepítettek volna minket ide, nincs. Egyetlen 
szó a néphagyományban sincsen. Ez az egyik okom. A másik: megvannak a szé-
kely nyelvjárások, s azóta az a nép nem települt el onnan, ott él ma is. Nem 
vonom kétségbe a nyelvi eredményeket, de én azt állítom, a székelységet mint 
határőriző népet Bihar környékéről telepítették oda, őrsökként, védő őrsökként 
a nyugati, északi és déli végekre. Tehát nem e részekről telepítették ide, mert 
hiszen ott nyelvjárásukat mai napig is megtartotta, ami annyit jelent, nem el-
jöttek onnan, hanem ott maradtak, a mai napig is ott élnek. Na, ez az alapvető 
eltérés a nyelvész, a régész, történész között.

– A régész szerint mikorra tehető első jelentkezésünk?
– Továbbmenőleg úgy gondolom, hogy a magyarság két nagy hullámban 

telepedett a Kárpát-medencébe. Az első, a nagyobb méretű, az 670–680 táján 
érkezett. Mivel bizonyítom ezt? Állandóan gyarapodnak a bizonyítékok e mel-
lett a feltevés mellett. Úgy látom, hogy az nemcsak feltevés, hanem a valóság 
kitapogatása. Röviden mik ezek? Az elsőnek azt említeném, ami legutoljára 
bukkant föl. Király Péter szlavista professzor a pesti egyetemen a Karoling-
kori (ami Árpád előtt körülbelül ötven-száz évvel véget ért) oklevelekben 60 ono-
gur nevet talált. Minket az egész világ a mai napig is onogurnak nevez, mert 
az ungár, hongren, hungaryan, hungarus stb. az mind az onogurból származik, 
csak magunk hívjuk önmagunkat magyarnak, illetőleg az utóbbi időben néhány 
szomszéd nép vagy a törökök. A Karoling-kori nevek a 800 előtti időkből valók, 
tehát Árpád honfoglalása előtt majdnem száz évvel. Sőt, ebből az időből van egy 
„STRATA UNGARORUM”, azaz magyar út. Ez az egyik komoly érv. A másik, 
hogy ahol népesség él, ott temetkeznek is, nemcsak laknak. A temetők tehát 
árulkodnak arról, hogy miféle néppel lehet dolgunk. Persze az őskorban ezeket 
a népeket nem tudjuk megnevezni, mert a nyelvük nem maradt fenn, de a magyar 
honfoglalás kora, akár 670-et, akár 896-ot vesszük, már beletartozik megnevez-
hető népeknek a történelmébe. Na már most, a temetőinket ebből is, abból a kor-
ból is megtalálták. A fehérmagyar, onogur temetők általában 1000, 2000, sőt 4000 
sírt tartalmaznak. Árpád magyarjaié 2–3 tucatnyit! Ezeket feltérképezték.

Párhuzamosan ezzel a munkával, Kniezsa István kiváló nyelvészünk meg-
rajzolta Magyarország népességeinek, népeinek településtörténetét a 11. szá-
zadban. Ő ezt folyónevekből, falunevekből, oklevelekből, személynevekből 
gyűjtötte össze, nagyon szigorúan megrostálva. Van tehát egy nyelvészeti tér-
képünk, és van egy régészeti térképünk. A kettőnek egyezni kellene.

– És egyezik?
– Éppen ez az, hogy nem egyezik. Mert ahol a nyelvészet szerint színmagyar 

területek voltak – nagyon sok helyről, de megyényi nagyságú helyekről –, nem 
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ismerjük a honfoglaló Árpád népének a temetőit. Tehát a helynevek magyarok, 
temetők viszont nincsenek. De ugyanerről a területről tömegesen ismerjük  
a késő avar, onogur, fehérmagyar népesség temetőit. Vessük fel a kérdést ter-
mészetes ésszel: kik adták a helyneveket? Akik ott éltek. Kik éltek ott? Az ono-
gurok. Nyilvánvaló tehát, hogy fel kell tennünk – nem valamilyen laza ötlet 
vagy felelőtlen elgondolás szerint –, hogy azokon a helyeken, ahol a helynevek 
magyarok, de az Árpád magyarjai nem telepedtek meg, ezzel szemben tömén-
telen onogur temető van, a helyneveket az onogurok adták. Minek következ-
tében azoknak magyarul kellett beszélniük. Nem azért, mert így szeretném, 
vagy így akarnám, vagy ez volna a jó, nem erről van szó. Ez történelem. Ennek 
kellett lennie. Mégis én csak feltevésként fogalmazom meg a tételt. Mint régész 
ezt mondhatom.

Az előbb láttuk, hogy az onogurok temetőinek a lélekszáma 600, 800, 1000, 
2000, 3000, 4000. Árpád magyarjai temetőinek lélekszáma 8, 12, 20, 30, esetleg 
40 legújabban, de három részben 100 se. Kik olvasztották be egyik a másikat? 
A 8 olvasztotta be a négyezret? Lehetetlenség. Úgyhogy erre a nagyon jogos 
kérdésre ezzel tudok felelni: óriási tömegű volt az onogur népesség, és aránylag 
kis számúak voltak Árpád magyarjai.

Maradjunk egy kicsit még a nyelvnél. Bíborban született Konstantin császár, 
aki munkáját 950–953 tájban jegyezte le, szinte családias hangnemben írja, hogy 
minapjában itt járt Bulcsu és Tormás – követségben. Nyilvánvaló, adatait ettől 
a két magyartól kapta, bár rendelkezésére álltak hadvezérek, a postameste- 
rek, a hittérítők, kereskedők stb. adatai a császári levéltárban. Óriási levéltár 
volt. Na már most, ez a Konstantinos megírja a magyar törzsek neveit, közismert 
a hét törzsé. Csakhogy a magyar krónikák erről semmit nem tudnak. Ami nagy 
ellentmondás. A magyar krónikák Árpád honfoglalása után 200–250 évvel kez-
dődtek, Konstantinoszé meg majdnem egykorú. Na most, kinek higgyünk? 
Meggyőződésem, hogy mind a kettőnek hinnünk kell. És itt vetődik fel Árpád 
magyarjainak a nyelve. Tudniillik a krónikákban és Konstantinosznál meg-
maradtak Árpád fiainak nevei, a magyar krónikák is tele vannak a magyar 
vezető réteg neveivel, de ezek 90 százalékban törökök. Ha most ennek az alapján 
kellene megítélnünk Árpád magyarjait, akkor azt kellene mondanunk, hogy 
törökök voltak, mert ugye Bizánc türköknek nevez minket. Ezzel szemben  
a falusi lakók nevei majdnem mind magyarok.

Éppen nemrégiben került sor egy rovásírásos emlékre. Árpád magyarjainak 
egyik sírjából került elő, előzőleg meg egy késő avar onogur sírból rovásírásos 
emlék. A Békéscsaba mellett talált csont tűtartón ötvennél több írásjel van, 
tehát elég hosszú szöveg. A 10. századi tegeztartónak csontlemezén aránylag 
rövid. Tehát Árpád egyik magyarjának a sírjában talált rovásírás török lenne. 
Ugyanez a Vékony Gábor azt állítja, hogy a késő avar temetőből előkerült gaz-
dag rovásírásos emlék nyelve magyar. Tehát itt megint az onogurok magyar 
nyelve és Árpád magyarjainak az esetleges török nyelve vetődik fel. Azért 
mondom, hogy esetleges, mert én egyetemi éveimben is mindig arra tanítottam 
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a hallgatókat, hogy vigyázat: a múlt nem azonos azzal, mint ami megmaradt 
belőle. Árpád magyarja nem kengyel, szablya meg övveret, hanem ember, aki 
a nap 24 órájából legalább 16–18 órát dolgozott, tapasztalatai voltak, fúrt-fara-
gott, harcolt, állatot tenyésztett, földet művelt, szóval élt. Ehhez képest a leletek 
nagyon keveset mondanak nekünk. Tehát a múlt nem azonos azzal, ami meg-
maradt belőle.

– Ez abból fakadt, hogy emberközpontú a szemlélete?
– Igen, részben abból fakadt, de képzeld el azt, hogy egy kornak vagy egy nép-

nek a jó, rossz tulajdonságai, tapasztalata, munkája egytől százig beszámozható 
lenne. Egytől százig. Ez lenne a teljesség. Mondjuk, mi ebből ismerjük a nyol-
cast, a huszonhetest, a negyvenkettest és a kilencvenest. És ebből a négyből 
akarjuk megrajzolni, hogy éltek ők. Hát természetes, hogy bizonytalansággal 
van tele mindez.

– A kettős honfoglalás, a sírfeltárás szempontjából, amiről szó volt, földrajzilag kö
rülbelül mekkora területet zár be? Tehát az első honfoglalás feltárt sírjaira, emlékeire 
hogyan fekszenek rá a második honfoglalás leletanyagai?

– Éppen az, hogy nem mindenütt fekszenek rá.
– Földrajzilag?
– Földrajzilag sem. Nagyon nagy területek kimaradtak. Miért? Egyik kedves 

kollégám mosolyogva kérdezte, honnan tudhatták Árpád magyarjai vagy akár 
az onogurok, hogy nekik ezeket a területeket ki kell hagyni? Persze, nagyon 
mulatságos kérdés, de rögtön komollyá válik, ha azt mondom, hogy az egyik: 
az onogurok azokat a területeket szállták meg főként, amelyek jók a földműve-
lésre, Árpád magyarjai pedig azokat, amelyek jók az állattenyésztésre.

Nemrégen kértek meg, hogy vegyek részt Hódmezővásárhely történetének 
a megírásában. Na most, ha rajzlap nagyságú térképre vetítjük rá a lelőhelyeket, 
akkor Hódmezővásárhelyen ugyanott éltek az onogurok, mint az Árpád ma-
gyarjai. Tehát nincs vita, nincs kimaradás. Igen ám, de hogyha nagyméretű 
térképre vetítjük rá az anyagot, akkor kiderül, hogy Árpád magyarjai a folyók 
melletti, áradásokkal mindig fölfrissített legelőterületeken éltek, az avarok, az 
onogur-fehéravarok elsősorban a földművelésre alkalmas mezőterületeket fog-
lalták el. Tehát nyilvánvaló, hogy a kimaradás nem valamely akarat szerint 
esett, miszerint majd jönnek azok, aztán ide letelepednek, hanem azért, mert 
nekünk az a föld nem kell, nem jó föld – mondta az egyik –, nekünk viszont kell 
– mondta a másik –, mert nekünk éppen ez jó.

– Avarokról volt itt szó. Nem onogurokról beszélünk…?
– A bizánci forrásokból nyilvánvaló, hogy a korai avarok 568-ban zúdultak 

le a Kárpát-medencébe. De egy hiteles bizánci forrás megjegyzi, ezek nem igazi 
avarok voltak. Ezek var és hion nép voltak, és csak ijesztésül vették fel az avar 
nevet. Ennek a forrásnak az alapján a múlt századi magyar történészek vákuum-
nak nevezték ezt az első avar megjelenést. Emlékei léteznek, de aránylag sokkal 
kisebb számúak voltak, mint a 670-ben bezúdulók. Na most a kérdés: Jogos 
lenne, hogy ilyen nagy népmozgásról ne emlékeztek volna meg az egykori  
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történeti források? Szinte lehetetlen. Nagy népmozgás kellett legyen. Ám na-
gyon is megemlékeztek.

Például az orosz őskrónika, a Poveszti vrémeni ljet (Régi időknek krónikája) 
világosan megírja, hogy először a fehérugorok érkeztek, csaknem avarokkal 
egyidejűleg. Másodjára jöttek a feketeugorok, amikor Oleg uralkodott (Oleg Ár-
pád kortársa volt). Tehát világosan megkülönböztet kétfajta ugort. A fehérek 
jöttek korábban, a feketék későbben. Ugyanezt írja más szavakkal az ugyancsak 
hitelesnek tekinthető bizánci forrás, hogy az onogur birodalom Dél-Orosz-
országban volt, nagyjából a mai Ukrajna területén. Nagyfejedelme fogta össze 
a népeit. Halálát érezve összehívta öt fiát, hogy nézzétek, itt van egy nyílvessző, 
eltöröm, eldobom, öt nyílvesszőt nem tudok eltörni! Tehát, ha meghalok, marad-
jatok együtt, akkor nem lesz semmi baj. Szegény meghalt, és az öt fiú rögtön 
ötfelé robbant szét. Egyik maradt a Meotisz környékén, másik felment a Káma 
vidékére, a harmadik megalapította a mai dunai Bulgáriát (Asz paruknak hív-
ták). A negyedik népével együtt Pannóniába jött. Népével együtt! Egy onogur 
nép Pannóniába jött. Az ötödik pedig föltehetőleg a balkáni bi zánci Penta-
poliszba, ott is van nyoma bőven avaroknak… Tehát az orosz őskrónikák után 
a bizánci krónikák is szólnak a kettős honfoglalásról. Menjünk nyugatabbra.

Egy Widukind nevű szerzetes megírta a szászok történetét. Ebből kitűnik, 
hogy Nimród népe, ha jól emlékszem, de lehet, hogy a hunokról beszél, meg-
szállta Pannóniát. Azután jött Nagy Károly, és 800-ban leverte őket. Tehát 800 
előtt jöttek! Fölvetettem magam számára a kérdést: éppen a magyar krónikák 
ne tudnának róla? Lehetetlen. Hogyne tudnának róla! A magyar krónikák Ár-
pád népének a honfoglalását úgy írják le, mint a magyarok második bejövetelét.

– Ez a kettősség tehát érvényesnek tekinthető.
– Ha megvizsgáljuk azt a magyar történeti emlékanyagot, ami föltehetőleg 

ősi örökség, mindenütt ezt a kettősséget tapasztaljuk. Például két eredetmon-
dánk van: a turulmonda és a szarvasmonda. A szarvasmonda az erdőkbe, a turul-
monda a sztyeppekre vezet. Vagy itt vannak a régi stílusú magyar népdalok. 
Azok egészen mások, de nem a finnugorokhoz, hanem a török népek körébe 
vezetnek. Vagy nyelvészeink megállapították, hogy az első oklevelekben meg-
maradt magyar nyelvtöredékek két erősen különböző nyelvjárást tüntetnek fel. 
Jóformán mindenben megtalálható a kettősség… De hadd mondjam el most 
legújabb feltevésemet, amit igazán szívből sajnálok, de én már nem tudok ki-
fejteni, valószínűsíteni. Nincs időm, öreg vagyok

– Akkor hangosan kell mondani, s majd a tanítványok besegítenek!
– Az a feltevés formálódott bennem, hogy két magyar történelmünk van. Az 

egyik az itt talált, levert földműveseké, akikből később a nemesség kinőtt, és 
akik egészen 1848-ig igába fogták a jobbágyságot. Tehát a magyar nép igazából 
1848-ban teremtődött meg, a jobbágyfelszabadítással az egyenrangúsodás ré-
vén, s azáltal, hogy az államalapítás óta eltelt félezer éves királyságbéli önálló 
államforma a 150 éves kényszerű török, majd osztrák hódoltság alatti, meg-
lehetősen véres, de többnyire csak pillanatnyi győzelmeket csillantó küzdelmek 
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árán, vagy éppen elszánt reformküzdelmei révén erős nemzetté gyúródva- 
pofozódva – erről is keveset beszélünk –, csupán a tizenkilencedik század ele-
jére sikerült állami közigazgatási rangra emelnie anyanyelvét, a magyart. Leg-
jobbjaink ezt régen tudták, Jókai a naplójegyzeteiben például ír arról, hogy  
15 millió elnyomott jobbágy élt – igaz, nem a mai Magyarország területén – 500 
ezer nemes szolgálatában. Tehát a kisebbség uralkodott mint katonanép a föld-
művesek fölött. Minthogyha ebben az adatban tükröződnék az, amit elmond-
tam a temetőinkről. Árpád magyarjainak kicsik a temetői, az avarkoriaké amel-
lett óriásiak. Hogy mi lett a korai avarság sorsa, azt nem tudom, úgy látszik, 
hogy hosszú időn keresztül együtt éltek a beköltözött onogurokkal. Vannak 
tudniillik temetők, ahol mind a két nép emlékei megmaradtak.

A székelykérdésről az a meggyőződésem – tehát nem bizonyosság, csak hit –, 
hogy a székelyek az első honfoglalás népeinek egyik törzse.

Erre az a bizonyság, hogy talán a többi törzs is az első honfoglalóké volt. 
Mire alapítom ezt? Csallány Dezső, akivel sokat vitatkoztam, egyik dolgozatá-
val nagyon meggondolkoztatott. A magyar törzsnevek, amelyek megmaradtak 
a magyar falunevekben, hiszen van Megyer falu, Gyarmat, Kér, Keszi, Jenő 
és a többi. Nos, föltette a kérdést: Vajon kik adták ezeket a neveket? Csallány 
Dezső mint régész megnézte, hogy ezeknek a falvaknak a körzetében milyen 
temetők vannak. 60 ilyen törzsnév közelében talált onogur temetőt (én mondom, 
hogy onogur, ő még késő avarnak mondta), de egyetlenegy Árpád magyarjai-
temetőt sem. Eszerint törzseink az avar korban éltek volna.

Azt kell megint mondanunk, hogy a magyar történelmet újra kell majd írni, 
egyrészt a kettős történelem, másrészt a kettős honfoglalás jegyében. Hát itt 
tartok én most, csak hát, sajnos, nem lesz időm kidolgozni ezt a második tételt, 
mert vén vagyok már.

– Foglalkoztam ezzel, meg olvastam is, ami olvasható volt, Gyula bátyámtól is. De 
ilyen tisztán nem értettem ezt a gondolatot, ezt a kettőshonfoglaláselméletet, ahogy most 
elmondta. Viszont akkor fölmerül az is, hogy ha ez az onogurság itt volt, tulajdonképpen 
már az avarság is egy török nép.

– Nem tudjuk. Nincs nyelvemlék, mert ami van, hogy kagán meg tudun stb., 
azok méltóságnevek, amelyek a nép nyelvéről nem sokat mondanak. A történe-
lem figyelmeztet arra, hogy az olyan nép, mint az avar, nem tűnhet csak úgy 
el, hát itt vagyunk mi.

– Erről van szó. Zavarunkban nem lehetne egy kis avartudatunk is? A nagy 
magyartudatunk mellett?

– Hát nem, mert a magyarság maradt meg…
– A palócságnak valami köze van az avarsághoz?
– Szentmihályi Imre néprajzos, múzeumigazgató volt Zalaegerszegen. Egy 

dolgozata szerint van egy népi hagyomány, amelyik szerint a palócok Árpád 
előtt itt voltak.

– Ilyen formában lehet akkor?
– Lehet.
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– Bátyám, a székelységgel kapcsolatban még mit lehet tudni?
– Nyelvészetbe nem megyek bele, mert nem kenyerem.
– S Kalotaszeg népéről mondhat valamit?
– Nem, mert semmi olyan régészeti lelet nem került elő, ami tájékoztatna 

minket. És én tényleg az életemet nagyrészt a régészettel töltöttem, amihez 
konyítok, s csak annak alapján merek beszélni.

Az lehetséges, hogy a Kárpát-medence, adottságainál fogva, igen régen  
olyan hely kellett legyen, ahova szívesen gyűltek a népek, ahol jól élhettek év-
ezredek óta. Ez a gondolat feltevődött több, Nyugaton élő jószándékú, dilettáns 
őstörténészben, többek között egy dalmát tengerparton élő magyarnak, Magyar 
Adorjánnak a fejében is, aki fogadkozott amellett, hogy a magyarság mindig 
itt élt.

– Én ezt nem ilyen szempontból értettem, hanem valamilyen népeknek csak kellett 
itt élniük, mert oda mennek, ahol jó élni, nem?

– De, mindenütt éltek emberek. Magyar Adorján a szememben olyan, mint 
a Fesztykörkép táltosa. Írt magyar mitológiákat stb. Nemrég halt meg. Nyugaton 
több ilyen jó szándékú „őstörténész” tette le amellett a garast, hogy ez mindig 
magyar föld volt. Nem volt az.

– Nincs is értelme így feltenni a kérdést.
– Na, most a székelység további sorsa, az áttelepítése Biharból mind kele-

tebbre, többé-kevésbé tisztázott. A helynevek alapján stb., de érdekes módon 
okleveles anyag arra nincs, legalábbis nem került még elő. Az már egyértelmű, 
hogy nem a monarchia idején települtek oda a székelyek, hanem őslakóknak 
számítanak. Nézzünk korábbra! Említetted a hitet, a misztériumokat stb. Ér-
dekes eredményre jutottam. Most fog megjelenni a könyvem, tizenkét év után,  
a középkori Szent László-legendák falfestményeiről. Székelyföldön nagyon gya-
koriak, de megvannak a szepesi lándzsások földjén, a Gömörőrök földjén, Bur-
genlandban és a Muraközben is. Szinte úgy, miként a Kárpátok íve, körbeveszik 
a történeti Magyarországot.

– Szent Lászlólegendák?
– Igen, a kerlési csata. A Szent László-legenda jelenetei majdnem kivétel 

nélkül visszavezethetők a szkíta időkig. Például az a legvégső jelenet, melyen  
a király a fejét a lány ölébe hajtja, fegyvereit fölakasztja a fára, majdnem szó 
szerint megvan a szibériai aranylemezeknél az Ermitázsban, Krisztus szüle-
tése körüli időkből. Az egész legenda később kapcsolódott Szent László sze-
mélyéhez. Sokkal korábbi világteremtési mítosz van benne, világosság és sö-
tétség küzdelme. Szent László mindig fehér lovon, ezüstpáncélzatban, szőke 
hajú „kicsit piros, világos arcú korona a fején”, de tulajdonképpen inkább csak 
sisakféle, mert nem engedte magát megkoronázni, amíg Salamon élt. A kun 
sötét lovon, sötét kaftánban, sötét hajú, sötét arcú, minden sötét rajta. És ahogy 
a Képes Krónika és Thuróczi is megírja. Szent László a lándzsájával nem tudta 
elérni a kunt. A Kun nyílzápora nem tudta megsebezni Szent Lászlót. Tehát 
két sebezhetetlen hős. Később néhány falfestményen Szent László lándzsája 
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átszúrja a kunt, de azért úgy küzdenek, mint hogyha semmi baj nem lenne.  
És a küzdelem kettőjük közt fegyvertelen. Ott van a fegyver mindegyiküknél, 
de nem használják. Egymás torkát, vállát, övét rángatják, és a magyar lány 
elvágja a kunnak a horgasinát, az Achilles-inát. Ugyanúgy, mint táltos küzdel-
meiben a fehér táltos arra kéri a házigazdát, ha neki most bikává kell változnia, 
jön a fekete bika, és ha úgy látják, hogy ő bajba kerül, akkor üssék a fekete bika 
horgasinát fejszé vel, kapával, kaszával, mindennel, ami kezük ügyébe esik.  
A kunnak a freskókon a szájából láng csap ki, de ez a láng néha ember alakú 
náluk. Tehát itt is látszik, hogy nem valami köznapi emberről van szó… A legen-
dának egy orosz változatát olvassuk az előbb említett őskrónikában. Szent László 
Batu kánnal küzd, tehát nem egy névtelen kunnal. És még izgalmasabbá válik 
a kérdés, ha a vatikáni Legendáriumnak a magyar szentek életét tárgyaló minia-
túráit nézzük. Szent László nem egy névtelen lányt, nem a váradi püspök lányát 
menti meg, hanem magát Szűz Máriát. Tehát itt kozmikus erőknek az össze-
csapásáról van szó, amik egy királyhoz, az országvédő Szent Lászlóhoz kap-
csolódtak, méltán, és így aztán a keresztény templomoknak a falán meg-
maradtak, mindig az északi falon – a pogányságnak, az ószövetségnek helye 
ugyanis itt volt.

– A gelencei templomban is?
– Igen. Ott majdnem az egész sorozat megvan
– Építészek erre azt mondják, azért vannak a freskók az északi falon, mert oda nem 

nyitottak ablakot.
– A déli fal is tele van freskókkal.
– Itt is a fehér meg a fekete harca, tehát a fehér és a feketemagyaroké? Ahogy a tál

tosnál is említette…
– Megállj csak, olyant mondasz, amire nem gondoltam eddig.
– A gonosznak és a jónak az örök harca tulajdonképpen benne van mindenféle val

lásban, a kereszténységben is.
– Persze. Érdemes evvel foglalkozni, csak nyilván megfoghatatlan egy pon-

ton túl. Egyébként végigkövethető ez a kettősség a népeknél, éppen az ázsiai 
népeknél, de biztos, máshol is.

– A kettősségről most személyes megközelítésben. Elmélkedtem magamban erről, 
Gyula bátyám, és úgy érzem legalábbis, hogy eszerint élt. Ismerjük úgy, mint régészt, 
a kettős honfoglalás „atyját”, ugyanakkor mint aki követte és kutatta az erdélyi képző
művészeti életet: ott is állandóan felbukkan a neve. Állandóan kettősséget éreztem  
a munkásságában, a képzőművészet, a kritika, a művelő és kritizáló képzőművész, hogy 
úgy mondjam, és a régész között. Erről mondjon egypár szót…

– Mind a kettőből van diplomám. Egyetemi diplomám van, de a Képző-
művészeti Főiskolát is elvégeztem, nagy magyar mesterek vezetésével. Hálás 
vagyok a sorsnak, hogy Rudnay Gyula, Csók István, Réti István, Lyka Károly 
voltak a mestereim. Az egyetemen a régészetet végeztem. Tehát ez a kettősség 
egyúttal reális alapon, úgy értem, hogy diplomával is igazolható. Kolozsvárott 
’45 után én is mindenes voltam. Kevés magyar értelmiségi volt, én még szín-
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padot is terveztem, sőt, színpadot festettem. Más nem volt, aki megfesse. Ott 
mindent kellett csinálnom, és többek között megkértek arra, hogy tartsak egy 
előadást a művészetkutatás és a mélylélektan viszonyáról. Mondtam, szívesen, 
az irodalmat ismertem, hát majd elmondom. Igen ám, de ahogy közeledett az 
előadás dátuma, gondolkoztam: mi vagyok én, szajkó, hogy azt mondjam el, 
amit mások kikutattak? De hát akkor mit mondjak? Egyre közeledett az előadás 
dátuma. Talán egy héttel azelőtt fölbukkant bennem, hogy megvizsgálok egy 
embert, aki művészetkutató. Ez az ember pont én vagyok, magamat ismerem 
a legjobban. És akkor derült ki, hogy az édesanyám, aki nagyon kedves asszony 
volt, lírai alkatú, még festett is. Édesapám a tanító, aki például Posta Bélának, 
a kolozs vári nagy régészprofesszornak külső munkatársa is volt. Egyikük lírai 
alkat, a mási kuk értelmiségibb beállítottságú volt, és bennem a kettő nem öt-
vöződött hi bátlanul. Hanem hol az egyik, hol a másik élte az életét, mialatt  
a másik lent, valahol a mélyben morgolódott, vagy elégedetlenkedett, vagy ép-
pen megnyugodott. Tehát tulajdonképpen nem kettősségről van szó, hanem hol 
az egyik, hol másik szülőm életét éltem.

A két izgalom körülbelül a negyvenes évek végén éppen Kolozsvárott egy-
másra talált. S azóta azt csinálom, amit éppen csinálok. Most épp a régészetet 
már nem nagyon művelem, de azért még két nagy feladatom van. Az egyiket 
átruháztam Benkő Elekre meg Vékony Gáborra; kiváló fiatalok, ők fogják majd 
megcsinálni. Ez a felgyői honfoglalás kori falu ásatása. A másikat talán én be 
tudom fejezni. Ez pedig a csákberényi kora-avar temető feldolgozása. A harma-
dik majd a kettős történelmünk lesz, sajnos ezt nem lesz időm kutatni, pedig 
gyönyörű feladat. E két történelmünk azért nem független egymástól, mert 
állandóan hatnak egymásra viseletben, beszédmódban, énekben, minden- 
ben állandóan gazdagítják egymást.

– Azért csak firtatnám még azt a fekete meg fehér színmegnevezést. Hogy most  
a fekete egészen a gonoszt jelentette mindig? De vajon miért? S valójában a gonosz sze
repét töltötték be minden esetben?

– Nem tudom. Csak egyet tudok rá mondani, hogy beszélnek a források 
fekete- és fehérmagyarról. Kérdés, hogy vajon tényleg voltak-e itt, Magyar-
ország területén. Az biztos, hogy a feketemagyarok voltak. Tudniillik 1009-ből, 
Szent István alatt valamelyik térítő püspök a királyi udvaron keresztül keleti 
irányba ment a feketemagyarok megtérítésére. Ez így van az 1009-es adatban. 
A másikról pedig a fehérvárok vallanak, Székesfehérvár, Gyulafehérvár és 
Szekszárd is, a szeg, szög az fehéret jelent. És még valami: I. Endréről, akiről  
a krónika megírja, hogy magas volt, és sötét bőrű, vagy mit tudom én, mi, de 
jelzője „fehér”.

– Holott az Árpádok a feketemagyarok voltak… így gondoljuk…?
– Nem olyan egyszerű ez. Végigmegyek a Hortobágyon… és hát egész  

más jellegű embereket találok, mint itt… Ez mi? Vagy magas termetű szőke, 
vagy magas termetű fekete. Ki tudja, hogy hol kereszteződtek az ország- 
utak…
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– Olyan fantasztikus, ezen csodálkozom. Ma emberek ölik egymást azért, mert más 
tájszólásban beszélnek… Egy kis nyelvi különbséggel… Annyi hullám söpört, nyelvi 
hullám is, oldva egyiket mássá, annyi vált együvé…

– Na, hát éppen ez az, tudod, a Szent István-intelmekben. Gyenge és törékeny 
az egynyelvű ország. Mert azok az emberek – a behívott idegenek – kiváló íj-
készítők vagy más mesterséget űzők voltak. Aztán a harmadik vagy negyedik, 
az jó fémműves, jó ötvös, az ötödik jó vasverő stb.

– Nem népi, nemzetiségi ügyek voltak, hanem szakmaiak, hogy úgy mondjam, sok
oldalúságra törekedett Szent István.

– Nemzetiségi ügyek a 19. században élesedtek. Hát ez az. Mondjuk, hogy 
elnyomtuk ezt vagy azt a népet… De nem őket nyomta el a nemességünk, 
a jobbágyot nyomták el az urak, s a magyar jobbágyot éppen úgy, mint a többit!

– Pontosan. És ha azokhoz az elnyomott jobbágyokhoz visszatérne Wesselényi úr 
Zsibóra, kezet csókolnának neki.

– Biztos.
– Ő alapította az első román nyelvű iskolát.
– Wesselényit említetted, hadd meséljek róla valamit, amit nyilván nem tud-

tok, én is csak kerülő úton. Volt egy kiváló magyar nyelvészünk, Mészöly Ge-
deon. Kolozsvárott ismertem meg, neki föltűnt az, hogy „könnybe lábad a sze-
mem”, „könnyben úszik a szemem”, tehát a lábad és az úszik ugyanazt jelenti. 
Hogyan? Elkezdte kutatni, és kiderült, hogy a régi úszásmód nem a vízszinte-
sen, a vízben való fekvés volt, hanem a lábbás, lábbal taposva úsztak. Na és ott 
említi meg, hogy Wesselényi Miklós 1820-ban vagy mikor, nem tudom már 
pontosan, arról volt nevezetes, hogy belábolt egy mély tóba, és ott megborot-
válkozott lábbva.

– Addig a lábával tartotta fönt magát? Fantasztikus, gyönyörű… De hadd említsek 
mást. Újabban többször felmerült Széchenyi naplójának az a része, ahol világosan meg
írja, hogy „Petőfi Sándor az én fiam” volt. Az anyja náluk szolgált. Mindenesetre,  
a szegény kocsmáros ezért vehetett volna kocsmát meg egy mészárszéket.

– Jaj, az isten szerelmére, el ne hidd. És azt se, hogy kikerült volna Szibé riába. 
Egyértelműen kiderült, hogy nem.

– Egyértelműen?
– Persze. És hogy kiástak egy tizennyolc esztendős szegény leánykát.
– Visszatérnék Kolozsvárra. Amikor még ott élt és dolgozott, akkor a régészet hogy 

állt ott? Kik dolgoztak?
– Ferenczi Pista, Macrea a románok közül, Dajkovics, persze, aztán Kovács 

Pista bácsi még élt, de nem nagyon járt be. Egy érdekes beszélgetésem volt 
Dajkoviccsal. Aki hát magyar huszártiszt vagy mi volt, aki úgy beszélt magya-
rul, mint mi. Egyszer meghívott ebédre, a Szamos mellé egy szállóba.

– A Napocába.
– Csak magyarul beszélt pincérrel, mindenkivel. Na és hát ebédelünk, be-

szélgetünk, és a kontinuitásra terelte a szót. Pontosan emlékszem, azt mondtam 
neki: te, Konstantin, hagyd abba az egészet, mert te tudod, hogy én nem hiszek 
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benne, s én tudom, hogy te sem hiszel benne. S erre mit válaszolt? Ennyit: „Hát 
öregem, tudod, valahogy így kellett lennie.”

– Nos, nekem lehetőségem adódott egy szkopjei szállodaportással egy fél éjszakát 
románul elbeszélgetni.

– Román volt?
– Az volt, a nemzeti tudat hiányával. Azt hitte, hogy én nagyon jól beszélek, pedig 

rosszul beszélek románul. Meg volt erről győződve, hogy én a nagy román irodalmi 
nyelvet beszélem, ezért nyílt meg. S elmondta, hogy neki az apja, a nagyapja mit mondott 
erről a kérdésről, mert az iskolában nem tanulják… A világ legtermészetesebb dolga, 
hogy azok a románok, akik ott nagyon gazdagok a Duna körül, ugye, mind innen mentek, 
szivárogtak föl az évszázadok folyamán, nemcsak Szkopje és Ohrid környékéről, hanem 
a bolgár részekről is. Elmondta, hogy az iskolában soha nem tanult románul, nem taní
tották. De pontosan úgy beszélt románul, mint a mi csángóink magyarul, a középkorban 
megrögzött és közben megfertőzött nyelven.

– Hát, sok jó kérdést végigpásztáztunk.
– Adjon Isten erőt Gyula bátyámnak a gondolatmenet folytatásához.

1992 augusztusában
Farkas árpád

Farkas ÁrpÁd (1944) erdélyi magyar író, költő, műfordító. Főbb díjai, kitüntetései: Balassi Bálint-
emlékkard (2002), a Magyar Köztársasági Elnök Emlékérme (2006), Babérkoszorú-díj (2016), Kos-
suth-díj (2018). A Magyar Művészeti Akadémia tagja (2005). Legutóbbi kötete: Ostorzúgásban 
ének (egybegyűjtött versek, 2019). 
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Hóvári János

Németh Gyula: a 20. századi  
turkológia nagy alakja
Emlékezés születésének 130. évfordulója alkalmából

Az utókor többnyire hálátlan a nagy tudósokkal. Emléküket leginkább akkor 
idézzük fel, ha születésüknek és haláluknak kerek évfordulója van. E sorok 
írója a magyar turkológusok azon nemzedékéhez tartozik, akiket Németh Gyula 
az 1970-es években már nem tanított; számomra így személye már egyetemi 
éveim alatt legendává vált. Tanítványai mindig tisztelettel beszéltek róla, még 
azok is, akikre a kicsit bogaras, de alapjában nagyon jó szándékú professzor 
néha meg-megorrolt. Nemzedékemnek meglepő volt, hogy eltérő területek ku-
tatói tartották mesterüknek. Olyan nagy formátumú tudós volt, aki egyszerre 
volt otthon a török nyelvészetben, a magyar őstörténetben, de a honfoglalás 
előtti török kapcsolataink rejtélyeiben is éppúgy, mint a magyar–oszmán kap-
csolatok 16–17. századi nyelvi-kulturális emlékeinek kutatásában. Neki köszön-
hetően ismerjük a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratait, a magyarországi ku-
nok és jászok nyelvi emlékeit, de az egykori vidini és más bulgáriai törökök 
nyelvjárását is. Olyan összegző, széles látókörű turkológus volt, aki tudomány-
ágát máig ható erővel elhelyezte a magyar tudományosságban, s leginkább ál-
tala – Vámbéry Ármin hírneves örökségére is építetten – lett a turkológia ma-
gyar nemzeti tudományág.

Németh Gyula turkológiai és nyelvészeti alapképzését az Eötvös Collegi-
umnak köszönhette, ahol 1909-ben kezdte meg tanulmányait, mint a Királyi 
Magyar Pázmány Péter Egyetem bölcsészhallgatója. A karcagi főgimnázium 
kiváló diákja Budapesten, a Ménesi úton egy olyan tehetségképző rendszerbe 
került be, ahol a diákok tudományuk alapjait széles európai horizontot biz-
tosító nyelvtudással együtt sajátították el. A fiatal Németh Gyulának nem 
csupán tehetséges nyelvésszé kellett válnia, aki a világ bármelyik egyetemén 
meg tudja állni a helyét, hanem Gombocz Zoltánnak (1877–1935), a honfoglalás 
előtti török jövevényszavaink rendszerbe szedőjének védnöksége alatt több 
török nyelv (oszmán-török, krími tatár, csuvas, kumük és a karacsaj-balkar) 
alapos ismerőjének is kellett lennie. Annak a nemzedéknek volt a tagja, akik-

dr. HóvÁri JÁnos (1955) történész, turkológus, diplomata, a Türk Tanács Budapesti Képvise-
leti Irodájának vezetője, nagykövet.



2 0 2 0 .  d e c e m b e r 17

nek olyan visszajáró kollégisták lehettek társai, mint Horváth János (1878–
1961), Kodály Zoltán (1882–1967), Szekfű Gyula (1883–1955). Ő maga pedig oly 
nagy tehetségeknek lehetett a mentora alma materében, mint Kniezsa Ist- 
ván (1898–1965), Ligeti Lajos (1902–1987), a krími tatár Bekir Szidki Csobanzade 
(1893–1937) vagy a bulgáriai Vidinből Budapestre került török nyelvésztehet-
ség, Hasan Eren (1919–2007).

Németh Gyula 1915-től nyugdíjba vonulásáig (1965), s még utána is évekig 
meghatározó szerepet játszott a Pázmány Péter Tudományegyetem (1950-től 
Eötvös Loránd Tudományegyetem) Török Tanszékének irányításában. Fél évszázad 
adatott meg neki, hogy a magyar és a nemzetközi turkológiában nagyot alkot-
hasson és iskolát teremthessen. Az egyetemét körülvevő politikával hol szeren-
cséje volt, hol nem. Az Eötvös Collegium s ezen keresztül iskolája és köre mögött 
so káig egy olyan nagy formátumú tudós-politikus állt, mint Teleki Pál (1879–1941), 
akinek mindig megvoltak a kapcsolatai ahhoz, ami éppen az építkezéshez kel-
lett. Hol kutatáshoz kellett forrás, hol egy tehetséges diáknak ösztöndíj vagy 
épp kiutazási engedély. 1945 után ezt a szerepet Keresztury Dezső (1904–1996) 
töltötte be, amíg a magyar megújulást a pártállam meg nem fojtotta. A turkoló-
giát azonban a magyar kommunizmus nem tudta – s talán nem is akarhatta – 
visszafejleszteni, mert Moszkvában és a Szovjetunió több más városában olyan 
fontos – főleg nyelvészeti – kutatások folytak, amelyek professzorai jól ismerték 
magyar kollégáik eredményeit. De a törökországi tudományos élettel való kap-
csolatokban nagy törés következett be. Minden szál nem szakadt meg, de a hi-
degháború hatásai az 1980-as évek végéig mindkét oldalon kemény korlátokat 
jelentettek. Németh Gyula a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének élén 1950–1965 között foggal-körömmel védte a magyar turkoló-
giai pozíciókat, de ez sohasem jelentette azt, hogy ne tartotta volna fontosnak 
a hazai finnugristák kutatásait és azok továbbfejlesztését. Németh Gyula fele-
sége, Sebestyén Irén (1890–1978) jeles magyar finnugrista volt.

A magyar turkológia és a hazai orientalisztika viszonyrendszerében az 1950-es 
években új szempontok jelentek meg. A hatalmas szovjet térséggel, Kínával és 
Mongóliával, valamint a Moszkvával együttműködő ún. „harmadik világbeli” 
országokkal való kapcsolattartás egy új tartalmú magyar orientalisztikát igényelt. 
Ebben a nyelvtudás mellett társadalom- és politikaelméleti szempontok váltak 
meghatározóvá. Az orientalisztika új ágai Budapesten is nemzetköziesedtek 
(nem egyszer moszkvai támogatással és ösztönzéssel), ami számos tehetséges 
magyar orientalistának külföldi egyetemeken állást (jobb fizetést és karriert) 
biztosított. Az az iskolaépítő szempont, amelyet Németh Gyula képviselt, hogy 
a magyar turkológiának kéz a kézben kell járnia a magyar őstörténetkutatással 
és az azt segítő diszciplínákkal (különösen a bizantinológiával, szlavisztikával 
és a bulgarisztikával) az 1960-as évektől csupán megtűrt maradt, tudományági 
pozíciói a magyar tudományos életben folyamatosan gyengültek. Nem kér-
déses, hogy a hazai turkológia már 1960–70-es évekre jócskán elveszítette azt  
a dinamizmusát, amellyel az 1930-as években rendelkezett.
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Németh Gyula a magyar őstörténetet összekötő kapocsnak tartotta a Kelet 
tanulmányozásával foglalkozó diszciplínák között, s ezért törekedett arra, hogy 
az olyan orientalista kutatások, amelyek forrásokat tártak fel vagy épp csak új 
szempontokat vetettek fel a magyar őstörténet kérdéseivel kapcsolatban, pár-
huzamosan fejlődjenek a turkológiával. De azt is világosan látta, hogy Moravcsik 
Gyula (1892–1972) bizantológiai, Czeglédy Károly (1914–1996) arabisztikai, Har-
matta János (1917–2004) iranisztikai, valamint Melich János (1872–1963) szla-
visztikai iskolája nélkül a magyar őstörténet nem boldogul. 40 éves volt, amikor 
1930-ban megjelentette „A honfoglaló magyarság kialakulása” című munkáját, 
amely nyelvészeti alapozottságú, széles körű helyzetjelentés volt a magyar 
őstörténetkutatás akkori helyzetéről és egyben programterv arra, hogy miként 
kell a nyelvészeti-történeti kutatásokat folytatni. A kötet megjelenése után Né-
meth Gyula haláláig, több mint négy évtizeden át dolgozott őstörténeti koncep-
ciója javított kiadásán, melyet végül a szegedi Altajisztika Tanszék professzora, 
Berta Árpád (1951–2008) rendezett sajtó alá, s a kötet 1991-ben hagyta el a nyom-
dát. Egy-egy kutató attól válik nagy tudóssá, hogy fogékony a kritikára, s az új 
források közléséből következő új felvetésekre. Németh Gyula egész életében 
kész volt önmaga korrekciójára, ha a források ezt megkövetelték. A múlt meg-
ismerése ugyanis nem zárt tudomány. Újabb szempontok alapján minden más 
fényben tűnik fel, vagy épp az derül ki, hogy a korábban elvetett feltételezés 
mégis igaz.

Németh Gyula iskolateremtő személyiség volt, akinek jól átgondolt és gon-
dosan épített rendszerét a második világháború és következményei szinte szét-
rombolták. Volt olyan tanítványa, aki a fronton esett el. Még többen voltak olyanok, 
akiknek 1944–1947 között az országból menekülniük kellett. Az egyik legmeg-
határozóbb tanítvány, Halasi-Kun Tibor (1914–1991) a háború évei alatt az Anka-
rai Magyar Intézetnek volt igazgatója, majd annak 1947. évi bezárása után török 
támogatással a New York-i Columbia Egyetemnek lett professzora. Németh 
Gyula turkológiai módszerére épített iskolát New Yorkban, amelyben számos 
rendkívül tehetséges amerikai turkológusnak lett a doktorvaterje. Kár, hogy 
nyugdíjazása óta a Columbián az orientalisztika más utakat követ. Nála e tekin-
tetben sikeresebb vagy időt állóbb lett a másik tanítvány, Sinor Dénes (1916–2011) 
iskolateremtése, akinek az útja Párizson és Cambridge-en át vezetett a bloo-
mingtoni Indiana Egyetemre, ahol az 1960-as években olyan ural-altáji nyelvé-
szeti és történelmi kutatóközpontot és oktatási hálózatot hozott létre, amely 
napjainkban is virágzik. Ankarában a kedvenc török tanítvány, Hasan Eren 
alapított iskolát. Mivel ő hosszú ideig a Török Nyelvtudományi Társaság elnöke 
is volt, tanárának gondolatait időtállóan építette bele a török nyelvtudományba. 
Berlinben pedig egyik 1950-es évekbeli tanítványa, Hazai György alapított is-
kolát a Humboldt Egyetemen Németh Gyula-i turkológiai megközelítéssel.

Németh Gyula Halasi-Kun Tibort szánta utódául a budapesti egyetemen. 
1957-ben a müncheni Orientalisztikai Világkongresszuson igyekezett barát-tanít-
ványát rábeszélni, hogy az emigrációból jöjjön haza. Halasi-Kun Tibor azonban 
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New Yorkban maradt. Németh Gyula nyugdíjba vonulását követően a budapesti 
egyetemen és a Magyar Tudományos Akadémián a turkológia más orientalisz-
tikai és nyelvtudományi kutatások rangsorában hátra került. Németh Gyula 
ettől tartott, s előzetes félelmei beigazolódtak. Fekete Lajosnak (1891–1969), 
Káldy-Nagy Gyulának (1927–2011), Hazai Györgynek (1932–2016) és más ma is 
köztünk élő professzoroknak köszönhetően a magyarországi oszmanisztika 
ekkora már sikeresen megerősödött, s a turkológia egészéből való kiválására 
Németh Gyula is áldását adta. Az elmúlt másfél évtizedben Budapesten olyan 
műhelyek is létrejöttek több egyetemen is, amelyek a törökség 20. századi tör-
ténetét és politikai változásait kutatják máig ható relevanciákkal. A Bartók Béla 
örökségéhez kapcsolódó török népzenei hagyomány pedig Sipos János mun-
kásságának köszönhetően új magaslatokra jutott el. De mi van a hagyományos 
nyelvészeti, néprajzi, történeti és régészeti turkológiával, a Nyugat-Szibériától 
Dobrudzsáig, valamint a Volga-könyöktől a félsivatagi turkománokig?

Németh Gyula már pályája elején világosan látta, hogy a magyar turkológi-
ának túl kell lépnie a csak az oszmán-török nyelvre és kultúrára szűkített ku-
tatásokon (amely vonal egyébként nemzetközi jelentőségű osztrák–magyar 
közös örökség is volt), és nagy jelentőséget kell tulajdonítani a többi törökségi 
nyelvnek és kultúrának is, mert csak így lesznek megválaszolhatók kellő kortárs 
szinten a turkológia alapkérdései, mert csak ezek által derülhet fény a magyar 
nyelvbe került török jövevényszavak nyelvi és kultúrtörténeti hátterére is. Ez 
utóbbiak a török nyelvtörténet szempontjából is óriási jelentőséggel bírnak, mert 
a magyar nyelv honfoglalás előtti török szókincse egyben a nyugati ótörök nyelv 
egyetlen, máig fennmaradt emléke is. Ebben a hatalmas feltáró munkában meg-
határozó szerepe volt a Szegedi Egyetemen az Altajisztikai Tanszéket 1974-ben 
megalapító Róna-Tas Andrásnak és munkatársainak; s az altajisztikai kiterjesz-
tés is előremutató lépés volt. Németh Gyula professzor kéziratos hagyatéka és 
könyvtára is Szegedre került. A szegedi képzés ellenére is a magyar turkológia 
veszített nemzeti szerepéből és keresztmetszete egyre zsugorodott. Több nemze-
dék számos tehetsége a turkológiában nem tudta kiforrni magát itthon: nem 
kapott lehetőséget, hogy bizonyítson; nem jutott sem egyetemi, sem kutatói 
álláshoz. Számos tehetségünk külföldi egyetemen tanít, az egyetemi mester-
programokon pedig kevés a diák. Nem csupán a tudományos utánpótlással 
vannak gondok, hanem a megfelelő szintű és számú nyelvtudással is a fontosabb 
török nyelvek területén: a magyar jövőnek pedig szüksége van a török nyelveket 
jól beszélő új nemzedékekre, tolmácsokra, műfordítókra és szakértőkre. Itt az 
ideje, hogy az egyetem- és tudományszervezésben új szempontok jelenjenek 
meg. S a turkológia vonatkozásában a Németh Gyula-i tettek, vágyak és álmok 
újraértelmeződjenek, mert a hazánkkal szoros kapcsolatokat ápolni kívánó, 
saját múltjukat ismét felfedező török világok tudósainak és gondolkodóinak is 
szükségük van erre: nyugati kapocs vagyunk feléjük. A magyar őstörténet rej-
télyeinek megfejtéséhez, a mai török világ kellő értelmezéséhez pedig sok éves 
megfeszített tanulás, jó nyelvtudás, komoly terepmunka és kritikai gondolkodás 
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szükséges. „Alig akad magyar tudós – vallotta Gombocz Zoltán, Németh Gyula 
mestere az 1920-as években az Eötvös Collegiumban –, aki kívánatosnak tar-
taná, hogy a tudósképzés súlypontja a külföldre tolódjék át. Hiszen a tudomány 
minden országban sajátos nemzeti alakot ölt, nemzeti elemekkel van átszőve, 
külön problémaköre van.” Németh Gyula is ezt vallotta, még ha büszke volt is 
külföldre szakadt tanítványaira. Itt az ideje annak, hogy Gombocz Zoltán gon-
dolata Németh Gyula életművéből kiindulva a magyar turkológiát új vizekre 
vezesse, s ennek biztos szervezeti és pénzügyi háttere megteremtődjék. S ezál-
tal a magyar turkológia ismét egyik szervező ereje legyen a Kelettel kapcsolatos 
magyar közgondolkozásnak, közbeszédnek és tudományos életnek. Ehhez leg-
alább egy évtizedes átgondolt építkezésre van szükség a gimnáziumoktól az 
egyetemekig, Karcagtól Budapestig.
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Hunor és Magyar nyomában  
– etnogenezisünk kaukázusi kérdései
Beszélgetés m. lezsák Gabriella régésszel

Az utóbbi időben megnövekedett a magyarság őstörténetével foglalkozó ku-
tatások száma – nem függetlenül attól a tudománypolitikai szándéktól, amely  
a nemzeti identitás szempontjából fontos témákra a korábbiakhoz képest na-
gyobb figyelmet fordít. Kétségtelen, hogy a magyarság etnogenezisével és ván-
dorlásaival kapcsolatos problémák azon közügyeinkhez tartoznak, amelyekről 
a tudományos világon kívül is kis túlzással mindenkinek van mondanivalója. 
A politikai és intézményi csatározásokban sokszor alámerülő, kettős beszéddel 
körített helyzet üdítő, kivételes jelensége volt a Nemzeti Múzeumban 2020. feb-
ruárban megnyílt kiállítás. A tárlat hosszú címe – Ezer és ezer jel. Őstörténetünk 
kaukázusi forrásai. Honfoglaló magyar jellegű leletek Oroszországból. Kiállítás Pósta 
Béla régész emlékére – szerényen takarja, hogy a mögötte rejlő szorgalmas munka 
perújrafelvétellel ér föl a magyarság eredetével kapcsolatos, évszázadok óta 
húzódó kérdések egész sorozatában. A szenzációs anyag legfőbb jelentősége az, 
hogy a honfoglaló magyarok anyagi kultúrájának legközelebbi párhuzamait 
eredetiben vonultatta föl a mai Oroszország gyűjteményeiből, és ezzel minden 
korábbinál látványosabban fölhívta a figyelmet egy évtizedek óta nem nyomo-
zott helyszínre, a Kaukázus északi előterére a magyarság etnogenezisével kap-
csolatban. A kiállítás kurátorát, M. Lezsák Gabriella régészt, a Tudományos 
Akadémia Magyar Őstörténeti Témacsoportjának munkatársát kérdeztük ered-
ményeiről.

TEVELŸ ARATÓ GYÖRGY: A kiállítás legmegdöbbentőbb tanulsága talán az volt, 
hogy bizonyítja: Magna Hungariába – amelyet Julianus barát és a nyelvészeti irodalom 
nyomán a magyarság eredeti őshazájaként ismerünk – a Kaukázusból kerültek a magya
rok, az őshaza tehát nem itt, a mai baskír világban, hanem jóval délebbre, a Fekete és  
a Kaszpitenger közt, a Kaukázus északi előterében volt. Mi támasztja ezt alá?

M. LEZSÁK GABRIELLA: Pontosítanék: Julianus barát az első útjáról csak 
annyit közölt, hogy egy magyarul beszélő közösségre bukkant 1236-ban a Volga 

M. LezsÁk GabrieLLa (1974) régész, az ELKH BTK MŐT tagja.
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folyó mellett, őshazáról itt még nincsen szó. Közlése azonban hitelt érdemel, 
hiszen A mongolok titkos története című mongol nyelvű történeti munkában az 
1221. évnél az olvasható, hogy ez a keleten maradt magyar néptöredék az Ural 
déli előterében élő baskírok és az Észak-Kaukázusban található jász-alán törzs-
szövetség között helyezkedett el. A Magna Hungaria megnevezést csak később 
adták ennek a területnek.

– Tehát csak annyi biztos, hogy a 13. században a keleten maradt magyarság egy 
része a Volga folyó közelében élt.

– Igen, de tudunk egy másik keleten maradt néprészről is, a szavárd vagy 
szabír magyarokról, ők valamikor a honfoglalás előtti időkben szakadtak le  
a magyarság fő tömbjéről és a Kaukázus déli részébe települtek át. Eljátszhat-
nánk a gondolattal, hogy mi lett volna, ha Julianus erre a néprészre talál rá, 
akkor ma a Kaukázus déli térségébe helyeznénk a magyar őshazát? Talán kö-
zelebb is járnánk a valósághoz, hiszen a Kézai-krónikában megőrződött csoda-
szarvas monda szerint Nimród király két fia, Hunor és Magor „terra Eviláthból”, 
egy csodás szarvast űzve jutott el a Meótiszi mocsarakhoz. A 19. század végén 
kimutatták, hogy az „Eviláth földje” kifejezés a Bibliában is megtalálható, tehát 
valóban létező földrajzi fogalom volt, amelyről például Thúry József megálla-
pította, hogy feltehetően a Kaukázus déli részébe, a mai Örményország terüle-
tére lokalizálható. Lehetséges, hogy nem céltalanul, hanem tudatosan indultak 
arra, az ősi földre, a rokonaikhoz a magyarságtól leszakadó szabír magyarok? 
Elszakadásuk emlékét egyébként az Árpád-dinasztia – amely a Kárpát-meden-
cei magyarokat is szabírnak tartotta –, megőrizte, hiszen kortárs adatközlőtől 
tudjuk, hogy a 10. század közepén követjárásokkal még tartották egymással  
a kapcsolatot. A Richardus-jelentés szerint a domonkos rendi szerzetesek, köz-
tük elsőként Ottó, régi magyar krónikák és szóbeli hagyomány alapján indultak 
az Azovi-tenger, az egykori Meótisz mellékére, ahol a krónikák szerint a ma-
gyarság őshazája feküdt. Fontos adalék, hogy a korabeli feljegy zések alapján  
a bolgárok őshazája is ezen a területen helyezkedett el, Kovrat bolgár kán szék-
helye a 7. század első felében az antik Kimmer Boszporusznál, a mai Tamany-
félszigeten lévő Phanagoriában volt. Ez is a mi csodaszarvas mondánk történeti 
hitelét erősíti, hiszen a monda szerint a magyarság a Meótisz térségében került 
szoros etnikai kapcsolatba az alánok mellett a bolgárokkal. Ha ehhez hozzá-
tesszük, hogy kortárs feljegyzések alapján a szabírok legalább a 6. századtól 
kezdve a Kubán-vidéken éltek, nem is kereshették volna jobb helyen a domonkos 
szerzetesek azt a területet, ahonnan Árpád magyarjai a Kárpát-medencébe tele-
pedtek. Feltehetően Ottó találkozott a Kaukázus északi előterében magyarok-
kal, az ő útmutatása alapján indultak el Julianusék is arrafelé. Az is fontos 
szempont lehetett, hogy a szerzetesek hittérítői szándékkal, pogány magyarokat 
kerestek, a szabír néprész ekkor már valószínűleg keresztény volt. Az őshazában 
élő magyarokat Julianus már nem találta meg, ez így utólag, a korabeli népmozgási 
viszonyok következtében már nem is volt reális lehetőség, csak az egyik le-
ágazását a Volgánál. Korábban egyébként több kutató is úgy vélte, hogy Julianus 
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a Volga mellett nem az őshazát találta meg, hanem egy olyan néprészt, akik  
a bolgárok egy részével együtt települtek a Volga mellé a Kaukázus észak-nyugati 
előteréből, a Kubán vidékről és a Meótisz keleti mellékéről, a 7. századi kazár, 
vagy a későbbi arab hódítások miatt.

– Igazolható, hogy Árpádék szabírnak tartották a Kárpátmedenceieket? Honnan 
tudjuk ezt?

– Bíborbanszületett Konstantin adatközlői a Bizáncban járt Tormás, Árpád-
házi herceg és egy magas rangú kárpát-medencei tisztségviselő, Bulcsú horka 
voltak. Az idézett passzus úgy szól, hogy régen a magyarokat nem türköknek, 
hanem „rendíthetetlen szavárdnak/szabírnak” hívták, tehát nem csupán az 
Árpád-dinasztiáról, hanem általánosságban a magyar népről is szó van. Nincs 
okunk abban kételkedni, hogy az adatközlők ne ismerték volna a saját és népük 
származását. Számomra a bizantinológus Moravcsik Gyula és Szádeczky-Kar-
doss Samu, valamint a turkológus Thúry József kutatásai a meggyőzőek, akik 
a szabírokról, a szavárd-szabír azonosságról kiváló cikkeket írtak, szemben pl. 
Kristó Gyula feltevésével, aki szerint a magyar nép nem létezett a 9. század 
előtt, mivel 830 előtt a magyar népnév nem fordul elő az írott forrásokban. Ha 
a sza várd-szabír azonosságot elfogadjuk, akkor a magyarság történelmét egé-
szen az 5–6. századig nyomon tudjuk követni időben visszafelé. Az egykorú 
bizánci források, köztük pl. Prokopiosz és Malalász azt írták, hogy a szabírok 
a 6. században a Kaukázus északi előterében éltek, más források pedig arról 
tájékoztatnak, hogy nagy lélekszámú nép voltak. Jordanes szerint a szabírok  
a hunok egyik ága. Van olyan forrás is, amely azt mondja, hogy a Kazár Ka-
ganátus népessége többségében a szabír volt. A magyarság korai történetét már 
csak ezért sem lehet a kazároktól függetlenül tárgyalni. Könnyen lehetséges, 
és ezt már több kutató is felvetette, hogy a volgai ma gyarság ezekről a déli 
területekről, szabír néven vonult a bolgárok egy részével a 7. század második 
felében, vagy a 8. században a Volga mentére, ahol Julianus a 13. században meg-
találta őket.

– Ha nem Magna Hungariából indulunk ki, borul az egész ismert vándorlási sorrend 
Levédiával és Etelközzel együtt? Egyáltalán igaze, hogy hosszú évszázadokon át zajlott 
a vándorlás a Kárpátmedencéig?

– A hazai, középkori krónikairodalom szerint a magyarság mitikus őstörté-
neti területe a mai Azovi-tenger, vagyis a meótiszi mocsarak szigetektől szab-
dalt partvidéke volt. Minden történeti mondának van valami valóságalapja, ezt 
megtalálni a kutató feladata. Szerintem azt érdemes kutatni, ami összeköt min-
ket nemzeti hagyományainkkal, és nem azt, ami elválaszt. A csodaszarvas monda 
arról tudósít, hogy a Meótisz mellékén a magyarság hun, bolgár és alán etnikai 
keveredés következtében jött létre. A jövőbeli genetikai kutatások nagy kérdé-
se, hogy ez a tétel alátámasztható-e egzakt módszerrel, vagy nem. Én bizakodó 
vagyok, hiszen több adat is erre a területre utal, például egy kortárs bizánci 
forrás szerint a Meótisz mellékén tűnik fel elsőként a magyar megnevezés is, 
egy hun fejedelem neveként. Több példát is lehetne említeni arra, amikor egy 
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fejedelem neve népnévvé alakult át, pl. a nogajok vagy az özbegek is a vezérükről 
kapták népnevüket. További fontos adat, hogy a kortárs források szerint a 7–8. 
században Patria Onogoria, az onogurok hazája, a Meótisz keleti mellékén és  
a Kubán-vidéken volt. Az onogur népnév a korai magyarság történetében kü-
lönösen fontos, hiszen ebből alakult ki az idegenek által használt népnevünk, 
például az ungarn is. Az onogur szónak egyébként „tíz törzs” a jelentése. Több 
kiváló kutató úgy gondolta korábban, hogy Levédia a csodaszarvas mondánk 
helyszínén, a Meótisz mellékén és az ahhoz keleti irányban kapcsolódó Kubán-
vidéken lehetett. Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár jegyezte fel  
a 10. század közepén Tormás, Árpád-házi herceg elmondása alapján, tehát hi-
teles adatközlőtől, hogy Levédiában, Levedi fejedelem idejében nevezték a ma-
gyarokat szabírnak. Moravcsik Gyula bizánci feljegyzések alapján felvázolt 
hipotézise szerint az onogur-magyarság egy része 665-ben, Kovrat bolgár kán 
halála után annak egyik fiával, Kuberrel a Kárpát-medencébe költözött, míg 
egy kisebb hányada helyben maradt és a hódító kazárok alattvalója lett. Amikor 
az onogur-magyarság viszonya a kazárokkal megromlott, a szintén pártütő 
kabarokkal szövetségre lépve erről a területről vonult Etelközbe, és a Kárpát-
medencébe, tehát arra a területre, ahová korábban már szintén jelentős onogur 
néprész érkezett. Ezek azonban viszonylag gyors mozgások lehettek, a releváns 
diszciplínák legújabb adatai is azt bizonyítják, hogy a magyarság adott időkö-
zönként, több hullámban telepedett be a Kárpát-medencébe. Árpád magyarjai-
nak a Kárpát-medencébe települése valójában tehát csak a záró akkordja lehetett 
a honfoglalásnak.

– A kettős honfoglalás miatt már életében is sokan támadták László Gyulát, s ha 
megnézzük eredeti publikációit ezzel kapcsolatban, ő maga is hipotetikusan, kérdésként, 
nem pedig állításként vetette föl, hogy a 7. századi, avarnak nevezett Kárpátmedencei 
népesség magyar volt (méghozzá jóval népesebb Árpád magyarjainál). Most merre dől 
a mérleg nyelve? Vannake például párhuzamai a 7. és 9. századi itthoni anyagnak az 
Általad talált és bemutatott leletekkel, és ez milyen állításokra jogosít föl a kettős honfog
lalás elméletével kapcsolatban?

– Többen megfogalmazták már azt a feltevést, hogy amikor Árpád magyar-
jai a Kárpát-medencébe érkeztek, túlnyomó részben magyar nyelvű, rokon kul-
túrájú népességet találhattak itt, másként nem tudták volna nyugat-európai 
vállalkozásaikat olyan sikeresen véghezvinni, ehhez nyugodt hátországra volt 
szükség. Ha a fenti hipotézis megállja a helyét, akkor annak genetikai nyoma 
is maradt, és annak is, hogy Árpád magyarjai részben ugyanarról a területről 
származhattak, mint a 7. század második felében a Kárpát-medencébe települt 
Kuber-féle griffes-indás onogurok, vagy az avar honfoglalás idejében például 
a szabírok, utigurok, kutrigurok. Ezért tartom nagyon fontosnak a Kubán-vidéki 
6–10. századi temetők genetikai kutatását és összehasonlítását a Kárpát-meden-
cei hasonló korú génmintákkal, mert ha régészetileg kimutatható a két terület 
között a kapcsolat, akkor lehetséges, hogy ez a genetikai kapcsolatok szintjén 
is megfogható. Nem László Gyula volt egyébként az első, aki Árpád magyarjai nak 
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betelepülése előtt jelentősebb magyar nyelvű népességgel számolt a Kárpát-
medencében, a legrészletesebben azonban valóban ő dolgozta ki ezt a feltevést. 
László Gyula maga is hangsúlyozta, hogy óriások vállán állt, amikor hipoté-
zisét megfogalmazta, az egyik ilyen óriás a 19. század végén, 20. század elején 
Nagy Géza régész volt, a Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának egykori 
munkatársa, majd 1902-től igazgatója. Nagy Géza írott források alapján vélte 
úgy, hogy 568 körül, az avar honfoglalással jelentősebb magyar nyelvű né-
pesség települhetett a Kárpát-medencébe, pl. szabír, utigur, kutrigur néven  
a Meótisz mellékéről és a Kubán-vidékről. Az utóbbi két népnévben több ku-
tató is az „öt ugor” és a „hat ugor” elnevezést vélte felfedezni, amelyekhez 
szo rosan kapcsolódik krónikáink „hétmagyar” kifejezése. Györffy György 
kutatásai szerint utóbbi alakulat is a Kubán-vidéken tűnik fel elsőként a törté-
nelemben, amire írott források is utalnak. A Meótisz mellékén élő kutrigurokról 
a 6. századi Prokopiosztól tudjuk, hogy a magyar csodaszarvas mondához ha-
sonló eredetmondával rendelkeztek. Nagy Géza a 7. század második felében 
betelepült onogur-magyarokban már egyértelműen magyarokat sejtett, és ő 
hívta fel arra is a figyelmet, hogy ezek a betelepülők Kovrat bolgár kán halála 
után az egyik fia, Kuber révén kerülhettek a Meotisz mellékéről a Kárpát-me-
dencébe. Egyébként arra is ő mutatott rá elsőként, hogy nemzeti krónikáink  
a magyarok második (!) bejövetelét 677-re teszik. Nagy Géza ismerte fel azt is, 
hogy a Kárpát-medencei avar korszak régészeti leletanyagának párhuzamai  
a Kaukázus északi elő terében és a Kubán-vidéken is megtalálhatók, amelyek 
alán kapcsolatokról is tanúskodnak. Az viszont már a nyelvész Kniezsa István 
kutatásai alapján László Gyula érdeme, hogy észrevette: a Kárpát-medencei 
avar kori, nagy lélekszámú griffes-indás onogur temetők többnyire magyar 
településnévvel ellátott helységek mellett találhatók, a névadók és a temetők-
ben nyugvók tehát magyar anyanyelvűek lehettek. A többes honfoglalást sze-
rintem a genetikai vizsgálatok is be fogják bizonyítani, már vannak erre utaló 
részeredmények. Az általunk végzett északnyugat-kaukázusi régészeti kuta-
tások tanulsága is az, hogy nem csupán a magyar típusú leleteket tartalmazó 
sírok és temetők lényegesek, hanem a 9–10. századot megelőző időszak régé-
szeti emlékanyaga is, hiszen a Kubán-vidéki 7–8. századi bolgárnak meghatá-
rozott temetők az onogur kapcsolat révén magyarokat is rejthetnek. A magyar-
ság hun és szabír kapcsolatai miatt pedig a még korábbi kultúrák régészeti 
emlékanyagának vizsgálata is elengedhetetlen, nem is beszélve a szkíta kur-
gánok leleteiről! Az ottani tárgyak motívumkincse, a griff és az inda tovább él 
a Kárpát-medencei avar kori leletanyagban és a honfoglaló magyarok emlék-
anyagában is. Tóth Tibor antropológus a magyarság őstörténetének kulcsát  
a szarmata emlékanyagban látta, helyszíni vizsgálatai szerint a honfoglaló  
magyarság antropológiai arculata a nyugat-kazahsztáni és az Azovi-tenger 
melléki szarmata csontanyaghoz áll a legközelebb, a nyelvrokonainknak tartott 
obi-ugorokétól viszont nagyon eltérő. Az sem tisztázott, hogy kik voltak valójá-
ban a szarmaták. Több kutató is rámutatott már, hogy kelet-európai elterjedési 
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területük teljesen lefedi azt a területet, amelyen később a magyar típusú leletek 
is előkerülnek.

– Sokféle nehezen azonosítható pusztai néppel rokonítjuk magunkat – a szarmatákon 
kívül a szkítákkal, hunokkal, avarokkal. Őket nehéz tömegükben és területileg azonosí
tani, van viszont egy másik párhuzam, amely olyannyira közeli, hogy a latin, német és 
szláv nyelvű világ által használt nevünk – Hungarus és származékai – is az ő eredeti 
nevükből származik. Ezt fentebb Te is kiemelted. Ők az onogurok, akikkel a bolgárokat is 
azonosítják a kortárs krónikások. Kapcsolódnake a Te felfedezéseid ehhez a bolgár–ma
gyar pusztai együttélés kérdésköréhez?

– Amint arra a turkológus Németh Gyula rámutatott, a bolgár név valószí-
nűleg keveréket jelent, vagyis több nép szövetségéből álltak. Nagy Géza hang-
súlyozta, hogy a bolgárok ott tűnnek fel elsőként az írott forrásokban, ahová 
Attila hun uralkodó 453-ban bekövetkezett halála után legkisebb fia, Irnek és 
hun maradéknépe visszavonult: a Meótisz mellékén. A fennmaradt bolgár ural-
kodói lista Attila hun király legkisebb fiával, Irnekkel kezdődik, a magyar Ár-
pád dinasztia is egészen Attiláig vezeti vissza a családfáját. A bolgár őshaza, 
akárcsak a magyaroké, szintén a Meótisz mellékén volt, csodaszarvas mondánk 
szerint azon a területen az alánok mellett bolgárokkal keveredtünk. Több kap-
csolódási pont is van tehát, nem is beszélve a nyelvünkben megtalálható tetemes 
mennyiségű bolgár-török jövevényszóról, amely nyelvészeink szerint hosszú 
együttélésről tanúskodik. Többen vélték már úgy, hogy ez az együttélés a Meó-
tisz mellékén és a Kubán-vidéken kezdődött, majd a Kárpát-medencében foly-
tatódott. Van olyan bizánci forrás, amely a Kárpát-medencére vonatkoztatva 
arról tudósít, hogy az avarok „hun” és „bolgár” népekből álltak. A forrásokban 
jól nyomon követhető, hogy a bolgárok az avar honfoglalás után fokozatosan 
kiszorulnak a Kárpát-medencéből, pl. többször fellázadnak az avar kagán ellen, 
ezért elűzik, majd legyilkolják őket, a hunok kerülnek tehát többségbe. A régész 
Erdélyi István vetette fel elsőként, hogy a Kubán-vidéki bolgárnak meghatáro-
zott régészeti leletanyag között feltehetően magyarok is rejtőzhetnek, ilyen pl. 
a Kubáni víztározó építésekor talált kazazovoi temető 7–8. századi, I. csoportja 
is, amelynek orosz kutatókkal együtt folyamatban van a publikálása, és egyez-
tetések folynak a genetikai vizsgálatokról is.

– Mit gondoljunk akkor a finnugor nyelvrokonságról? Hogyan illeszkedik elképze
lésetekbe az, hogy a magyar nyelv alapszerkezete finnugor? Valaki valamikor nyelvet 
cserélt?

– A fő kérdés ezzel kapcsolatban aligha az, hogy az obi-ugorok nyelve és a ma-
gyar nyelv között van-e rokonság, hanem, hogy e jelenség mögött milyen tör-
ténelmi vagy földrajzi okok állhatnak. A magyarság őstörténete szempontjából 
egyáltalán nem mindegy, hogy ez a kapcsolat egy feltételezett ősnyelv miatt 
van, vagy esetleg a több száz közös szókincs abból ered, hogy az Ural környékén 
egy időben a magyarság egy része a manysik és a hantik közelében élt, velük 
kapcsolatban állt. Írott forrásokból tudjuk, hogy az obi-ugorok még a 16. század-
ban is prémmel adóztak az orosz fejedelmeknek, ami évszázadokkal korábban 
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is keresett luxuscikknek számított, tehát a kapcsolat elsősorban gazdasági, keres-
kedelmi lehetett az általunk vizsgált időszakban is. Lehetséges, hogy a magyar 
nyelv egy lingua franca volt Kelet-Európában és Nyugat-Szibériában, ezért hat-
hatott olyan nagy területen az Ural környékén élő népekre. Ezt már László 
Gyula is megfogalmazta évtizedekkel korábban, rámutatva arra, hogy a magyar-
ság számban a legnagyobb „finnugornak” tartott nép, amely az összes többi-
nek a többszöröse. László Gyula úgy gondolta, hogy ez a nagyszámú nép egy 
időben szorosabb kapcsolatban állhatott a kisszámú obi-ugorokkal, akik átvet-
ték a nyelvét. Szerinte ezt az elképzelést az embertan is alátámasztja, hiszen 
szemmel is látható az eltérés a magyarok és az obi-ugor népesség között.

– Széles körben elterjedt bon mot, hogy a leleteknek nincs se nyelvük, se nemzeti  
hovatartozásuk, hiszen egy karkötő, egy míves fegyver, de akár egy rítus haszná 
lata magyarázható „divatjellegű” szempontokkal. Hogy befolyásolja ez következteté
seiteket?

– Akik ezt a bon mot-ot hirdetik, szerintem valójában abban érdekeltek,  
hogy soha ne derüljön fény a magyarság valós származására, mert az esetleg 
ellentmondana azzal, amit a finnugor dogma miatt évtizedek óta hirdetnek, és 
amire a tudományos karrierjük épült. Ha azonban figyelmesen megnézzük, 
ezek a magyar típusú régészeti leletek a Kárpát-medencén kívül azokon a te-
rületeken fordulnak elő, ahol a magyarság az eredetmondája szerint egykor 
élhetett, illetve azokon a területeken, amelyeket határőrvidéki, vagy kereske-
delmi szándékkal ellenőrzése alatt tarthatott. A 10. századi magyarokról Ibn 
Ruszta arab tudós feljegyezte, hogy szemrevaló, szép külsejű emberek, szem-
betűnő gazdagságukat pedig kereskedelmüknek köszönhették. Ibn Ruszta azt 
is megörökítette, hogy ruhájuk selyembrokátból készült, fegyvereiket ezüsttel, 
arannyal és gyöngyökkel díszítették. A palmetta-mintás lemezes hajfonatkoron-
gokat, nemesfém-szerelékes szablyákat vagy a gyöngysort imitáló ún. bordűrrel 
díszített öv- és lószerszámdíszeket az orosz kutatás napjainkban egyértelműen 
magyar sajátosságnak tartja. Ha tehát vannak olyan területek a Kárpát-meden-
cétől keletre, amelyeken ezek a tárgyak az ottani régészeti emlékanyagban  
megtalálhatók és a temetkezési szokások is hasonlóak, akkor van létjogosult-
ságunk kutatni azokon a területeken. Végtére is a korabeli írott források egyér-
telműen azt állítják, hogy Árpád magyarjai keletről települtek a Kárpát-meden-
cébe. A Kaukázus térsége, a Meótisz, a Kubán-vidék és a Volga-menti területek 
esetében láthattuk, hogy ott írott források is megerősítik a magyarság egykori 
jelenlétét. Ezek alapján feltehető, hogy a magyarság egy adott időszakban egy 
nagyobb területet tarthatott a fennhatósága alatt, amely a Dél-Uráltól a Kaukázus 
északi előteréig terjedhetett. Tágabb értelemben természetesen egy kultúrkörről 
van szó, a Kazár Kaganátus népei, pl. az alánok, a bolgárok és a magyarok adott 
időközönként hasonló tárgyakat használtak, de mindegyik népnek megvolt a sa-
játos karaktere a külső megjelenésében és a temetkezési szokásaiban, amivel 
megkülönböztethető a többi néptől. Nekünk kutatóknak ezeket a sajátos jegyeket 
kell megfigyelnünk, ha meg szeretnénk találni azt a területet, ahol a magyarság 
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kialakult, és/vagy ahonnan a Kárpát-medencébe települt. Mivel a tárgyak a di-
vat, vagy egyéb tényezők hatására változnak, a temetkezési szokások pedig 
jóval konzervatívabbak, utóbbi valóban sokkal iránymutatóbb, napjaink termé-
szettudományos kutatásai, köztük elsősorban a genetikai vizsgálatok pedig 
egzaktul tudják megerősíteni, de akár el is vetni a tudományos alapon felállított 
hipotéziseket. Az eredetkutatásban azonban az összes releváns diszciplínát be 
kell vonnunk, csakis a multidiszciplináris kutatások révén, hosszú, összehan-
golt csapatmunka eredményeként derülhet majd fény a magyarság valós szár-
mazására.

– Nemrég védted meg értekezésed az ELTE művelődéstörténeti doktori programjában. 
A kiállításból és publikációidból kiderül, hogy a kaukázusi gondolat sosem halt ki a tu
dományból, hiszen a Zichy Istvánféle 19. század végi expedíciótól Németh Gyulán és 
László Gyulán át néprajzos kortársainkig (Agócs Gergely, Somfai Kara Dávid és mások) 
sokan sokszor elmondták, hogy van mit kutatni a helyi türk anyagban. A ti fölfedezései
teknek hozzájuk képest mi a jelentőségük, merre viszitek tovább a munkát?

– Kevésbé ismert, hogy Németh Gyula fiatal korában a Kaukázus északi 
előterében élő kumukok és balkárok körében gyűjtött, az 1930-ban megjelent 
könyvében pedig egy egész fejezetet szentelt a magyarság kaukázusi kapcso-
latainak, adatok sokaságával bizonyítva azt a nézetét, hogy a magyarság a Kau-
kázus vidékéről települt a Kárpát-medencébe. Sajnos az a fejezet, amely a ma-
gyarság hun, bolgár, szabír és onogur kapcsolatait bizonyította, az Akadé- 
miai Kiadó által 1991-ben kiadott posztumusz kötetből kikerült. Ez a déli vonal 
ugyanis nehezen egyeztethető össze a magyarság finnugor eredetéről vallott 
dogmával. A mi kaukázusi kutatásaink viszont azt bizonyítják, hogy valóban 
élhettek arrafelé magyarok, hiszen egyre jobban növekszik azoknak a leletek-
nek a száma, amelyeket a Kárpát-medence honfoglalás kori leletanyaga leg-
közelebbi párhuzamainak tarthatunk. Gáll Erwin régészkollégámmal együtt 
2016 óta évente végzett észak-kaukázusi régészeti kutatóútjaink során a helyi 
múzeumok raktáraiban olyan leleteket tudtunk dokumentálni – köztük pl. tar-
solylemezt, palmetta-mintás hajfonatkorongot, szablyákat és övdíszeket –, ame-
lyek a technika és a motívumkincs alapján szorosan kapcsolódnak a Kárpát-
me dencei honfoglalás kori emlékanyaghoz. Közreműködésünkkel tavaly ősszel  
a Magyarságkutató Intézet finanszírozásában az első magyar–orosz régészeti 
feltárás is megvalósulhatott egy olyan lelőhelyen, ahonnan korábban magyar 
típusú leletek kerültek az egyik Fekete-tenger keleti partján lévő nagyváros, 
Anapa múzeumába. A feltárás eredménye, hogy a temetkezési rítust tekintve 
is találhatók a Kaukázus észak-nyugati részében olyan temetők, amelyekbe  
talán a helyben maradt magyarság temetkezett, de vannak olyan már feltárt 
temetők is, amelyekben onogur néven szintén a magyarság emlékanyaga rej-
tőzhet. Az általunk folytatott feltárások lelőhelye, Andrejevszkaja scsel az egy-
kori Meótisztól légvonalban csupán mintegy 80 kilométerre délkeletre található. 
Érdemes tehát nemzeti hagyományaink alapján tovább kutatni a térségben, 
beleértve a korábbi évszázadokat is. A minél hitelesebb kép felvázolásához azonban 



2 0 2 0 .  d e c e m b e r 29

interdiszciplináris kutatásokra van szükség, a régészet mellett a genetikai és  
a néprajzi kutatások is biztatóak. Tanulság ez arra nézve is, hogy mi, magyarok 
nem mondhatunk le önként azokról a területekről, amelyekre több fontos adat, 
köztük nemzeti krónikáink is utalnak, pusztán azért, mert ezek a területek 
relatíve messze esnek az ún. finnugor, uráli, nyugat-szibériai területektől. Erre 
köteleznek a korábbi kutatók erőfeszítései is, többek között a Zichy-expedíció-
ban részt vett Pósta Béla vagy Erdélyi István régészek helyszíni kutatásai és 
értékes meglátásai.

Tevelÿ arató György

TeveLÿ araTó GyörGy (1986) történész, levéltáros, a Hitel szerkesztője.
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Perényi Károly

„Részben nacionalista színezet”
Politika és őstörténet 1945-től napjainkig

Őstörténetünk mindmáig a legmegosztóbb témák egyike. A hazai eredet- 
tudat elválaszthatatlan a nemzeti tudatról és népként való megmaradásról foly-
tatott diskurzusoktól, így az ezzel kapcsolatos viták a mindenkori hatalom  
figyelmét is felkeltették. A téma kutatásának nem tett jót, hogy a dogmatikus 
marxizmus képviselői az őstörténetkutatásban a nyolcvanas évek végéig,1 de 
azon túl is megőrizték pozícióikat. Hozzá kell tennünk, hogy a magyar ős- 
történet kuta tásának átfogó tudománytörténeti, historiográfiai összefoglalása 
nem létezik.2 A 20. század valamennyi kurzusa anyagi forrásaival és politikai 

perényi kÁroLy (1987) történész.

1 Egy évvel a rendszerváltoztatás előtt egyik jeles történészünk könyv formájában is meg-
jelentetett akadémiai doktori értekezésében egyenesen így vélekedett: „A marxista történe-
lemszemlélet foglalja rendszerbe az őstörténelemre jellemző törvényszerűségeket.” Bartha 
Antal: A magyar nép őstörténete. Budapest, 1988, Akadémiai, 19.

2 1980-ban megjelent egy nem túl hosszú kutatástörténeti összefoglaló, mely az 1945 utáni 
őstörténet- és középkorkutatást (!) tekintette át, igaz, nem őstörténész szerzőtől: Szakály Fe-
renc: Őstörténet. Középkor. Századok 114. (1980), 3. sz., 331–363. A rendszerváltást követően 
több historiográfiai szintézis is megjelent, elsősorban új- és jelenkoros történészek munkája-
ként (lásd Romsics Ignác: Clió bűvöletében. Budapest, 2011, Osiris), bár az irodalomfelhasználás, 
súlypontozás több esetben vitákra ad okot. Régészeti oldalról nem egy összefoglaló ismert 
(Erdélyi István: Őseink nyomában. A magyar őstörténet kutatása a XX. században. Budapest, 2004, 
Masszi). A nyelvészek által készített tudománytörténeti áttekintések gyakran nem történeti 
munkák, sokszor hiányzik a nyelvtörténeti viták és alternatív nyelvhasonlítások kronológiai 
tárgyalása (gondolok Rédei Károly Őstörténetünk kérdései c. munkájára); ellenpéldául Domokos 
Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet visszhangja irodalmunkban. Budapest, 
Akadémiai, 1990. Megjegyzendő, hogy az utóbbi másfél évtizedben fontos kiadványok láttak 
napvilágot: Research on the Prehistory of the Hungarians: a Review. Ed. Mende, Balázs Gusztáv. 
Varia Archaeologica XVIII. Budapest, 2005, HAS; Magyar őstörténet: tudomány és hagyomány
őrzés. Szerk.: Sudár Balázs et al. Budapest, 2014, MTA; az Avicenna KKKI őstörténeti kon-
ferenciájához lásd Az Avicenna KözelKelet Kutatások Intézete évkönyve, 2013–2014. Szerk. Kis 
Anna Flóra. Piliscsaba, 2015, 11–150. A honfoglalás korának köztéri reprezentációjáról, az 
őstörténeti hátterű nemzeti szimbólumokról újabban: Langó Péter: Turulok  és Árpádok. Nem
zeti emlékezet és koratörténeti emlékek. Budapest, 2017, Typotex. Nemrég Szörényi László kiváló 
könyvet jelentetett meg a 18. század őstörténetírásáról (Szörényi László: Hunok és jezsuiták. 
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súlyával a Mo hács utáni korszakok kutatását preferálta, míg az 1945 utáni  
emlékezetpolitikában kifejezetten az új- és legújabb kor vizsgálata került elő-
térbe. A premodern világ az új és legújabb korral szemben visszaszorul mind  
az iskolai tananyagban, mind a tudományos diskurzusokban, az olvasó egyre 
inkább elveszíti képességét, hogy megkülönböztesse a tényt a fikciótól. Az sem 
meglepő, ha a közönség kételkedni kezd a múlt megtörténtében, lévén a közép-
kor kitalált.

Őstörténetkutatás a két háború között

A hazai olvasó visszatérően, sok helyen találkozhatott azzal a kijelentéssel, 
hogy a magyar őstörténet és eredettudat kutatásának műkedvelő mellékágai 
nacionalista hátterűek, az „Akadémia-ellenes” nézeteket szélsőségesek osztják. 
Ez azzal a tudományosan nem igazolt elképzeléssel egészül ki, hogy az alter-
natív őstörténet, legyen szó a hun–magyar azonosság középkori elképzelésének 
továbbéléséről vagy a legújabb kori tendenciákról, egyedül Magyarországra jel
lemző, hisz a művelt nyugati országok tudományában hasonló nem fordult, és 
nem is fordulhatna elő.3 A következtetés végleges: a sztyeppei örökségünk  
iránti társadalmi érdeklődés mindmáig megőrizte szélsőséges politikai kötődé- 
seit, netán nemzetiszocialista, szélsőjobboldali jellegét.4 A magyar őstörténet 

Fejezetek a magyarországi latin honfoglalási epika történetéből. Budapest, 2018, Nap Kiadó), azon-
ban a későbbi évszázadok esetében fájóan hiányoznak a hasonló színvonalú szintézisek. 
2016-ban Ablonczy Balázs tollából a turanizmus hazai szervezeteiről és főbb személyiségei-
ről hiánypótló könyv jelent meg, azonban írása „nem […] a honi tudomány (néprajz, turko-
lógia, régészet, történelem, művészettörténet) története” (Ablonczy Balázs: Keletre, magyar!  
A magyar turanizmus története. Budapest, 2016, Jaffa, 17), így a turanizmus története további 
kutatásokra tart igényt.

3 Megkésett fejlődésünk, történelmi elmaradottságunk bizonyítékaként rendszeresen felvetik, 
hogy a szkíta–hun eredetfikció „nem kis mértékben játszott közre abban, hogy közvéleményünk 
a 19–20. század fordulójáig sem jutott túl a hun származáselmélet gondolatán, sőt, még ma 
is szívesen fogad mindenféle kalandos elméleteket, míg az angol, a francia történeti tudat 
már a 16. században túltette magát a trójai és hasonló legendákon” (Kulcsár Péter: A Jagelló
kor. Budapest, 1981, Gondolat, 140). Azonban a fenti kontraszt Franciaország esetében nem 
felel meg a történeti tényeknek: tudjuk, hogy Gilles Corrozet La fleur des antiquitez… (1532) 
című írásában I. Ferenc trójai származása mellett tört lándzsát (szemben a magyar nemesi 
nacionalizmussal, a francia őstörténeti narratívák a dinasztikus legitimáció eszközéül 
szolgáltak!) míg egy másik szerző, Joachim du Bellay Epitome de l’Antiqvite des Gavles et de 
France (1556) című könyve a frankok trójai eredetét vallja. A frankok trójai eredetének 18. 
században is uralkodó elméletét Nicolas Fréret 1714-ben megjelent, Sur l’origine des Francs 
című munkája kérdőjelezte meg. A fenti összefüggések a magyar őstörténet kutatói számára 
ismeretlenek.

4 Ez kifejezetten ahistorikus szemléletmód, hisz a jobboldaliság és a nacionalizmus más jelen-
hetett a különböző korszakokban. Különösen tanulságos Ablonczy Balázs 2016-os könyvének 
fogadtatása. Mint az egyik recenzens megjegyzi, „Talán érdemes még világosabbá tenni, hogy 
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kutatásával kapcsolatos munkákat olvasva úgy tűnhet, hogy a magyar eredet-
kérdések ürügyén mindig is nacionalisták és antinacionalisták hadakoztak. Mi 
több: számos szerzőnk kifejezetten a nacionalista–antinacionalista törésvonal 
mentén jelöli a diskurzus kereteit. Elterjedt nézet, hogy a magyarság keleti  
származásának képviselői kezdettől ideológiai érvek alapján támadták az aka-
démiai világot, míg a nyelvtudomány képviselői már a kora újkorban is a nem-
zeti elfogultság ellen hadakoztak – abban az időben, tegyük hozzá, amikor sem  
a modern nemzeteszme, sem az intézményesült nyelvtudomány nem létezett.5 
Azt se feledjük, hogy a magyar történetírást a kezdetektől befolyásolhatta, hogy  
a középkori orbis Latinus és a kora újkori, megosztottabb nyugati világ gyakran 
idegen népként kezelte a magyarságot.6

Noha a keleti származásunk iránti érdeklődést többen a Nyugattól való el-
fordulás jeleként értelmezik, a valóság az, hogy a magyar őstörténetkutatás 
a kezdetektől nyugati hatások alatt formálódott. Hazánk földrajzi elhelyezke-
déséből és a magyar értelmiség nyelvtudásából adódóan a német minta élvezett 
elsőbbséget. A magyar őstörténetkutatás 19. században kialakult, legutóbbi 

a turanizmus eszméi, egész beszédmódja jellegzetesen a hazai (szélső)jobboldalhoz kötődnek, 
annak egyik fontos vonatkozási pontját jelentik.” Bihari Péter: Ex libris. Élet és irodalom LXI. 
(2017), 13. sz., 19. A valóságban Ablonczy könyve ezen elfogult, zsurnalisztikus szemlélet,  
a turanizmus szélsőjobboldalinak címkézése ellen foglalt állást: „A turanizmus kezdetben 
politikailag nem pozícionálta magát. 1918 előtt a teljes magyar elit benne volt: a zsidó nagy-
polgárságtól kezdve a zsidó származású Kelet-kutatókig. […] Majd az 1945 utáni időszak 
emigrációjában válik szélsőjobboldali, antiszemita ideológiává.” Kósa [n]: Tudósok és új-
pogányok. Magyar Nemzet, 2016. augusztus 19., 21.

5 Jeles nyelvészünk, Zsirai Miklós például az 1666-ban, Nürnbergben kinyomtatott Das Alt und 
Neu Teutsche Dacia című könyvről így vélekedett: „A magyar Tröstler János finn–magyar 
szóegyeztetésekkel próbálta sarokba szorítani a népszerű keleti származás délibábja után 
futkosó nemzeti elfogultságot.” Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői, I. Buda-
pest, 1952, Akadémiai, 11. A fenti sorokban nem kevés tárgyi tévedés található: 1. a 17. szá-
zadban élt említett szerző a valóságban Johannes Tröster volt, l nélkül, és nem magyar, hanem 
erdélyi szász. 2. 1666-ban, amikor Tröster megjelentette könyvét, modern nemzettudatról 
még nem beszélhetünk; ugyanakkor az erdélyi szászokat a humanista, antikváriusi irodalom 
színvonalán a dákoktól és gótoktól eredeztető Tröster maga is jó példa erre a nemzeti jellegű 
elfogultságra. 3. A magyar nyelv rokonságának napjainkban is uralkodó paradigmája a 19. 
század hetvenes és nyolcvanas éveiben szilárdult meg, ugyanezt a 17. század emberén szá-
mon kérni vaskos anakronizmus.

6 A Roland-ének például a kereszténység ellenségeként, a szaracénok mellett jelöli ki a magya-
rok helyét. Akad olyan topikus középkori leírás is, mely a magyarok mint egzotikus nép 
sötét bőrszínét hangsúlyozza. A 15. századtól fogva a török elleni védekezés, hazánk védő-
bástyaszerepe alkalmat adott egy pozitívabb Magyarország-kép kialakítására. Ugyanakkor 
a kora újkori német közvéleményben tudatos vagy önkéntelen párhuzamot vontak az osz-
mán-törökök és a szintén pogány, német területeket dúló, 10. századi „kalandozó” magyarok 
között – e képzettársítás jellemző példája egy számos másolatban elterjedt kegytárgy, az 
Augsburgot 955-ben megvédő Szent Ulrik püspökre emlékeztető Ulrik-kereszt (Ulrichskreuz). 
A Lech mezei csatát megjelenítő Ulrik-keresztek őstípusát egy 1494-ben készített ötvöstárgy 
jelenti, de még a 18. századból is ismertek ilyen alkotások.
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időkig érvényes paradigmája szerint a távoli múltban egyetlen őshaza (Urheimat) 
létezett.7 Ebben az őshazában élt az ősnép (Urvolk), amely hosszú ideig vál-
tozatlanul megőrizte karakterét. A magyar uralisztika, finnugrisztika 19. szá-
zadi és két világháború közötti művelői, akik a kor tudományos színvonalán 
gyakran nem tettek különbséget a nyelvrokonság és etnikai, népi, faji rokon- 
ság között, nem egyszer a magyar nép intakt, homogén jellegét hangsúlyozták, 
míg a magyarság nem finnugor elemeit idegen eredetűnek tartották.8 A magyar 
őstörténet paradoxona, hogy nyelvészetközpontú, finnugor mivoltunkat valló 
őstörténészeinket a legutóbbi időkig senki sem tartotta nacionalistának, noha 
írásaikban visszatérően megjelenik a valódi ősnép, a törzsökös magyarság  
gondolata. Ezzel szemben a tudományos életben mindmáig a magyar nyelv 
török rokonságát hirdetők számítanak a nacionalizmus és a fajelmélet híveinek, 
noha a magyarságot Vámbéry Ármin ugor–török keveréknépnek9 tartotta – 
ebben nem nehéz felismerni a későbbi (poszt)modern, antirasszista történet-
szemlélet toposzát, miszerint „tiszta népek” nincsenek. Sajnálatos, hogy őstör-
ténetünk kapcsán a szélsőjobboldaliság vádját gyakran olyan szerzők forgatják, 
akik nem magától értetődőn ismerik az eredetkutatás és Kelet-kutatás történe-
tét, továbbá elfeledkeznek arról, hogy a múlt eszméit saját kontextusukban kell 
szemlélni.

Mit mondhatunk el a két háború közötti tudományos őstörténetkutatásról? 
Ha figyelmen kívül hagyjuk az egyre bővülő régészeti anyagot és a természet-
tudományos kutatásokat (ezek történeti interpretációja nem könnyű feladat), 
államalapítás előtti történetünkről ma sem tudunk többet, mint a két világhá-
ború közötti időkben. Ennek oka a kútfők számában keresendő: eltekintve egy 
hetvenes években ismertté vált arab nyelvű forrástól,10 a magyar őstörténet 
szempontjából lényeges forrásbázis semmilyen újdonságot sem tartalmaz. Fon-
tosabb ok, hogy a magyarság kialakulásával,11 életmódjával, hatalmi szerveze-

  7 Utóbbihoz, az „egyetlen őshaza” koncepciójához lásd Vásáry István akadémikus véleményét, 
aki szerint „nem egy, hanem több őshaza volt a magyarság Kárpát-medencei bejövetele előtt, 
s ha egy, névvel illethető őshazát keresünk, akkor nem lépünk túl a középkori annalisták 
mentalitásán, akkor sem, ha más terminológiát használunk.” Vásáry István: Magyar őshazák, 
magyar őstörténészek. Budapest, 2008, Balassi, 116.

  8 „De az ősnépnek, ha csatlakoztak is hozzája idegen elemek, törzsökös része mégis csak az 
eredeti finnugor volt. Ennek a törzsökös résznek a nyelve öröklődött évezredeken át ivadék-
ról-ivadékra s él mai napig is a finnugor népek – köztük a magyar – ajakán. Bármilyen idegen 
elemekkel gyarapodott is tehát a magyarság, annyi bizonyos, hogy az »igazi magyarok« az 
ős-finnugoroknak egyenes leszármazottjai.” Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és 
honfoglaláskori műveltsége. Budapest, 1910, Franklin-társulat, 53.

  9 Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest, 1895.
10 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Szerk.: Györffy György. Budapest, 2002, Osiris, 256–258; 

Elter István: Ibn Ḥayyān a kalandozó magyarokról. Szeged, 2009.
11 A kifejezés használatához Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 

MTA.
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tével kapcsolatos elméletek többsége a 20. század első felében keletkezett – gon-
doljunk Gombocz Zoltán történeti és nyelvészeti munkásságára, a Németh 
Gyula–Ligeti Lajos-féle turkológiai iskolára, Szabó István agrártörténészre  
vagy Hóman Bálintra. Gombocz Németh Gyulára és Hóman Bálintra is ható 
mo dellje,12 amely a magyar nyelv csuvas és mongol jellegű jövevényszavainak  
bolgár-török eredetével, az onogur-bolgárok és a 463 körül délre húzódó ma-
gyarság több évszázados kapcsolatával, valamint a Kubán vidékén magyar 
szállásterülettel számolt, kis túlzással egészen a 20. század végéig meghatá rozta 
a kutatást. A két háború között a bizantinológiára vagy az orientalisztikára 
nemzetközi színvonalon művelt nemzeti tudományként tekintettek – hazai és egye-
temes összekapcsolása addig nem tapasztalt szellemi pezsgést eredményezett. 
A Moravcsik Gyula nevével fémjelzett magyar bizantinológia nemzetközi szín-
vonalúvá vált, Ligeti Lajos a harmincas években létre hívta a hazai Belső-Ázsia-
kutatást, Harmatta János a negyvenes évek elejétől írott cikkeivel a magyar 
iranisztikát alapozta meg. Föltűnő az is, hogy korabeli őstörténészeink több-
sége a budapesti Eötvös József Collegium növendéke volt.13 Részben ezeknek  
a kiemelkedő tudósoknak köszönhető, hogy a magyar tudomány és kultúra 
mindvégig megőrizte pozícióit. Ne feledjük, hogy a 1945 utáni kutatás mara-
dandó része jelentős részben a két háború között komoly életművet alkotó szak-
tudósoknak köszönhető, akik az 1945 utáni politikai viszonyok ellenére írták be 
nevüket a tudománytörténet lapjaira.

Hogy egy sokak számára provokatív kijelentéssel éljek: a két világháború 
közötti tudományos őstörténetírásban direkt politikai hatások minimális szin-
ten érvényesültek. Amit a két világháború közötti kutatásokról tudunk, nagy-
részt a későbbi ideológiai torzításoknak köszönhető. Ha a két világháború  
közötti őstörténetről esik szó, a közvélemény hajlamos a szélsőjobboldali  

12 Gombocz Zoltán: Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. Budapest, 1908; uő: A bolgár-kérdés 
és a magyar húnmonda. Magyar Nyelv 17. (1921.), 1–3. sz., 15–21; uő: A magyar őshaza és  
a nemzeti hagyomány. Századok 57. (1923), 7–10. sz., 335–355.

13 Gondoljunk a Collegium 1927–1935 közötti jeles igazgatójára, Gombocz Zoltán nyelvészpro-
fesszorra; a két neves orientalistára, Németh Gyulára és Ligeti Lajosra; a leghíresebb Ano-
nymus-kutatóra, Horváth Jánosra; de ide kötődött Moravcsik Gyula, tanítványa, Gyóni Má-
tyás, s ne feledkezzünk el Pais Dezső, Kniezsa István, Bárczi Géza, Zsirai Miklós és Szilágyi 
Loránd nyelvészekről sem. A Gombocz halála (1935) utáni nemzedékbe tartozott az ókor-
tudós, iranista Harmatta János és Czeglédy Károly sémi filológus. Őstörténetünk azokat az 
egykori collegiumi növendékeket is foglalkoztatta, akiknek nem ez volt a fő szakterületük, 
mint Szekfű Gyula, Mályusz Elemér, Eckhart Ferenc jogtörténész és testvére, a hunhagyo-
mányt tárgyaló Eckhardt Sándor. A Collegiumban tanult Perényi József medievista (jelen 
sorok írójának nem rokona), Hajdú Péter uralista, vagy az 1946-ban fölvett, ezért történet-
írásunk más korszakába tartozó Szűcs Jenő is. Megjegyzendő, hogy a két világháború kö-
zötti Collegiumból egy vitatott megítélésű alternatív őstörténész is kikerült Baráth Tibor 
személyében.
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kapcsolatot, a turanizmust,14 a fajelméletet15 vagy hazai zsidóság korabeli meg-
ítélését16 szóba hozni. A helyzet azonban más volt, mint elsőre hinnénk. A Kelet 
iránti őstörténeti érdeklődés, a török–magyar érintkezések hangsúlyozása vagy  
a székelység sztyeppei származtatása természetesen nem turanizmus – ennek 
alapján a később alkotó Kristó Gyulát is turanistának kellene tartanunk, aki 
egyik utolsó munkájában Nyugat-Belső-Ázsiából eredeztette a székelyeket!17  
A két világháború közötti kutatásban a finnugor nyelvű, de török kultúrájú és 
etnikumú magyarság tétele uralkodott. Az elmélet összefoglalását a kultúr-

14 Hazánkban már a 19. elején használatos volt a Turán-fogalom (lásd Magyar ország históriája II. 
Gebhardi Lajos Albert munkáiból magyarázta Hegyi József. Megigazította, és 1803-ig folytat-
ta Kultsár István. Pest, 1803. 262–263). Mindenekelőtt az Irántól északra fekvő közép-ázsiai 
térséget értették a kifejezésen, de nem sokkal később turániként kezdtek hivatkozni az ott élő 
vagy régebben megfordult népekre. Még azelőtt, hogy Max Müller 1854-es és 1855-ös munkái-
ban előállt a „turáni nyelvek” elméletével. A magyar turanizmust a századelő politikai-gazda-
sági expanzióban is gondolkodó nacionalista irányzatának kell tartunk, mely nem csak támo-
gatókat, hanem szép számú bírálót is szerzett magának. A két világháború közötti turanisták 
megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy a korabeli szaktudósok a török–magyar kulturá-
lis rokonság mellett érveltek, vagyis a finnugor kapcsolatot is elfogadó hazai turanizmus nem 
sokban különbözött a mainstream történelemfelfogástól. Nem ment kivételszámba, hogy  
a fővárosi tudományegyetem Kelet-Ázsiai Tanszékét 1923-tól 1942-ig vezető Pröhle Vilmos 
orientalista egy időben a japán–magyar nyelvrokonság gondolatát képviselte.

15 Az első világháború után a tudomány emberei közül főként Méhelÿ Lajos zoológus professzor, 
a fővárosi tudományegyetem embertani tanszékének 1920 és 1930 közötti vezetője képviselte 
a fajbiológiai látószöget. Nézetei ellen Bartucz Lajos (1885–1966) fizikai antropológus emelt 
szót. Szerinte „tudományos kutatásokat nem szabad a politika és a félremagyarázott fajvéde-
lem szolgálatába állítani” (1926), megjegyezve, hogy „nincs magyar tipus és magyar faj, mint 
ahogyan nincs indogermán, vagy német rassz sem” (1927), vö. Farkas L. Gyula: Az őstörténeti 
kutatások és a társadalmi közgondolkodás antropológiai (humángenetikai) szempontból 
1919–1931 között Magyarországon. In: Őstörténet és nemzettudat. Szeged, 1991, Balassi, 23.

16 Időről időre felvetődik, hogy Árpád magyarjai között zsidók lehettek, figyelembe véve a ka-
zárok judaizmusra való áttérését. Viták tárgya a magyarok kazároktól valló függése, akárcsak 
a Kazár Kaganátus kötelékéből kivált kavarok (καβαροι) magyarokhoz való csatlakozása.  
A téma egyik legjobb korabeli áttekintése: Gyóni Mátyás: Kalizok, kazárok, kabarok, magya-
rok. Magyar Nyelv 34. (1938), 86–96, 159–168. Megjegyzendő, hogy az írott források ellentmon-
dása és a régészeti bizonyítékok hiánya nem igazolja a kazárok zsidó vallásra való áttérését: 
Stampfer, Shaul: Áttértek-e a kazárok a zsidó vallásra? Századok 153. (2019), 1., 101–122. Vitatott, 
hogy a zsidóság milyen mértékben képviseltette magát a honfoglalás- és az Árpád-korban. 
Komoróczy Géza a hazai zsidóság történetéről írott művében már a 11. században nagy-
számú zsidót föltételez, akik „szervesen beépültek Magyarország társadalmába” (Ko moróczy 
Géza: A zsidók történeste Magyarországon, 1. kötet. Pozsony, 2010, Kalligram, 91), holott II. And-
rás uralkodása előttről nem tudunk a Magyar Királyságban letelepedett zsidó közösségekről. 
A zsidó kereskedők radanitának nevezett csoportjainak komoly szerepük jutott a 9–10. szá-
zadi, Európa és a mohamedán világ között zajló rabszolgakereskedésben (Gil, Moshe: The 
Radhanite Merchants and the Land of Radhan. Journal of the Economic and Social History of  
the Orient 17 (1976), 3., 299–328; Nazmi, Ahmad: Commercial relations between Arabs and Slavs. 
9th11th centuries. Warszaw, 1998). A zsidóság rabszolga-kereskedelemben játszott szerepe 
történelmi tény. Tényszerűségét nem kisebbíti, hogy sajnálatos módon antiszemita diskur-
zusokban is helyet kaphatott.

17 Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest, 2003, Lucidus, 54.
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politikus, középkorász Hóman Bálinttól idézzük: egykor az ősmagyarság a „ke-
let-európai törökös kultúrközösség” része volt, de „a faji és kulturális rokonság 
dacára is ellenségként állt szemben az ázsiai nomád-török világgal”.18 Korai 
történelmünk törökös, nomád látószöge ma sem vethető el: történelmi tény, 
hogy török és iráni népcsoportok csatlakoztak a magyarsághoz, elődeink a ke-
resztény állam megalapítása után is kapcsolatban álltak az eurázsiai nomá-
dokkal. Az Árpád-ház sztyeppei eredete pedig napjainkban is legitim kérdés-
felvetés.19 A török etnikum két világháború közti túlhangsúlyozása azonban 
vitákra ad okot: a sztyeppei életmód, a mobil állattartás korántsem etnospecifikus, 
a török nem azonos a nomáddal.20 A sztyeppei népek életmódja nem faji vagy kul-
turális attribútumokkal, hanem a földrajzi determinizmussal magyaráz ható.21 
Tény, hogy Gombocz vagy Hóman írásainak volt egy török–magyar vagy hun–
magyar rokonságot támogató olvasata is. Ahogy tény az is, hogy a történész-
társadalom a magyarságot finnugor nyelvűnek tartotta. Ennek Hóman kul-
túrpolitikai vonalon is nyomatékot adott, például a finnugor néprokonsági 
ünnepélyek rendezésével. Szintén a finnugor kapcsolatot preferálta Teleki Pál 
földrajztudós és politikus. A művelt, középosztálybeli rétegekre figyelmezte-
tően hatott Szekfű Gyula írása, aki a nemzetiszocialista fajelmélettel vetette 
egybe a turanizmust.22 Emellett a harmincas években divatos fajbiológiai elmé-
leteknek a történészek körében nem volt támogatottsága.23 Szabályt erősítő ki-
vétel a hungarista Baráth Tibor esete, aki később a magyarság egyiptomi rokon-
ságának hirdetésével jócskán eltávolodott eredeti szakmájától.

Miben hasonlított a két világháború közötti őstörténetírás a korabeli nyugati 
kutatásra, és miben tért el tőle? A legfeltűnőbb, hogy néhány kivétellel (Hóman 
Bálint, Deér József, Zichy István) összes őstörténészünk nyelvész, nyelvtör-

18 Hóman Bálint: Magyar középkor. Budapest, 1938, Magyar Történelmi Társulat, 641.
19 Utóbbi újabb felvetése: Sudár Balázs: A hatalomgyakorlás mint szaktudás. Gondolatok  

a magyar fejedelemség létrejöttéről. Magyar Tudomány 177. (2016), 10., 1237–1242.
20 Vö. Fodor István: Leletek Magna Hungáriától Etelközig. In: Honfoglalás és régészet. Szerk.: 

Kovács László. Budapest, 1994, Balassi, 47–65, 50–51.
21 Egy brit földrajztudós 1917-ben megjelent könyve joggal hívja fel a figyelmet a keleti nomádok 

alacsony számára (ez nem minden őstörténészünk számára magától értetődő!), valamint  
a belső-ázsiai csapadékmennyiség és hőmérséklet szerepére; ugyanő nem tartja véletlennek, 
hogy a magyarok a Kárpátok által határolt „sztyeppei szigeten” telepedtek meg. Fairgrieve, 
James: Geography and World Power. New York, 1917, E. P. Dutton & Company Publishers, 105–106, 
109. Ez önmagában mutatja, hogy a mai kutatás mennyiben nem tud újat mondani.

22 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, 1934, 479. Szekfű turanizmust 
elutasító véleményéhez hozzátartozik, hogy a kora újkor kutatójaként kedvezőtlen véleményt 
alakított ki az oszmán hódítókról és krími tatár segédcsapataikról.

23 A hazai kutatás és szomszéd népek történetírásának „vetélkedése”, hogy melyik népcsoport 
képes államot alapítani és originális műveltséget létrehozni, időben megelőzi a szociál-
darwinizmust és a faji gondolatot. Bár írásom lényegét nem érinti, nem elképzelhetetlen, 
hogy a jövő történetírása a nyugati kánont másolva egyre több szerzőnél talál majd rassziz-
musra és etnicizmusra utaló jeleket.
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ténész vagy filológus volt. Honfoglalás kori régészettel nagyrészt két szakem-
ber: az 1945 után margóra szorított Fettich Nándor és fiatalabb pályatársa, László 
Gyula foglalkozott. Valamennyi történészünk, régészünk, néprajzosunk és 
szakmán kívüli műkedvelőnk a korban divatos nyelvtörténeti modellekhez (ló-
tartásra utaló kifejezések az ugor korban; földműveléssel kapcsolatos bolgár-
török jövevényszavak) rendelte hozzá az általa gyűjtött adatokat. Ez szembe 
ment a nyugati trendekkel, ahol a történelem előtti korok kutatásában az archeo-
lógia töltött be vezető szerepet.

A nulladik év. Szovjetizált őstörténet

A szovjet megszállás és a kommunista parancsuralom véget vetett tudományunk 
szerves fejlődésének.24 A tudományos elitképzést megszüntették. A múlttal fog-
lalkozó intézményeket felszámolták vagy elfoglalták. A szocialista korszak egé
szére jellemző volt a kora középkor kutatásának visszaszorulása.25 Óriási károkat 
okozott a korabeli tudománypolitika forrásellenes szemlélete. A folytonosság 
hiánya filológiailag is megragadható – ezt mutatja Hóman Bálint vagy Deér 
József mellőzése. A problémát nem egyedül a dogmatikus marxizmus okozta. 
A szovjet régészetben uralkodó nomádellenes fölfogás hatására a sztyeppei 
kapcsolatok kutatását Magyarországon is margóra szorították. A szovjet törté-
netírásban a sztyeppei népek gyakran a szlávság elnyomóiként jelentek meg. 
Ezzel együtt a hun korig26 vagy egyenesen az újkőkorig27 vezették vissza a kö-
zép- és kelet-európai szláv jelenlétet. Magyarországon szovjet mintára kizáró-
lagossá vált a „komplex módszer” alkalmazása: névleg a történeti, nyelvészeti, 

24 Az 1945–1948 közötti koalíciós időszakot historiográfiai szempontból nem kezeljük önálló 
korszakként.

25 „A kora középkor kutatási szervezete szétesett Magyarországon az elmúlt évtizedekben.  
A történeti Magyarország kétharmada kívül esik a mai határokon és ezzel a kutatás határain 
is. Az itthoni középkori feltárásokat az esetlegesség jellemzi. Szerencse, ha helyi múzeumba 
középkorkutató kerül. Ugyanakkor hatalmas pénzek évfordulókra, legújabb kori emlék-
múzeumokra.” Glatz Ferenc: Együttélők. História 8. (1986), 1. sz., 19. Glatz Ferenc ma is aktuális 
sorait azért tartottam szükségesnek felidézni, mert a hasonló problémafelvetést manapság 
politikai támadásként értelmezik.

26 Vö. Barford, Paul M.: The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. 
Cornell University Press, 2001. 43. Mai napig megjelenik az irodalomban, hogy a Hun Biro-
dalom fennhatósága szláv csoportokra is kiterjedt, akikre a hunok élelmiszeradót vethettek 
ki (ismeretterjesztő igénnyel Петрухин, В. Я. – Раевский, Д. С.: Очерки истории народов 
России в древности и раннем Средневековье. Москва, 2004. 146.), holott utóbbit semmilyen 
írásos forrás nem támasztja alá.

27 A szovjet régészet a neolitikus Tripolje-kultúrát szlávként értékelte. A Szovjetunió meg-
szűnése után a Tripolje-kultúra népét az ukrán tankönyvekben már az ukránok elődjeként 
írják le: Portnov, Andrej: Történelemírás ukrán módra. Megjegyzések a hétköznapi valóság 
történeti alapú átrendezéséhez. In: Ukrajna színeváltozása 1991–2008. Szerk.: Fedinec Csilla és 
Szereda Viktória. Pozsony, 2009, Kalligram, 11–49, 46.
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néprajzi és régészeti érvek egymás mellé helyezése, gyakorlatban a nyelvészet 
primátusa. A kor egyik ünnepelt nyelvésze Moór Elemér (1891–1974), a szegedi 
tanárképző főiskola német tanszékének második világháború előtti tanára lett, 
aki a szláv nyelvek szakértőjeként írta be nevét a hazai kutatástörténetbe, bár 
ennek megfelelő képzettséggel nem rendelkezett. Moór Elemér megkérdő jelezte 
a régészettudomány történeti relevanciáját: szerinte az uráli népek nem hagytak 
maguk után sírokat, mert a föld fölé temetkeztek.28

Az 1945 utáni években a diktatúra sorra megszállta a magyar kultúra és 
tudomány őrhelyeit. Miután a pártállam uralma alá vonta a történészszakmát, 
1949-ben a magyar régészet szovjetizálása következett: „az avar–szláv–magyar 
érintkezés problémája, írott források és ásatások alapján és ezen belül a pannó-
niai szlávok anyagi kultúrája. Privina településeinek helytörténeti és régészeti 
vizsgálata. Kutatható Zalavárott, nyelvészek és történészek bevonásával.”29 Az 
új rendszer a szláv népesség honfoglalás kori s azt megelőző etnikai jelenlétét 
nagyszabású feltárásokkal akarta igazolni. Az 1950–1951-ben feltárt Somogy 
megyei fiad-kérpusztai és az 1952–54-ben feltárt halimbai temető, noha az előb-
bit ideológiai okokból szlávként határozták meg, ezzel szemben épp a magyar-
ság köznépi rétegére nézve szolgált adatokkal. Annak felismerését, hogy a 10–11. 
századi köznépi temetőkben szlávok helyett magyarok nyugszanak, Szőke Béla 
régész 1962-es könyve tette szélesebb körben ismertté.30 Azonban még a het-
venes években is jelentek meg olyan írások, melyet a 9. század dunántúli emlékei-
nek szláv jellegét hangsúlyozták.31

A Moszkva által elvárt marxista, szlavofil őstörténet kidolgozását a kecske-
méti ügyvédből lett kulcspolitikus, Molnár Erik32 vállalta magára, aki 1949-ben 
az MTA Történettudományi Intézetének élére került, és még ugyanebben az 

28 „…az uráli népek eredetileg nem a földbe, hanem a föld fölé temetkeztek. […] Sőt ennek a te-
metkezési módnak a nyomai a honfoglaló magyarok temetkezéseiből is kimutathatók.” Moór 
Elemér hozzászólása. In: Az MTA Társadalmitörténeti Tudományok Osztályának Közleményei, 5. 
kötet. Budapest, 1954, 484–486, 485.

29 Fülep Ferenc: A magyar régészet ötéves terve. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának 
Közleményei I. Budapest, 1951, MTA, 5–12, 9.

30 Vö. Szőke Béla: A honfoglaló és kora árpádkori magyarság régészeti emlékei. Budapest, 1962. – A szá-
zadelőn és a két világháború között valamennyi régészünk Hampel József álláspontját  
osztotta (Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Budapest, 1907, MTA), miszerint csak 
a magyar elit és katonai kíséret emlékanyaga köthető a magyarokhoz, míg a magyar köznép 
régészeti hagyatékát szlávként kell értékelni. Ám az 1945 utáni kutatás – és tegyük hozzá,  
a szomszédos országok történetírása – aktuálpolitikai szempontokra használta fel ezt a szak-
mai megállapítást.

31 Cs. Sós Ágnes: Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. München, 1973.
32 Molnár Erik (1894–1966) ügyvéd, történész, kommunista politikus. Az ELTE oktatója, az MTA 

tagja, 1958-tól 1966-ig a Magyar Történelmi Társulat elnöke. 1944-től kezdve országgyűlési 
képviselő lett, majd 1956-ig megszakítás nélkül töltött be állami és kormányzati tisztségeket: 
volt moszkvai nagykövet, népjóléti, külügy- és igazságügyi miniszter, valamint a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke.
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évben az ELTE középkori magyar történeti tanszékének vezetője lett. A magyar 
régészet fentebb ismertetett ötéves terve (1950–1954), amely a kora középkor 
vonatkozásában a szlávok anyagi kultúrájának feltárást jelölte meg a régészet 
céljaként, Molnár hatását mutatja.33 Nem ez az egyetlen hasonlóság, Kosáry 
Domokos történeti bibliográfiájának első kötete szintén Molnár Erik szellemé-
ben íródott – az „őstársadalom bomlásáról” értekező Kosáry maradéktalanul 
átveszi Molnár terminológiáját és az 1945 előtti szakirodalomhoz való viszo-
nyát, ebben a szellemben ír a szláv–magyar kapcsolatokról is.34 Molnár kötele-
zően citálandó tekintéllyé vált.35 Több, a második világháború előtti korszakból 
„átmentett” medievista, mint Elekes Lajos vagy Klaniczay Tibor irodalomtör-
ténész közvetve vagy közvetlenül a keze alatt dolgozott. Ugyancsak Molnár 
vette fel Szűcs Jenőt 1960-ban az MTA Történettudományi Intézetébe. Össze-
gezve: Molnár Erik a kemény diktatúra korának meghatározó történésze volt. 
Ezt azért is lényegbevágó kiemelni, mert a Molnár által pozícióhoz juttatott 
nemzedék – akárcsak a későbbi, Molnár munkásságával szimpatizáló szerzők – 
mindmáig a szovjetizált történetírás megtűrt, kívülálló szereplőjének, szakmai 
függetlenségét őrző tudósnak tekintik őt, aki a Mód Aladár–Andics Erzsébet-
klikk áldozata volt. Mi sem áll távolabb az igazságtól! Ahogy Molnár Erik helyet 
biztosított tanítványainak a gazdaságtörténeti és legújabb korral foglalkozó 
stúdiumokban, az őstörténetkutatásban is megtette ugyanezt. 1954–1958 közötti 
aspiránsa, Bartha Antal36 a tízkötetesre tervezett Magyarország története első 
kötetének szerkesztője és az őstörténeti fejezet írója lett.

Újabban felvetődött, hogy Molnár Eriknek a hazai kutatásokra gyakorolt 
hatása nem magától értetődő. Álláspontja a polgári történészek körében nem 
volt népszerű; az őstörténetkutatásban a nyelvészeti paleontológia módszerét 
nem sikerült megingatnia; őshaza-koncepcióját, miszerint a finnugorok a Szaján-
Altaj vidékéről erednek, egy 1953-as vitaülésen Harmatta János, Czeglédy Károly, 
Hajdú Péter, László Gyula és mások részéről tiszteletteljes, de elutasító bírálat 
érte.37 Molnárt azért is lehetett kritizálni, mert írása marrista gondolatokat  

33 „A dunántúli szláv társadalomban a keresztény egyházi szervezetet szintén az államalapító 
Pribina állíttatta fel. S ez a szláv egyházi szervezet az alapja a magyar keresztény egyháznak.” 
Molnár Erik: A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig. Budapest, 1949, Szikra, 140.

34 „A magyar nacionalista történetírás a szlávokat általában, a hazai fejlődésben vitt szerepüket 
pedig különösen lebecsülte (pl. »államalkotó képesség hiánya« – mintha az állam adott »faji« 
tulajdonságok, és nem társadalmi fejlődés dolga volna).” Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar 
történelem forrásaiba és irodalmába 1. Budapest, MTA TTI, 1951. 36. „Történeti irodalmunk a szláv 
államokkal kapcsolatban rendszerint a szlávok »államalkotó képességének hiányát« hang-
súlyozza ki.” Szentmiklósy Lajos: Magyar őstörténet. Budapest, 1942, 108.

35 Lásd Takács Miklós: Három nézőpont a honfoglaló magyarokról. In: Dolgozatok az Erdélyi Nem
zeti Múzeum Érem és Régiségtárából. Új sorozat 1. (2006), 67–98, 74.

36 Bartha Antal (1927–1999) történész, a magyar őstörténet kutatója. Az MTA Történettudományi 
Intézetének, majd Néprajzi Intézetének kutatója, az Etnológiai Osztály első vezetője.

37 Lásd A magyar őstörténet kérdései. A Nyelvtudományi Társaság vitaülése, 1953. december 1. Nyelv-
tudományi Értekezések 5. Budapest, 1955.
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tartalmazott. (Napjainkban, az előző rendszer megítéléséről folytatott kultúr-
harcok idején az 1953-as disputát már annak példájaként szokás felmutatni, 
hogy az Akadémia az ötvenes években úgymond „megvédte függetlenségét”.38 
Az elképzelés annyiban hibádzik, hogy Molnár Erik önmagában nem kép-
viselte a pártállamot.) A szakmai kritikák hatására Molnár tudományos tekin-
télye nem ingott meg – halála után a magyar történelem MTA égisze alatt ké-
szülő szintézise eredetileg az ő őstörténeti írásaira támaszkodott volna.39 S nem 
meglepő az sem, hogy a teljesen más platformon álló László Gyula még a nyolc-
vanas években sem kerülhette meg, hogy hivatkozzon az 1966-ban elhunyt 
Molnár munkásságára.40

Az őstörténetírás átpolitizálódására jó példa a László Gyulát támadó cikk 
is. Az őstörténeti és honfoglalás kori kutatásairól ismert régészt a Bartha An-
tal–Erdélyi István szerzőpáros vette össztűz alá a legnívósabb régészeti folyó-
irat, az Archaeologiai Értesítő hasábjain. Az 1961-ben megjelent cikk az MSZMP 
Központi Bizottsága népi írókról szóló állásfoglalását idézte László Gyulával 
szemben. László részt vett és előadott az 1943-as szárszói találkozón, így kap-
csolatba került a népi írók mozgalmával: mindezért a régészre még 1961-ben is 
harmadikutas, sőt nacionalista, faji eszmék árnyéka vetült41 (noha a nemzettudat 
nem azonos a faji gondolattal!). A szerzők 1961-ben is fontosnak tartották meg-
jegyezni, hogy László Gyula milyen mélységben hasznosította Molnár Erik 
őstörténeti munkáit – 1944-ig visszanyúlóan. Hozzáteszik, hogy László részéről 
„az a tisztelet, amely megnyilvánult a magyar nép iránt, nem terjedt ki a szláv 
népekre, melyeknek történeti sorsa összefügg a magyar nép sorsával. A mű42 
ugyanakkor nagyobb tisztelet hangján emlékezik meg akár az avarokról,  

38 Felmerült, hogy „Molnár Erik egy szovjet (!) régész könyvére alapozó, téves őshaza-elmé- 
letét a legsötétebb évben (1953. december 1.) a teljes akadémiai közösség – nemzetközileg 
elismert finnugristák, orientalisták – egy vitaülésen bírálta meg.” Bálint Csanád: Szürrea 
lizmus, genetika és egyebek: rövid reagálás a „honfoglalók ősei hunok voltak” felvetésre. 2017. szep-
tember 28.

 https://hvg.hu/tudomany/20170928_balint_csanad_szurrealizmus_genetika_a_honfoglalok_ 
osei_hunok_voltak_reagalas – Ez félrevezető kijelentés, hiszen Molnár kritikusai – László 
Gyula, Hajdú Péter – ugyancsak szovjet régészek munkáira hivatkoztak, a pártállamhoz való 
viszony nem a szovjet régészeti irodalom használatán múlott. Tegyük hozzá: Harmatta János 
1970-ben, Czeglédy Károly és László Gyula sohasem lett az MTA tagja, így túlzó állítás, hogy 
az „akadémiai közösség” nyilvánított véleményt.

39 „Molnár E. [kiemelés az eredetiben – P. K.] a finn-ugor és a magyar őstörténet kutatásába és 
tárgyalásába új ismeretanyagot vont be, módszertanilag kibővítette a kutatás medrét.”  
Bartha Antal: A magyar történelem problémái 1526-ig. Történelmi szemle 11. (1968), 1–2. sz., 
105–124, 105.

40 László Gyula: Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról. Budapest, 1987, Tankönyv-
kiadó, 13, 36.

41 Bartha Antal–Erdélyi István: Népvándorláskori régészetünk módszertani és elméleti kérdé-
seihez. Archaeologiai Értesítő 88. (1961), 68–76, 71. – A cikk – címével ellentétben – egyes-egyedül 
László Gyula írásaival foglalkozik.

42 Az 1944-ben megjelent A honfoglaló magyar nép élete.
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a frankokról vagy a germánokról és még a szláv családi forma átalakulását  
is a germán hatásként fogja fel.”43 Sokatmondó, hogy még 1961-ben is a szlávok 
történetére, régészeti hagyatékára tett utalással hangsúlyozták a Szovjetunió 
iránti loja litást. Azonban 1961-ben a hasonló ideológiai támadás kevesebbet ért, 
mint a Rákosi-korban. A forradalomból kimaradó László Gyula 1957-ben kated-
rát kapott az ELTE bölcsészkarán.

Gyökér, bogyó, fenyőtoboz. Molnár Erik őstörténete

Egy évvel azelőtt, hogy Mód Aladár 400 év küzdelem az önálló Magyarországért 
című könyve megjelent, Molnár Erik ízig-vérig marxista könyvet adott ki. 1942-ben 
Szentmiklósy Lajos álnév alatt, magánkiadásban, Magyar őstörténet címmel je-
lentetett meg egy 116 oldalas írást. Még abban az évben napvilágot látott A feu
dalizmus kialakulása Magyarországon c. kiadványa, majd 1943-ban Az Árpádkori 
társadalom két kötetét tette közzé. Nagy rejtély, hogy a Szovjetunió ellen vívott 
háború idején a cenzúra miért hagyta ezeket a könyveket megjelenni. Tény, 
hogy Molnár kiadványait Hóman Bálint, Mályusz Elemér és László Gyula is 
forgatta. Utóbbi azt is megjegyzi, hogy „sok új szempontot adott Szentmiklósy 
Lajos egyébként elfogult és megfelelő adatrostálás nélkül megírt könyve.”44 
Molnár Erik tudatosan a két világháború közötti kutatással szemben hozta létre 
az új időkhöz igazodó kánont. Azzal, hogy tagadta azt a megközelítést, mely  
a honfoglalás előtti időbe helyezte a magyar etnikum kialakulását: „a magyar 
etnogenezisnek, a magyar nép kialakulásának zárószakasza a honfoglalás után, 
Magyarország területén játszódott le. […] A honfoglalás előtt magyar népről 
nem beszélhetünk.”45 Ez azzal egészül ki nála, hogy a honfoglaló magyar és  
a helyben talált szláv lakosság egybeolvadásai folyamatának kezdete a 10. szá-
zad végére esik.46 Ez – első benyomásra – időrendi probléma. A középkutatás bel-
ügye. De már itt látni lehet annak a gondolatnak a csíráját, mely a nem zetet 
társadalmi konstrukciónak tekinti. Ugyanez az elképzelés köszön vissza a mai 
Nyugaton a „kitalált hagyományok” és az „elképzelt közösségek” uralkodó 
eszméjében. Ha bebizonyosodna az az elképzelés, amely szerint a magyar- 
ság nem kiforrott és zárt etnikai közösségként érkezett mai földjére, ledön- 
tené a nemzeti azonosságtudat egyik fő tartóoszlopát. Láthatjuk, mennyire  
hibás az negyvenes-ötvenes évek kapcsán „nemzeti kommunizmusról” be- 
szélni. Historiográfiai szempontból kiemelendő, hogy Molnár nem az 1956-os 

43 Bartha–Erdélyi 1961, 72.
44 Lásd László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, 1944, Magyar Élet, 501.
45 Molnár 1949, 170.
46 Szentmiklósy Lajos: A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest, 1942, Codex, 59; Mol-

nár 1949, 172.
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szabadságharcra reagálva állt elő antinacionalista téziseivel,47 korábban is ezen 
az állásponton állt.48

Milyen perspektívái lehetnek a szovjetizált őstörténetnek? Hogyan tölthető 
ki a paleolit vadásznépek és az Árpádok királysága közötti intervallum? Molnár 
Erik válasza, az „osztálynélküli társadalom” tézise évezredek különbségén sik-
lik át. „Élelmüket az ősi finnugorok és ugorok lényegében vadászattal, halászat-
tal és bogyók, rügyek, gyökerek, fenyőtobozmagvak, valamint erdei méhek 
mézének gyüjtésével termelték”49 – írja Molnár, figyelmen kívül hagyva a nyel-
vészet eredményeit, mely szerint a magyarság már a török népekkel való kon-
taktus előtt lovas nép volt. A szerző Friedrich Engels és Lewis Henry Morgan 
írásait tekintette etalonnak – a két 19. századi szerző részben a természeti népek, 
részben a Tacitus-korabeli germánokról fennmaradt topikus adatok alapján vá-
zolt fel egy általánosan érvényes fejlődésmodellt. Molnár úgy véli, az ősmagya-
rok esetében az osztálynélküli társadalomból két átmeneti alakzaton, a „katonai 
demokrácián” és a „nomád feudalizmuson” át vezetett a fejlődés útja a nyugat-
európai értelemben vett feudalizmusig.50 Szerinte a magyar államalapítás előtt 
a nomád „pásztortársadalom” valamennyi férfija fegyverforgató volt. (A nemzet-
tudat-vitát kezdeményező Molnár Erik nem gondolta végig, hogy elmélete egyes 
vonásaiban megegyezhet akár a nemesi nacionalizmussal, akár a hon védő pa-
rasztság gondolatával. Két olyan elmélettel, amelyet máskülönben elutasított.) 
Maga a problémafelvetés politikai hatásokra megy vissza. A szovjet történetírás 
az eurázsiai nomádok vonatkozásában is érvényesnek tekinthette az ötös formá-
ció elméletét: történelmük során a nomádoknak is át kell haladniuk az ősközösség, 
a rabszolgatartó társadalom, a feudalizmus, a kapitalizmus és a szocializmus 
állapotán. Így vált kizárólagossá a nomád feudalizmus hipotézise, amelynek 
használatát 1945 után a magyar őstörténet vonatkozásában is hivatalossá tették. 

51 Annak ellenére is, hogy a magyarság nomád mivolta nem bizonyított.52 A 13. 
századi mongolok társadalma hivatalosan „kora feudális” lett, míg az Oszmán 

47 Felmerült, hogy a nemzettudatvita kezdeményezése a hatalmi pozícióit vesztett történész 
politikai helyezkedéséből következett volna: Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A ma
gyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Budapest, 2008, Osiris, 526–527.

48 Ennek fényében különösen érdekes az akkor még a népfrontgondolathoz igazodó Molnár 
1942-es kijelentése, melyről a historiográfusok nem vesznek tudomást: „A magyar történet 
[…] nem idegen intézmények átvételéből áll. A magyar történet magyar [kiemelés az eredeti-
ben – P. K.] történet és nem idegen befolyások érvényesülésének története.” Szentmiklósy 
Lajos: Magyar őstörténet. Budapest, 1942, Magánkiadás, 116.

49 Uo. 9. A szakmai tisztesség megköveteli, hogy hozzátegyük: Molnár nyelvészeti írásokra 
építve, de a nyelvészekkel szemben alakította ki fenti álláspontját.

50 Szentmiklósy Lajos: A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest, 1942, Codex, 7.
51 Noha a magyar történészek bizonytalanok voltak a kifejezés használatát illetően, vö. Bartha 

Antal: Kelet-Európa és őstörténetünk. Valóság 12. (1969), 12. sz., 64–73; 64–68.
52 Vö. Takács Miklós: A 10. századi magyar–szláv viszonyról és a honfoglaló magyarok élet-

módjáról. (Néhány megjegyzés Kristó Gyula: A magyar állam megszületése című könyvéről.) 
Századok 131. (1997), 187–215.
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Birodalomnak a „hűbéri” mivoltát illett hangsúlyozni. Noha a valóság ellent-
mondott az elméletnek: a Mongol Népköztársaságban úgy épülhetett a szocia-
lizmus, hogy az országban azelőtt kapitalizmus csak nyomokban létezett.

Molnár Erik felvetéseinek köszönhető, hogy Szűcs Jenő komoly írásokat 
szentelt a nemzettudat historikumának. Megjegyzendő, hogy Szűcs Jenő művei 
jóval megosztóbbak, mint azt a legújabb korral foglalkozó eszmetörténészek 
elképzelik. Szűcs nemzettudatról szóló írásaiban éleslátó megállapítások és szub-
jektív, esszéisztikus benyomások keverednek, és nem mindig derül ki a szerző 
valódi gondolata sem. Egy 1970-es írásában például úgy fogalmaz, hogy a hon-
foglaló magyarok a mai országterületen szláv államalakulatokat vertek szét; ugyan-
itt arról ír, hogy a középkorban nem beszélhetünk mai értelemben vett államról; 
a középkori francia monarchiát a középkori Magyar Királysággal veti össze, 
holott utóbbit sohasem jellemezte a franciaországihoz hasonló politikai-területi 
széttagoltság; Szűcs a „csehszlovák nemzetkoncepciót” a huszitizmusra vezeti 
vissza,53 holott a csehszlovákizmusnak lényeges eleme a Nagymorávia-mítosz, 
melyet meg sem említ. Szűcs munkásságát alapvetően meghatározta evolucio-
nista felfogása: azáltal, hogy a törzsi, nemzetiségi és nemzeti identitás egymás-
utániságával számol, akaratlanul is emlékeztet Lewis Henry Morgan rendszeré-
re, aki megkülönböztette a vadság, a barbárság és a civilizáció állapotát.54 Ehhez 
képest meglepőnek tűnhet, hogy Szűcs Jenő 1970 utáni írásaiban Benda Kálmán 
tanulmányaihoz hasonló álláspontra helyezkedik az etnikai közösségek „élet-
tartamával”, a prenacionalista tudat megtartóképességével kapcsolatban.55

Bár Molnár Erik munkássága Bartha Antalra és Szűcs Jenőre is hatott, őstör-
téneti felfogását a nagy karriert befutott szegedi kutató, Kristó Gyula folytatta 
tovább. Bizonyságul szolgál, hogy Kristó még a kilencvenes években is ragasz-
kodott a döntően szlávok által benépesített 10. századi Kárpát-medence kép-
zetéhez, a szlávok létszámát a magyarok másfél–két és félszeresére téve.56 Ha-
sonlóan Molnárhoz, Kristó az első ezredforduló környékére datálta a szlávok 
elmagyarodásának kezdeteit. Kristó történeti téziseit szintén nyelvészeti ar-
gumentummal támogatta meg.57 Akár a politikus-történetíró szemléletében, 
Kristó írásaiban is központi helyet kap az alap és a felépítmény. 1996-ban még így 

53 Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti látószöge (hozzászólás egy vitához). 
Budapest, 1970, Akadémiai, 31, 40, 16, 18, 22–23. – A tanulmány 1968. február 27-én tartott elő-
adásának írott változata.

54 Morgan, Lewis Henry: Ancient Society. New York, 1877, Holt.
55 Szűcs a csángók példájára hivatkozik: Szűcs Jenő: Két történelmi példa az etnikai csoportok 

életképességéről. Magyarságkutatás, 1987, 11–26; vö. Benda Kálmán: Die Moldau-Ungarn (csángó) 
i. m. 16–17. Jahrhundert. SüdostForschungen 47. (1988), 37–86.

56 Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szeged, 1995, Szegedi Középkorász Műhely, 136, 143–144.
57 Kristó a magyar királyi udvarban használatos udvornich szót a kárpát-medencei szlávoktól 

eredeztette: Kristó Gyula: Magyarország népei Szent István korában. Századok 134. (2000), 
3–44, 36. Noha az államalapítás előtti Kárpát-medencében nem létezett királyi vagy feje-
delmi udvar!
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fogalmazott: „a nomadizmus nem foglalkozási ág, hanem a társadalom lét-
formája, minden ennek rendelődik alá. […] A nomadizmus rendszere abban  
a mértékben kezdett háttérbe szorulni, amennyiben elvesztette társadalmi alap-
ját.”58 Túlzás Molnár Erik és Kristó Gyula közé egyenlőségjelet tennünk, hisz 
utóbbi a magyar medievisztika jeles személyisége – azonban a közvetlen hatás 
filológiailag is kimutatható.59 Igaz, Kristó nézetei az évtizedek alatt kisebb- 
nagyobb változásokon estek át. 1980-ban kiadott művében még a 10. századi 
magyarság hadjáratait párhuzamba állította Európa kora középkori népeinek 
háborúival. Ami azonban a forrásfelhasználást, kutatásmódszertant illeti,  
Kristó nem tud elszakadni az ötvenes évek sablonjától: „A vikingek mellett más, 
a feudalizmus felé tartó népek példájára is hivatkozhatunk. […] Ez a katonai 
jelleg egyaránt megfigyelhető a germánoknál (frankoknál), a vikingeknél, a szlá-
voknál, a magyaroknál, sőt megfigyelhető a »nomád feudalizmus« körébe vont 
népeknél, a kazároknál, a mongoloknál és másoknál. […] Morgan katonai-
demokrácia-elméletét építette tovább Friedrich Engels.”60 A Molnár által adaptált 
katonai demokrácia tézise visszás. Nem bizonyítható, hogy a keleti sztyeppék-
ről származó magyarság a vikingekhez hasonlóan élte volna az életét. Az 1000. 
év előtt Nyugat-Európában sem létezett klasszikus feudalizmus, így a viking 
vagy nomád feudalizmusról való eszmefuttatások érvényüket vesztik. Molnár 
Erik és Kristó Gyula példája arra is rávilágít, mekkora visszásságokkal járhat 
a kutatásra nézve, ha egy nagy munkabírású, megfelelő önreprezentációról gon-
doskodó, de prekoncepciókkal küzdő szerző szakmai tekintélyhez és korlátlan 
publikációs felülethez jut.

Kuruc–labanc viták a kádári időkben

1974-ben a hatalom évek óta nem látott készültséggel várta március 15-ét. Nem 
ok nélkül: a 20. század hetvenes éveiben a forradalom napján rendszeresen 
összetűzésre került sor a spontán megemlékezések résztvevői és a pártállam 
hatóságai között – 1973-ban épp az ELTE bölcsészhallgatóinak emlékezése ke-
rült célkeresztbe. Jellemző, hogy 1974. március idusán Budapesten félezernél is 
több embert vettek őrizetbe.

Három nappal korábban, 1974. március 12-én Komoróczy Géza előadást tar-
tott az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Hallgatóságát meglepve kijelentette, 
hogy az áltudományos sumer–magyar rokonságelmélet képviselői, hazai ter-
jesztői az 1956-os emigrációhoz kötődnek: „A kronológia teljesen egyértelmű: 
a sumer–magyar nyelvrokonítás magyarországi ostroma az 1960-as évek derekán 

58 Kristó Gyula: Honfoglalás és társadalom. Budapest, 1996, MTA TTI, 63.
59 Ezen az állásponton van Makkay János: Hungaroslavica. [A szerző magánkiadása], 1997.
60 Kristó Gyula: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest, 1980, Magvető, 398, 421, 

407. – A „katonai demokrácia” kapcsán Molnárra hivatkozik: uo. 419.
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kezdődött. […] Az a közeg, amely a sumer–magyar rokonság eszméjét végül  
is befogadta, majd hangosan terjeszteni kezdte, s végül Magyarországra is el-
juttatta, csak 1956–57-ben »szakadt külföldre«.”61 A hivatalos fölfogást nem(csak) 
a tengerentúlon terjedő áltörténetírás zavarta, hanem az elmélet nacionalista 
aspektusa is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a vezető 
tudománypolitikusok élesen szembe kerültek a magyar nemzeteszmével. Gyanú-
jukat, nemtetszésüket tovább növelték a fentebb említett megmozdulások is. 
Ebben a légkörben könnyű volt kapcsolatot találni a magyar nacionalizmus és 
a kettős honfoglalás62 elmélete között. A neves régészprofesszor, László Gyula sze-
rint a magyarok két hullámban szállták meg a Kárpát-medencét – az első be-
költözésre az avar korban, azon belül a 7. század utolsó harmadában kerülhetett 
sor.63 Elmélete nagy népszerűségnek örvendett a nemzeti értelmiség körében. 
Nem sokat váratott magára, hogy a kettős honfoglalás elmélete, valamint a nacio-
nalistának tartott sumer–magyar rokonítás64 között összefüggést találjanak. Az 
alaphangot az egykori Molnár-aspiránsnak, Bartha Antalnak a korabeli párt-
lapban, a Népszabadságban közölt cikke adta meg: „A kettős honfoglalás meg-
alapozatlanságának eszmei következménye, hogy a dákoromán kontinuitás 
illúzióját, valamint egyes szláv történészek elfogultságait a magyar népi folya-
matosság látomásával tetézi a Kárpát-medencében. S velük közös eszmei tőről 
ered. […] Komoly fogalomvétés, amikor László az elképzelését övező előíté-
letekben nemes honszerelmet vél. […] Jó szándékot tételez fel azoknál, akik  
a fajvédő »turanizmus« eszközévé züllesztik a tudományt, és őstörténet ürügyén 
százezrek magyarságát tagadják.”65 Még a hetvenes évekbeli Magyarországon 

61 Komoróczy Géza: A sumer–magyar nyelvrokonítás. (Adalékok egy jelenség természetrajzá-
hoz.) Nyelvtudományi közlemények 78. (1976), 1. 3–38, 5.

62 Noha már Vámbéry Ármin (1832–1913) Kelet-kutató és Nagy Géza régész (1855–1915) is felve-
tette, hogy már a honfoglalás előtt is élhettek magyar csoportok a Kárpát-medence területén.

63 Könyv formájában: László Gyula: A „kettős honfoglalás.” Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1978. 
Hogy egyesek számára a kettős honfoglalás gondolata a szkíta–magyar vagy sumer–magyar 
rokonsággal mutat hasonlóságot, abban nagy szerepe van Bakay Kornél középkoros régész 
rendszerváltás után megjelent írásainak (aki a nyolcvanas években még ellenezte a kettős 
honfoglalás elméletét). Maga László azonban sohasem állított ilyet.

64 Egy 1968. január 13-án kelt, Pamlényi Ervin beszervezését tartalmazó állambiztonsági do-
kumentum szerint „A »Sumér« fn. jelzés személyi vonatkozásban a Történettudományi In-
tézet egyik dolgozóját – Schütz Ödönt – is érinti. Arra utaló adataink vannak, hogy egyes 
nyelvész körök fajelmélet alapján a magyarság sumér eredetét akarják bizonyítani. Schütz 
Ödönnek jó kapcsolata Dénes Sinor USA állampolgár, aki az emigrációban élő fenti személyek 
támogatója.” Idézi: Őze Sándor: Történészek az állambiztonság célkeresztjében. Benda Kálmán meg
figyelése. Budapest, 2014, Hamvas Intézet, 116. Fontos megjegyezni, hogy a turkológus, ar me-
nista Schütz Ödönnek (1916–1999) tudomásom szerint nem volt köze a sumer elméletekhez. 
A sumer kapcsolat még kevésbé igaz az uralisztika, finnugrisztika és altajisztika nemzetközi 
szaktekintélyére, Sinor Dénesre (1916–2011).

65 Bartha Antal: Feltételezések és igazságok. László Gyula: Régészeti tanulmányok. Népszabad
ság, 1977. augusztus 13., 7. – Bartha „szláv történészek” alatt vélhetően a csehszlovák Nagy-
morávia-elméletre gondolt.
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is szokatlan, hogy egy tanszékvezető egyetemi oktatót a fajelmélettel össze-
függésbe hozzanak. Bartha az 1977. évi Magyar Tudományban így fogalmaz:  
„A dákoromán kontinuitás, magyar őstörténeti viszonylatban pedig a kettős hon-
foglalás, a sumér–magyar rokonítás, a honfoglalástól évezrednyire távoli ős-
ugorokkal és ugor-magyarokkal azonosítottnak vélt régészeti műveltségek 
emlegetése, közös tőről erednek.”66 A sumer felvetés már csak azért is visszás, 
mert ugyanaz a kiadó, a Magvető hozta le a kettős honfoglalásról szóló könyvet, 
mint Komoróczy Géza Sumer és magyar?, akárcsak Pusztay János Az ugor–török 
háború után című munkáját. Bár Bartha kritikája stílusát tekintve az ötvenes évek 
rosszízű vitáira emlékeztet, sokkal inkább tartható a kilencvenes évekbeli mé-
diaháború előszelének: a cél már nem a hivatalos, kanonizált álláspont védelme, 
hanem a párhuzamosan létező tudományos nézetek nagy nyilvánosság előtti 
tetemre hívása. Ugyanitt feltűnik a későbbi diskurzusok fegyvere, az elhatáro
lódásra késztetés – bár a régészprofesszor nem antiszemita, olyanokkal vállal 
közösséget, akik „százezrek magyarságát tagadják”.

Historiográfiai érdekességként említem meg, hogy a kettős honfoglalás na-
cionalista interpretációira három, az MTA Történettudományi Intézetében dol-
gozó történész, Pach Zsigmond Pál, Benczédi László és Szász Zoltán 1985-ös 
tanulmánya is utal: szerintük „a közvélemény bizonyos szektorai” egyes „őstör-
téneti teóriákat (pl. a »kettős honfoglalás« feltevését, amely egyes pbulikációkban 
[sic!] már egyenesen hétszeres honfoglalássá bővül) hajlamosak a dáko-román 
vagy a nagymorva elmélet ellenpontjaként üdvözölni. […] Ugyanebbe a jelen-
ségkörbe tartozik az un. sumerológia, azaz a sumér–magyar rokonság feltéte-
lezése…” A magyar nemzettudat károsnak ítélt jelenségeire a fenti tanulmány 
alapján az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 1986. január 
21-én tartott ülése is kitért.67 A Pach Zsigmond Pál és kollégái által jegyzett írás 
abból a szempontból is jellemző a korra, hogy a három szerző egyike sem volt 
őstörténész.

„Természetesen nem akarjuk a »kettős honfoglalás« hipotézisét és a »sumér 
eredetű ősmagyarok«-ról alkotott tévtant egy szinten kezelni”, jelenti ki 1986-ban 
Erdélyi István, az MTA Régészeti Intézetének korabeli munkatársa, mégis so-
katmondóan egymás mellé helyezi a két elméletet. Megjegyzi, hogy a kettős 

66 Bartha Antal: A dákoromán kontinuitás problémái. Magyar Tudomány 84. (1977), 2. sz., 156. 
Bartha cikke önálló hatástanulmányt érdemelne. A rohamosan romló magyar–román kap-
csolatok idején a szerző a hivatalos román történetírás bírálatára vállalkozott, de az elvtársi 
internacionalizmus jegyében nem mulasztotta el a szerinte hasonló magyar tendenciákat 
mellé helyezni. Figyelmen kívül hagyva, hogy az utóbbiak Magyarországon a történettudo-
mány professzionalizálódása óta sohasem élveztek állami szintű támogatást.

67 Pach Zsigmond Pál – Benczédi László – Szász Zoltán: A nemzeti tudat hazánkban, a nem- 
zeti–nemzetiségi kérdés korunkban. (Zárótanulmány.) Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézete, 1985. március 18., 56. Vö. Jegyzőkönyv az Agitációs és Propa- 
ganda Bizottság 1986. január 21-i üléséről. Tájékoztató jelentés „A nemzeti tudat hazánk- 
ban, a nemzeti-nemzetiségi kérdés korunkban” című kutatási témáról, 126. MNL OL M-KS  
288-41/459. ő. e.
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honfoglalás felvetése „külső, politikai jellegű megnyilvánulások miatt történt”.68 
Hasonló gondolati paneleket találunk egy szintén 1986-os írásban. László Gyula 
tanítványa, a Kristó Gyulával is munkakapcsolatot ápoló Bálint Csanád régész, 
a sztyeppei régészet nemzetközi színvonalú művelője az MTA Filozófiai In-
tézetének megbízásából készítette el A régészet mint nemzeti tudomány néhány 
közép és keleteurópai országban című tanulmányát – noha a szomszédos „test véri 
országok” nemzeti régészetét kritizáló fejezetek kéziratban maradtak. Úgy tart-
ja, a kettős honfoglalás „társadalmi fogadtatásának elemzését – hasonlatosan a 
sumér–magyar rokonság fantazmagóriájához – szociológiai probléma lévén, e 
sorok írója nem tartja feladatának”, azonban „egyetérthetünk azokkal, akik 
a széles olvasóközönség iránta megnyilvánított rokonszenvében részben nacio-
nalista színezetet is látnak”. Ugyanakkor Bálint nem tartja László Gyulát na-
cionalistának, elismerően szól 1943-as szárszói előadásáról és a hitleri törekvé-
sekkel való szembenállásáról (mindezt 1986-ban!).69 A szerző kutatástörténeti 
áttekintésében felmenti a magyar archeológiát a „szlávellenesség” vádja alól; 
nem hagyva ki azt sem, hogy a magyar „uralkodó osztály” is felelős lehet a szom-
széd népek historizáló nacionalizmusáért: „a trianoni országvesztés után az 
uralkodó osztály túl sokat hangoztatta az elvesztett területekhez fűződő »ezer-
éves jogot« (mintha pl. 1200 vagy 800 év jobb vagy rosszabb irányba befolyásol-
hatta volna a győzteseket!). Nem csodálnivaló, hogy szomszédainknak idővel 
eszébe jutott: a honfoglaló magyarok az ő őseik földjét hódították meg egy-
koron.”70 Ezzel szemben a csehszlovák, a szerb és a román delegáció az első 
világháborút követő béketárgyalásokon történelmi érvekkel támasztotta alá 
területi igényeit, ami időben megelőzi Trianont. A magyarok és a szomszéd 
népek múltért folytatott harca ennél is régebbi: már Prágai Kozma 12. század 
eleji krónikájában megjelenik Morvaország magyarok, németek és lengyelek 
általi fel darabolása,71 amikor a magyar és cseh nacionalizmus nem is létezett.

A nyolcvanas évekre László Gyula elmélete elvesztette korábbi varázsát: az 
olyan jeles (és nem marxista!) szerzők, mint Györffy György,72 Ligeti Lajos és 

68 Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei. Budapest, 1986, Kossuth Könyvkiadó, 136, 131.
69 Természetesen ez nem zárja ki László nacionalizmusát vagy patriotizmusát: sokan nemzeti 

alapon ítélték el harmincas–negyvenes évekbeli német terjeszkedést. De 1945 után a háború 
alatti jobboldali németellenességről nem vettek tudomást, vagy egyes képviselőit megkísé-
relték a baloldali kánonba illeszteni (gondoljunk Bajcsy-Zsilinszky Endrére!). Vagyis egy 
látszólag apolitikus területen, a kora középkori régészet historiográfiájában sem kerülhető 
meg a politika.

70 Bálint Csanád: A magyar régészet és a nacionalizmus. In: Hungaro–Polonica. Tanulmányok  
a magyar–lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv Wacław Felczak 70. szüle
tésnapjára. Szerk.: Gy. Kiss Csaba – Kovács István. Budapest, 1986, MTA ITI, 166, 168, 171.

71 Lásd Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Hrsg. Bretholz, Bertold. Scriptores rerum Germa-
nicarum, Nova series 2. Berlin, 1923, I. c. 14, 33.

72 Ezzel kapcsolatos véleményét napjainkig citálják, lásd Györffy György: A honfoglalásról 
újabb történeti kutatások tükrében (részlet). In: Honfoglalás. Szerk.: B. Szabó János – Sudár 
Balázs. Budapest, 2018, Osiris, 372–382.
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Bóna István szakmai kritikája egy időre levette a napirendről a kettős honfog-
lalás kérdését. A teória ellen szól, hogy a 9. századi Kárpát-medence népes-
ségének nyelvét nem ismerjük. Vita tárgya, hogy a régészeti leleteket miként 
interpretálhatjuk. De a vita hátterében nem csak az „avar–magyar konti nuitás” 
igaz vagy hamis volta állt.

Bartha, Bálint, Erdélyi és mások írásaiból kiderül, hogy többen László elmé-
letének politikai következményeitől, társadalmi hatásától tartottak (argumentum 
ad consequentiam). Feltűnő az is, hogy kifejezetten az áltudományos sumer–magyar 
elméletekhez hasonlították László tézisét (nem a középkori hun–magyar azo-
nossághoz). A bírálatok mögötti koncepció a „történetírásunk nacionalista ma-
radványairól folytatott” vitára emlékeztet. Bartha Antal a magyar őstörténet 
kapcsán nem véletlenül emeli ki, hogy a régészeti leletanyagban nem lehet ki-
mutatni nemzeti ismérveket: „De nem egyes nemzeti kultúrák kontúrjait ada-
tolják a régészeti kultúrák, sem a régészeti kultúrákat népekre, sem a népeket 
régészeti kultúrákra vetíteni nem lehet.”73 Vagy ahogy Bálint Csanád több ízben 
kifejti: a 20. század második felének közép-európai kutatását a szélsőséges etno
archeológia jellemezte.74 (Az etnoarcheológia nem etnikai régészetet, hanem ré-
gészeti néprajzot jelent – mellesleg Nyugaton is jelen van.)75 Bálint 2003-ban úgy 
vélekedik, hogy a kettős honfoglalás elméletével „a magyar tudományosság 
mégiscsak benevezett a »ki volt itt hamarabb?« című, valójában megmosolyog-
tató játékba”.76

Összegzésként mit mondhatunk a pártállami időkről? A szocialista rendszer 
tudománypolitikáját terheli az ókortudomány és a medievisztika háttérbe  
szorítása, a latin nyelvoktatás kivéreztetése, a forráskiadás visszaesése, egyes 
évtizedekben a régészeti feltárások finanszírozatlansága. (És bármennyire 
„professzionalizálódott” is a marxista kutatás, a középkor- és ókorkutatás presz-
tízse napjainkig nem állt helyre.) Az előző rendszer őstörténetkutatása két részre 
osztható: a negyvenes évektől a hatvanas évekig tagadhatatlan politikai kontroll 
mutatható ki. A hatvanas évektől a nyolcvanas évekig a hatalmi beavatkozás  
a politikai ellenzékhez köthető írások cenzúrájára és az „eltévelyedett” értel-
miségiek „írásos figyelmeztetésére” korlátozódik. Fontos hozzátennünk, hogy 
a magyarság eredetének kutatása sohasem bírt akkora jelentőséggel, mint az 

73 Bartha 1988, 50. – Nem tudni, mit ért a szerző az őstörténet kapcsán nemzeti kultúra alatt.  
A magyar honfoglalás korában és azt megelőzően nem beszélhetünk nemzetekről, csak etniku-
mokról, amelyek hosszú századok alatt nemzetekké válhattak! Érdekes, hogy a fenti esetben 
nem a nemzeti gondolat hívei, hanem a baloldali antinacionalisták azok, akik anakroniszti-
kusan használják a nemzet fogalmát.

74 Bálint Csanád: A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, 2004, Balassi, 50–51. – Feltűnő, hogy a szerző 
a középeurópai, és nem a kelet-európai vagy a balkáni régészetet tekinti szélsőségesnek. 

75 Például megjelenik egy Ethnoarchaeology. Journal of Archaeological, Ethnographic and Experimental 
Studies című folyóirat is!

76 Nacionalizmus és régészet: Lukácsi Béla beszélgetése Bálint Csanád régésszel. Magyar Tudo
mány 109. (2003), 6. sz., 758–763, 762.
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aktuálpolitikai vonatkozású új- és legújabb korai kutatások, ezért a felületes 
szemlélődő számára úgy tűnhet, hogy a Kádár-kor laissezfaire kultúrpolitikát 
képviselt. De számolni kellett megkötésekkel: a vezető kutatókat óvatosan le-
hetett kritizálni, nem volt megengedett a szovjet tudomány bírálata, s minde-
nekelőtt ügyelni kellett a szomszéd népek érzékenységére. Érdekesség, hogy 1989-et 
követően megszaporodnak a korábbi kánonnal szemben álló, a kettős honfog-
lalás kérdését és a honfoglalás kori magyar–szláv érintkezést újratárgyaló mun-
kák, a témában addig nem publikáló hivatásos kutatók tollából is. Mivel 1989 
előtt kevesebben érintették a témát, ez arra utalhat, hogy a konkrét cenzúra mel-
lett létezett informális cenzúra is.

Az őstörténetkutatás napjainkban, nemzetközi kitekintéssel

A rendszerváltoztatást követően az addigi kánonnal szemben álló elméleteket 
politikai alapon hiteltelenítő kollégák részéről az önreflexió elmaradt. A törté-
nelem iránt fogékony közvélemény egymással élesen szemben álló szekértábo-
rokra oszlott, amelyekre a hétköznapok szintjén „akadémiai” és „alternatív” 
őstörténetírásként utalnak.77 A megosztottságot tovább növelte az újból fellán-
goló népi–urbánus vita is. A Nyugat-orientált elitekkel kapcsolatban álló tudósok 
jellemzően az áltudományok előretörésétől tartanak. A jobboldalon ezzel szem-
ben rendszeresen felmerül az elmaradt tudományos rendszerváltozás igénye. 
A társadalmi kritikákra válaszul az akadémiai értelmiség még jobban össze-
zárta sorait. Ide sorolható az MTA Régészeti Intézetének 1994 és 2012 közötti 
igazgatója, Bálint Csanád kijelentése, miszerint a szocialista diktatúra tudo-
mánypolitikája semmilyen hatást nem gyakorolt a hazai bölcsészetre: „Nem 
volt, nincsen politikai nyomás, még a Rákosi-korszakban sem. […] Az »akadé-
miai közösség« sosem tarthatna fenn hibás nézeteket, mert minden tévedés  
a világ minden pontjáról azonnal kritikában részesül.”78

Az akadémiai álláspontot, mely szakmabeliek és szakmán kívüliek konflik-
tusaként tünteti föl a magyar eredetvitákat, túlzottan leegyszerűsítőnek, ele-
meiben kimondottan rosszindulatúnak tartjuk. Először is: a szakmabeliek kö-
zött komoly belső ellentétek vannak, másrészt a hozzáértők köre nincs 
definiálva. Nyelvészeti oldalról nem egyszer felmerült (a szerző munkásságát 
ismerve túlzóan és rosszhiszeműen), hogy Szabados György medievista, a 2017 

77 Noha az Akadémia-ellenesség, mint politikai alapállás időben megelőzi a rendszerváltást  
és a diktatúra korát. Már Szekfű Gyula írása, A száműzött Rákóczi (1913) után viták kereszt-
tüzébe került a könyvet megjelentető MTA, melyet a közvélemény jelentős része történelem-
hamisítással és hazaárulással vádolt.

78 Bálint Csanád: Szürrealizmus, genetika és egyebek: rövid reagálás a „honfoglalók ősei hunok voltak” 
felvetésre, i. m. – A régész akadémikus kijelentése meglepőnek tűnhet, mert éveken keresztül 
antikommunista meggyőződését hangsúlyozta, az ellenzéki Felczak-emlékkötetben közölt 
írást, ráadásul a nyolcvanas években a szovjet régészetet is kritikával illette.
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végén létrehozott László Gyula Intézet vezetője nem szakértője az őstörténet-
kutatásnak.79 Az, hogy nyelvészeti kérdésekben elsősorban nyelvészek illeté-
kesek, vitathatatlan. Ugyanakkor érthetetlen, hogy egy középkorászt avatat-
lannak minősítenek társtudományok művelői a 9–10. század, a magyarság 
vándorlásának és honalapításának időszaka szempontjából. Érdekes módon 
nincs ilyen probléma akkor, ha az őstörténet aktualitásáról új- és jelenkorászok 
értekeznek – gondoljunk Romsics Ignác80 és Gerő András81 írásaira vagy arra, 
hogy 2019-ban Gyurgyák Jánost szólaltatják meg őstörténeti szakértőként.82 De 
a rendszerváltoztatás előtt született olvasóim talán emlékezhetnek arra az 1996-ben 
megtartott akadémiai őstörténeti konferenciára is, melyet Hanák Péter előadása 
zárt le. Érdekesség, hogy az MTA 2012-ben megalakult Őstörténeti Témacsoport-
jának vezetője, Sudár Balázs oszmanistaként szerzett elismerést, az MTMT adat-
bázisában kora újkoros történészként szerepel; ezzel együtt az őstörténet kuta-
tásnak elismert művelője.

Ugyanitt fel kell hívni a figyelmet a magyar őstörténetírás politikai rend-
szerektől és paradigmáktól függetlenül létező sajátosságaira. Úgy látjuk, hogy 
a fősodorbeli kutatás ellentmondásos, szakmailag vitatható hipotéziseivel nem 
látványos tudósvitákban számolnak le, hanem illedelmesen megfeledkeznek  
a Köztünk Élő Nagy Elődök divatjamúlt elméleteiről.83 Nem ritka, ha a jótékony 
utókor elfeledkezik egy neves tudós botlásairól, s csak a jót hangsúlyozza – 
mint az iskolalapító középkorász, Kristó Gyula példája mutatja. Szűcs Jenő 
esete arra világít rá, hogy a retrospektív kánon miként igyekszik a marxizmus-
tól elhatárolni a közelmúlt marxista szerzőit. A múlt szereplőinek megítélése 
gyakran ma is a szakmai kötelékektől függ. A tisztító viták elmaradása többet 
árt, mint használ – ennek következtében a szélesebb közvélemény monolitikus 
egészként gondol az akadémiai szférára, figyelmen kívül hagyva belső törés-
vonalait.

Fontos megjegyezni, hogy a magyarság sztyeppei vagy finnugor sajátossá-
gainak hangoztatása önmagában nem azonos a jobboldali–baloldali vagy a kon-

79 Zegernyei [Klima László]: Leszámolás a finnugor elmélettel (1. rész). 2011. október 11. https://
www.nyest.hu/renhirek/leszamolas-a-finnugor-elmelettel-1-resz.

80 Romsics Ignác: A magyarok eredete. Bizonyosságok, hipotézisek, hiedelmek. Magyar Tudo
mány 175. (2014), 5. sz., 514–561.

81 Gerő András: Nemzeti történelemkönyv. Budapest, 2013, Habsburg Történeti Intézet.
82 https://hvg.hu/360/201902__magyarsagkutato_intezet__alternativ_ostortenet__kasler_

hobortja__mik_vogy_muk
83 Róna-Tas András nyelvész akadémikus két évtizeddel korábbi érvelése szerint a hatti Estan, 

illetve az utóbbiból kialakult hettita Istanu ’Nap, napisten’ neve kaukázusi és kazár közvetí-
téssel került a magyarokhoz, s ebből származik Isten szavunk: Róna-Tas András: A honfoglaló 
magyar nép. Budapest, Balassi, 1997. 159. Róna-Tas rendhagyó gondolatát kollégái megértő 
hallgatással fogadták, annak ellenére, hogy etimologizálása egyeseket a sumer–magyar nyel-
vészkedésre emlékeztethet. Miközben László Gyula vitapartnerei a hetvenes és a nyolcvanas 
években egy percig sem haboztak, hogy elővegyék a sumer kártyát!
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zervatív–liberális törésvonallal – sem a magyarok nomád fegyverforgató  
mivoltát hangsúlyozó Kristó Gyula, sem a Szaján-Altaj vidéki őshazában gon-
dolkodó Molnár Erik nem vádolható jobboldali elfogultsággal. Vannak nehezen 
besorolható kutatók is, mint a liberális értékvilághoz húzó, Nyugat-orientált, 
a magyar kulturális nacionalizmust a politikai sajtóban kritizáló Engel Pál, aki 
kollégáit meglepve a kettős honfoglalás mellett érvelt.84 Ebből következik, hogy 
a kétpólusú őstörténetfelfogás sok szempontból vitatható, a történészviták nem 
minden esetben írhatók le a leegyszerűsítő bal–jobb megosztottsággal, annak 
ellenére sem, hogy a magyar őstörténet politikailag érzékeny terület.

Az akadémiai világ politikai elfogultságának ismételgetésén túl számot kell 
vetni azzal, hogy a rendszerváltoztatást követően a Kádár-kor kutatói az Aka-
démia-ellenes táborba is utat találtak. Különösebb visszhangot nem keltett, 
hogy a marxoid megállapításairól ismert, ugyanakkor szakmájához értő Erdélyi 
István régész a kilencvenes években egy időre a Turán című folyóirat szerkesz-
tője lett, míg a 2010-es években a Jobbik pártalapítványa által fenntartott Magyar 
Hüperionban közölt írásokat a honfoglaló magyarokról. A legtöbb ellenérzést 
a fizikai antropológiával foglalkozó, a szélesebb közönség számára a Petőfi-
ügyről ismert Kiszely István váltotta ki, aki a Kádár-korban hosszú éveken át 
állambiztonsági ügynökként tevékenykedett.

Napjainkban a pártállami múlt feldolgozatlansága mellett további problé-
maként jelenik meg a nyugati neomarxista, posztmodern irányzatok betörése. 
Az 1989 utáni unipoláris világrendben megengedetté vált a kommunizmus 
szovjet és kínai válfajának bírálata, ezzel szemben a nyugati marxizmus pozitív 
megvilágításba került.85 Hazánkban is akad régész, aki szerint „a kolonialista, 
sőt akár rasszista nézetek is befolyásolhatják a régészeti interpretációkat”.86  
A létező szocializmus örökségétől való időbeli eltávolodás újra népszerűvé te-
heti a marxizmus klasszikusait. Feltűnő, hogy a bölcsészettudomány hazai 
képviselői – néhány tiszteletreméltó kivételtől eltekintve87 – figyelmen kívül 
hagyják a múlttal foglalkozó diszciplínák átpolitizálódását. Ennek a nyugati 

84 Engel Pál: A kettős honfoglalás. Ómagyar kultúra 10. Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Főiskola Tudományos Közlemények II., 1997, 54–63.

85 „…míg Nyugat-Európában a marxizmus és különböző későbbi válfajai, például a strukturá-
lis marxizmus vagy posztmarxizmus, termékenyítőleg hatottak a régészetre, addig az efféle 
módosítás és bírálat lehetetlen volt a keleti blokkban.” Szeverényi Vajk: Az őskori régészet 
politikája. Századvég 19. (2014), 73, 5–30, 17. – A szerző a nyugati régészet utóbbi évtizedekben 
felgyorsuló átpolitizálódásával nem foglalkozik.

86 Uo. 21.
87 A hazánkban is kötelező irodalommá lett régészeti tankönyv szerzői, Colin Renfrew és Paul 

Bahn „a kelleténél nyitottabbak a marxista történelemszemlélet […] alaptételei iránt. Bár az 
is lehet, hogy e nyitottság az Egyesült Államok egyes egyetemein uralkodó »korszellemhez« 
való igazodás jele, hiszen a tankönyvben kiemelten szerepelnek olyan további, e szellemi 
közegben divatos eszmék is, mint pl. a feminizmus vagy az ún. afrocentrizmus.” Takács 
Miklós: Régészet, új régészet. Magyar Szemle IX. (2000), 1–2. sz., http://www.magyarszemle.
hu/cikk/20000101_regeszet_uj_regeszet
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típusú marxizmusnak jellegzetes példája a kitalált hagyományok felvetése.  
A „kitalált tradíció” fogalmát a neves marxista történész, Eric Hobsbawm 1983-as 
kötete vezette be a köztudatba. Úgy vélte, az ipari forradalom, a nacionalizmus, 
a polgári állam intézményei, a társadalom és a politikum megváltozása új ha-
gyományok kreálásával jár. Szerinte az 1870–1914 közötti időszakra a hagyomá-
nyok tömegtermelése jellemző, amit az állami politika hívott életre a társadal-
mi lojalitás megteremtése céljából, a felülről lefelé szivárgás dominál. A szerző 
szerint tipikusan a 19. századra jellemző az emlékművek állítása vagy a nem-
zeti ünnepek létrejötte.88 Már itt megfigyelhető a nemzettudat 19. századinál 
korábbi eredetét megkérdőjelező elmélet csodafegyvere, a posztdatálás: a „ki-
talált hagyományok” elmélete az első világháború kirobbanásáig tolja ki a ma 
ismert nemzeti hősök, nemzeti jelképek, nemzeti rítusok keletkezését. Noha 
Hobsbawm tézisei óvatossággal kezelendők – gondoljunk a három részre sza-
kított lengyelség erős nemzettudatára, amely nem államnacionalizmus volt! –, 
mára az „elképzelt közösségekkel”,89 „kitalált hagyományokkal” számoló el-
mélet a nyugati történetírásban szinte kizárólagossá vált. Felvetődött, hogy  
a középkorról alkotott felfogásunkat a 20. században „alkották meg”.90 A „ki-
talált hagyományok” elmélete gyakran időtől és kultúrától függetlenül létező, 
általánosan előforduló eszméket, fogalmakat és viselkedésmintákat helyez el 
az új- és legújabb korban. Jellemző példája ennek a „19. században jelentek meg 
az emlékművek” hobsbawmi gondolata, holott az ókorban is ismerték az em-
lékállítást.

A „kitalált hagyományok” elméletének hazánkban is vannak adaptációi. Ilyen 
Kovács Ákos kulturális antropológus nem túl fantáziadús címadású könyve, 
mely az Árpád- és Szent István-kultusz elemeinek legújabb kori keletkezését 
hangsúlyozza.91 Nemrég egy posztmodern szemléletű irodalomtörténeti össze-
foglaló szerzője, az ELTE egykori oktatója arról értekezett, hogy a székely–magyar 
rovásírás teljes egészében kora újkori fabrikáció.92 Holott mind a honfoglalás 
kori leletanyagból, mind a 13–14. századi Székelyföld területéről ismerjük a szé-
kely írás emlékeit, mely a fősodorbeli, akadémiai kutatás szerint is a honfoglalás 
korában keletkezett.93 Az elmúlt években hasonló médiafigyelmet keltett, hogy 

88 Hobsbawm, Eric: Introduction: Inventing Traditions. In: The Invention of Traditions. Ed. 
Hobsbawm, Eric–Ranger, Terence. Cambridge University Press, 1983, 1–14; Hobsbawm, Eric: 
Mass-Producing Traditions: Europe, 1971–1914. Uo. 263–309.

89 Anderson, Benedict: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
London, 1991, Verso; Gellner, Ernst: Nations and Nationalism. Ithaca, 1983, Cornell University 
Press.

90 Cantor, Norman F.: Inventing the Middle Ages. The Lives, Works, and Ideas of the Great Medievalists 
of the Twentieth Century. New York, 1991, William Morrow and Company.

91 Kovács Ákos: A kitalált hagyomány. Pozsony, 2006, Kalligram.
92 Horváth Iván: A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé. In: A magyar irodalom történetei. I. 

A kezdetektől 1800ig. Főszerk.: Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, 2007, Gondolat, 36–48.
93 https://tti.btk.mta.hu/images/esemenyek/Nyilatkozat.pdf
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Berend Nóra medievista megkérdőjelezte Koppány létezését. Szerinte Koppány 
dux azért sem létezhetett, mivel a 14. századi krónikaszerkesztmény előtt egy 
forrás sem említi őt: „Koppány a XIV. századi magyar krónikakompozíciókban 
szerepel, így a Képes Krónikában. […] A XIV. században, az Anjou-ház hatal-
mának megerősítésére, politikai okból keletkezett a Képes Krónikában találha-
tó történet.”94 Ezzel szemben a 14. századi krónikakompozíció korábbi szöveg-
hagyományokkal mutat szövegszerű egyezést.95 Berend másik bejelentésével, 
miszerint a Szent Jobb későbbi hamisítvány,96 sajnos nem foglalkozhatok, hisz  
a Szent Jobbot nem lehet keltezni. A nevezetes ereklyén kegyeleti okokból mai 
napig nem végeztek sem természettudományos kormeghatározást, sem DNS-
vizsgálatot.

Napjainkban az őstörténettel és a honfoglalás korával foglalkozó kutatók 
többsége elveti a nemzeti látószöget, mint a tárgyilagos kutatás idejétmúlt, disz-
szonáns akadályát. 1989 után ugyanez a kurzus a globalista fölfogás felé is utat 
talált. Csak manapság nem a proletárok világforradalmától remélik a határok 
eltörlését, hanem a globális kapitalizmustól és a politikai föderalizálódástól.  
„A különböző nemzetiségű kutatók közt meglévő gyanakvás, nem egy esetben 
nyílt ellentét feloldódása azonban valószínűleg nem a tudományos területeken 
múlik, hanem az adott terület gazdasági felemelkedésén. A szociális nehézségek 
megszűnésével minden bizonnyal háttérbe szorulnak a nemzetiségi kérdések 
is” – hangzik Langó Péter régész 2007-es érvelése,97 ami akár a hatvanas évek-
ben is elhangozhatott volna. Mintha a nemzettudat nem históriai, szellemi vagy 
érzelmi tényezőkre, hanem társadalmi-gazdasági alapokra épülne!

A nemzeti narratívák visszaszorulásával támadt űrben a nemzetköziség új 
formái találtak helyet. A progresszív, globalista, európai integrációban gondol-
kodó történetírók a középkorban vélik felfedezni szellemi előképüket (univer-
zalizmus, császárság). Tanulságos példája ennek az Európa Tanács 27. művé-
szeti tárlata, a 2000-ben bemutatott Europas Mitte um 1000 kiállítás, mely az első 
ezredforduló magyar, cseh és lengyel államalapítását párhuzamba állította  
a posztkummunista Közép-Európa 1989 után zajló nyugatosodásával. A kiállí-
tási katalógus címlapja azon híres miniatúrán alapszik, melyen Európa népei 

94 Friss Róbert: „Hazug múltra nincs szükség.” Népszava, 2017. augusztus 19., 5.
95 Utóbbira példa a Kupán és Lőrinc püspök 1099. évi haláláról szóló kútfők összevetése.  

A 11–12. században keletkezett Pozsonyi Évkönyv 1100. évi bejegyzése szerint „Cupanus 
episcopus interficitur a Chunis et Laurentius episcopus obiit.” A 14. századi Képes Krónika 
ugyanerről így tudósít: „Kuni … interfecerunt eum et… similiter episcopos Cuppan et Lau-
rencium … occiderunt.” Lásd Hóman Bálint: A Szent Lászlókori Gesta Ungarorum és XII–XIII. 
századi leszármazói. (Forrástanulmány.) Budapest, 1925, MTA, 77, valamint egy másik szöveg-
variáns említésével Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241ig. 
Budapest, 1994, Argumentum, 125–126.

96 Berend Nóra: A Szent Jobb: a legenda eredete. Élet és Irodalom LXI. (1), 2017. január 6., 8.
97 Langó Péter: Amit elrejt a föld. A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása  

a Kárpátmedencében. Budapest, 2007, L’Harmattan, 164.
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hódolnak III. Ottó előtt.98 Az Europas Mitte um 1000 tartogat egy másik üzenetet 
is. A német szervezők a lengyelek, csehek és magyarok mellett meghívták a szlo-
vák tudósokat is, így a kiállításon helyet kaphatott a Nagymorva Birodalom, 
akárcsak a magyar honfoglalást túlélő szlovák államiság is.99 Bár más okból,  
a nemzetközi kiállítás szervezésében magyar oldalról részt vett Marosi Ernő is 
felhívta a figyelmet annak problémáira.100

A globalizáció, a posztmodernitás és a nemzeti szempontok elvetése nem 
gyógyír a nemzeti ellentétekre. A magyar kutatás gesztusait a művelt Nyugat 
nem viszonozza. A patinás Brill kiadó 2014-ben is román szerző írását hozza le 
a 10–14. századi Bánát régészetével kapcsolatban, még ha a 10–14. században 
nem is létezett ilyen tájegység.101 Tegyük hozzá: a Nyugat hazánkban idealizált 
formájában nem létezik. Miközben az 1989 utáni világrendben nyugati szer- 
zők cikkeznek a kelet-európai identitásról, antropológiai érdekességnek tekintve 
a periféria elmaradott, múlthoz ragaszkodó népeit, szembetűnő, hogy a nyolcva-
nas, kilencvenes évektől fogva a Nyugaton egyre erősebben jelentkezik a törté-
nelem aktualizáló felhasználása. Elegendő a sosem létezett amerikai középkor 
olyan megjelenési formáira utalnunk, mint a középkor-parkok és az észak-ame-
rikai várimitációk.102

  98 A koncepciót még érdekesebbé teszi a vizuális megvalósulása. A III. Ottó evangeliáriumábam 
található miniatúrának (Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4453, fol. 23v–24) a bal fele meg-
vágva szerepel a címlapon: a négy, III. Ottó előtt hódoló alak közül a balról harmadikat,  
a Galliát ábrázolót eltávolították. A császárt ábrázoló képrészletet ugyanakkor a címlap bal 
szélére helyezték.

  99 Třeštík, Dušan: Kísérletek a szláv birodalom megteremtésére: Nagy-Morvaország. In: Európa 
közepe 1000 körül. Történelmi, művészeti és régészeti tanulmányok. Az Európa Tanács 27. kiállítása. 
Szerk.: Wieczorek, A.-Hinz, H-M. Stuttgart, 2000, Theiss Verlag, 183–185; Steinhübel, Ján:  
A nyitrai hercegség a Nagymorva Birodalomban és Magyarország területén. Uo. 190–191. 
Marsina, Richard: A nyitrai hercegség és Magyarország. Uo. 361–362. – A hipotézis lényege, 
hogy a nyitrai hercegség vagy fejedelemség megelőzte Nagymoráviát, majd ugyanez a poli-
tikai egység a magyar honfoglalást követően a nyitrai dukátussá alakult.

100 „…az Europas Mitte um 1000 kiállítás-sorozat lényegében III. Ottó álmának – s az ellent-
mondásosan adatolt koronaküldéseknek egy, a világháború éveiben propagált, s akkor magyar 
történészek által is vitatott értelmezése felújításának – kísérlete volt. Mi kiváló alkalomként 
üdvözöltük sok buta rekonstrukció mellett számos eredeti műalkotás bemutatására, de nem 
véletlen, hogy az utazó kiállítást éppen Lengyelország fogadta be igen fanyalogva.” Marosi 
Ernő: „Wahlverwandtschaften.” Nemzeti művészet-koncepciók és középkori művészet. In: 
„És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala”: tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. 
Szerk.: Tóth Áron. Budapest, 2011, CentrArt Egyesület, 29–36, 33.

101 Oţa, Silviu: The Mortuary Archaeology of the Medieval Banat (10th–14th Centuries). Leiden, 2014, 
Brill.

102 Többek között ilyen a show-műsorszerű lovagi tornákat bemutató Medieval Times vállalko-
zás, mely az Egyesült Államok és Kanada területén saját bevallása szerint 11. századi várak 
másolatát építette fel: https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Times

 Igaz, torontói épületükön hangsúlyosan szerepel a vár- és kastélyépítészetre nem jellemző 
kupola is:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Times#/media/File:Medieval_Times_Building.JPG
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A történelem átírásának tragikomikus példája az Egyesült Államokban fel-
emelkedett, az amerikai fekete közösség nemzetépítését szolgáló afrocentrizmus, 
mely a fekete-afrikaiaknak tulajdonítja az ókori Egyiptom és Hellász művelt-
ségét, kezdve azzal, hogy Hannibál és Kleopátra fekete volt, folytatva azzal, 
hogy Arisztotelész a halála előtt nem létező alexandriai könyvtárból lopta az 
ötleteit. Az afrocentrista történetírást a szaktudósok nem véletlenül hasonlítot-
ták a lapos Földelmélethez,103 ennek ellenére az egyetemi katedrákon és a tudo-
mányos könyvkiadásban is helyet kapott.104 A modern nacionalizmust ideoló-
giai okokból elvető akadémiai szféra megértően vagy támogatóan viszonyul  
a különféle etnikai és szexuális kisebbségek posztmodern identitáspolitikájá-
hoz, miközben az őshonos európai kisebbségekről „elfelejtkezik”.

A posztmodern történetírás a távoli múltba is visszavetíti a jelenkor ural-
kodó eszméit. Arról olvashatunk, hogy Római Birodalom nem szűnt meg, csak 
átalakult;105 hogy a rómaiakat és barbárokat a békés együttélés jellemezte;106 
vagy expressis verbis kimondva: a kora középkori törzsszövetségek és a 21. 
századi Európa etnikai diverzitása között párhuzam áll fenn.107 Említést érdemlő 
a nem csendes amerikai, Patrick Geary medievista, aki a posztmodern antinacio-
nalizmus szuggesztív képviselőjeként szerzett hírnevet. Geary a nyugati népek 
nemzetépítő mítoszait az afrikai zuluk példáján át modellezi,108 a nemzetek 
kései keletkezésére pedig azzal mutat rá, hogy a napóleoni háborúk korában 
azonosították a germánokat a németekkel. Geary úgy tartja, hogy a 19. század 
elején használták fel először Tacitus Germaniáját és Arminius alakját.109 A való-
ságban a germán–német azonosság retorikája jellemzően humanista gondolat.110 

103 „When I stated at a faculty meeting that Aristotle could not have stolen his philosophy from 
the library of Alexandria in Egypt, because that library had not been built until after his death, 
another colleague responded, »I don’t care who stole what from whom.« […] I first learned about 
the notion that Socrates was black several years ago, from a student in my second-year Greek 
course […] One strategy is to ignore the geographer who teaches that the earth is flat. Akin to 
this principle ofturning a blind eye is the notion of minimizing damage: if only a few students 
are affected by flat-earth theory, why make a big fuss about it?” Lefkowitz, Mary: Not Out of 
Africa. How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History. New York, 1997, 4, 26, 167.

104 Vö. A történelemben is hódít az áltudományosság. Múltkor, 2008. május 22. https://mult-kor.hu/
cikk.php?id=20668&pIdx=2

105 Az ókornál és középkornál későbbi korszakok kutatói számára sem érdektelen, hogy nyu-
gati történészek a transformation, illetve transition szavakkal írják le a Római Birodalom „alak-
változásait”. A poszkommunista Közép-Kelet-Európa 1989 utáni politikai-társadalmi válto-
zásai kapcsán ugyancsak az „átmenetet” emelik ki.

106 Goffart, Walter: Barbarians and Romans. The Techniques of Accomodation. Princeton, 1980, Prince-
ton University Press.

107 Geary, Patrick J.: The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002, Prince-
ton University Press, 40.

108 Uo. 157–172.
109 Uo. 24–25.
110 Ennek historiográfiájához lásd Mertens, Dieter: Die Instrumentalisierung der „Germania” 

des Tacitus durch die deutschen Humanisten. In: Zur Geschichte der Gleichung „germanisch–



H I T E L     h a z a  é s  h a l a d á s56

Mi több, Luther műveiben is megjelenik, mégpedig Tacitus Germaniájára és  
a római író Annalesében föltűnő Arminius alakjára hivatkozva.111 Az amerikai 
medievisztika mindig is oximoron volt.

Záró gondolatok

A historiográfia örök problémája, hogy mihez kezdjen azokkal az iskolákkal, 
eszmerendszerekkel, szellemi irányzatokkal, melyek önmagukban nem sok 
nóvumot tartalmaznak, ugyanakkor tudományon kívüli okokból kerültek elő-
térbe. Nem kell a szovjet időkig visszamenni. Manapság szívesen hivatkoznak 
amerikai medievisták, amerikai régészek, amerikai nacionalizmuskutatók 
munkáira, s ennek oka nem az irományaik nagyszerűségében, hanem az Egye-
sült Államok világhatalmi szerepében és az angol nyelv globális használatában 
rejlik. Vajon az elterjedtség és az idézettség fontosabb-e, vagy a publikáció szak-
mai értéke?

Napjainkban újult erővel fogalmazódik meg tudomány és közösség kapcso-
lata. A finnugrisztika hazai képviselői részéről rendszerint felmerül, hogy nem 
értik, nem értékelik megfelelően a munkásságukat. Biztatásul csak annyit mond-
hatunk, hogy a latin nyelvű forrásokat tanulmányozó középkorász ténykedését 
a társadalom nagyobb része ugyanilyen tücsöktudománynak tartja. De mihez 
kezdjen például a cserépmaradványokkal foglalkozó régész, akinek leírásait  
a közvélemény aligha találja olvasmányosnak?

A rendszerváltoztatás utáni Magyarországon mind a politikai turanizmust, 
mind az ősmagyarok tudományosan igazolható közép-ázsiai kapcsolatait az 
Európához tartozás jelszavával utasították vissza.112 A valóságban Európáról és 
fejlett Nyugatról beszélni a honfoglalás korában anakronizmus: akkortájt in-
kább Bizánc képviselte a civilizációt, mint a karoling területek; Nyugat-Európa 
gazdasági és kulturális fellendülése az első ezredforduló utánra tehető. Hozzá-
tehetjük, a történelem útja sohasem egyenes. Jelen sorok írója mindenesetre 
azok közé tartozik, akik Közép-Európában jelölik ki a magyarság helyét.

Időről időre felmerül, hogy kevert nép a magyar, s ehhez újabban a genetika 
szolgál bizonyítékul.113 Ez nem más, mint a meleg víz feltalálása: a történeti  
iro dalom régóta hangsúlyozza, hogy a magyarság etnogenezisében finnugor,  

deutsch.” Sprache und Namen, Geschichte und Institutionen. Hrsg: Beck, Heinrich. Berlin, 2004, 
De Gruyter, 37–101.

111 Az antikvitás óta létező, ezerötszáz éves németséghez: Luther Márton: Asztali beszélgetések. 
Budapest, 1983, Helikon, 279. A nacionalista Arminius-kultuszt megalapozó Ariminius [sic!]–
Herman[n] azonosításhoz: Luther, Martin: Der 82. Psalm ausgelegt, 1530 = D. Martin Luthers 
Werke. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 31, Teil 1. Weimar, 1913, Böhlaus, 183–218, 206.

112 Elfeledkezve arról az apróságról, hogy a nyugat-szibériai/ uráli/ Volga menti – a megfelelő 
helyen aláhúzandó! – őshaza is Keleten van.

113 http://nol.hu/belfold/bebizonyitottak-hogy-kevert-nep-a-magyar-1634337
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török, iráni, szláv stb. csoportok is részt vettek, de ez még nem teszi a ma- 
gyarságot kevertté. Ugyanakkor kérdésként merül fel, hogy mi teszi szükséges-
sé a magyar, mint kevert nép irodalmi toposzának hangoztatását. A valóságban 
a magyar nép nem kevertebb, mint a Galliában letelepedett kelta, görög,114 római 
világból származó, valamint germán,115 alán116 és egyéb csoportok egyvelegéből 
hosszú idő alatt kialakult francia nép, vagy a pásztornépként sokakkal érint-
kező, intenzív szláv, török és magyar hatásnak kitett románok.

Hátra maradt egy igen fontos kérdés: mennyiben számíthatunk gyökeres 
tudománypolitikai, kultúrpolitikai fordulatra? Ennek különös aktualitást ad, 
hogy meghatározó szereplők időről időre az Akadémia-ellenes őstörténetírás 
áttörése miatt aggódnak. Tény mindenesetre, hogy az őstörténet nem olyan 
fontos, mint hiszik: a 2018-ban harmadjára megválasztott kormányzat, akárcsak 
a rendszerváltoztatást követő elődjei, a jelenkorkutatást helyezi előtérbe, és meg-
lehet, később is ezen terület iránt érdeklődik majd leginkább a politika. Jelen 
cikk szerzőjének, aki egyik szekértábornak sem tagja, sajnos nincs rálátása 
ezekre a folyamatokra. A magunk részéről valljuk azt, hogy a bölcsészettudo-
mányban a szakmaiságnak kell érvényesülnie. Másrészt figyelembe kell venni, hogy 
az őstörténetünkhöz való viszony érzelmi, tudati kérdés is.

A 21. század Magyarországán már nem a nemzettudat túlburjánzása fenye-
get, hanem a nemzeti identitás válsága. Míg a nyugati világban virágkorát éli 
a posztmodern retorika, amely az évezredes, sok évszázados organikus hagyo-
mányok legújabb kori keletkezésének hangsúlyozásával magát a múltat teszi 
idézőjelbe, addig a trianoni határokon túl szomszédaink államilag támogatott 
nacionalista történetírása napi szinten írja át a történelmet. Továbbá hazánkban 
is vannak, akik a nemzeti irányultságú őstörténetre eldobható politikai érvként 
tekintenek. Mindezekre objektív, értéksemleges, elfogulatlan választ jelen sorok 
írója sem adhat: minden történeti összegzés szubjektív.

114 Például Marseille, eredeti nevén Μασσαλία eredetileg görög gyarmatváros volt, görög la-
kókkal.

115 Mint az 5. századi Galliában megtelepedett germán burgundok. Bár a burgundok királysága 
534-ben megszűnt és a századok alatt nyelvüket is elveszítették, jogi kódexük, a Lex Burgun
dionum a 11. századig használatos maradt.

116 Gondoljunk az 5. században élt Sangibanus rexre, a rómaiaikkal szövetséges alánok vezető-
jére, aki seregével 451-ben Flavius Aetius oldalán harcolt a hunok ellen.
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Kiss alpár

A titok feltárul, avagy gyorsan és egyszerűen, 
sokat és nagyot a magyar őstörténetről

A múlt kutatásáról sokan gondolják, hogy évtizedekig kell hozzá dolgozni,  
furcsa régi nyelveket megtanulni, penészes irományokat bogarászni vagy sáros 
cserepeket fogdosni, hogy valami új és jelentéktelen eredményre jussunk. Azok 
a szakemberek azonban, akik a folytonosan hangoztatott „tudományosság” 
elefántcsonttornyában a tévedéstől rettegve tépelődnek minden apróságon, 
éppen a lényegről feledkeznek meg. Arról, hogy az objektivitásnak beállított 
elidegenedés valójában kiöli a munka lelkét, s így elvész az üzenet. Ezért nem 
lesz soha az örökös kételkedésből ráeszmélés, a felhalmozott adatokból értelmes 
koncepció, az újra és újra kijavított mondatokból népszerű és drága könyv,  
s végtére is az elpazarolt erőfeszítésből kultúrfölény.

Nem róluk lesz tehát szó. A történelem ugyanis – főleg a magyar őstörténet – 
megint mások szerint egyszerű dolog. Különösen azok számára, akik úgy vélik, 
hogy elég józan, világos elmével és nyitott lélekkel közelíteni felé, mert így tárul-
nak fel az ősök valódi titkai. Egyre többen vélik szerte a világban, hogy a tudás, 
ősi múltunk megismerése és megélése nem néhány „tanult”, gőgös akadémikus 
kiváltsága, akik csak azért nézik le a független kutatókat, mert azoknak erede-
tileg egész más a szakmájuk, és mert fő céljuk nem a szaktudományos pontos-
kodás, hanem a közelmúlt történelmi viszontagságai által valóban tönkretett 
és talaját vesztett nemzeti azonosságtudat és közgondolkodás nemesítése. Ön-
jelölt őstörténészek, nyelvészek, botcsinálta régészkedők és polihisztorok, tör-
ténelemgyártók sokasága tanítja a mi népünket is igaz múltjára. Ezáltal végre-
hajtják küldetésüket, ami egyben a történettudomány egyetlen valódi feladata, 
létjogosultsága is: felnyitni az emberek szemét, sőt, a száját is, és beléjük tuszkol-
ni annyi nemzeti büszkeséget, amennyit csak le tudnak nyelni egy szuszra. Az 
ebben a szellemben megszületett, különböző nagyívű elméleteket bizonyító, de 
gyakran egymásnak ellentmondó szakmunkákkal manapság már Dunát lehetne 
rekeszteni. Így az egyszeri jóhiszemű olvasónak komoly fejtörést okozhat eliga-
zodni a hirtelen rázúduló, újonnan megfejtett vagy az elhallgatás homályából 

kiss aLpÁr (1993) 2017-ben szerzett diplomát az ELTE BTK régészet mesterszakán, népván-
dorláskori régészet szakirányon.



2 0 2 0 .  d e c e m b e r 59

kikapart tengernyi fontos adat, és az ezekből szőtt őstörténet-elméletek látszó-
lag zavaros útvesztőjében.

Jelen munka ebben kíván segítséget nyújtani, kiemelve és röviden felvázolva 
néhányat a fontosabb elméletek közül. Sajnos terjedelmi és más objektív okok-
ból kifolyólag (tudniillik, hogy a magyarság gyorsabban tesz szert újabb és újabb 
elődökre és őshazákra, mint ahogy az leírható lenne) teljes áttekintést nem ad-
hatunk. Ennek ellenére bízunk benne, hogy az alábbi szempontok felvillantá-
sával sok igaz honfitársunk gondolkodását sikerül a helyes úton elindítanunk, 
egyúttal ráirányítanunk a figyelmet arra is, hogy a reform-őstörténetkutatás 
látszólagos önellentmondásai csak a háttérhatalom álságos mesterkedésének 
eredményei.

Nem jöttünk mi sehonnan sem

A történelem jogformáló ereje hasonlatos az óvodai farsangokon játszott szék-
foglaló játékhoz: az évezredeken és kontinenseken át egymást taposva ván dorló 
népek, időnként megpihenve egy alkalmas helyen megtelepednek, majd a zene 
felhangzásakor újra felkerekednek új hazát keresni. Mivel a Föld népessége 
növekszik, a játékba menetközben egyre több gyerek kapcsolódik be, de haza 
nem lesz több, így konfliktusok alakulnak ki. Ilyen esetekben – ha egy szék már 
foglalt – előjogot élvez az a gyermek, aki korábban foglalta el az adott széket. 
Olyan tudatos népek esetében, mint a magyar, megesik, hogy a játékos minden 
egyes letelepedés alkalmával szándékosan ugyanazt a széket választja. Így ért-
hető meg honfoglalásaink összetett láncolata is: előbb szkíta, majd hun, avar, 
végül SZÉKely és magyar jelmezben foglaltuk el ugyanazt a SZÉKet, amely 
azóta is SZÉKhelyünk (amint erre az iménti szóban rejlő nyelvészeti bizonyíték 
is utal). Vannak azonban olyan megalapozott vélemények is, amelyek szerint 
ez csak a látszat, és valójában – nem hallván a zenét – a játék kezdete óta fel sem 
álltunk székünkből, csak időnként átöltöztünk másik jelmezbe. Tehát a magyar-
ság mindig is a Kárpát-medencében élt, más-más néven, de állandó nyelvi, etni-
kai, kulturális és spirituális egységben.

A Kárpát-medencei magyarság folytonosságelméletének nagy előnye, hogy 
egyesíti magában mindazt a szépet és jót, amit a többi elképzelésből megszeret-
tünk. Különösen azért lehet kedves számunkra, mert megoldást kínál a „vala-
honnan érkezés” problémájára, ami csorbát ejthetne büszkeségünkön. Elméletünk 
belátásához két egyszerű lépésben juthatunk el: először a Kárpát-medence folya-
matos lakottságát kell bizonyítanunk, ezután pedig minden korszak esetében 
meg kell állapítanunk, hogy az itt élt népesség magyar volt (bónusz pontért iga-
 zolhatjuk a magyar nyelv és a rovásírás jelenlétét is). Az első állítás túl sok való-
ságos alappal rendelkezik ahhoz, hogy alátámasztására ez alkalommal érveket 
sorakoztassunk fel, foglalkozzunk tehát a másodikkal. Időben visszafelé haladva, 
az állítólagos honvisszafoglalásig még a legelvetemültebb finnugristák sem  
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tagadhatják le népünk folyamatos jelenlétét és kultúrateremtő mivoltát. Ugyan-
csak elismerik még a „hivatalos” történettudomány érdemtelenül túlfizetett 
képviselői is, hogy az avarok maradékai megérhették Árpád magyarjainak ha-
zatérését,1 innen pedig már csak egy kicsit kell félremagyaráznunk szegény 
László Gyula régészprofesszort, hogy a teljes avar kori népességet is magyarnak 
tekintsük. Mivel az avarokról (akikről tehát már elmondhatjuk, hogy a magyar 
nemzettest részei) tudjuk, hogy 568-ban érkeztek a Kárpát-medencébe, máris 
csak száz egynéhány évre vagyunk Attila hun birodalmától, amelyről pedig 
közismert, hogy magyar volt. Ez a rövid időszak pedig ilyen történelmi táv-
latokban már igazán nem számít, és ha számítana is, józan paraszti ésszel és 
magyar szívvel aligha feltételezhető, hogy két nyilvánvalóan magyar periódus 
között holmi jöttment germánok (állítólag afféle langobardok és gepidák) ala-
pítottak volna államot a mi földünkön. A fentiek alapján tehát máris beláthatjuk, 
hogy a magyarság legalább 1500 éve változatlanul birtokosa e tájnak. Minden 
apró népecskével szőrszálhasogatás volna foglalkozni, illetve a szkíták magyar-
ságáról a továbbiakban még lesz szó, ezért most fordítsuk meg a bizonyítás 
menetét és lássuk, mióta is élünk a Kárpátok ölelő karjai között.

Ehhez segítségül hívjuk e téma néhány jelentős kutatóját, elsősorban dr. Cser 
Ferenc kémikust, dr. Darai Lajos Mihály filozófust és Tomory Zsuzsa könyvelőt 
és gyermekápolót, akik számos önálló kötetben és tanulmányban fejtették ki 
tudományos eredményeiket. „A magyar nép és nyelv jelenléte a Kárpát-meden-
cében és annak keleti környékén az őskőkor óta folytonos, itteni élete, működése 
őstörténeti bizonyosság, amint a magyar írás szintén az őskőkor óta jelen van itt, 
sok-sok későbbi és másholi írás alapjaként.”2 Írja az első két fenti értelmiségi 
egyik mérvadó közös tanulmányuk összegzésében. Érdekesség, hogy hazánk 
területén a magyar nyelv korábban jelent meg, mint (mai tudásunk szerint) a mo-
dern ember, aki azt beszélte. Erre utal Tomory Zsuzsa megállapítása, amely sze-
rint „A Kárpát-medencei beltenger mondáinkban fennmaradt emlékén túlme-
nően Szeged városunk sziget értelmű neve is tanúsítja magyar lakosságunk ezen kortól 
való folytonosságát.”3 Mivel a Pannon-tenger eltűnése (kb. Kr. e. 600 ezer) megelőzi 
a Vértesszőlősön talált előember és őstelep4 korát (kb. Kr. e. 350 ezer), amely 
pedig a legkorábbi hazai régészeti lelőhely, a fentiek alapján vitán felül áll,  
hogy a magyar nyelv a maga önálló formájában már jóval azelőtt létezett, hogy 
beszélni kezdték volna. A lelkiismeretes kutató figyelmét nem kerülheti el az 
az aligha véletlen párhuzam, ami e tekintetben Isten lelkével kapcsolatban  

1 Pl. újabban: Révész 2014, 34.
2 Cser–Darai 2008, 255.
3 Tomory 2008b, 713.
4 Vértesszőlősön a legkorábbi (alsó paleolitikumi) települési rétegben kőeszközöket és emberi 

maradványokat találtak. Egy kisgyermek tejfogainak töredékei és egy Samunak elnevezett 
felnőtt férfi tarkócsontja került elő, az előemberek Homo erectus seu sapiens paleohungaricus 
rendszertani besorolást kaptak.
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fedezhető fel, a teremtéstörténetet olvasva: „…et spiritus Dei ferebatur super 
aquas”,5 akárcsak a magyar nyelv a Pannon-tenger fölött.

Alighanem a régészeti feltárások hiányával vagy eredményeiknek elhall-
gatásával magyarázható az a körülmény, hogy jelenleg a Kárpát-medencéből 
még nem ismerünk más, Samu korából származó leleteket, ugyanis bizonyított, 
hogy a szkíta kultúra ekkor már létezett.6 Alaptétel, hogy az emberiség ősi tudá-
sának hordozói a szkíták voltak, márpedig ennek az őstudásnak központi eleme 
a lélek halhatatlanságába vetett hit. Ennek egyik szertartásos megjelenése lehet 
az az őskor különböző szakaszaiból egyaránt ismert, kb. négyszázezer éves 
gyakorlat, miszerint a halott testét a temetéskor vörös okker festékkel festették 
be. A lélek halhatatlanságáról szóló elképzeléssel kapcsolatban ezt írja Grand-
pierre Attila fizikus, csillagász, énekes: „A vörös okker temetkezések minden 
bizonnyal ennek a nézetnek a kifejezői. Ennek alapján a szkíta kultúra több 
mint 400 000 éves.”7 Azt, hogy az említett temetkezési rítus felbukkanásából 
egyenesen következik a szkíta kultúra jelenléte is, nem csak az támasztja alá, 
hogy az efféle ősi ismeret szükségszerűen a szkítákhoz kapcsolódik, hanem az 
is, hogy a két idézett mondat egymás után következik. Ugyan a szerző az em-
lített temetkezések lelőhelyeit sajnálatos módon elmulasztja megnevezni, mivel  
a fentebb idézett megállapításai a Kulturális folytonosság a Kárpátmedencében és 
rokon területein az őskortól napjainkig című fejezetben találhatók, valószínűleg  
a szkíta kultúra időhatáraival kapcsolatos következtetések a Kárpát-medencére 
vonatkoznak.

Lassacskán közeledve napjainkhoz, de nem átugorva az egyébként is méltány-
talanul kevés figyelmet kapó adatokat, a következő fontos állomásunk a kb. 30 
ezer éves sungiri temetkezések. A Moszkvától kb. 200 km-re keletre található 
felső paleolit lelőhelyen a magyar őstörténet szempontjából kiemelkedő jelen-
tőségű lelet látott napvilágot. A rendkívüli gazdagságú sírok egyikében, („ki-
rályként” azonosított) felnőtt férfi temetkezésében mamutagyarból készült, 
fejpánt alakban összeillesztett gyöngysor került elő viseleti helyzetben. Ugyan 
az ásatási fotókon és magán a tárgyon is egyértelműen látszik, hogy a fejdísz  
a ma használatos pántokhoz hasonlóan csak egy, a homlokon körbefutó darab-
ból állt, az igazi tudós nem hagyhatja magát a valóság által megtéveszteni. 
Mivel egy kellőképpen régi, gazdagsága alapján feltételezhetően egy közösséget 
vezető személyről van szó, akinek még díszes fejfedője is volt, Grandpierre 
Attila nem is szalasztja el az esetet tüzetesen megvizsgálni és a következő meg-
állapítást tenni: „A fejpánt jól láthatóan a magyar Szent Korona alapszerkeze-
téhez hasonló keresztpántos korona egyik pántja.”8 Valóban, kétség sem férhet 

5 Gen. 1. 2.
6 „A szkíta-hun kultúra fennállása tehát az emberré válás évmilliókig tartó korszakától egészen 

a szkíta-hun társadalom felbomlásáig tartott…” Grandpierre 2006, 56.
7 Uo.
8 Uo. 98.
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hozzá, hogy a sungiri fejpánt (ha egyáltalán az volt) éppen annyira hasonlít  
a Szent Koronára, mint bármelyik fejpánt bármelyik keresztpántos korona alsó 
részére. Az összefüggésről tökéletes bizonyosságot nyerhetnénk, ha a kereszt-
pánt másik darabja is látható lenne, azonban „A keresztpánt másik pántját ösz-
szetartó fonalak valószínűleg elpusztultak a tízezer évek alatt.”9 Ez az egyébként 
nem elképzelhetetlen feltevés maradéktalanul pótolja a régészeti bizonyíték 
hiányát, így semmi sem állhat útjában a megalapozott következtetés levonásá-
nak: „Mivel (a sungiri »király« és népe kapcsán) a szóba jöhető uráli népcsoport 
éppen a magyarság, ezért régészetileg alátámasztott álláspont, hogy a magyar 
királyság több mint húszezer éves múltra tekinthet vissza.”10

De lássuk őshonosságunk egy további régészeti bizonyítékát. A szóban forgó 
lelet a késő neolitikumból, a Kr. e. 5. évezredből származik (vagyis keletkezé-
sekor a szkíta kultúra már több százezer, míg a Magyar Királyság több tízezer 
éve létezett), Szegvár-Tűzköves lelőhelyről. A „hivatalos” tudomány által az úgy-
nevezett „Tisza-kultúrához” tartozónak mondott település egyik lakóházából 
került elő egy trónon ülő férfit ábrázoló szobrocska (idol), amelynek arca ék-
alakú, ruháját zegzúg vonalas mintázat díszíti és a vállán egy szerszámot tart. 
A lelet régészeti szakirodalomban elterjedt „sarlós isten” elnevezése súlyosan 
félrevezető, ugyanis – amint arra Tomory Zsuzsa felhívja a figyelmet – a szóban 
forgó eszköz egy szike. A rutinos olvasó számára már aligha lehet váratlan  
a dőlt betűvel írt szavak után következő nyelvészeti levezetés: ÉK, ZEG-ZÚG és 
SZIKE, világosan kiadják a SZÉKELY nevet, tehát: „…mindezek alapján teljes 
biztonsággal a székely őstörzs egyedének tarthatjuk”.11 Ennek ismeretében már 
az sem tűnhet véletlennek, hogy ez a szobor éppen itt, SZEGVÁRon (a megfelelő 
betűk kicserélésével SZÉK[ely]-VÁR) került elő, ezért érdemes lenne a jövőben 
kiterjedt régészeti kutatásokat végezni a környéken, mivel valószínű, hogy a szé-
kelyek kb. 6000–6500 évvel ezelőtt várat építettek ezen a helyen.12

Mivel még számos fontos kérdés van, amelyet illetően rendet kell tennünk 
a történelemhamisítás által összezavart fejekben, csak utalunk rá, hogy az em-
lített szerzők műveiben a kedves Olvasó megtalálja őshonosságunk nyilvánva-
ló tudományos bizonyítékainak összefüggő rendszerét, amelyből jelen alkalom-
mal csak szemezgetni volt lehetőségünk. Ennek ellenére joggal bízhatunk 
abban, hogy sikerült lesöpörnünk a nemzetrontó finnugristák állítólagos ér-
veit és igazolnunk, hogy: „…a szkíta-hun-magyar nemzeti folytonosság az em-
berré válásig terjed és évmilliókban számolható”.13 Mivel őseink itt a Kárpát-
medencében az összes nagy birodalmat és magaskultúrát jóval megelőzően 

  9 Uo.
10 Uo. 99.
11 Tomory 2008b, 716.
12 Vagy csak egy SZÉKEN ülve VÁRtak, de a tudományos kutatások velejárója bizonyos fokú 

kiszámíthatatlanság.
13 Grandpierre 2006, 176.
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hoztak létre ma is fennálló hatalmas műveltséget, nem meglepő, hogy az olyan 
kiemelkedő alkotások is, mint például a Stonehenge14 és a hozzá hasonló kő-
körök vagy az egyiptomi piramisok szintén ide vezethetők vissza. „Közép-Eu-
rópa legjobban őrzött titka a tény, hogy Magyarország a piramisok földje volt.”15 
Olvashatjuk egy több nyelven és több kiadásban megjelent tanulmányban, amely 
így a nagy titkok természetétől idegen módon, inkább közismertté szándékozik 
tenni ezt az örömteli tényt. Többen is rámutattak már az egyiptomi hieroglifák 
magyar olvasataira,16 amelyek nem véletlen összecsengések, ahogy a „PiRaMiS 
= PeReMeS építmény”17 szóazonosság sem. Láthatjuk tehát, hogy elődeink nem 
csak műveltségalapítók voltak, hanem az emberiség felemelése érdekében, tu-
dásukat önzetlenül továbbadták az elmaradott népek számára is.

A kelet keltái

Talán nem jöttünk sehonnan, de mentünk mindenfelé. A Kárpát-medence kul-
turális értelemben a civilizáció bölcsője, hiszen itt jelent meg többek között az 
írás, az első piramisok, templomok, az ókori tudományok (pl. matematika, csil-
lagászat), itt született az ősnyelv, vagyis elmondhatjuk, hogy minden valódi 
emberi haladás az innen kiáramlott szellemi teremtő erő terméke.18 Így fordul-
hat elő, hogy nyelvi, régészeti és néprajzi párhuzamok sokaságát találjuk a tör-
ténelem bármely jelentős kultúrája és a magyar között. Igaz ez a keltákra is, 
akiket Timaru-Kast Sándor (feltételezhetően keltakutató)19 a „nyugat magyar-
jainak” nevez.

Fővárosunk utcáin nyitott szemmel járva szinte ki sem kerülhetjük a kelták 
nyomait. A gael-kelták (magyarul „kelen”-kelták) neve őrződött meg a Kelen-hegy 

14 „A legutóbbi években alapvető régészeti tények sokasága utal arra, hogy a 110 méteres átmé-
rőjű Stonehenge építésében, tervezésében legalább egy szkíta-hun-magyar származású íjász, 
nagy tudású mágus jelentős szerepet játszhatott.” Grandpierre 2006. 25. Az egyik ilyen alap-
vető régészeti tény, egy a Stonehenge közelében feltárt gazdag sír (a „tervezőmérnök” szkíta-
hun-magyar Íjász Király sírja), amelynek tulajdonosa ugyan természettudományos vizsgá-
latok szerint az Alpok körzetéből származott, azonban réz késeit is vele temették. Bár ezek  
a tárgyak is Nyugat-Európában készültek, az Íjász Király csak a Kárpát-medencéből származ-
hat, mert pl. Hódmezővásárhelyen is találtak olyan sírt, amiben réz kés volt.

15 Tomory 2008b, 719.
16 Pl. Borbola 2008.
17 Lásd: Borbola 2013.
18 A Kárpát-medencéből indult ki a fémművesség és a földművelés (Grandpierre 2006, 30.), itt 

fedezték fel a Püthagorasz-tételt (Grandpierre 2006, 51), Erdélyben volt a világ első városépítő 
műveltsége (Tomory 2008b, 719).

19 Sajnos abban a tanulmánykötetben, amelyben az alább hivatkozott írását később részben 
kibővítve, de azonos szöveggel először közölte, szerzői életrajza nem tartalmaz a foglalkozá-
sára vonatkozó információkat, pusztán annyit, hogy a kelta–magyar rokonság kérdéseit ku-
tatja. Lásd: a 16. lábjegyzetben hivatkozott kötet függelékét a 842. oldalon.
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(ma Gellért-hegy) és a Kelenföld nevekben, valamint a III. kerületi Kelta utca 
sem lehet véletlen, mint ahogy Asterix rajzfilmfigura és a Szent Istvánt meg-
koronázó Astrik nevének összecsengése sem.20 A kelták pentaton zenéjükre egy 
COR nevű táncot jártak, amihez már csak a DEAS (= szép, díszes) szót kell 
hozzáadni, hogy az eredmény a magyar CSÁRDÁS legyen. Ez lehetett a rómaiak 
által CORDAXnak21 nevezett tánc, hiszen ez egy nagyon hasonló szó, ha helye-
sen cserélgetjük a betűket. Ilyen világos levezetés után a tanulmány szerzőjét 
követve nem rágjuk az olvasó szájába a következtetést, csak megismételjük költői 
kérdését: „Vajon milyen nép, kelta vagy szittya-hun-magyar volt-e az, amelynek 
tánca annyira megtetszett a rómaiknak?”22

Szerencsére a kelta–magyar régészeti párhuzamoknak sincs híján a figyel-
mes kutató. Az egyik legfontosabb közös jellemvonás a lovas temetkezés, ami 
köztudottan jelen van a honfoglalás kori Magyarországon. Mivel a mai Észak-
Franciaországban, Ribemont-sur-Ancre településen előkerült egy bronzkori 
lovas temetkezés, és valahol Chartres környékén még valamennyi a Kr. u. 3. 
századból, „nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy folyamatos lovastemetkezéssel 
számolhatunk a keltáknál is”.23 Az idő- és térbeli távolságok, valamint egyetlen 
temetkezési szokás kétségbe vonható etnospecifikussága ellenére ezek a szak-
irodalmi hivatkozás nélkül felsorolt, és koncepciózusan kiragadott példák nem 
hagyhatnak kérdést a kelta-magyar rokonság felől.

Általában egy rokonságelmélettel úgy lehet még nagyobb népszerűségre és 
az értő közönség elismerésére szert tenni, hogy felnagyítjuk a rokonságra álta-
lunk korábban (még amatőr kutatásaink megkezdése előtt) kiválasztott nép 
történelmi szerepét. Esetünkben efféle aljasságokhoz nem szükséges folyamodni, 
mert ilyen értelemben a kelták gondoskodtak az igaz magyar történelem kuta-
tóiról, többek között azzal is, hogy még a római „megszállás” előtt (!) megépí-
tették a római kori úthálózatot.24 Szókincsük ősi rétege jelentős részben a ma-
gyarral azonos,25 ők építették (bizonyára a szkítákkal váltott műszakban, lásd 

20 Timaru-Kast 2013, 7.
21 Már meg sem lepődünk azon, hogy a „hivatalos” Ókori Lexikon a kelta–magyar vonatkozást 

elhallgatva, a Kordax szócikk alatt ezt a táncot a régi attikai vígjátékokból eredezteti. Ókori 
Lexikon 1902.

 Digitális kiadás: http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/4215.html [letöltve: 2020. 10. 30.]
22 Timaru-Kast 2013, 10.
23 Uo. 14.
24 Uo. 19. Ennek némileg ellentmond Gálfi Aba megállapítása: „Az avar nép építette meg  

a korai ókori létesítményeket (utak, várak, lakótelepek, öntöző-csatornák, közösségi építmé-
nyek, miként a sport-, előadó célú amfiteátrumok)” (Gálfi 2013, 72). Mindenesetre az nem 
vitás, hogy az avarok használták és fenntartották ezeket az utakat, mivel „Háborúik nagy 
része minden valószínűség szerint ezen kereskedelmi, közforgalmi utak biztosítása volt” 
(Tomory 2008a, 698).

25 Timaru-Kast 2013, 29.
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fentebb) a Stonehenget, ahol a Fődruida (Főtáltos) is székelt.26 Néppé is itt,  
a Kárpát-medencében formálódtak, innen vitték magukkal szkíta-magyar nyel-
vünket és még számos kulturális vonást (amit itt találtak és megtetszett nekik, 
de azért mi találtuk ki előbb), mint pl. a lovas temetkezést, ősi mondáinkat, 
hitünket, népmeséinket, nagyállattartásunkat.27 „Ez a valódi történelmünk,  
a többi csak hitvány cifraság.”28 Varrja el a kételkedés szálait példás kutatói 
alázattal az idézett tanulmány szerzője.

Amit mindig sejtettél az avarokról, de az iskolában mást mondtak

Avarokról mindannyian hallottunk már, így az elvárt hatás eléréséhez a szo-
kásosnál nagyobbat, megdöbbentőbbet kell mondani. Fentebb már említett 
egyik jeles avar-kutatónk e követelményt, valamint a tudományos tárgyilagos-
ság és szerénység elvét szem előtt tartva vezeti be egyik vonatkozó munkáját, 
mondván: „Új történelemírás kezdetét szeretném jelezni e dolgozatommal, amit 
szerves történelemtudománynak nevezek.”29 („…carmina non prius / audita 
Musarum sacerdos / virginibus puerisque canto”30 – juthatna eszébe erről  
a félművelt latinistának.) A legújabb kutatásoknak hála, a független történészek 
számára tudományos eredmények sokasága áll rendelkezésre az eddig ismert 
unalmas kép átrajzolására és ízléstelen eltorzítására.

Először is tudni kell az avarokról, hogy hun elvűek voltak, azaz a hun életelv 
szerint irányították életüket.31 Ez a kissé megfoghatatlannak ható történeti ér-
telmezés csak a mi anyagi világhoz szokott lelkünk számára tűnhet ködösnek 
és misztifikáltnak, de az egykori ősnépek gondolkodásában ez maga az Élő 
Valóság volt, amely tetteiket meghatározta, lelküket a helyes irányba terelte. 
Avar előd-testvéreinkről szólva nem hallgatjuk el azt sem, hogy „a keresztet és 
a kereszténységet az avarok nem vették át senkitől, hiszen ők voltak az őske-
reszténység alkotói”.32 Ezen állítás alátámasztását a szerző közvetlenül az idézett 
mondat előtt végezte el, a következő egyszerű módon: „Külön vallástörténeti 
tanulmány tudná csak felölelni az ősavar-kereszténység ezernyi bizonyítékát.”33 
Sajnos amíg ez az „ezernyi bizonyíték” a dilettantizmus feneketlen üstjében 
egy újabb tabudöntögető betűhalmazzá áll össze, be kell érnünk néhány kisebb 
horderejű megállapítással, amelyek ellenkezője még szintén nincs bizonyítva.

26 Uo. 38.
27 Uo. 49.
28 Uo. 47.
29 Tomory 2008a, 679.
30 Hor. III. I. Ad Chorum Virginum Et Puerorum.
31 Tomory 2008a, 683.
32 Uo. 682.
33 Uo.
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Az avarok ősistene Ar/Er, ősistennőjük Ara, egyszülött, szűznemzett fiúgyer-
mekük Arany, aki maga az Élet. Ezek a nevek B-betűs változatban is léteznek, 
mert így is lehet belőlük más értelmes szót összeállítani, pl. Baranya, aki né-
pünk Kisboldogasszonya, ebből következik, hogy az ő nevével jelzett terület az 
avarok őshazája. Arra nem kapunk magyarázatot, hogy ezek az ügyesen fabri-
kált istenségnevek milyen összefüggésben állnak az imént – bár kissé hiányo-
san – bizonygatott őskereszténységgel, de nyilvánvalóan két hasonlóan csekély 
valóságalappal rendelkező feltevés nem zárhatja ki egymást. Ezen felül vallá-
sukról elmondható még mindaz a kevés és bizonytalan, ami a magyar ősval-
lásról is, ezért a továbbiakban az olvasó felületes ismereteit inkább az avarokra 
vonatkozó történeti és nyelvészeti tévképzetekkel egészítjük ki.

Az avarok műveltségi központjait a tudomány egyszerűen határozza meg: 
földrajzi fekvéstől függetlenül avar jelenlétet bizonyít minden olyan helység-
név, amelynek legalább egy kis része megalkotható az avar vagy vár szavak 
betűinek megfelelő cseréjével, így pl. az olaszországi Bari és Bar város egyaránt 
„kétségen kívül az ősavar nép alkotása”.34 Hasonló nyelvészeti gaztett áldo-
zatául esik többek között Persepolis, Hvar vagy Avarisz (Egyiptom), de az eti-
mológiai kreativitás még Salzburg és Carcassone városokat is utoléri. Utóbbi 
városnév jelentése Kerekasszony,35 avar-magyarságáról pedig neve és a város-
szerte fel lelhető avar emlékek mellett az Ősi földünk Carcassone alcím is tanús-
kodik. A számos kultúrközpont közül kiemelkedik az Avar Birodalom szék-
helye, (S)avaria, amint azt a város neve is bizonyítja, valamint a savariai Ízisz 
Szentély (ugyanis az avarok Egyiptomból hozhatták magukkal Ízisz istennő 
tiszteletét).36

Az avar műveltség elterjedéséről tehát összefoglalóan elmondhatjuk, hogy 
földrajzi határokkal alig rendelkezik. Időbeli kiterjedésének megállapításához 
előbb az avarok szerteágazó rokonságát kell feltérképeznünk, ami legegysze-
rűbben a következő fogalmakon keresztül közelíthető meg: „osztrák-avar”, 
„rutén-ruszin-avar”, „jász-alán-avar”, „kelta-avar”, „bajor-avar-magyar”, „et-
ruszk (székely-avar)”, „pártus-székely-avar”, „hun-avar”, „gall-avar”. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az avarok ennyi testvérnéppel rendelkeztek, máris sokkal 
kevésbé megdöbbentő, hogy ezek az elnevezések belefértek egyetlen tudomá-
nyos közleménybe. Nyilvánvalóan e lenyűgöző kapcsolatrendszer gyökerét 
ismét csak az ősmúltban találhatjuk meg. A szakirodalomban a szkíta-avar 
azonosság tétele sem ismeretlen, de ha ezúttal megelégszünk annyival, hogy  
a két nép történelmi szerepe azonos, már meg is találtuk a választ a fenti prob-
lémára. „…Avar népünket Kárpát-medencei ősnépnek kell felismernünk”,37 
tehát semmi csodálkozni való nincsen azon, hogy Európa telis-tele van avar 

34 Uo. 685.
35 Gálfi 2013, 70.
36 Uo. 75.
37 Tomory 2008a, 702.
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emlékekkel, helynevekkel, szimbólumokkal, hiszen a Kárpátok hegyei közt 
minden nép megdicsőül, soha nem látott műveltségre tesz szert, amellyel nem 
fukarkodik az emberiség fényét emelni.

Módszertani tanácsok az igaz magyar történelem kutatóinak

Sose tévesszük szem elől az ellenséget! Ne legyünk restek az olvasót a tudósok 
ellen uszítani, és ne sajnáljuk a terjedelmet a személyeskedő kiszólásokra! Az 
igaz magyar történelem elhallgatásáról, a rovásírásos emlékek begyűjtéséről és 
elpusztításáról, Trefort Ágoston fantomleveleiről vagy a „hivatalos történetírás-
ról” szóló toposzok nemcsak azt az érzést keltik, mintha valami nagy titokba 
avatnánk be az olvasót, hanem érzelmeiket is a józanész ellen hangolhatja. Eb-
ben a vonatkozásban a legnagyobb fegyverünk a „Habsburg történelemhami-
sítás” mítosza: tudvalévő, hogy ez a megátalkodott dinasztia több száz éves 
hatalma, sőt egész léte során egyedül a magyar történelem meghamisítását és 
nemzeti identitásunk eltorzítását tartotta szem előtt.38

Mindig gondosan válogassuk meg a forrásainkat! A forráskritika a felhasz-
nálandó adatok szelektálását jelenti! A felesleges szőrszálhasogatás nyilvánva-
lóan sehova sem vezet, sosem lesznek belőle nagy ívű megállapítások, amik 
egyszerre sok bonyolult kérdésre könnyű választ adnak. De milyen forrásokat 
használjunk? Hiszen rengeteg régi szöveg, tárgy, épület, kép, szó (vagyis inkább 
betű), monda, szóbeszéd és érdekes gondolat van, ami alapján a történelmet 
kutatni lehet, de előfordulhat, hogy nem mindegyikből ugyanaz a következte-
tés származna. Útmutatásul néhány példát mutatunk be az eddig felhasznált 
szakirodalmi munkákból: „A nyugatról származó történeti források alig hasz-
nálhatóak az évezredes propaganda és a hamisítás miatt, amelyek a hódítást 
szolgálták. Tőlünk keletre azonban sok értékes és hiteles forrás áll rendelke-
zésre.”39 Felületes válogatási módszernek tűnhet, de a háttérben kiérlelt tudo-
mányos szempontok, megfelelő háttérismeret, valamint forrásolvasási és -ér-
telmezési gyakorlat áll. Ugyanezt megtehetjük a régészeti leletekkel is: 
„Sétáljunk be a Spanyol Nemzeti Régészeti Múzeumba és válasszunk ki az 
ókorban jellegzetes leghíresebb leletekből néhányat.”40 Így biztosak lehetünk 

38 Természetesen a nagyobb hatás érdekében nem szégyen a legjobbaktól tanulnunk, e tekin-
tetben például Gálfi Abától, aki a következőt írja: „Az 1200-as évektől azonban már beindí-
tották a Habsburgok a nagyüzemi történelemhamisítást, és rá 300 évre, 1500 körül már ha-
misítványaik nyomán Európa népei a felvilágosodás helyett elszenvedték az elhomályosulást.” 
Gálfi 2013, 68. Szem előtt tartva, hogy a Habsburg-család első uralkodója az 1273-ban német 
királlyá választott I. Rudolf volt, nincs okunk kételkedni abban, hogy minden eszköz rendel-
kezésükre állt nemcsak a magyarság, hanem egész Európa történeti emlékezetének átírásá-
hoz. Az erre irányuló szándékukban pedig eddig sem kételkedtünk.

39 Gálfi 2013, 72.
40 Uo. 87.
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benne, hogy amit kiválasztunk, illeszkedni fog a koncepciónkba és nem kerül 
a képbe olyasmi, ami miatt magyarázkodnunk kéne.

Kerüljük az áltudományosság látszatát! Az okos farkas is báránybőrbe bújik! 
„Tudományos komolysággal megkíséreltem elkerülni a tündérek említését írá-
somban, mégsem tudtam teljesen kihagyni létüket, mivel őstörténelmünkkel 
oly szoros kapcsolatban vannak, hogy tudásunk szenvedne csorbát e tettel.”41

Bátran kövessük a „bizonytalan feltételezés – egyenes következtetés” utat! 
Magunk is meglepődünk majd írás közben, milyen hosszú logikai lánc épít hető 
fel, önmagukban billegő és teljesen más formájú építőkockákból. Sajnos a kö-
vetkező (fentebb részben már idézett) mondatok nem csak ennek illusztrálására 
születtek, de végre ezúttal jó célt fognak szolgálni. „Az emberiség őstudásának 
legalapvetőbb tétele a lélek halhatatlansága. A vörös okker temetkezések min-
den bizonnyal ennek a nézetnek a kifejezői. Ennek alapján a szkíta kultúra több 
mint 400 000 éves. A Nap-tisztelet minden bizonnyal visszanyúlik az emberré 
válás korszakáig. Ennek alapján a szkíta kultúra az emberré válás koráig nyúlik 
vissza, tehát több millió éves múltat tudhat magáénak.”42

Ötvözzük a tudományokat! Legyünk polihisztorok, a rendszert kell látni!  
A magyar őstörténet csak a különböző érintett tudományágak eredményeinek 
összehangolásával közelíthető meg, azonban ha leülünk egy tanulmányt írni, 
nem várhatjuk meg, amíg azok a szakemberek, akik csak egy területhez értenek, 
kikutatják a maguk témáját. Ilyen esetben bátran hívjuk elő a bennünk rejlő 
polihisztort, és szégyentelenül képzeljük magunkat egyszerre történésznek, 
nyelvésznek, régésznek, néprajzkutatónak, esetleg genetikusnak vagy művészet-
történésznek. Természetesen ezeket a foglalkozásokat csak tudományos érte-
kezésünk megírásának idejére vesszük fel, így megkíméljük magunkat az em-
lített szakterületek ismeretanyagának és módszertanának elsajátításával járó 
fáradságos munkától.

Mindezek az útmutatások persze semmit sem érnek, ha a legfontosabbakat 
elfelejtjük: a magunk kutatói hitvallását és a történelemtudomány elsődleges 
feladatát, vagyis a nemzeti öntudatépítést. Alkalmazva a szükséges retorikai 
furfangokat, felhasználva az elődök által felhalmozott ismereteket, és ezekhez 
hozzátéve a magunk évtizedes munkával alaposan kidolgozott eredményeit, 
még mindig csak középszerű tudósok lehetünk, akik időnként megközelítik  
a valóság egy-egy szeletét. Az igazi megvilágosodáshoz minden magyar ságunkra 
szükségünk van: „Ezen felismerésre csak az a magyar tudós juthat, aki magyar-
ságát magyar lélekkel éli meg.”43

Ezen szempontok figyelembevételével már csak szégyenérzetünk és fantá-
ziánk (vagy egy szakmai lektor, esetleg igen ritkán egy gondolkodó olvasó) 

41 Tomory 2008b, 706.
42 Grandpierre 2006, 53.
43 Tomory 2008b, 705. Az idézet arra a „felismerésre” vonatkozik, hogy: „népünk Európa mű-

veltségalapító ősnépe”. Uo.
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szabhat gátat ámokfutásunknak. Csak rajtunk múlik, hogy a magyarság előtt 
álló felmérhetetlen őstörténeti lehetőségek közül mennyit használunk ki vagy 
hagyunk a történelemhamisítók martalékául elveszni. Ne hagyjuk, hogy ezután 
is mások írják történelmünket! Írjuk mi, hiszen értünk hozzá!
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Fátyol Zoltán

első monológ

Különösen a szárított dátumok hatása
erős mint az összeaszalódott pasztinák
vagy gyömbérgumó illata amikor
megfeledkezik róluk a szétszórt háziasszony
aki azt se tudja hol áll a feje és nem segít
rajta napi robotban edződött stressze
sem a nagytételben fogyasztott csokoládé
nekem egyiket se lehet már ha ránézek
a férjem szívére akkor látni legjobban
milyen hatékonyak a szárított dátumok
elrakva félig nyers homokba zöldségek
közé mint az életvágy és a halálvágy is
egymás mellé szorosan akkor egyik sem
fonnyad meg használhatatlanná válva
és mikor eljön a szükség ideje már nincs
primőr a melegházakat magával vitte
a válság akkor lenyúlsz a verembe ami
számodra nem más mint egy erős papírdoboz
és előhúzod onnan a konyhapult alól mindegy
melyik akad kezedbe hisz nem ráncosodnak
mindkettő sokáig kitart talán a válság végét
is frissen érik meg bár senki sem tudja
mikor következik be… igen a férjem szíve
persze… négy évvel ezelőtt történt hogy
centrumáig jutottam ő képes volt felnézni
az égre és érdeklődve szemlélte a színes
testeket a környezetében utcákon és tömeg-
közlekedésben szerette nézni az embereket
érdekelték a töredező hajszálak a felhám
sérülései arcokon kézfejen vitaminhiányos
köröm-repedések vagy vegetatív könnyezés
mind meditációra késztették és egy alkalommal

FÁTyoL zoLTÁn (1954) költő, képzőművész. Legújabb kötete: fekete fülkék (2020).
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hazaérve a munkából azt mondta itt az ideje
hogy egy kicsi műanyag házat építsünk
mint apró játékdobozka olyan lesz ami ide-
oda rakosgatható és lakni is lehet benne majd
ezt mondta negyvenévesen halt meg nem
sokkal később ismerte ő is a szárított dátumok
erejét amely hasonlatos a megaszalódott
pasztinák vagy gyömbérgumó illatához

vonaton

akárhányszor ezen a szakaszon futott a
vonat mondja elcsukló hangon föltoluló
múltbéli történetek és gyér fények
a kupéban feje fölött éjszakai hal tátog
mélysötét égen mint egy közlemény függ
valahol a pénzügyi év zárásáról márvány-
csarnokokban aztán nem gondoltam már
hogy remek hely ez mint a kezdet kezdetén
hittem látva a tűzfalakon a festmények
másolatát kavicsdobálók csellista nő
nem emlékszem a többire már és úgy tűnt
akkor mintha az esőt egy csésze hozná
cseppenként ejtve ajándékait hanem
menekülőre fogtam összepakoltam
mindenem alig valami a nagyszatyorban
hívott és várt a jó Augustinus brother igaz
nem élt fényesen ő sem valahol egy távoli
város mocskos kültelki negyedében ahol
az idegen szubkultúrában a korom és a
tömjén egyenlővé tettek a gyapjak barátaival
és nem vágytam vissza soha egyetlen
pillanatra sem de most itthon vagyok mégis
mondta miközben zokogás rázta vállait
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Deres Kornélia

A hős diadalmas kivonulása

Kapaszkodj fel a szekeremre, édes.
Viszlek ingyen. Egyre alacsonyabban
repülnek a cápák.
Gépek. Igyekezni kell.
Húsom akaratos fémben.
Kirobbanok. Mitikus őseim biztosan büszkék,
ha lennének. Szellemes, szívós alak,
mögöttem szalad a lázadás, látom,
hát persze. Vörös a haja.

Azt mondod, kitüremkedik a szárnyam,
de az csak egy holdsarló a vállakon.
Szokj hozzá.
Mostantól mintát török. Meg csontokat.
Viszlek innen. Arra a helyre, ahol néma
bálnák
úsznak az égen. Micsoda idill.
Zeppelin-politika és a babonás,
sokfogú német arcok.

Iramlok, mint aki elveszett. This will surely destroy you.
Beszélj anyád nyelvén, mert most egy ideig még együtt utazunk.
És tudom, hogy nem bírnád ki
az osztatlan
figyelmem.

deres kornéLia (1987) költő, színháztörténész, az ELTE oktatója.
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Írásbeli feladatok
Születésnapi beszélgetés a 75 éves Márkus Béla irodalomtörténésszel

Székely Ferenc: Bükkaranyoson, BorsodAbaújZemplén megyei községben szüle
tett, amelyet 1275ben említenek először okiratokban. Meséljen a faluról, családjáról; mi 
volt az otthonról cipelt batyuban.

MÁrkus béLa: Szülőfalum egy hosszú völgyben fekszik, amelyiknek egyik 
vége a Bükk lábaihoz ér, a másik lenyúlik az Alföld sík területéig. A határában 
emelkedő – mára már, sajnos, erdő borította – földvár arról árulkodik, hogy 
lakott település volt jóval 1275 előtt is, de hogy ekkor tájt biztosan, ezt IV. Béla 
századokon át hagyományozódó emlékezete őrzi; a muhi csatából menekülve 
a mongolok először itt, a falut kettészelő, ám mostanság gyér vizű patakja táp-
lálta erdős, mocsaras részén vesztették szem elől. Szintén Aranyoson vezetett 
keresztül az üldözöttek útvonala 1596-ban, a mezőkeresztesi csata után, amikor 
a törökök voltak az üldözők, s ekkor is a bükki erdők oltalmára vágyó magya-
rokat kergették. Törököktől, mongoloktól kárpótlást kérni sosem lehetett, hitük 
szerint se vezekelhettek volna vétkeikért. Vezekelhetnének viszont, őseik bűnei 
bocsánatáért esedezhetnének – az erdélyiek! Kései penitenciát kéne róni ki rá-
juk, amiért I. Rákóczi György fejedelmük nem volt hajlandó tárgyalni Bükkara-
nyos szülöttével, falubírájával, a negyvenezer fős, Borsodra és Abaújra, Tornára 
és Gömörre kiterjedő 1631–32-es parasztfelkelés főkapitányával, Császár Péter-
rel. A falvakat kifosztó császári zsoldosok garázdálkodásai ellen fellázadó má-
sodik Dózsa Györgyünk tán azért bízott a fejedelem segítségében, mert a fele-
sége, Lorántffy Zsuzsanna a közeli falu, Ónod szülöttje volt. A segítség azonban 
elmaradt – Császár Péter sorsa: kivégzés, sőt, felnégyeltetés Kassán. Ha csak 
közömbös marad az erdélyiek fejedelme, megbocsátható, ám hogy az ő csapatai 
verték le a vezérük nélkül maradt, aranyosiakból is álló paraszthadakat, az már 
égbe kiált. A falu története később is, 1849-ben, 1919-ben, a világháborúk idején 
a hadi felvonulások, események története, bizonyosan a nagyjából tíz kilo-
méterre eső Miskolc közelsége miatt. A család története – noha nem vizsgáltam 
a családfa gyökereit – feltehetően összefügg azzal, hogy a parasztfelkelés leve-
rését követően a település jórésze elpusztult, majd „idegenekkel” telepítették 
be. Történészek szerint főleg tótokkal – a ma is szlovák nemzetiségű Bükkszent-
kereszt ott magasodik látótávolságra tőlünk, noha nem lehet belátni –, olyan 



H I T E L    74

nevekre csodálkoztam rá gyerekkoromban, mint Hora, Szendrák, Kol lárcsik, 
Spisák, Lénárt, Érsok, Botko, Kopcso, Lacso (Lecső), Brizman. Ezen a vidéken  
a Márkusok is – ezt fejtegette nekem a maga zsidó voltát hangsú lyozó szocio-
lógus, Márkus István – tót származékok; édesanyám neve, a Máté és a közvetlen 
rokonság egy része, az Ambrusok viszont erdélyi eredetűek lehettek. Ez több-
ször is felrémlett előttem! Amikor kiderült, hogy a „védjegyemnek” hitt dalo-
mat, „Az aranyosi kiskocsmában mind csak rólam beszélnek, jó híremet, rossz híremet 
eleresztik a szélnek” a nagyajtai születésű színész, Bihari József könnyezve éne-
kelte, az „aranyosit” felcserélve, nyilván, nagyajtaira. Aztán Kilyén Ilka előadá-
sában hallgattam a lemezén is szereplő aranyosi karácsonyi éneket, amit falunk 
szülötte, a Kossuth-díjas Bari Károly nem mástól, mint ángyomtól, nagybátyám 
feleségétől, Máté Imrénétől gyűjtött.

Akárhonnan eredt is, az ifjú koromban úgy 1000–1100 lelket számláló, mára 
ezerötszáz főre gyarapodó község apraját-nagyját egyvalami összetartotta:  
a szegénység, a máról holnapra élést kikényszerítő paraszti gazdálkodás – a leg-
feljebb tíz aranykoronás agyagos, köves földeken. Túlzás ugyan, de nem nagy: 
ha valakinek lovai voltak, az már a gazdagabbak közé számított. Nekünk az öt 
hold megműveléséhez mindig csak teheneink voltak, velük szántottunk, hord-
tuk a trágyát, takarítottuk be a termést, szekereztünk akár öt-hat kilométereket 
a falutól messze lévő dűlőkre. Ez az önfenntartó gazdálkodási mód a vetéstől 
az aratásig, a kukoricavetéstől a töréséig meg a fosztásáig, a szénakaszálástól  
a gyűjtésig, a szőlőkapálásig végig kísért egyetemi éveimben is. Egészen a dip-
lomaszerzésig, mivel – erre büszke voltam – szülőfalum parasztjai nem enged-
tek az erőszaknak, nem alakítottak téeszt, noha a szervezéséhez történtek fino-
mabb-durvább kísérletek. Édesanyámék mondták, hogy az agitátorok azzal 
fenyegetőztek: ha nem írnak alá, kivetetnek a gimnáziumból. De meg kellett 
élni valahogy! Édesapám nyaranta egy cséplőgép étetőjeként,1 telente pedig az 
erdőgazdaság favágójaként igyekezett egy kis jövedelemhez jutni, majd kerté-
szeti munkára szegődött. Így lett Hamvas Béla munkatársa; a filozófus-raktáros 
adta ki neki az ásót, gereblyét, hogy alapozza meg és egyengesse a szocializmus 
Leninvárosig (ma: Tiszaújváros) vezető útját. Hiába volt közel Miskolc, az ipari 
fellegváros, a villanyt csak a hatvanas évek közepén vezették be.

– Balla Zsófia mondta: „Az ember igazi otthona a gyermekkora.” Sokszor érezte, hogy 
igaza van jeles költőnknek?

– Furcsa lesz a válaszom: még ha ezt így éreztem volna, Balla Zsófia gondo-
latát akkor sem venném alapul – később kifejtem, hogy miért. Móriczét viszont 
– noha nyilván színez, sarkít – igen: „Tízéves koromig több történt velem, mint 
azóta ötven év alatt.” Még inkább a kolozsvári Szilágyi Istvánét, aki azt tartja, 
minden, ami fontos volt számára, megtörtént élete első húsz esztendejében. 
Mivel egy évig katonáskodtam, ezért pár hónap híján húsz éves koromban  
kerültem az egyetemre, s szinte napra pontosan húsz éves voltam, amikor  

1 A cséplőgépre feladott kévét elvágó és a dobba való beszórást végző személy.
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megfogtam a feleségemmé lett csoport-
társam kezét, emiatt úgy nagyjából egyet-
értek a Kő hull apadó kútba szerzőjével. 
Nagyjából, mert a Dont huszárként látni 
kényszerült Édesapám hamar ezután 
halt meg, abban az évben, amikor három 
gyermekünk (Katalin, Balázs, Ágnes) 
közül az első született. És elgondolkodtat 
az is, hogy ami a gyermekkoromat meg-
határozta, az alig jeleníthető meg a velem 
történtek nyomán, annál inkább a má-
soktól kapott viselkedési minták, karak-
tert formáló családi regulák, szándékok 
és érzelmek alapján. Azt például, hogy 
az általános iskola kijárásáig kétlaki éle-
tet éltem, a nap nagy részében „otthon”, 
a szülői házban, aztán „otthon”, a nagy-
nénémnél – magától értetődőnek tartot-
tam. Egyetértettem azzal, hogy ne ma-
radjon magára az „ősi” családi fészekben, 
mi több, vigyázójának, segítőjének hittem magam. És mert tőle jártam iskolába, 
a nyolc, illetve öt évvel idősebb testvéreim sem lehettek igazi játszótársaim.  
Visszarévedve úgy hiszem, el voltam magamnak. Nyáron a rám rótt feladatot, 
a tehenek legeltetését úgy végeztem, ahogy Édesapám megkövetelte: a Bükk 
falunkig lenyúló erdőrészeibe hajtottam őket. A velem korú gyerekek, persze  
a legelőn legeltettek, közben fociztak, játszottak a Vőgytetőn – ennek máig rá-
csodálkozom a nevére, pedig csak egy dombot jelöl, amelyiknek mindkét oldalán 
völgy húzódik. A falu többi dombjának is „part” volt a neve. Rendszerint velem 
volt egy könyv is; jól nevelt marháink voltak, nem kúpászok, akik csörtettek 
volna a kukoricásokhoz, nyugodtan lehetett olvasni a közelükben. Az olvasás 
szüneteiben szarvasbogarakat engedtem egymásnak, hadd párbajozzanak!

– Mi volt az otthoni szórakozás?
– Otthon a gombfoci volt a szórakozásom, mindig én nyertem – magam ellen 

játszottam. S magam fejtettem a Pajtás és a Füles keresztrejtvényeit, miután ötö-
dikes koromban könyvet nyertem egy – Kondics tanító bácsi támogatásával 
készült – megfejtéssel. Aztán a sakk, ami máig elkísért; kamaszkoromtól, míg 
Aranyoson laktunk, minden évben én voltam a falu bajnoka (öt-hat induló le-
hetett, egy vizes kancsó volt a jutalom). Felnőtt koromban a Hajdú-Bihar megyei 
csapatbajnokságban a Debreceni Betűnek egy ideig én voltam az első táblása.

– Mire emlékszik még gyermekéveiből?
– Az erdőgazdaság csemetés kertjében kapáltunk, saraboltunk, aztán közép-

iskolás koromban az állami gazdaság gyümölcsösében szedtük az almát, raktuk 
ládákban teherautókra, s szállítottuk a nyékládházi vasútállomásra. Másként is 

Fotó: Czimbal Gyula
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tanítómester volt a munka! Édesapám sokszor mondta: beszélhet ki-ki magáról, 
amit akar, dicsekedhet, az udvara, a földje, a rétje úgyis elárulja, hány pénzt ér. 
Szégyelltem is, hogy én hányat érek, amikor aratáskor láttam (a gabona csonkja, 
sajnos, láttatta), milyen rendet vágtam a marokszedő Édesanyám előtt. Ugyan-
így szénakaszálás után, forgatáskor. De sorolhatnám még, hogy mi mindenre 
vett rá s tanított a paraszti élet. Ahogy visszatekintek, nem látom engedetlen-
nek, szófogadatlannak vagy csínytevőnek magamat. Kötelességtudó lehettem, 
a szüleim adta feladatokat teljesítő, aki elfogadta azt, ami a családjának adatott 
– s hogy ennyi adatott… Később, egyetemista koromban jobbára azért irigyel-
tem csoporttársaimat, kollégista barátaimat, hogy vakáció idején azt csinálhat-
nak, amit akarnak, azon viszont álmélkodtam, hogy képesek kifeküdni a napra, 
süttetni magukat?… Nekem a szőlő, a szántóföld, a rét volt a turbó szoláriumom, 
amit kapával, ekével vagy kaszával „kapcsoltam be”.

– A középiskolát Mezőkövesden járta ki, mondjon néhány szót az ottani évekről,  
a hely szelleméről.

– Kövesd a rajta kívül még két településből (Szentistván, Tard) álló Matyóföld 
„fővárosa”, amelynek a szocializmus idején Szent Lászlóról I. László nevére 
keresztelt gimnáziumába azzal a reménnyel küldtek szüleim, hogy tán még orvos 
is lehet belőlem (ezért választottam a latint második nyelvként)… A város bizo-
nyos részei semmiben sem különböztek a szülőfalumétól, ugyanolyan szegé-
nyes, néhol zsúptetős házak, szűk porták, az otthoniakhoz képest szűk, kanyar-
gós utcák, közök voltak. Sikertelen udvarlásaimkor figyelni kellett: valamelyik 

Fotó: Czimbal Gyula
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sarkon nem ólálkodnak-e a matyó legények, akikről úgy hírlett, nem szívlelik, 
ha idegen jár a helybéli lányok után. A híresztelések nem voltak alaptalanok: 
az egyik kollégista társunkat meg is késelték. A hely hírnevét a Zsóry-fürdőn 
túl a népművészet, a matyó hímzés, a matyó babák emelték. Mátyás király 
kultusza is eleven volt, de azt például, hogy a kövesdi summások milyen szor-
gosak és becsületesek voltak, már egyetemistaként a Puszták népéből tudtam 
meg. A tardi helyzetet, Szabó Zoltán szociográfiáját sem ismertük, és nem biztos, 
hogy a szerző emigráns volta miatt. Mert a gimnázium egyáltalán nem erőltette 
– a KISZ révén sem – szocialistává nemesedésünket. Bizonyosan azért sem, mert 
tanáraink többsége hajlott korú volt, a szaktárgyával törődött, tagja volt a me-
gyei szakfelügyelők testületének. Latin és ének tanárunk, aki más osztályokban 
matematikát és történelmet is tanított, Lukács Gáspár például, a két világháború 
között a Katholikus Szemlébe írt, illetve a Diárium hosszú évekig rendszeresen 
közölte a kritikáit – az erdélyi irodalomról is. A kollégiumi élet menetét eleve 
megszabta, hogy a gimnáziummal egy épületben zajlott, s hogy évtizedes ha-
gyományokat követve a megye legtávolabbi falvaiból is voltak diáktársak. Mi 
hozta őket ide? A szegénység. Amit a maga idejében szégyellt az ember, utóbb 
viszont mintha dicsekedne vele, pedig csak érzékeltetni próbálja a ma „három 
millió nélkülözővel” példálózóknak, hogy tapasztalt egy s mást arról, milyen  
a nyomorúság. Két eset a szemléltetésére: elsős koromban csomagot kaptam 
otthonról, szilvalekváros süteménnyel, amivel szégyelltem a társaimat meg-
kínálni, úgyhogy megpenészedett. Később kiderült, hogy egy bükkzsérci cim-
bora ugyanígy járt. Ezt követően, ha csomagot kapott valaki, rögtön szét  osz-
tottuk. Még személyesebb eset: másodikos koromban ősszel bérmálkoztam. 
Édesanyám igyekezett olyan keresztszülőket választani, akiktől remélte, hogy 
egy téli kabátra való pénzt kapok. Kevesebbet tudtak adni, csak egy ballon-
kabátra telt belőle – abban teleltem ki.

– 1965–1970 között elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemet. Való
ban a magyar nyelvterület egyik legjobb egyeteméről van szó, ahol híresneves tanárok 
oktattak? Ön mit kapott ettől az ősi sckholától?

– Először is: barátokat. Csoporttársaim közül a Feleségemen túl csak Ab-
lonczy Lászlót, a Nemzeti Színház volt igazgatóját és Pálffy G. Istvánt, a Magyar 
Televízió sok műsort megjárt-vezetett munkatársát említem. Akikkel a kollégi-
umban nyolcan egy szobában laktunk, azokkal is szoros, többükkel a diplomán 
túl nyúló kapcsolat alakult ki. S akik előttünk végeztek, de hamar barátjukká 
fogadtak; Görömbei András, Imre László jeles-neves irodalomtörténészekké 
emelkedtek. Neveket sorolhatok még, azokét, akik tanáraim voltak az egyete-
men, aztán, amikor a folyóirathoz, az Alföldhöz kerültem, a kollégájuk lettem. 
Kovács Kálmánnal, első főszerkesztőmmel kezdhetném, aztán Juhász Bélával, 
a másodikkal folytatnám (akivel egészen a rendszerváltásig együtt „vittük” a la-
pot). De nem maradhat ki az embernek is nagyszerű Fülöp László, s az időnként 
„be-bedolgozó” Julow Viktor, aztán a Szabolcsi Miklóssal az első strukturalista 
verselemző könyvek egyikét szerző, a diákok körében „rettegett” hírű Szuromi 
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Lajos, továbbá a Szegedről Barta János helyére hívott professzor, később a leg-
szűkebb baráti társaságunkat vállaló Tamás Attila sem. Vagy Dante legavatottabb 
tudósa, Apáczai Csere János (és a barokk stílus) monográfusa, Bán Imre, akivel 
– nyugdíjas korában – szerettem volna felidéztetni bükkaranyosi emlékeit, mert-
hogy ott volt az esküvője, annak a református papnak a lányát vette el, akinél 
nagynéném, Nénnye is szolgált. Utoljára hagytam Barta Jánost, a legnagyobb te-
kintélyű tudóst, a „kicsi, mérges öregúrnak” látszót, aki a Mikszáth realizmusát 
kiemelő Király Istvánnal éppúgy vitába mert szállni, mint esztétikai kér  dé sek-
ben Lukács Györggyel. Talán mi voltunk az utolsó évfolyam, akiket nyugdí-
jazása előtt még tanított. Különösen feledhetetlenek olyan speciális kollégiumai, 
ahol Justh Zsigmond és Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán és a Cholnoky-testvérek 
műveit elemezte, vagy egy fél éven át Ibsen drámáit, a Rosmersholmot állítva 
előtérbe. Történt mindez akkor, amikor hivatalosan még szigorlati tételünk kel-
lett volna, hogy legyen Zalka Máté, Karikás Frigyes, Illés Béla munkássága, s ami-
kor senki se mondhatta el az ország irodalomprofesszorai közül, amivel di-
csekedhetett volna, ha dicsekvő típus, hogy iskolát neveztek el róla. Egy „pesti” 
irodalomtörténész (Csűrös Miklós) így jellemezte a Barta-iskolát: „A legjobb 
értelemben vett szellemi öntörvényűséget, kutatói eltökéltséget példázza, a divat-
jelenségektől való olyan függetlenedést, mely nem a mindenkori új elméletek, 
közelítési módok negligálásában nyilatkozik meg, hanem elemző kritikájukban 
s a bevált régebbi szemléletformával és metodikával való szembesítésükben, 
részleges integrációjukban”.

Az egyetem ezt az irodalomszemléletet, művészetfelfogást ültette el ben-
nünk, s ezt követve „működünk” – fel is róják sokan – máig. A megyei újságnál 
(Hajdúbihari Napló), ahová ötödév közepén kerültem, a színház- és filmkriti-
káknak is efféleképpen igyekeztem alapot rakni, de a glosszák, vidéki riportok 
írásakor is az „életesség”, a tárgyszerűség volt az irány- és mértékadóm. E tekin-
tetben nem tudott rontani rajtam a MÚOSZ kétéves újságíró iskolája sem, mert 
az előadásokat – az esztétika szakosítót választottam – nem járta át a marxizmus-
leninizmus szelleme, zenetörténész tanárunknak köszönhetően.

– 1974től 1993ig dolgozott az Alföld folyóiratnál, különböző beosztásokban. Mi
lyen volt az arcéle akkor és milyen most, mennyire lehetett „begyömöszölni” a határon 
túli magyar irodalmat az Aczélféle kultúrstratégia idején?

– Három évig olvasószerkesztő voltam, a közöletlen kéziratokat is olvasó,  
a számokat nyomdába előkészítő, aztán, ’78-tól ’90-ig főszerkesztő-helyettes, a rend-
szerváltást követő három évben pedig főszerkesztő. Engedelmével itt válaszolnék 
két, írásban feltett, díjaimmal kapcsolatos kérdésére. 1991-ben úgy kaptam Soros-
ösztöndíjat, hogy az Írószövetség éttermében odaintett magához az (akkor még) 
egy asztalnál ülő Csoóri Sándor és Mészöly Miklós, az alapítvány kuratóriumá-
nak tagjai, kérdezve, elfogadnám-e a díjat. Aligha kérdeztem vissza, hogy „miért 
ne?”, megköszönni viszont megköszöntem, hogy rám (is) gondoltak. A hivatalos 
közlemény egyébként azt tudatta, hogy hárman (Villányi László, Jenei László  
és én) a „szellemi műhelyek megteremtéséért végzett többéves munkájukért” 
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kapják a havi tizenkétezer forintos ösztöndíjat. A hat évvel későbbi Petőfi Sándor 
Sajtószabadság-díjra sem kellett pályáznom, ezt a kitüntetést úgy könyveltem el, 
mint aki mégiscsak tett valamit a (sajtó)szabadságért, például azzal, hogy az MDF 
(amelynek alapító tagja voltam, debreceni s megyei szervezetének tüsténkedője, 
majd az országos etikai bizottság tagja) vezetői között Csoóritól Für Lajoson, Kiss 
Gy. Csabán át Lezsák Sándorig és Csurka Istvánig, nem beszélve Csengey Dénes-
ről, nemigen akadt olyan ember, aki nem lett volna a folyóirat szerzője.

Az Alföld irodalmi és művelődési lap volt, s mindjárt, mikor eljöttem onnan, 
az utóbbi jelzőt átváltotta: művészeti lett. Váltott a tekintetben is, hogy már 
nem próbált egyensúlyozni a különböző szemléletű, stílusú alkotások között, 
mint korábban, amikor éppúgy közölte Németh László Harc a jólét ellen című, 
sokáig kiadatlan drámáját, mint az ugyancsak a hagyatékban hagyott Széna
boglyát Kassák Lajostól. A ’93 utáni, hosszú periódusról röviden, példálózva: 
mind zamatát, mind formáját tekintve olyan almát kínált, ami messze esett  
a Barta-iskola fájától.

A „gyömöszölést” illetően visszakanyarodok Balla Zsófia szavaihoz, azok-
hoz azonban, amelyek mintha egy elkoptatott lemezen recsegtek volna az Élet 
és Irodalom tavaly karácsonyi számában. Azt találta itt állítani, hogy a népiek 
számára az erdélyi irodalom nagyon fontos volt ugyan, eleinte azonban „kissé 
diktátumformában”. Hogy a másik táborban, az „urbániusok” körében hallott 
tudományos ismeretei szerint mikor volt ez az „eleinte”, nem derül ki, az azonban 
igen, hogy ki volt a diktátor, bár az megint nem, hogy meddig trónolt. „Amikor 
még Czine Mihály járt Erdélybe – így Balla –, ő választotta ki, hogy ez igen, az 
nem, ezt bemutatjuk Magyarországon, azt nem. Sütő András, Kányádi Sándor 
igen, Székely János, Bálint Tibor, Méliusz József, Bajor Andor alig vagy sehogy. 
Csak az, ami népi”. Tudatlanságra valló és bántó ez a határozottság. Egyrészt 
nincs tisztában azzal, hogyan ítélte meg s el a politika a „népieket”, hátráltatta 
jelesül Czine szakmai előrehaladását – a vádló, hiába, ajánlott olvasmányként 
forgathatná a Kiss Ferenc-emlékkönyvet, Végh Károly Czine Mihályról írott 
könyvét, főleg pedig Görömbei András–Bertha Zoltán szerzőpáros 1983-as kö-
tetét, A hetvenes évek romániai magyar irodalmáról. Ha fölöslegesnek tartaná rájuk 
pazarolni az idejét, elég lenne az utóbbi kötethez tartozó válogatott bibliográ-
fiában népies módon szemelgetni, hogy marok számra találjon, például a nép-
szerűségben „eleinte” Sütővel vetekedő Bálint Tiborról vagy Kocsis Istvánról 
szóló dolgozatokat. A diktátumozás bántó vetülete: megnevezetlenül is úgy 
tüntet fel műhelyeket (például az Ilia Mihály vezette Tiszatájat) és megszállott 
irodalmárokat (például a magának diktáló, így „diktátumformában” izgő-mozgó 
Szakolczay Lajost, Csapody Miklóst, Bertha Zoltánt, Elek Tibort), mintha Czine 
bábként mozgat(hat)ta volna őket. Mintha a határon túli irodalmainkat szem-
revételező gárda az ő köpenye alól bújt volna elő. Én magam egyébként kész-
séggel, sőt büszkén elismerném, ha onnan bújtam volna ki, mint ahogy nem-
egyszer, éneklés közben vagy után, a hóna alól – hisz, ahogy egy dedikációja 
tanúsítja, „már-már testvéri szeretettel” ragaszkodtunk egymáshoz.
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Oda kerülésem idején az Alföld különben az Illyés Gyula rajzolta „ötágú síp”-
ból hármat szinte magától értetődően szólaltatott meg. A főszerkesztő, Kovács 
Kálmán Újvidéken volt vendégtanár, Görömbei András belső munkatárs Po-
zsonyban (is) kutatott aspiránsként, az erdélyi irodalom iránti érdeklődést pe dig 
– már az ötvenes években! – főként az a Tóth Béla tartotta ébren, aki Székely-
udvarhelyen Kányádi Sándor magyartanára volt. Furcsállható ugyan, de a kül-
honi magyar szerzők „közleményein” elvétve, ha megakadt a pártközponti, 
minisztériumi vagy tájékoztatási hivatali éber figyelők szeme – írásbeli fegyelmit 
például, többed magammal, nem miattuk, hanem Csalogh Zsolt és Tóth Erzsé-
bet írásainak közlése miatt kaptam, miután nekünk támadt a Népszabadság is.

– Szerkesztői és tanári pályája során sok olyan emberrel találkozott, akik a magyar 
irodalom és társadalom hírességei közé tartoznak. Kire büszke?

– Találkozás helyett inkább kapcsolatba kerülésről beszélnék, hisz – mondjuk 
– Castel Gandolfóban a római Hungarológiai Kongresszus résztvevőjeként „ta-
lálkoztam” II. János Pál pápával is, Orbán Viktorral pedig friss Széchenyi-díjas-
ként egy asztalnál vacsorázhattam, s aztán is beszélgethettünk. Híressé lett 
barátaimmal való kapcsolataimról már ejtettem szót, de szégyellném, ha elfe-
lejteném megemlíteni, túl a tiszteleten mennyire hozzám közel állónak éreztem 
és tartottam (itt igazából jelen időben kellene fogalmaznom) monográfiáim 
„hőseit”, a szlovákiai Gál Sándort és Dobos Lászlót, a „hazai” Ágh Istvánt, a zi-
lahi-jajdoni Szilágyi Istvánt, vagy akiknek a műveiről többször írtam, Csoóri 
Sándort, Páskándi Gézát. A sor Ács Alajossal folytatódhatna, a szatmárnémeti 
színész direktorral, akinek a Bujorului utcai házába úgy jártunk, mintha haza 
mennénk. Csak így egy másik volt színi igazgatóhoz, Sylvester Lajoshoz: ő ka-
lauzolt Sepsiszentgyörgytől Zágonon, Csernátonon át egészen Uzvölgyéig,  
a Kárpátok bokájáig. „Sapsiban” Farkas Árpádékhoz, Kolozsvárott Horváth 
Aranyékhoz sem csengethettünk úgy be, hogy ne tárt karokkal vártak volna. 
De Kányádi Sándor és Szilágyi István sem az ajtóra mutatott, miután bekopog-
tattunk hozzájuk… Marosvásárhelyt az ablakon kellett zörgetnünk, ha Sütő 
Andrásékhoz mentünk, akár futó látogatásra, akár Sikaszóra tartva, ahol egy 
hetet vendégeskedhettünk náluk (2002 augusztusában – szerk. megj.), bejárva 
a Varságot. Innen-onnan másokat is illenék még említenem: a „távkapcsolatos” 
Bölöni Domokost, Gálfalvi Györgyéket, Hadnagy Gézáékat például. Feleségem-
mel együtt sokuknak, főként persze debreceni autós barátainknak köszönhet-
jük, hogy alig-alig van nem Erdély, de Románia magyarok lakta részein olyan 
vidék, történelmi-irodalmi nevezetességű hely, ahol ne fordultunk volna meg, 
a szívünkhöz legközelebb eső Gyimesektől hazafelé tartva Kalotaszegig vagy 
észak felé araszolva a máramarosi hegyekig. Dicsekvésnek hathat, de egy ország 
van még, amelyen ennyiszer keresztül-kasul jártunk: Franciaország. Leróhatat-
lan hála az Ablonczy házaspárnak, hogy több, mint tizenöt éven át minden 
nyárból úgy kéthétnyi időt velük tölthettünk ott. Volt, ahová – Párizson kívül – 
többször is visszatérve, mint például Kuncz Aladár fogságának vidékére, 
Bretagne-ba. Ablonczyné, A. Szabó Magda, a párizsi Magyar Intézet igazgató-
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helyettese úgy szervezte az utakat, hogy minden, magyar szempontból neve-
zetes helyet felkeressünk – persze az olyan borvidékeket sem hagyva ki, mint 
Burgundia, Bordeaux, Provence vagy Korzika. Jártunk, autójával (egyedül csak 
Ő tudott vezetni) a baszkföldön, aztán a katalánok között is – láthattuk a nem-
zetiségi öntudat és bátorság jeleit.

– Felsorolna néhányat az elmúlt fél évszázad legjobb magyar könyvei közül, amelyek
ről beszélni fognak a következő évszázadban is?

– Kányádi szabadkozása jut eszembe: az, hogy költő volt-e, lehet, csak száz 
év múlva mondják meg. Találgatni, jósolni én sem szeretnék, pedig az ő költé-
szetét maradandó érvényűnek tartom. Maradjunk annyiban, hogy a listámra 
legalább kéttucatnyi olyan név kerülhetne, amelyet a jövő század figyelmébe 
ajánlanék. Köztük – ha már előzetesen, „írásbelileg” a Csipkerózsika-vita és a De-
mény Péterrel való szóváltásom említette –: Sütőét is, természetesen. Ami a vitát 
illeti, kérdésére, hogy mi volt a szellemi hozadéka, rövid a válaszom: talán az 
utolsó olyan eszmecsere volt, amelyik egyszerre tudott esztétikai, poétikai és 
ideológiai, nemzetiségpolitikai lenni, ha úgy tetszik, ontológiai, de ismeretel-
méleti is. Deménnyel abbahagytam az Élet és Irodalomban kezdett polémiát, mert 
miután a nekem címzett levelében (2019. márc. 22.) egy szóval sem tagadta, azaz 
elismerte, hogy meghamisította Székely János Vidám tudomány című versét (csak 
hogy Sütőn elverhesse a port), úgy gondoltam, ha egy pénz, okirat vagy kézirat 
hamisítóval találkozik az ember, cselekedjék Illyés Gyula tanácsa szerint: ha-
joljon meg előtte – hogy ne lássa. Lehet, rosszul gondoltam, s a leleplezésén túl 
el kellett volna érnem, hogy fejtse ki, legalább a kortársi irodalom összefüg-
géseibe helyezve, amit Sütő drámáiról állít. Nevezetesen, hogy „valamikor fon-
tosak voltak”, „a diktatúra azonban megszűnt, és valahogy kiment alóluk, ami 
tartotta őket”. Miközben lelkendeznem illett volna, hogy Románia elűzte a dik-
tatúra sötét árnyait, s Erdély fölé most és immár mindörökké a demokrácia ege 
borul, feltehettem volna a kérdést: vajon mi tartja, tartja-e valami a hitvitázó 
Csillag a máglyán rokon darabjait, Székely Jánostól a Caligula helytartóját, Páskándi 
Gézának a Vendégségét, vagy Illyés Gyula Tisztákját.

– Milyen díjat kapott eddig?
– Kölcsey-díj (1995), József Attila-díj (1997), Tamási Áron-díj (2007), Hídverő-

díj (2008), Széchenyi-díj (2015).
– Befejezésül, kérem mondjon néhány szót családjáról, hétköznapjairól.
– Említettem, hogy három gyermekünk van, a két nagyobb (f)elhúzódott 

Pestre, a magyar szakos diplomás lányunk televíziós szerkesztő, a fiunk – aki 
már örökölt valamit tőlünk: Erdély szeretetét – régészeti ásatások szervezője,  
a „legkisebb”, angol szakos tanárként külföldi televíziós csatornák filmjeinek 
fordítója. Van két, ritkán látott unokánk: Málna Róza és Csongor. A feleségem 
Cs. Nagy Ibolya, középiskolás korában az Ifjúsági Rádió „Így írunk mi” pályá-
zatának nyertese volt, novellája Ördögh Szilveszter, Wehner Tibor, Döbrentey 
Ildikó, Spiró György és mások írásaival együtt megjelent a Ne féltsétek őket! című 
antológiában. A diploma után hivatalosan (azaz a „háztartásbeli” munkája  



H I T E L    82

székeLy Ferenc (1951) néprajzi író, helytörténész, szerkesztő (Erdőszentgyörgyi Figyelő). Jelenleg 
nyugdíjas, írásait, interjúit több erdélyi lap (Hargita Népe, Háromszék, Népújság) szokta közölni.

mellett) a megyei lap kulturális rovatánál, majd a Csokonai Kiadóban, illetve  
a Kossuth Lajos Tudományegyetem kiadójában dolgozott. Az 1944 után először 
megjelent Szabó Dezső-regény, Az elsodort falu felelős szerkesztője volt, gondoz-
ta a Kányádi Sándor, illetve Szilágyi István munkásságáról szóló tanulmány-
köteteket, nem utolsósorban, 1993 és 2006 között – az erdélyi kiadók dicsőségére 
vallóan – Sütő négy könyvét is (Szemet szóért, Heródes napjai, Erdélyi változatlan
ságok, Létvégi hajrában). Kritikakötetei jelentek meg és az utóbbi években két, az 
enyémhez hasonlóan az erdélyi folyóiratokban visszhangtalan maradt mono-
gráfiája – Farkas Árpádról és Király Lászlóról. Habár József Attila-díjas, az évek 
haladtával úgy érzem, több elismerést érdemelt volna, s elhappoltam előle egy-
két jutalmat, díjat. Hétköznapjaink? Mindig van feladat – írásbeli. Csak előtte 
olvasni kell, amit amúgy is szeretünk.

(2020)
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Tófalvi Zoltán

A „megöngyilkolt”
Nyolcvanéves lenne Visky Árpád

2. rész

A Visky-per

Letartóztatásának története a köztudatban folklorizálódott. A perirat egészen más 
nevű nyomozótiszteket említ, mint ahogyan az a felesége, Buksa Zita és a család 
emlékezetében megőrződött. 1981-ben elvált ugyan a feleségétől, de a két szülő 
és a két gyerek továbbra is együtt élt, együtt sétált. Ez is hozzátartozott Visky 
Árpád bonyolult életéhez.

1983. január 5-től folyamatosan zaklatták. Azalatt az idő alatt volt viszonylag 
„szabad”, amikor befeküdt a dr. Szabó Zoltán által vezetett sepsiszentgyörgyi 
pszichiátriai osztályra.

1983. február 23-án este bezárkózott a gyerekeihez.
– Senkinek nem vagyok itthon! – mondta a feleségének.
Éjjel tizenegy órakor döngettek az ajtón. Egyre vadabbul és egyre türelmet-

lenebbül. Visky Árpád már öltözött is. Minderre így emlékszik a felesége:
Ajtót kellett nyitnom, mert annyira dörömböltek. Árpi teljesen józan volt.  

A szekusok civilben voltak. Azonnal láttam, hogy ismerik Árpit. Velem kedé-
lyesen próbáltak diskurálni:

– Milyen szép családjuk van! A két kislány egyenesen ennivaló!
A lépcsőház fordulójánál Árpi hirtelen megfordult:
– Mutatkozzon be a feleségemnek! – szólt rá a különítmény vezetőjére. Majd 

meg sem várva a választ:
– Cerghizan ezredes a szekutól! Papír nélkül visz el! Bármi történik velem, 

tudd, hogy ő vitt el. Jegyezd meg, hogy hány óra van!
– Két óra múlva visszahozzuk! – mondta kényszeredetten az ezredes.
Mintha egy zuhanó lifttel a mélybe hulltam volna. A máskor zajos lépcsőház 

olyan kihalt volt, hogy azt lehetett hinni: a lakók más bolygóra költöztek.
A börtönből való szabadulása után elmondta: a tömbház sarkánál már várt 

rájuk egy fehér autó. Igen: nem fekete, hanem fehér autó, hogy ne legyen feltűnő. 

Tófalvi ZolTán (1944) történész, író, újságíró. Utóbbi kötete: A kereszt erdélyi mártírjai. Az áldo-
zatok vére az égre kiált. A Szoboszlai-csoport pere (2019).
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Azonnal bilincset kattintottak Árpi csuklójára. Sespiszentgyörgyről még aznap 
éjjel Bukarestbe, a Rahova utcai börtönbe szállították. A szocialista Romániában 
bevett szokás volt, hogy a politikai gyanúsítottakat letartóztatási parancs nélkül 
vették őrizetbe. A letartóztatási parancsot és jegyzőkönyvet utólag állították ki. 
Visky Árpád esetében is a nyomozás megkezdésének jegyző könyve alatt az 
1983. február 23-ai dátum olvasható: „Gordan Vasile alezredes, a Szekuritáté 
nyomozó tisztje, elemezve a rendelkezésünkre álló adatokat, kiderül, hogy 
1965–1982 között, különösképpen az utolsó esztendőben, nevezett Visky Árpád, 
a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház művésze nyilvánosan és ellensé-
gesen beszélt hazánk szocialista rendszeréről, rágalmazta a párt és az állam 
nemzetiségi politikáját, zavargásokra uszított, viszályt próbált kelteni a magyar 
és a román nemzetiség között, ugyanakkor dicsőítette a második világháború 
idejének magyar fasiszta vezetőjét. Ez a tette a büntető törvénykönyv 166. sza-
kasza, 1. és 2. bekezdése előírásaiba illeszkedik, a büntető jogi perrendtartás 
228. szakasza, 2. bekezdése alapján.

„ELRENDELEM
A büntető törvénykönyv 166. szakasza, 1. és 2. bekezdése alapján a nyomozás 

megkezdését Visky Árpád ellen – 1940. július 8-án született Székelyvécke köz-
ségben, Maros megyében, Zoltán és Erzsébet fia, magyar nemzetiségű román 
ál lampolgár, a marosvásárhelyi Színművészeti Intézet végzettje, jelenleg a Sepsi-
szentgyörgyi Állami Magyar Színház művésze, nem párttag, büntetlen előéletű, 
elvált, három kiskorú gyermeke van, lakhelye: Sepsiszentgyörgy, Egészség sétány, 
2. szám, 15. számú lakótömb, B. Lépcsőház, II. emelet, 11. lakás, Kovászna megye.

Nyomozóhatóság.
P. H. (Pecsét helye)
Gordan Valer alezredes, sk.”
Ugyancsak 1983. február 23-án állították ki az előzetes letartóztatási paran-

csot. A vád: 1982-ben nyilvánosan többször tett ellenséges kijelentéseket Romá-
nia szocialista rendszere ellen, rágalmazta pártunk nemzetiségi politikáját, 
zavargásokra buzdított, a magyar nemzetiséget a román nemzet elleni gyűlö-
letre próbálta uszítani, ugyanakkor dicsőítette a fasizmust. Az ilyen bűncselek-
ményt 5-tól 15 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtják.

„Elrendelem nevezett Visky Árpád 24 órára szóló letartóztatását, 1983. feb-
ruár 25, 5 óra 30 perces kezdettel. Gordan Valer alezredes”15

Visky Árpád ügye a magyar nemzetiségű politikai foglyok körében hírhedt 
Ștefănescu Mihai ezredes, katonai ügyész kezébe került. Buzás László A Szeku-
ritáté karmai között című kötetében többször is említi mint gyakori rémálmai 
egyik kiváltóját. A magyar politikai foglyok kínzására, lelki megroppantására 
„szakosította” magát: „Bejött Ștefănescu ügyész, leült az egyik asztalhoz és 
elkezdett egy dossziét forgatni, tanulmányozni. Második alkalom volt, hogy 
láttam ezt az embert. Első találkozásunknál feltűnt, hogy Ștefănescu meglepően 

15 CNSAS. P164/1. 1-2.
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elegáns és pedáns volt! Sötétkék egyenruhában volt, a sötétkék nyakken dője 
szépen simult a tiszta fehér ingére. Az ing gallérja hibátlanul állt. A tiszti rangja 
a zakóján fehér színű volt, piros zsinórdíszítéssel. Azért tudom ennyire ezeket, 
mert meglepett az egész ember megjelenése és viselkedése. […] Kis idő múlva 
felnézett a dossziéból, s azt mondta nekem, hogy írjam le újból mindazt, aho-
gyan elképzelem a jövőmet a jelenlegi román társadalomban, valamint azt is, 
hogy megbántam-e, amit tettem. Nekifogtam írni, és ha jól emlékszem, írtam 
vagy két oldalt. Lényege a leírtaknak ugyanaz volt, mint amit már azelőtt is 
leírtam, hogy amit tettem, nincs miért megbánnom, és ezután is becsületesen 
fogok élni és dolgozni. Majd a nyilatkozatomat aláírtam. […] Ștefănescu katonai 
ügyész ekkor állította ki az első letartóztatási parancsot, amely a négy kerek 
börtönév kezdetét jelentette számomra.”16 Ștefănescu Mihai katonai ügyész nem 
fizikai, hanem lelki brutalitásáról volt híres. Százszor is leíratta ugyanazt a vallo-
mást, valósággal kéjelgett, amikor összeroppani látta a padlóhoz szegezett széken 
ülő politikai foglyot. „Kedvenc” időtöltése volt az éjszakai vallatás. Az értelmisé-
gieket tartotta az ország legveszedelmesebb ellenségeinek.

A romániai börtönvilág abszurditását bizonyítja, hogy Visky Árpád a hiva-
talos dokumentumok szerint még nincs is letartóztatva, de Ștefănescu Mihai 
katonai ügyész parancsára Gordan Valer ezrdes 1983. február 25-én már meg-
íratja vele az első, pszichikai terrorral kicsikart nyilatkozatot: „Igaz, hogy 1965-ben, 
amikor színész voltam a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színháznál – Ko vász-
na megye –, figyelmeztetett a Kovászna megyei, illetve a Brassó megyei Sze ku-
ritáté (akkor még Maros Magyar Autonóm, illetve Brassó Tartomány volt! – T. Z.), 
hogy amikor Dicsőszentmártonból a turnéról tértünk vissza, bizonyos körül-
mények között – ital hatására – az autóbuszon kollegáimmal együtt magyar na-
cionalista dalokat énekeltem. Nem emlékszem, hogy akkor milyen tettek elkö-
vetésével vádoltak, de az igaz, hogy a Szekuritáté szervei előtt megígértem:  
a jövőben megváltoztatom a magatartásomat, s hazánk rendszere ellen nem 
lesznek negatív megnyilvánulásaim. Amikor átszerződtem a marosvásárhelyi 
színházhoz (1965-ben – T. Z.), emlékszem, hogy a régi színház központi épüle-
tében lévő büfében nyilvánosan sértő kifejezéseket kiáltottam egyes helyi párt-
vezetők ellen, s kifejeztem abbeli óhajomat, hogy augusztus 23-án vagy május 
1-jén felmegyek a dísztribünre, és ott a sokaságnak elmondom a rendszerrel 
kapcsolatos bizonyos elégedetlenségeimet, de a milicisták megállítottak. Eze-
kért a tetteimért újból a marosvásárhelyi Szekuritátéra hívattak, és ismételten 
figyelmeztettek. Visszatérve Sepsiszentgyörgyre (1975-ben – T. Z.), egy ideig jól 
viselkedtem, 1982-ben azonban újra ellenséges megnyilvánulásaim voltak. 1982 
áprilisában a Szemerja negyedben egy élelmiszerüzletnél nagyon sokan voltak. 
Rövid időre elhagytam a sort, betértem egy közeli kocsmába, ahol italt fo-
gyasztottam és egy liter bort vásároltam. Azzal visszatértem a sorba. Elisme- 
rem, hogy akkor rendkívül súlyos, a román állam belpolitikája ellen irányuló 

16 Buzás László: A Szekuritáté karmai között. Csíkszereda, 2004, Státus Kiadó, 28–29.
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megnyilvánulásom volt, az állítva: »Romániában egyetlen dolog, amiért nem 
kell sorba állni, az ital!« Látván, hogy a nagy számban sorba álló személyek 
sehogyan sem reagáltak az én állításomra, megkérdeztem őket: »Miért álltok 
így, miért nem ordítotok?« Ezen állításom után hozzám lépett Dobos Imre szí-
nész és Bíró Béla újságíró, karonfogtak és elvittek arról a helyről, hogy ne kia-
báljak hasonlókat. Akik sorba álltak a húsért, az állításommal kapcsolatosan 
sem milyen magatartást nem tanúsítottak. 1983 januárjáig az állambiztonsági 
szervek sem hívtak, hogy beszámoljak a történtekről. A Kovászna megyei 
Szekuritáté és a megyei ügyészség kivizsgálást folytatott ellenem. Azzal gya-
núsítottak, hogy 1982. december 30-án 14 és 18 óra között – miközben a sepsi-
szentgyörgyi színház kávézójában voltam –, több személy jelenlétében ellensé-
ges kijelentéseket tettem és dicsőítettem Horthy Miklós személyét. Az akkori 
kijelentéseimről nem tudok semmit pontosanítani, mert nagyon részeg voltam, 
azok közül, akik hallották, s akiket tanúként kihallgattak, Veress Károlyon kí-
vül senki nem mondta el, hogy mit nyilatkozott. 1983. január 4-ig vagy 5-ig nem 
hívattak a Sze kuritátéra, semmit sem tudtam a büfében 1982. december 30-án 
elhangzott állításaimról, s arról sem, hogy egyáltalán ott voltam. Lehetséges, 
hogy részeg állapotomban ellenséges dolgokat állítottam, úgy, ahogy a jelen-
lévők nyilatkoztak. Elismerem, hogy amikor alkohol hatása alatt vagyok, szo-
kásom, hogy a legfelsőbb vezetésről, államunk gazdasági politikájáról ellen-
ségesen nyilatkozom. Hasonlóképpen az ország törvényei és egyes határozatai 
ellen vicceket gyártottam és terjesztettem. Sajnálom a tetteimet és megígérem, 
hogy a jövőben ilyent nem teszek. A leírtak megfelelnek az általam elmon-
dottaknak.

Bukarest, 1983. február 25.
Visky Árpád”17

Igyekeztem minél hitelesebben magyarítani a bükkfanyelven és írógépen írt 
szöveget, zárójelben sejtetve az összefüggéseket. Ha ez a nyilatkozat akkor ki-
juthatott volna Nyugatra, közröhej tárgyává tette volna az akkor már „arany-
kor”-ként aposztrofált romániai állapotokat. Az ezredesi rangban lévő smasszer 
által megfogalmazott, Visky Árpád által egyébként alá nem írt (!) nyilatkozat 
„diszkrét bája”, ahogyan a végeláthatatlan és végeérhetetlen hús- és élelmiszer-
sorok mindennapos valóságát, apátiáját, megpróbálja elmaszatolni, elbagatelli-
zálni, majd szánalmas erőlködéssel Visky Árpád részegen mondott kijelentését 
igyekszik fővesztéssel járó bűncselekménynek beállítani. A švejki fordulatok-
ban bővelkedő nyilatkozat bárhol a világon harsány nevetést váltott volna ki,  
a vádlottat váll veregetéssel engedték volna szabadon. Nem így a szocialista 
Romániában, ahol mindez egy kiváló művészember fizikai megsemmisítéséhez 
vezetett. A sorban állók sunyítása, fásultsága döbbenetes igazolása annak, hogy 
a Ceaușescu házaspár valóban bármit megtehetett. A puliszka nem robbant, 
nem is robbanhatott!

17 CNSAS. P.164/1. I. Kötet, 20.



2 0 2 0 .  d e c e m b e r 87

Visky Árpádtól 1983. február 26-án kézzel írott nyilatkozatot kértek. Ekkor 
már azt is megjegyezte: 1982 áprilisában három órán át állt a hússorban. Akik 
átéltük, viszolyogva emlékezünk vissza: a huszonnégy, harminc órás sorok sem 
voltak ritkák! A nyilatkozatgyártással párhuzamosan már 1983. február 26-án 
megkezdődtek a kihallgatások, a legváratlanabb időpontokban kezdődő és vég-
ződő vallatások. Több ezer kihallgatási jegyzőkönyv elolvasása után már kiala-
kul egy sajátos összkép a romániai vallatások mechanizmusáról. Az 1980-as 
évek elejétől általában nem verik a foglyokat, a pszichológiai terror válik a val-
lomások kicsikarásának legfőbb eszközévé. A vallatótiszt idegőrlően akár száz-
szor is felteszi ugyanazt a kérdést – esetleg finomít rajta –, amíg a prekoncepciós 
vádirat végérvényesen összeáll. A volt „szovjet blokk” egészében a Visinszkij-
módszer érvényesült: a kínzással, veréssel kicsikart vallomást beismerésnek 
tekintették, ezek alapján hozták meg a rendkívül szigorú ítéleteket. Olyan „ap-
róságok” nem számítottak, hogy a feleséget a férje, a gyerekeket az apja elleni 
tanúvallomásra kényszerítették. Az ítélet meghozatalánál a vádlott-társak – ugyan-
csak kicsikart – vallomásait felhasználták.

A romániai politikai börtönök, megsemmisítő munkatáborok, a román gulag 
egyik különleges sajátossága, hogy 1947 után hiteles, a börtönben készült fel-
jegyzés, naplótöredék nem maradt fenn. (Zsigmond Ferenc, a marosvásárhelyi 
színművészeti egyetem titkára – többszöri tetvetlenítés, lágerköltöztetés után! –  
a szovjet hadifogságból hazahozhatta a szivarpapírra írt naplótöredékeit és azo-
kat könyv alakban megjelentethette. A román börtönökben mindez elképzel-
hetetlen volt! Az 1947. évi, a szamosújvári börtönben készült feljegyzés Puskás 
Lajos kolozsvári tanár jóvoltából maradt fenn, aki lejegyezte az internálás fon-
tosabb mozzanatait.) Egy ceruzacsonkért, egy írásra is alkalmas papírdarabért 
a rab akár az életével is fizethetett. Visky Árpád kiszabadulása után arról pa-
naszkodott, hogy az éhségnél is jobban gyötörte a betű hiánya.

A levéltári dokumentumok alapján hitelesen rekonstruálható, mi is történt 
valójában a Visky Árpád számára végzetes 1982. december 30-ai napon. A Sze-
kuritáté részéről minden bizonnyal gondosan előkészített, alaposan megszer-
vezett provokációról volt szó. Közismert, hogy a szocialista Romániában de-
cember 30-a Mihály király lemondatásának, a köztársaság kikiáltásának napja 
volt, tehát nemzeti ünnep. A sepsiszentgyörgyi, akkor még Állami Magyar 
Színház büféjében – kávézójában, ahogyan egyes forrásokban említik – a déli 
órákban megjelent két bukaresti szekus tiszt. A nevüket is ismerjük: Josan 
Florian százados és Zait Mircea Ioan hadnagy. Bár a cukrászdákban tilos volt 
alkoholt fogyasztani, a nagyobb bevétel, jövedelem reményében mindenhol 
megszegték ezt a rendelkezést, s a kávéscsészékben vígan szervírozták a ko-
nyakot, a vodkát, a likőrt. Csak tömény italt szolgáltak fel. Erdély- és Sepsiszent-
györgy-szerte sokszorozódó és felnagyított legendák keringtek arról, hogy 
Visky Árpád a pincérlányok cinkos segítségével milyen színészi mutatványok 
és harsány nevetés kíséretében szegte meg az egyébként súlyos büntetéseket 
kilátásba helyező előírásokat.
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„A kurva brazilok már megint fehér kávét küldtek!” – kijelentés nemcsak 
szállóigévé vált, hanem amolyan biztonsági szelep is volt: egy-egy kávéscsészé-
nyi konyak, vodka, rum mellett szembe lehetett kacagni az elviselhetetlen dik-
tatúrát! Soha nem ittak annyit, mint a cukrászdai prohibíció éveiben. Bár sehol 
nem említik, a két szekus tiszt is egészen bizonyosan alkoholt fogyasztott, és 
provokáló céllal a szokásosnál jóval hangosabban beszélgettek román nyelven. 
Ahány idősebb sepsiszentgyörgyi magyarral beszélgettem, annyi változatot 
jegyezhettem le a legendáriummá terebélyesedő Visky kontra szekus vitáról. 
Olyan visszaemlékezés is ismert, Visky Árpád felugrott az asztalra és elkiáltotta 
magát: „Ide lőjetek, szekusok!” Innen egyenes út vezet ahhoz a változatig, hogy 
Visky – aki saját bevallása szerint is annyira részeg volt, hogy utólag semmire 
sem emlékezett –, mint Jézus Krisztus a kufárokat a jeruzsálemi templomból,  
a két szekus tisztet kikergette a színház „szentélyéből”. A Visky Árpád elleni, 
szervezett szekus provokáció legkézenfekvőbb bizonyítéka, hogy a két tiszt már 
másnap, azaz 1982. december 31-én megírta a jelentését a Kovászna megyei bel-
ügyminisztériumi felügyelőségnek, a két nyilatkozat – egymástól „függetlenül”, 
kézzel írták –, mint két tojás, úgy hasonlít egymásra! A vesszők és a pontok is 
ugyanazon a helyen vannak. Külön érdekessége a történetnek, hogy név szerint 
ismerték Visky Árpádot, holott soha nem találkoztak a színművésszel.

„A Belügyminisztérium Kovászna megyei felügyelőségének.
1982. december 31.
Folyó év december 30-án Zait Mircea hadnaggyal együtt voltam a Sepsiszent-

györgyi Állami Színház kávézójában. 15 óra 10 perc körül léptünk be a kávézóba, 
15 óra 30 perckor csak mi ketten voltunk, négy személy még ott ült a sarokban 
lévő asztalnál, közülük csak Visky Árpádot, a Sepsiszentgyörgyi Állami Színház 
művészét ismertük, ő az elfogyasztott alkohol hatása alatt volt. Az egyik pilla-
natban Visky – meghallván, hogy mi románul beszélgetünk –, anélkül, hogy 
ismert volna bennünket, ránk ordított: »A teremben lévő minden román álljon 
fel, és maradjon úgy tíz percig! Ki innen a románokkal!« Visky Árpád kijelenté-
sei románul hangzottak el. Az asztalnál ülő másik három társa mind húzta visz-
sza, és mondták neki: Hallgasson már! Visky néhány percre elhallgatott, majd 
újból nézni kezdett bennünket, és elkezdett ordítani. »Ez az ember, aki eladott 
bennünket és leigázta az országot, rabságban tart bennünket, negyvennégy éve 
rabok vagyunk! (A két szekus tiszt későbbi véleménye szerint minden bizonnyal 
Nicolae Ceauşescura utalt! – T. Z.) Ezek azok a románok, akik Erdélyt elrabolták! 
Kifelé velük! Ismertétek Horthy (»Horty«) Miklóst? Éljen Horthy Miklós!« Mi 
ketten – bár úgy tettünk, hogy figyelemre sem méltatjuk – felháborodtunk a ki-
jelentései hallatán, s mivel időközben más személyek is bejöttek a kávézóba, el-
határoztuk, hogy távozunk. Előttünk távozott két személy a Visky asztalától, mert 
nagyon haragudtak mindazért, amit hallottak. Viskyt az a személy támogatta, aki 
még az asztalnál maradt. Visky alig tudta egyensúlyban tartani magát, odajött 
az asztalunkhoz, hogy bocsánatot kérjen. A beszéde azonban zavaros volt. Aki 
támogatta, 180 centiméter magas volt, rőt szakállú, irhabundában volt, és fehér 
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sapka volt a fején. Rövidesen mindketten távoztak. Ugyanezt tettük mi is.  
A bárpultnál lévő elvtársnő azt mondta: az említett asztalnál ülőket nem ismeri, 
nem a színháznál dolgoznak, tehát nem tudja, ki kicsoda.

Josan Florian százados, sk.”18

Zait Mircea hadnagy szó szerint megismételte az előbbi jelentést. Csupán 
annyit fűzött hozzá, hogy a Viskyt támogató magas férfi „kozák sapkát” viselt.

A tanúk

A „jelentés” már első olvasásra túlságosan kereknek, megkomponáltnak, ép-
pen ezért perdöntőnek tűnik. Ezt maguk a per kiagyalói is érezhették, mert  
az ominózus cukrászdai jelenet után már január elején megkezdték a tanúk 
összegyűjtését és módszeres – értsd: naponta zajló! – kihallgatását. A történet 
keserű fintora, hogy a színész kollegák, a kávézó törzsvendégei, amikor meg-
hallották, hogy Visky Árpád románul kiabál a két, addig soha nem látott ide-
genre, úgy rebbentek szét és menekültek még a helyszínről is, mint amikor  
a héja csap a tyúkok közé, így Visky Árpád mellett és védelmében senki nem 
tanúskodhatott. Visky Árpád asztaltársaságának tagjai: Völgyesi János, a Sep-
siszentgyörgyi Állami Magyar Színház művésze, azóta elhunyt, Veress Károly 
filozófiatanár, jelenleg a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára, 
bizonyos Bokor Zoltán, aki valójában a kávézóba lépő Visky Árpádot az aszta-
lukhoz invitálta. Sylvester Lajos, a Háromszék című napilap munkatársa szerint 
Bokor Zoltán amolyan kultúrhiéna lehetett. Tény: bár Sepsiszentgyörgyön dol-
gozott, irodalmi esteket szervezett, senki nem ismerte, egyszerűen felszívódott 
a ködben. A szolgálatos bárkisasszony, Tuşa Veronika, aki a jelenet egyik korona-
tanúja volt, kitelepült az Amerikai Egyesült Államokba. Veress Károly filozófia-
tanár volt az egyedüli józan ember Visky Árpád asztalánál. Elektronikus postán 
elküldtem neki a periratban lévő tanúvallomása szövegét. Azt állítja: a Kovászna 
megyei ügyészségen egészen más vallomást írt alá, mint amilyen a periratban 
olvasható.

1983. március 10-én Sepsiszentgyörgyön rögzítették a tanúvallomásokat. 
Elsőként Tuşa Veronikát hallgatták ki: „Tizenöt óra körül a színház büféjében 
voltam. Egy órával korábban a helyiségbe lépett nevezett Visky Árpád színész. 
Egy kávét kért, állva itta meg a hűtőszekrény mellett. Egyedül érkezett, senki 
nem volt a kíséretében. Úgy vettem észre, hogy már azelőtt ivott. Amikor bejött, 
minden asztal foglalt volt. Nem emlékszem, mikor érkezett az a három személy, 
akikkel Visky Árpád leült az egyik asztalhoz. A három személy közül Völgyesi 
János színészt ismerem. Arra sem emlékszem, hogy Visky Árpádot ők hívták-e 
az asztalukhoz vagy egyszerűen odaült. Egy fél óráig csendben voltak, konya-
kot és kávét ittak. Úgy emlékszem, Visky egy deci konyakot ivott meg. Közben 

18 Uo. 55–56.
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belépett a bárba két személy, és az ablak melletti asztalhoz ültek le. Látásból 
ismerem őket, tudom, hogy a belügyminisztérium Kovászna megyei felügye-
lőségén dolgoznak. Időközben többen kimentek a bárból, a két említetten kívül 
már csak egy asztal volt foglalt. Egy adott pillanatban Visky Árpád ahhoz a két 
személyhez fordult, akik az ablak melletti asztalnál ültek. Ezeket mondta: »Az 
összes román, aki a teremben van, álljon fel és maradjon úgy tíz percig!» Majd 
azt kiáltotta: »Éljen Horthy Miklós!« Megjegyzem: én közben kávét főztem, így 
hallottam Visky Árpád hangját, de nem értettem, hogy mit kiabál. Azok, akik 
a harmadik asztalnál ültek amikor Visky Árpád kiabálni kezdett, azonnal ki-
mentek. Még azt is észrevettem, hogy Visky odament ahhoz az asztalhoz, ahol 
a két, románul beszélő személy ült. Ketten kísérték az asztalhoz, de nem hal-
lottam, hogy mit beszélnek. Az a személy, aki Visky kíséretében volt, elérte, 
hogy kimenjenek a helyiségből. Az említett két fogyasztó röviddel azelőtt távozott 
a bárból.”19 Tuşa Veronika a tanúvallomást saját kezű aláírásával hitelesítette.

Másodikként Veress Károly filozófiatanár tanúvallomását rögzítették. Az 
első dolog, ami szembetűnik: Visky Árpád nevét mindvégig „Viski”-nek írták. 
„Viski Árpádot, aki a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházművésze, kö-
rülbelül másfél éve ismerem, mivel alulírott tanár és a város lakója vagyok. 
Többször voltam a színház cukrászdájában. Ezúttal is ott voltam, a többi isme-
rősöm között felismertem Visky Árpádot is. Viskivel normálisnak mondható 
viszonyban vagyok, nem veszekedtünk, nem ellenségeskedtünk. A cukrász-
dában történtekről 1983. január 27-én már nyilatkoztam a Szekuritáté Kovászna 
megyei kirendeltségén. 1982. december 30-án hazafelé menet beléptem a szín-
ház cukrászdájába, ahol Bokor Zoltánnal, az IMASA munkásával találkoztam. 
Egyedül volt, odahívott az asztalához. Elmondta: a Kultúrházban irodalmi  
estet akar rendezni, és ezért meg szeretné ismerni Visky Árpádot. Időközben 
bejött Visky, aki a bárpultnál valamit ivott. Bokor Zoltánt bemutattam Visky 
Árpádnak. Odahívta az asztalunkhoz. Az irodalmi előadásról beszélgettek. 
Egyetértettek abban, hogy az irodalmi estet a téli ünnepek után szervezze meg. 
Visky panaszkodott, hogy trombózisban szenved, alig jött ki a kórházból, elé-
gedetlen, mert – állítólag – kirakták a színháztól. A gyerekek eltartásában  
anyagi nehézségei vannak. Megittam a kávémat, majd ki akartam menni, de 
Visky és Bokor visszatartott. Én is rendeltem féldeci konyakot. 14–14 óra 30 perc 
körül egy másik színész jött be a cukrászdába, aki a szomszédos asztalnál 
foglalt helyet. Nem ismertem. Völgyesi Jánosról volt szó. Csak kávét ivott, s azt 
mondta: megy az ebédért. Egy kosztos csésze is volt a kezében. Visky Völgyesit 
„ravasz iszákos-”nak, „ügyeskedő”-nek nevezte. Vita kerekedett közöttük. […] 
Egyszer észrevettem, hogy Visky kiabálni kezdett az ellenkező sarokban lévő 
asztalnál ülőkhöz. Két fiatal volt ott, románul beszélgettek. Visky sovén, irre-
denta tartalmú mondatokat mondott: „Ti, ott menjetek ki! Ne halljak román 
beszédet a mi helyiségünkben!” Románul kiáltotta ezeket a kifejezéseket. 

19 Uo., 37. lap, II. kötet, 20.
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Mindezek hallatára a szomszédos asztaloknál ülők kezdték elhagyni a termet. 
Rájöttem: azért mennek el, hogy ne keveredjenek bele mindebbe. Mivel ugyan-
csak román nyelven hangosan megismételte ezeket a kifejezéseket – anélkül, 
hogy a két fogyasztó valamilyen módon válaszolt volna –, úgy Völgyesi János, 
mint én, próbáltuk őt csendesíteni, de nem sikerült. […] Csak négyen marad-
tunk az asztalnál. A másik két fogyasztó továbbra is ott ült az ellenkező asz-
talnál.”20

Völgyesi János színművész tanúvallomása nagyjából megegyezik a Veress 
Károlyéval. Az ominózus Visky-kijelentés szerinte így hangzott el: „Mit keres-
nek ezek a románok itt? Távozzanak innen!” Többször próbálta lecsendesíteni 
Visky Árpádot, de nem sikerült.

Bokor Zoltán – Veress Károly úgy tudja: székelyudvarhelyi származású ama-
tőr színjátszó, irodalomkedvelő szakmunkás volt – az előbbi tanúvallomásokat 
„megfejelte” azzal, hogy Visky Árpád szavaiból „a román nép elleni gyűlölet 
érződött, mivel azt állította: az összes román hagyja el a termet, és többet ne 
halljon román beszédet!”

A Sepsiszentgyörgyön rögzített, majd a bukaresti hadbírósági tárgyaláson 
megerősített tanúvallomásokból egyértelműen kiderül: Visky Árpád ivócimbo-
ráit, a pincért 1983. január eleje után folyamatosan zaklatták, állandóan hívták 
a Szekuritáté Kovászna megyei épületébe, többször is felszólították: írjanak 
nyilatkozatot! Az ítélet szövegében csak Veress Károly és Tușa Veronika tanú-
vallomásának következtetéseit emelték ki, Bokor Zoltán és Völgyesi János ese-
tében csupán annyit jegyeztek meg: nyilatkozataik megerősítik a katonai ügyész 
következtetéseit, a másik két tanú vallomását. Ștefănescu Mihai katonai ügyész 
„alapos”, minden apró részletre kiterjedő munkát végzett. Visky Árpád tehát  
a Sepsiszentgyörgyről történt elhurcolása után a bukaresti Rahova utcai bör-
tönben „jó” kezekbe került. Ștefănescu Mihai katonai ügyész különítménye 
közel öt hónapon át vallatta, gyötörte, a legváltozatosabb pszichikai kínzások-
nak vetették alá. Állandóan kérvényezték a vizsgálati fogság meghosszabbítását. 
Közben gyűjtötték a terhelő bizonyítékokat. Így csatolták a terjedelmes vádirat-
hoz Szőcs Tibor (Tiberiu) Kovászna megyei „belügyi alkalmazott” – ezredes – 
négyoldalas, saját kezűleg írt feljelentését, amelyben arra hivatkozik, hogy 1980 
januárjában egy, a Visky Árpáddal folytatott kocsmai beszélgetés során „a vád-
lott a nemzeti kérdésben rágalmazta pártunk és államunk bel- és külpolitikáját, 
becsmérelte a legfelsőbb párt- és állami vezetést, ugyanakkor azt a szándékát 
is hangoztatta, hogy olyan merényleteket követ el, amelyek veszélyeztetik a ro-
mán állam biztonságát”.21 Rendkívül súlyos és megalapozatlan vádak!

Szőcs Tiberiu állításait az 1983. március 5-i és 24-i nyilatkozatában és a bíróság 
előtt is megerősítette. A román média előszeretettel hangsúlyozza: a szeku sok 
zöme magyar és zsidó volt. A politikai rendőrség kiváló szakértője, Marius 

20 Uo., 59–61. lap, II. kötet, 19. 
21 Uo., I. kötet, 35, 36, 40–43.
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Oprea Banalitatea răului – A rossz banalitása – című impozáns művében számada-
tokkal bizonyítja: a magyar szekusok részaránya nem haladta meg a hét száza-
lékot, vagyis a magyarság akkori összlakossági arányát!

Átiratok tömkelege olvasható a Visky-dossziéban. A Kovászna megyei 
Szekuritáté a Maros megyeitől kért adatokat Visky Árpádról. A Botoșani-i 01183. 
számú katonai alakulattól is információkat kértek: 1966. október 19. és 1967. 
február 28. között itt katonáskodott, ennél a – valójában büntető – századnál 
töltötte az egyetemi hallgatók kötelező három hónapos katonai szolgálatát.  
A Nemes Levente színművésszel készült interjúból is egyértelműen kiderül: 
borzalmasan szenvedett. Idegileg teljesen kikészült. Erről orvosi bizonylatot is 
kiállítottak, mégis alkalmasnak minősítették segédszolgálatra.

Sylvester Lajos, a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház akkori igaz-
gatója Visky Árpádot megpróbálta kimenteni a Szekuritáté karmai közül.  
1983. február 23-án a szomorú emlékű „dolgozók tanácsa” (mindközönségesen: 
„COM”) nevében és László Károly „elnök” aláírásával is megerősítve, ötoldalas, 
ékes román nyelvre lefordított átiratot küldött a Kovászna megyei Ügyészség-
hez. Megpróbáltam Sylvester Lajossal megkerestetni az eredeti, magyar nyelvű 
változatot, amely valóban tiszteletre méltó bizonyítéka annak, hogy a társulat 
mindent megpróbált, hogy mentse Visky Árpádot. Nem is sejtették, hogy sem 
a katonai ügyész, sem a vád, sem a védelem képviselője el sem olvasta, rá sem 
hederített az egészre. „A színész munkájának különleges sajátossága révén 
idejének jó részét a színházban tölti. A próbákra általában délelőtt kerül sor, 
néha délután és este is. Ha előadás van, a művész este játszik, nem ritkán dél-
után is. Így a színművész programja lényegesen különbözik más dolgozóké - 
tól, akiknek a munkaidejét pontosan rögzítik, van a kezdő óra és van a munka 
befejezése. A színész magán- és társadalmi élete is lényegesen különbözik  
mások magánéletétől. […] A színházban a tevékenységek elosztását, valamint 
a munka pszichikai jellegét döntő mértékben a művészi alkotás határozza meg, 
ez hatással van a színész bioritmusára, pszichéjére is – par excellence: érzéke-
nyebbek, sőt, sebezhetőbbek! –, egész viselkedésére hatással vannak. A színész 
a szerepét játssza a próbákon, az előadásokon, de a szerepformálás nem feje-
ződik be a színpadon vagy az öltözőben, mivel a színészi játék számottevő 
idegenergiát követel, az alakítás során a színész elkerülhetetlenül saját magán-
életének sokat gyakorolt gesztusait is beépíti a szerepbe. A színész személyi-
ségét, általános hangulatát, a mindennapi életben kinyilvánított reakcióit fe-
szültség, egzaltáltság, néha szélsőségesség, egyensúlyzavar jellemzi. Visky 
Árpád alkatánál fogva impulzív, akinek az indulatai, kirohanásai – különösen, 
ha alkoholt fogyaszt – robbanásszerűek. Ilyen helyzetekben gyakran agresz-
szívvé, impulzívvá, robbanékonnyá, hangoskodóvá válik, megnehezíti a közös 
színházi produkciót, konfliktusba kerül a rendezővel, színész kollegáival és az 
intézmény vezetőivel.

A gyakorlat azt bizonyítja: állandó, belső jellegű konfliktusai vannak, a tár-
sadalmi környezetével való kapcsolatában az »üldözési mánia« tüneteit mutatja, 
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amelyek a művészi alkotás szükségszerű velejárói. Soha nem tapasztaltuk azon-
ban, hogy ezeknek az ellentéteknek a legkisebb mértékben is nacionalista jellege 
lett volna, hogy ez nemzeti hovatartozásának tudható be. A rendelkezésünkre 
álló információk alapján Visky Árpád mindig jó viszonyban volt a román kol-
legáival, nyilvánvaló példa erre Constantin Codrescu rendező, aki a baráti kö-
réhez tartozik. (Sylvester Lajos hiába hivatkozott Constantin Codrescura és 
baráti körére, egyetlen román színész, közéleti és művelődési személyiség sem 
kelt Visky Árpád védelmére! – T. Z.) Ismert az a tény, hogy a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház alkalmazottjaként három éven át a román tagozat művészi 
közösségéhez tartozott. A színházon belüli ellentétei csak bizonyos rendezői 
felfogásokhoz vagy egy-egy szerep megformálásához kapcsolódtak. Színhá-
zunk vezetősége számtalanszor elbeszélgetett Visky Árpáddal. Azokról a kér-
désekről, amelyek őt foglalkoztatják vagy az életvitelével kapcsolatosak. A ki-
egyensúlyozott munkaviszony biztosítása érdekében többször szankciókat is 
kapott, megrovásban részesült. A mi megállapításaink szerint: fegyelmezetlen-
ségei, a munkatársaival kialakult konfliktusai azoknak a stresszhelyzeteknek 
tulajdoníthatók, amelyek egy új szerep megformálása során jelentkeznek. Fé-
lelmeinek tudhatók be. Mindez a rendkívüli szakmai igényességének, becsüle-
tességének egyenes következménye. A néha túlzott mértékben fogyasztott  
alkohol csak fokozza ezt a felfokozott idegállapotot. […] Visky állapotának tisz-
tázásához elengedhetetlenül szükség van a szakorvosok véleményére. Meggyő-
ződésünk, hogy Visky esetében pszichikai betegségről van szó, amelyet a való 
élet bizonyít. Szüksége lett volna kezelésre. […] Általában kitűnően oldotta meg 
a feladatait – úgy minőségi, mint mennyiségi szempontból. Színházunk kriti-
kákból álló vaskos gyűjteménye – amelyet szükség esetén a nyomozóhatóság 
rendelkezésére bocsátunk – közismert kritikusok – románok és magyarok – írá-
sait tartalmazza, akik számtalanszor dicsőítették az alakításait. Mindezek alap-
ján megkapta az I. kategóriájú színész-besorolást. […] 1975-től visszatért a sepsi-
szentgyörgyi színházhoz, ahol egy sor jelentős alakítása volt: Miklós (Méhes 
György: Drága gyermekeim), Polgármester (Dürenmatt: Az öreg hölgy látogatása), 
Kurrah (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde), De la Fontaine (Sütő András: 
Csillag a máglyán), Mercurius (Peter Hacks: Amphytrion), Káin (Sütő András: Káin 
és Ábel), Tiborc (Katona József – Illyés Gyula: Bánk bán), Széchenyi Veress Dá  niel 
darabjában, Eugen (Teodor Mănescu: Éjszaka az aszfalton). Ezért a szerepformá-
lásáért 1979-ben a kortárs drámafesztiválon a legjobb férfialakítás díját kapta 
meg. A férj (Csiki László: Nagypapa látni akar benneteket), Woyzeck (Büchner: 
Woyzeck), Cațavencu (I. L. Caragiale: Az elveszett levél), Parmenion (Sütő András: 
A szúzai mennyegző), Goloscsiapov (Erdman: Az öngyilkos, avagy a véres hurka 
bosszúja).

Előadóművészként is jelentős sikereket ért el: Százszor is, végül is – Ady 
Endre –, Az értelemig és tovább – József Attila –, A költő hazája – Arany János – 
című műsoraival. Több alkalommal volt rádió- és tévéfelvétele, Petőfi, Arany, 
József Attila, Radnóti Miklós vagy a kortárs magyar költők verseit szavalta.  
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(Az állítólagos románellenességét szemléletesen cáfolja, hogy a Román Tele vízió 
bukaresti magyar adásának videotékájában az a felvétel maradt meg, amelyen 
Visky Árpád a Szejke-fesztiválon 1976-ban Nicolae Labiș Lakodalmi köszöntő 
című versét szavalja! – T. Z.) Visky Árpád színészi, előadói teljesítménye kétség-
telenül a hazai színházi világban országos elismerésnek örvend.

Magánéletéről a dolgozók tanácsának csak általános információi vannak. 
Két gyereke van, jelenleg elvált, de együtt lakik a feleségével, közös háztartás-
ban. Gyakran látják őket a gyerekekkel sétálni. A kapcsolat közöttük a válás 
kimondása után sem szűnt meg. Nem ismerjük a társadalmi kapcsolatait, szé-
lesebb baráti körét, de annak tudatában, hogy ideje nagy részét a színházban 
tölti, feltételezhető, hogy a kollegáin kívül másokkal is közelebbi kapcsolatai 
vannak, a színház csodálói és barátai körében.

A dolgozók tanácsának elnöke: László Károly, igazgató: Sylvester Lajos.”22

Miközben a sepsiszentgyörgyi társulat kétségbeesetten próbálta védel   mez-
ni Visky Árpádot, a vallatások során újabb és újabb terhelő bizonyítékokat so-
roltak, szakszerűen és módszeresen tették tönkre idegileg. Egyik nyilatkozatot 
a másik után kellett megírnia! Elképesztő és egyenesen döbbenetes, hogy mi-
lyen hatalmas energiát fektettek be abba, hogy Visky Árpád „románellenességét” 
bizonyítsák. Az 1983. március 7-ei kihallgatás során vetette papírra a következő 
nyilatkozatot: „1978 novemberében a román nemzeti állam megalakulásának 
60. évfordulójára összeállított Örökre együtt a trikolór alatt című műsor próbái 
idején a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházhoz érkezett Hero Lupescu, 
a bukaresti román opera rendezője. Jelenlétében nem megfelelő magatartásom 
volt, amelyet ellenségesnek lehet tekinteni, mert azt állítottam, hogy az előadás 
egy disznóság, s a rendező erre a célra használja a műkedvelőket, nem a profi 
színészeket. Valójában úgy értékeltem, hogy a szövegkönyv nem felel meg a hi-
vatásos színészeknek, olyan szereplőt kell alakítanom, akit egy műkedvelő is 
megformálhat. Valójában a színésztársaimmal a színpadon egy csoport katona 
szerepét kellett mímelnünk, akik kúsznak a földön, s ahelyett, hogy elmondtam 
volna a rendezőnek, fáj a lábam és nem tudok kúszni úgy, ahogy követelik,  
a fentieket állítottam. […] Ebből az alkalomból Constantin Stanca elvtárs (a há-
romszékiek pontosan tudják: ahol Stanca elvtárs megjelent, ott kő kövön nem 
maradt, ha tehette volna, minden magyar rendezvényt megfojtott volna! – T. Z.), 
a szocialista kultúra és nevelés Kovászna megyei tanácsának elnöke, aki jelen 
volt és hallotta a kijelentéseimet, magához hivatott és azt kérdezte: mivel ma-
gyarázható ez a magatartásom? Azt mondtam neki: nem tetszik sem a szöveg-
könyv, sem a nekem kiosztott szerep. Azt is hozzátettem: a magamfajta színé-
szeket, szavalásra kell felhasználni, a műkedvelők végezzék el azokat a színpadi 
mozgásokat, amelyeket kérnek. A fent nevezett azt mondta: az előadásnak si-
kere lesz. Ilyen körülmények között nem vettem részt a próbákon, betegszabad-
ságra mentem. Sajnálom a tettemet, tudatában vagyok a súlyosságának, szeret-

22 Uo., I. kötet, 13.
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ném, ha elhinnék: mindez nem a sovén, nacionalista, irredenta felfogásomnak 
tulajdonítható. A munkám bizonyítja az ellenkezőjét.”23

Nem elég, hogy Visky Árpádot lelkileg tönkretették, a Canossa-járás terhét 
is el kellett viselnie! Az öt hónapig tartó vallatás és kínzás során kiderült: kik 
voltak azok, akik Sepsiszentgyörgyön a letartóztatásáig terjedő időszakot meg-
keserítették. 1983. január 6-án hívatták a Szekuritátéra. A cukrászdai jelenetről 
akkor fogalmazta meg az első nyilatkozatot. Azt kérték, másnap újra jelentkezzen. 
„Elhatároztam, hogy többet nem megyek a szekura, befekszem a sepsiszent-
györgyi ideggyógyászati klinikára. Nem akartam kivonni magam a nyomozás 
alól, de úgy éreztem, fáradt vagyok, pihennem kell, nyugodtan gondoljam vé-
gig: mivel vádolnak, milyen tetteket követtem el. 1983. január 5-én Carec Vasile 
százados a lakásomon volt, ő hívott a szekura. Kértem, hogy tegyen valamit, 
hogy elmondhassam a gondjaimat. Carec kapitány szépen viselkedett velem, 
úgy vettem észre, hogy a vele lévő másik két tiszt nem hiszi el, hogy részeg 
voltam 1982. december 30-án. Ezért befeküdtem az ideggyógyászatra. Szabó 
Zoltán osztályvezető főorvos utalt be. Hét-nyolc napig voltam kórházban, utána 
hazaengedtek. 1983. január 18-án 12 óra körül sétáltam a lányommal, s a Bodok 
szállónál láttam, hogy Sylvester Lajos, a főnököm éppen arra jön. Megvártam, 
lám, mit mond. A volt feleségem előtt azt mondta: most jön a Szekuritátéról, 
keresnek, feltétlenül be kell oda mennem. Nagyon határozottan kérte. Nem 
mondtam neki, hogy jelentkezem vagy sem, de felhánytam neki, hogy az utóbbi 
másfél esztendőben nem foglalkoztatott mint színészt a képességeim szint- 
jén. (Sylvester Lajos egyértelműen állítja: Visky abban a periódusban nagyon 
sokat játszott, főszerepeket kapott. Vállalta őt szőröstül-bőröstül. Miután kisza-
badult, ő hívta vissza Sepsiszentgyörgyre, próbálta a színháznál tartani. Nem 
rajta múlott, hogy ez nem sikerült! – T. Z.) Ezért sokat ittam, és innen származ-
nak a bajok. Megnyugodtam. Újból arra kért, menjek el ezekhez a „szervekhez”, 
s ne legyen üldözési mániám. Arra kértem: járjon közbe a Szekuritáté vezető-
ségénél, hogy kihallgatáson fogadjanak. A Szekuritáté parancsnokára gondol-
tam (Hancheș Ioan ezredesre), aki jobban ismer, mint akik kihallgattak. Előttük 
kérnék bocsánatot, hogy tekintsenek el a fölött, amit elkövettem, biztosítom 
őket, hogy ezentúl jó magatartásom lesz. Sylvester azt mondta: megpróbálja, de 
semmit sem ígért, hogy sikeres lesz a közbenjárása. Aznap telefonált haza Kőne 
Anna, a színház titkárnője, s közölte velem, hogy másnap 9 órakor jelentkezzem 
kihallgatáson Aulich ezredesnél. Sylvester Lajos közbenjárt Aulich ezredesnél. 
1983. január 19-én reggel nyolc órakor a sepsiszentgyörgyi Szekuritátén voltam. 
Vártam, hogy fogadjon Aulich ezredes. Carec százados vezetett be a kihallga-
tási terembe. Aulich ezredest látásból ismertem, mert az utcán köszönt nekem. 
Azt mondta: örül, hogy a színházon kívül is ismerjük egymást. Elmondtam 
neki, hogy mi történt 1982. december 30-án. Kértem, értse meg: nem tudom, mit 
tettem. Beszélt arról, hogy tudja: 1983. január 6-án a kihallgatáson milyen magas 

23 Uo. 27.
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hangon beszéltek velem. Behívatta Carec századost, s közölte vele: »Ha ez az 
ember nem emlékszik arra, amit tett, úgy kell beírni a kihallgatási jegyzőkönyvbe!«

Ma már tudjuk azt, amire Visky csak később jöhetett rá: színjáték, szemfény-
vesztés volt az egész! Elterelő hadművelet, a nemes vad becserkészése. Az ese-
mények gyorsan követték egymást. Visky Árpád körül szorult a hurok. Űzött 
vadként még megpróbált egy pszichiátriai felmentést kicsikarni a börtönkórház 
orvosaitól, akik teljes mellszélességgel a vád képviselői mellett álltak: „A hely-
zetnek megfelelő megjelenésű, szomorú arckifejezésű, tájékozott, érzelmileg 
bizonytalan, azt állítja, hogy mértéktelenül fogyasztott alkoholt, a történtekre 
vonatkozóan emlékezet-kiesése van. Nincs gondolkodási zavara. A vizsgálat 
során megállapítottuk, hogy a szakmájából kifolyólag teátrális az arckifejezése 
és a mozdulata. Diagnózis: Az alkohol által súlyosbított kiegyensúlyozatlan 
pszichopata. Ítélőképessége teljes.” Az orvosi szakvéleményt a bukaresti törvény-
széki orvostani intézet három pszichiátere: dr. Vasile Sîrbu, dr. Mironescu Paul 
és dr. Florian Blaciotti írta alá.

Előre borítékolható volt a súlyos ítélet!
A Visky-rejtélynek, mítosznak van egy sajátos fejezete is. A pályatársak,  

a közvélemény úgy tudta, hogy Visky „nótáztatásában” a fő vádpont – ezt  
a szeku maga is terjesztette – a húsz esetben tanúsított kirívó magatartása volt. 
A dosszié anyagának ismeretében azonban kijelenthetjük: ez csak mellékepizód 
volt, lehetővé tette, hogy a szocialista rendszer elleni propaganda bűncse-
lekményének elkövetéséért ítéljék el. Az igazi vád a „románellenesség” volt!  
A Visky-dossziéban olvashatók az egyes esetekről szóló tanúvallomások is. Do-
bos Imre, Visky Árpád színész kollegája a következőket vallotta: „1982 áprili-
sában a Golgota élelmiszerüzletnél történtekről a következőket tudom mondani: 
Visky Árpád megkért, hogy neki is vásároljak húst. Ideadta az élelmiszerjegyét. 
Ittas volt. Elkezdett kacagni bennünket, hogy húsért állunk sorba. Gyalázta  
a sorban álló kommunistákat és a pártot. Ezt követően több üveg borral jelent 
meg mellettem. Én időközben kivettem az ő húsadagját is, s átadtam neki. Rám 
akart tukmálni egy üveg bort, de én nem fogadtam el, mert ott nem akartam 
inni. Amikor kijöttünk a hússorból, megláttam nevezett Bíró Bélát. Együtt el-
vezettük Visky Árpádot. Később megtudtam, hogy amit Visky a hússorban mon-
dott, arról tudomást szerzett az egész város. Tárgyalták, kommentálták, de hogy 
kik, azt nem tudom.”24

Abszurd dráma a javából! Az már csak hab a tortán, hogy a sorban történ-
teket tanúk népes csapata erősítette meg: Volkovszky Géza Zoltán testnevelő 
tanár, Zeicu Mihail Mircea tanár, újságíró, Drăgan Ioan tanár, a Cuvântul Nou 
újságírója. A Kolozsvári Katonai Törvényszék bírói testülete a bukaresti tárgya-
lássorozat végén 1983. július 11-én hirdetett ítéletet. Elrettentő példaként, a tör-
vénykezés megcsúfolásának példájaként, talán egyszer majd tanítani fogják  
a jogi fakultásokon:

24 Uo., I. kötet, 48.
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„113. számú ítélet
Ma, 1983. július 11-én a Koloszvári Katonai Bíróság összetétele a következő volt:
Elnök: Maniu Traian, hadbíró ezredes
Népi ülnökök: Cristea Costică, őrnagy, Simileanu Vasile, hadnagy
Katonai ügyész: Ștefănescu Mihai, hadbíró ezredes
Jegyző: Lazăr Constantin
Nyílt tárgyaláson tanácskoztak, hogy a Büntető Törvénykönyv 166. szakasza, 

1. és 2. bekezdése alapján a szocialista rendszer elleni propaganda bűncselek-
ményének elkövetéséért elítéljék Visky Árpád vádlottat. A névsorolvasásra 
megjelent a letartóztatásban lévő vádlott, választott védője, Gheorghe Vintilă 
ügyvéd, a bukaresti 2. számú ügyvédi kollégium tagja kíséretében, Volkovschi 
Géza Zoltán, Dobos Imre, Zeicu Mihail Mircea, Veress Károly és Tușa Veronika. 
Hiányzott Drăgan Ioan tanú. Az eljárás szabályszerű.”

Az elnök ellenőrizte a vádlott személyazonosságát és elrendelte: a tanúk 
hagyják el a tárgyalótermet, hogy egyenként kihallgathassák őket. Ezt követően 
a katonai ügyész a büntető perrendtartás 290. szakasza, 2. bekezdése alapján 
kérte: az ügy tárgyalását mindvégig nyilvánítsák zártnak. A védőügyvéd elle-
nezte az ügyész által megfogalmazott kérést, azzal indokolva, hogy a tárgya-
lóteremben csupán Visky Árpád családtagjai vannak. A bíróság a tanácskozás 
után megállapította, hogy az ügy nyilvános tárgyalása bizonyos állami érde-
keket sért, figyelembe véve az ügyiratban lévő dokumentumok titkos jellegét, 
így a per egész tárgyalását titkosnak nyilvánította. A jegyző felolvasta a vád-
iratot, külön hallgatták ki a vádlottat és a tanúkat, nyilatkozataikat csatolták 
az ügyirathoz. A katonai ügyész, a védő, a vádlott személyesen rámutatott: 
nem ragaszkodnak a hiányzó tanú kihallgatásához, és nem kérnek újabb bizo-
nyítékokat. A bíróság tanácskozás után megállapította, hiányzó tanú a nyomo-
zás során megfogalmazott nyilatkozatában valójában ugyanazokat a körülmé-
nyeket emelte ki, mint amelyeket Zeicu Mihail Mircea, tanú megerősített. 
Elrendelte a hiányzó tanú nyilatkozatának – az ügyirat 53-54. lapján található – 
felolvasását, és nem tartja szükségesnek a bíróság előtti meghallgatását. Az 
elnök befejezettnek nyilvánította a bírósági kivizsgálást és elrendelte az ügy 
tárgyalását.

A katonai ügyész rámutatott: a vádlott négy alkalommal, különböző időpon-
tokban, valójában ugyanazt tette: a propaganda bűncselekményét követte el, 
amely ugyan nem fasiszta jellegű, de amely veszélyt jelenthet az állam bizton-
ságára, végkövetkeztetésképpen kérte Visky Árpád elítélését a Büntető Törvény-
könyv 166. szakasza, 2. bekezdése alapján, a 41. szakasza, 2. bekezdése és a 42. 
szakasza alkalmazásával. A katonai ügyész ugyanakkor kérte mellékbüntetés-
ként bizonyos állampolgári jogok megvonását, s azt, hogy továbbra is maradjon 
letartóztatásban. Kérte a vizsgálati fogság idejének beszámítását, és hogy fizes-
sen perköltséget az államnak.

A védőügyvéd rámutatott (Szász János író érdeme, hogy végül sikerült  
találni egy védőügyvédet, aki a tárgyalás előtt 10 perccel belenézhetett az ügy-
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iratba – T. Z.): a vádlott három alkalommal, 1982 áprilisában, novemberében és 
decemberében követett el kihágásokat, de ezek nem képezik a Büntető Törvény-
könyv 166. szakasza által megfogalmazott bűncselekmény alkotóelemeit. Kér-
te, hogy változtassák meg az első kihágás jogi besorolását – a Büntető Törvény-
könyv 324. szakasza alapján –, a másik kettő esetében a 317. szakasz előírásait 
alkalmazzák, majd következzen annak a megállapítása: az első két törvénysér-
tésnél a büntetést az 1982/349. számú törvényerejű rendelet 1. szakasza alapján 
hozzák meg. A védő hasonlóképpen pontosította: a vádlott és Szőcs Tibor 
(Tiberiu) tanú közötti, 1980. januári beszélgetést nem lehet bűncselekménynek 
minősíteni, mert azon más személy nem volt jelen. A büntetés kiszabásánál 
kérte: vegyék figyelembe a törvényszéki orvostani jelentés következtetéseit,  
s azt a tényt, hogy három gyereke van, valamint a vádlott munkahelyi maga-
tartását. A katonai ügyész kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy megváltoztas-
sák a jogi besorolást, és fenntartja korábbi következtetéseit. A vádlott az utolsó 
szó jogán rámutatott: nem ért egyet a vádiratban említett tettei jogi besorolásá-
val, nem érzi magát bűnösnek a terhére írt bűncselekményekért, nem volt és 
nem ellensége a szocialista rendszernek.

Az elnök a tárgyalást befejezettnek nyilvánította.
Ezt követően a BÍRÓSÁG zárt tárgyaláson a következőket állapította meg.
1980 januárjában Szőcs Tibor (Tiberiu) belügyi alkalmazottal folytatott be-

szélgetés során Visky Árpád vádlott a nemzeti kérdésben rágalmazta pártunk 
és államunk bel- és külpolitikáját, becsmérelte a legfelsőbb párt- és állami ve-
zetést, ugyanakkor azt a szándékát is hangoztatta, hogy olyan merényleteket 
követ el, amelyek veszélyeztetik az állam biztonságát, ezeket a tetteket Szőcs 
Tibor (Tiberiu) a 40-43. lapon bizonyította, a vádlott a nyomozás során az 1983. 
március 5-i és 24-i nyilatkozatában (I. kötet, 35., 36. lap) és a bíróság előtt (II. kötet, 
13. lap) elismerte. 1983. április 30-án, amikor a sepsiszentgyörgyi Golgota nevű 
üzlet előtt állt, Visky Árpád vádlott nagyszámú személy jelenlétében rágal-
mazta a romániai szocialista rendszert, a jelenlévőket zavart keltő cseleke-
detekre uszította. A vádlott a bűncselekményt a per mindkét szakaszában el-
ismerte (I. kötet, 20–23. lap, 2. kötet, 13–14. lap), ezt Volkovschi Géza Zoltán  
(I. kötet, 45–46. lap, 2. kötet, 16. lap), és Dobos Imre (I. kötet, 48. lap, 2. kötet, 17. 
lap) tanúk is bizonyították.

1982 novemberében a sepsiszentgyörgyi Stadion vendéglőben, és 1982. dec-
ember 30-án az állami színház cukrászdájában a vádlottnak több személy je-
lenlétében irredenta, nacionalista megnyilvánulásai voltak, dicsőítette Horthy 
(„Horty”) Miklós magyar fasiszta vezetőt. A nyomozás során és a bíróság előtt 
a vádlott tagadta ezeket a cselekedeteket. Zeicu Mihail Mircea (I. kötet, 49–50. 
lap, II. kötet, 18. lap), Drăgan Ioan (I. kötet, 53–54. lap), Jigaru Gheorghe (I. kötet, 
51–52. lap) tanúk a nyomozás és a bíróság előtti kihallgatás során megfogalma-
zott nyilatkozataikban egyértelműen bizonyították, hogy a vádlott 1982 no vem-
berében a „Stadion” vendéglőben azt állította: Erdélyt csatolják Magyarország-
hoz és Sepsiszentgyörgyön függesszék ki a magyar zászlót!
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Veress Károly (Carol) tanú (I. kötet, 59–61. lap, II. kötet, 19. lap) a nyomozás 
során és a bíróság előtt is fenntartotta, hogy 1982. december 30-án a Sepsiszent-
györgyi Állami Magyar Színház cukrászdájában a két, románul beszélő személy-
hez fordult, és azt mondta nekik: „Miért beszéltek románul? Takarodjatok innen! 
Ne halljak román beszédet ebben a helyiségben!! A románok elrabolták Erdélyt! 
Tudjátok, ki volt Horthy („Horty”)? Éljen Horthy („Horty”)!” A bíróság által ki-
hallgatott említett tanúk nyilatkozatait megerősítik Bokor Zoltán (I. kötet, 62–64. 
lap), Völgyesi János (Ioan, I. kötet, 65–66. lap), Josan Florian (I. kötet, 55. lap) és 
Zait Ioan (I. kötet, 56. lap) tanúk által a nyomozóhatóságok előtt elmondottak.

A bíróság bizonyítottnak tekinti mindazt, amivel Visky Árpádot a vádirat-
ban vádolják, figyelembe veszi a tanúk nyilatkozatainak objektivitását és őszin-
teségét. Mindez kiderül abból a körülményből, hogy az előttük történtekről 
számoltak be, nyilatkozataik megerősítik és kiegészítik egymást, a tanúk tiszt-
sége és felkészültsége, a vádlottal való kapcsolatuk minden kétséget kizáróan 
bizonyítja a per egész folyamán tanúsított becsületességüket. A bíróság ezeket 
a cselekedeteket a Büntető Törvénykönyv 166. szakasza, 2. bekezdésében rög-
zítettek alapján jogilag a szocialista rendszer elleni propaganda folyamatos 
cselekményei közé sorolja, amelyeket a Büntető Törvénykönyv 41. szakasza,  
2. bekezdése és a 42. szakaszában foglaltak alapján is bűntettnek minősíti, anél-
kül, hogy figyelemve vennék a Btk. 166. szakasza, 1. bekezdése szerinti jogi be-
sorolást. Ezt a vádirat írott változatába is belefoglalták.

A bíróság az ügyhöz tartozónak tekinti ezt a bűncselekményt, és figyelembe 
veszi, hogy Visky Árpád vádlott 1980. január 4. és 1982. december 30. között 
négy különböző akció során követte el, de ugyanazon bűncselekmény elköve-
tésének a tulajdonképpeni elhatározása – a szocialista rendszer elleni propa-
ganda –, olyan nézetek hangoztatása, melyek révén becsmérelte a szocialista 
rendszert, a legfelsőbb párt- és állami vezetést, zavargásokra való felhívás, ir-
redenta, nacionalista és sovén eszmék terjesztése, Horthy („Horty”) Miklós 
magyar fasiszta vezető dicsőítésére vonatkozó utalások, mindezt azért, hogy 
kétséget és bizalmatlanságot keltsen a jelen megvalósításai iránt. Ezen cselek-
mények elkövetésének körülményei, helye, nyilvános és megismétlődő jellege, 
feltételei révén jelentett veszélyt az állam biztonságára. Ahogyan azt maga  
a vádlott is elismerte. Korábban őt már figyelmeztették hasonló magatartásaiért. 
Mindezt figyelembe veszik a büntetés kiszabásánál is, a vádlott felkészültsége 
és lehetőségei mellett megérti: az ilyen cselekedetek milyen társadalmi veszélyt 
jelentenek! Annak megállapítása, hogy a vádlott ezeket a tetteket olyankor kö-
vette el, amikor ittas állapotban volt, súlyosbodó bizonytalan elmeállapotban 
szenved, de megőrizte ítélő képességét, amelyet a törvényszéki orvostani vizs-
gálat révén állapítottak meg (I. kötet, 13–16. lap), a terhére írt cselekedetek egy 
részét elismerte, büntetlen előéletű, elvált, de három gyermeke van, akik közül 
kettő kiskorú, az édesanyjuk felügyelete alatt vannak.

A bíróság a Btk. 65. és 64. szakasza, a. és b. pontja alapján mellék-, a 71. és  
64. szakasza alapján járulékos büntetést szab ki. A büntető perrendtartás 148. 
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szakasza, h. betűjének előírásait végrehajtották, a Btk. 88. szakasza alapján a vád-
lott letartóztatásban marad, 1983. február 25-től kezdődően beszámítják a vizs-
gálati fogságban eltöltött időszakot. A vádlottat a büntető perrendtartás 191. 
szakasza, 1. bekezdése alapján arra kötelezik, hogy kifizesse az állam által  
előlegezett perköltséget. Következésképpen a BÍRÓSÁG A TÖRVÉNY NEVÉBEN 
egyöntetű szavazattal, a Btk. 166. szakasza, 2. bekezdése, a 41. szakasza, 2. be-
kezdése, a 42. szakasza alapján Visky Árpád vádlottat – 1940. július 8-án szüle-
tett Székelyvécke községben, Maros megyében, Zoltán és Erzsébet fia, elvált, 
három gyermeke van, kettő kiskorú, a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Szín-
ház volt művésze, büntetlen előéletű, lakhelye Sepsiszentgyörgy, Egészség sé-
tány, 2. szám, 1. sz. lakótömb, B. lépcsőház, II. emelet, 11. lakás, Kovászna megye –  
a szocialista rendszer elleni propaganda bűncselekményéért 5 (öt) évi börtön-
büntetésre és a Btk. 64. szakasza, a. és b. pontja alapján 3 (három) évi jogvesz-
tésre ítéli.

A Btk. 71. és 64. szakasza alapján ez idő alatt a vádlottat minden jogától 
megfosztják. A büntető perrendtartás 350. szakasza, 1. bekezdése, a 143. szaka-
sza, h. Betűje alapján a vádlott letartóztatásban marad, a Btk. 68. szakasza alap-
ján a büntetésbe beszámítják a vizsgálati fogságban 1983. február 25-től eltöltött 
időszakot. A vádlottat a büntető perrendtartás 191. szakasza, 1. bekezdése alap-
ján arra kötelezik, hogy az államnak fizessen 1500 (ezerötszáz) lej perköltséget. 
A vádlottnak az ítélet kihirdetésétől kezdve 10 napon belül joga van fellebezni. 
A vádlott távollétében az ítéletet ma, 1983. július 11-én hirdették ki.

Elnök: Maniu Traian, hadbíró ezredes.25

A tárgyalás hangulatát legszemléletesebben Szász Jánosnak – akit egyébként 
szintén nem engedtek be a tárgyalásra! – sikerült visszaadnia: „Amikor megje-
lent a szürke szivárgásba, a bejárati ajtóban, frissen borotválva, gondosan meg-
fésülve, tisztán ragyogó cipőben és egy társalkodási színműbe vagy a délutáni 
vizitekhez illő elegáns öltönyben, nyugodtan, egy szemernyi örömmel a pillan-
tásában, amiért ott láthatta a feleségét, olyan volt, mint egy színpadi jelenetben, 
amit már százszor próbáltak. Az igazi színész tud rögtönözni, még ha a »sze-
rep« a saját életébe kerül is! Fölény áradt belőle, hiába ítélték el. Csak amikor 
szabadlábra helyezték és eltiltották a színpadtól, akkor adta föl, és menekült  
a halálba.”

Sikerült rekonstruálnom: Visky Árpád a végzetes út előtt, 1986. január 11-ről 
12-re virradó éjszaka, Baász Imre grafikus művésznél (Arad, 1941. február 22. 
– Sepsiszentgyörgy, 1991. július 16.) aludt. Újra és újra „hallom” Baász Imréné 
visszaemlékezését: jól aludt, kiadósan reggelizett, semmi jele nem volt annak, 
hogy öngyilkosságra készülne. Ugyanezt állította Nagy Mihály László, az 1968-ban 
indult Megyei Tükör egykori belső munkatársa: 1986. január 12-én még életben 
látta. „Reggel 9 órakor egy kézilabda meccsre igyekeztem, amikor összefutottunk. 
Kérdeztem, hová mész? Arra ki, jött a tömör válasz, és az erdő felé mutatott.” 

25 Uo., II. kötet. Az ítélet különálló szövege.
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Visszaemlékezése tökéletesen egyezik Gajzágó Márton könyvkiadó vallo má-
sával. Óhatatlanul felmerül a kérdés: a felsoroltak közül miért nem kísérte  
el senki az erdő felé vezető úton? A lehetséges válasz, válaszok ott lapulnak  
a Visky-rejtély témakörében érintettek szekus-dossziéiban. Nincsenek illúzióm: 
a Szekuritáté sokkal eredményesebben tárta fel a „kontaktszemélyeket”, kimon-
dott vagy csak gondolatban megfogalmazott sejtéseiket, mint a 2019 decembere 
óta a világra zúduló koronavírus járvány titkait, szövődményeit, a gyógyító 
vakcina mielőbbi megjelenését kutató valamennyi egészségügyi minisztérium 
és orvostudományi kutatóintézet!

Visky Árpád tragédiája írók sorát ihlette. Balogh László Négerek a szekrényben 
(ma a PC-jegyében a címet sem szabadna leírni – T. Z.) című regényét 1983-ban, 
Visky Árpád letartóztatásának idején kezdte írni, abban az esztendőben be is 
fejezte. A regény barátjának, a „tábornoknak”, azaz Visky Árpádnak állít em-
léket. Csak 1995-ben jelenhetett meg, azonnal könyvsiker lett. Bogdán László 
A Kintrekedtek regényfolyama – Tatjána, avagy kifelé a férfikor nyarából (2008), A vörös 
körben (2010), Két boldog fénygombolyag (2011) – második kötetének fő narrátora, 
Szabó Attila, a pályáját elhagyó színész emlékeiben többször visszatér az ön-
gyilkosságba kényszerített színész-mestere, aki egyértelműen a Szeku ritáté 
által halálba kergetett Visky Árpádot idézi. Sylvester Lajosnak a Háromszék na-
pilap 1994. január 15-dike és 20-dika közötti számaiban megjelent Egy művész 
pusztulása, V. Á. rejtélyes halála címet viselő drámai visszaemlékezése, Bogdán 
László A tékozló V. Á. égő évei című különös portréja – megjelent a bukaresti  
A Hét 1990/2. számában – ugyanazt az örökös harminchat fokos lázban való 
lobogást idézik, ami már-már „törvényszerűen” a „megöngyilkoláshoz” vezetett. 
Még a cseausiszta diktatúra történetében is példátlan az a Visky Árpádot ismerő, 
vele bármilyen kapcsolatban álló, minden egyes személyre kiterjedő „logisztikai 
hálózat” létrehozása, amelynek egyetlen célja: a román kommunista diktatúra 
ellen szokatlan módon lázadó színész emberi, művészi, fizikai megsemmisítése, 
likvidálása, emlékének felszámolása.
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Gyurácz Ferenc

Olyanok ők
Egy erdélyi zenekar útja

II. rész

A magyarországi zenei élet élvonalában

2018-ban végérvényesen megérkeztek a magyarországi zenei élet élvonalába. 
Május végén lettek ötévesek – meg is ünnepelték –, és túl két sikeres nagyleme-
zen, több száz koncerten, rengeteg médiaszereplésen, ha értékelték az addigi-
akat, bizonyára elégedetten nyugtázhatták, hogy a terveik szerint alakul min-
den. Együtt szépen gyarapodó, hűséges közönségükkel, haladnak előre azon 
az úton, amit szeretnek, amit ifjúságuk hajnalán megálmodtak maguknak és 
baráti közösségüknek.

S ha ők maguk a Bagossy-zene „populáris”, jól befogadható jellegének tulaj-
donítják a népszerűségüket, a külső szemlélő hozzáteheti ehhez – a zene minő-
ségén túl – az emberi tényezőt is. Ez az, amit a közönség szeretete ugyancsak 
visszatükröz. Nyilván arról is szól ez – nem nehéz megállapítani, látva a kö-
zönségben a hölgyek erős felülreprezentáltságát –, amit fentebb már idéztünk 
Beck Zolitól, hogy ugyanis „állatian aranyos srácok” a zenekar tagjai, nyilván 
a szónak nem csak a külső adottságokat jelző értelmében, hanem a viselkedé-
sükre, s úgy általában a kisugárzásukra értve. Talán nem tévedek nagyot, ha 
összefüggésbe hozom ezt az ifjúság új nemzedékének többek által megfigyelt 
visszafogottságával, azzal, hogy ez a nemzedék – igaz vagy nem, s ha igaz, jó-e 
ez vagy nem, de – sokkal kevésbé lázad elődeinél. Ez már nem a „sex and drugs 
and rock ’n’ roll” jelszavával indult ifjúsági kultúra. Nem az az antikulturális 
show-világ, amely a tagadás sokféle változatain keresztül végül már az indu-
lásához képest is sokkal mélyebbre hanyatlott. Az őrjöngés és a közönségesség 
világa lett, melynek szélsőséges esetekben lehetnek művészi hozadékai is, leg-
többször azonban nincsenek. Ellenben arra sok példát láthattunk, hogy a taga-
dás és az önsorsrontás ösvényeire taszítja a helyét nehezen vagy sehogy sem 
találó fiatalt.

GyurácZ ferenc (1955) az ELTE magyar–néprajz szakán végzett. Szombathelyen lakik, nyug-
díjas. Legutóbbi kötete: Előmunkálatok egy utópiához (2019).
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A Bagossy-koncertek közönsége szerencsére nem ezt kapja. Sokkal inkább 
azt a pozitív érzést, hogy létezik olyan zene, amely anélkül erősíti meg őt, hogy 
becsapni próbálná. Hogy tehát a destrukció (a rombolás) és a giccs között léte-
zik harmadik út – és ez az igazi.

Egy mondat Atától, egy újpesti interjúból:
„Személyesen büszke vagyok arra, amit emberileg is sikerült nekünk elérni 

egymással.” (https://www.youtube.com/watch?v=bDFXHmvX1Xk, 2020. 07. 27.)
Az egymást mindenben segítő, közös ízlésvilágú baráti közösség manapság 

nem elég gyakori példája talán sok mindenre magyarázat.
Norbi pedig azt hangsúlyozza nem is egyszer, hogy ha nem lennének bará-

tok, akkor ez az egész nem működne ilyen jól. Lehetne ezt csupán munkaként 
is csinálni, de az nem volna ugyanaz, mert akkor „kiveszne már a kreatívság” 
– mondja.

Van mindennek köze az erdélyiséghez is, még ha nem is lobogtatják ezt  
a fiúk. Erre még visszatérünk.

*

„Szimfonik” és „akusztik” koncertet egyaránt elterveztek, meghangszereltek 
és tartottak 2018-ban. A Művészetek Palotája (Müpa) és a Petőfi Rádió stúdiója 
adott színhelyet ezeknek a rangos eseményeknek, melyek már valóban teljes 
virágjában mutatták a zenekar tudását. A Müpa-beli koncert vonós, fúvós és 
dobos közreműködői segítségével odaillő betétekkel egészítették ki egyes da-
laikat. A Van ez a hely című szám például korábbi terjedelmének duplájára duz-
zadt ezáltal. Az elején nemcsak a vendég-közreműködő szimfonikus zenészek 
dobosa, hanem Bagossyék közül – Szilárd mellett még – Laci és Ata is egy-egy 
dob mögé álltak, s így a vonósok után és mellett a dobok játékával vezették be 
az énekszólamot. A szám végén Norbi (öccsével együtt) angolul énekelte el  
a Coldplay zenekar hangulatilag ideillő, Fix you című számának befejező három 
versszakát, gazdag és érzékeny hangszerelésű zenekísérettel.

A Petőfi Rádió stúdiójában tartott, az M2 Petőfi tévé által is közvetített, 
akusztikus hangszerekre alapozó koncert pedig olyan jól sikerült, hogy a kö-
vetkező évben meg is kapta az előző év akusztikus koncertje kategóriában  
a Petőfi zenei díjat, melyet Fábry Sándor nyújtott át nekik a zamárdi Strand 
fesztivál színpadán – ahol egyszersmind meg is hívta őket a műsorába.

Az ötödik születésnapot két koncerttel ünnepelték meg: július 26-án a Buda-
pest Parkban léptek fel, majd július 28-án hazai terepen, a számukra már első 
ottani koncertjük óta különösen kedves Tusványoson.

Az évforduló alkalmából a zeneszmagazin.hu így értékelte munkásságukat: 
„A 2013 óta létező gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company fő csapás-
iránya a dallamos indie, alternatív és folk stílusok, mindez igazi »telitorokból-
üvöltős« szövegekkel fűszerezve. A zenekar fiatal kora ellenére olyan him-
nuszokat tudhat magáénak, mint a Van egy ház, a Vakít a kék vagy a legutóbbi, 
Valahol itt című slágerük. Nagy sikerrel léptek már fel a legfontosabb magyar 
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és erdélyi fesztiválokon, klubokban, a közönség szeretete mellett pedig a szakma 
elismerését is kivívták…”

A jelentősebb koncertek közül érdemes kiemelni a „Fishing on Orfű” fesz-
tiválon tartott nagyszínpados koncertjüket, ami azt jelzi, hogy ennek a popu-
láris nagy rádiók zenei kínálatától a színvonal jegyében különbözni igyekvő, 
igényes rendezvénynek a szervezői is az élvonalba sorolják már őket. Ők pedig 
kezdettől az egyik kedvenc színhelyüknek tartották ezt a rendezvényt, és az 
egyik legjobb közönségnek az itt összegyűlőt.

Az ebben az évben bemutatott új számok egyik legjelentősebbike a Csendes 
vizeken, mely véleményem szerint robusztus hangzásában, de szövegének tema-
tikájában is megelőlegezi a 2020-as Boldog időket. Nyilván az ötödik évfor duló 
ihletésében ezt a dalt a visszatekintésnek, a felnőtté válás immár befejezett 
folyamatának, a „banda” kipróbált egységének szentelte a szerzője, és az egész 
zenekar. A szöveg, mint általában a Bagossy-szövegek, nem szájbarágós, inkább 
utalásos. Jellemző motívumok kiemelésével, a túlzott konkrétság lehetősége 
elől kitérve, inkább pasztellszerűen elmosva, asszociációk hálója mögé rejtve 
érzékelteti a jelentést. Amely így gazdagabb érzéseket eredményez a hallgató-
ban, mintha túlságosan behatárolná az értelmezés tartományát.

A hangszerelés, a dallam és az előadásmód erős energiákat hordoz és ad át, 
ugyanakkor nem hurráoptimista és nem vidám. Inkább némi nosztalgikusság 
érződik belőle, ami a megtett út szépségeit és örömeit idézi – és némi elégikusság 
is, hiszen a visszatekintés mindig az idő múlásának szomorkás tudomásulvéte-
lével jár. A komolyság különben általában is jellemzi a zenekart. Ez még vélet-
lenül sem valamiféle kedvetlenséget vagy szigorúságot jelent. Inkább úgy mon-
danám, hogy az infantilizmus hiányát. Annak a röhögcsélős, sokszor erőltetetten 
poénkodós modornak a szerencsés hiányát, amely pedig olyan gyakori a határ 
magyarországi oldalán honos könnyűzenei szereplők kommunikációjában.

A Csendes vizeken videoklipje az egyik legszuggesztívebb az együttes klipjei 
közül; a nézőben-hallgatóban leginkább megmaradó motívumsora a gördesz-
kás fiatalok nyaktörő utcai mutatványait tárja a szemlélő elé.

2019: az eddigi csúcsév

2020 januárjában a csapat az A38 hajón lépett fel – immár sokadszor –, s az 
előtte adott interjúban Norbi így értékelte 2019-et: „Nagyon-nagyon szuper éven 
vagyunk túl. Szerencsére ezt minden évben el tudjuk mondani.”

Sok koncert, új dalok, klipek, és sok ötletük van még.
„Minden évben több olyan esemény vagy dolog volt, amikor azt éreztük, 

hogy most elértük azt, amit szerettünk volna. […] De mindig van felfele, mindig 
van egy olyan pont, ami a szívedet újra tudja melegíteni.”

Joggal fel lehet tételezni, hogy a 2020-as esztendőben is minden tekintetben 
folytatódott volna az emelkedő tendencia, ha nem szól közbe a koronavírus-



2 0 2 0 .  d e c e m b e r 105

járvány miatti leállás. De közbeszólt, megtörte az események önmozgását és 
a megszervezett rendezvények sorozatát. Így most, 2020 júliusában, amikor  
e sorokat írom, s már kezd helyreállni a nyári zenei élet megszokott rendje, még 
valóban ki lehet jelenteni, hogy a zenekar fejlődésének eddigi csúcsesztendeje 
2019 volt.

Minden kétséget kizáróan befutott ekkorra a zenekar mindkét országban. 
Erdély legsikeresebb bandája már évek óta, s ebben az évben Magyarországon 
is ott van az egy kézen megszámolható legjobbak, legkeresettebbek, legrajon-
gottabbak között. Az összes jelentős fesztivál nagyszínpados fellépője, koncert-
jeinek plakátjára majdnem mindig hamar kikerül az „eladva” (’sold-out’) felirat, 
kisebb helyszíneken nemritkán két koncertjükre is sor kerül egymás utáni na-
pokon (egymás után háromra is van példa), a nagy érdeklődés kielégítésére. Ha 
bekapcsolod a rádiót, akkor 2020-ban a zenei adókon hamarosan szembejön 
egy-egy Bagossy-szám a slágerlisták legelejéről – de nyilvánvalóan így volt ez 
már 2019-ben is. A zenekar tagjai ragyogóan fiatalok és erősek, bírják a szédü-
letes tempót, amit diktálnak a felkérések, a főszezonban kb. kétnaponta sorra 
kerülő koncertek, az utazások, a sajtóérdeklődés, a rajongói érdeklődés, a hang- 
és videófelvételek, a klipek készítése, az új dalok iránti igény, ezek megírása, 
hangszerelése, begyakorlása, a Facebook-oldalak kezelése… és még sok minden.

Az öt zenész közül kettő továbbra is otthon tartja fenn lakását – Tatár Attila 
családja továbbra is gyergyói, Kozma Zsombort pedig még a tanítványai is 
odakötik. A Bagossy fiúk és a dobos, Bartis Szilárd az év nagyobb részét már 
Magyarországon töltik, a teljes csapat együttlakása pedig a nyári hónapokra, 
a balatoni bérelt házra összpontosul. A tél közepe viszont továbbra is Gyergyó-
ban találja az egész kompániát, ahol ismerős a táj és a tájszólás, ahol rengeteg 
a régi ismerős, barát, rokon, és ahol ott emelkednek a havasok, a sípályáikkal, 
melyek bizonyára még sokáig dacolnak a globális felmelegedés hullámaival, 
hiszen Gyergyószentmiklós és környéke ismeretesen a Kárpát-medence leghide-
gebb vagy egyik leghidegebb vidéke, ahol nem ritka eset mostanság sem, hogy 
mínusz 20 Celsius foknál is mélyebbre száll alá a hőmérő higanyszála.

Az év egyik első jelentős – dupla – koncertje 2019-ben is az ikonikus hely-
színné vált dunai A38 hajón került sorra. Nem túl népes közönség fér be ide, de 
annál lelkesebb szokott lenni. A 2019-es koncertek különlegessége, hogy a két 
nap során három gyergyószentmiklósi zenekar lépett színpadra. Ugyanis a Ba-
gossyék előtt fellépő „előzenekar” az első napon a Teddy Queen, a másodikon 
pedig a 4S Street nevű zenekar volt, mindkettő a BBC földije – ami már önma-
gában sejteni engedi, hogy micsoda különleges zenei élet folyhat ebben a ma 
mintegy 16–17 ezer lakosú székely kisvárosban. Egyik előzenekar sem méltat-
lanul került ide, a 4S Street egyik száma például az előző évben elnyerte a leg-
szebb erdélyi magyar dalnak járó díjat. Boros Csaba rádióműsorából tudjuk, hogy 
Bagossy Laci saját stúdiójában elkészült egy gyergyói album, amely hat helyi 
zenészt, illetve zenekart mutat be, de a kimaradtak részvételével akár még egy 
további ilyen lemezt is össze lehetne állítani.
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A koncertsikerek sora márciusban azzal tetőzött, hogy az Erzsébet téri neves 
koncerthelyszínen, az Akvárium Klubban a gyors teltházak hatására megkoc-
káztattak egy harmadik koncertnapot is, így tripla koncertet adtak – és a har-
madik napon is teltházat értek el!

Ez utóbbiak már lemezbemutató koncertek voltak, mivel február közepén 
kijött az együttes harmadik nagylemeze, melynek címe: Veled utazom. Az új 
lemez kapcsán elkészült az együttes új, letisztult stílusú honlapja.

Az új nagylemezen szereplő dalok sorrendben a következők: Belépő, Olyan ő, 
Csendes vizeken, Valahol itt, Dőlj hátra, Vigyél messze, Csobban az éjben mindenki, 
Vele utazom, Gyere velem, Maradj így.

A Belépő után kilenc remek szám, melyek közül az Olyan ő külön fejezetet 
érdemelne. Vérbeli sláger: videoklipje, melyben a közben futó ének „elbeszé-
léseként” két kitűnő színészi alakítást láthatunk, 17–18 hónap múltán már 28 
millió fölötti rákattintásnál tart a YouTube-on. Ezzel minden idők legkedveltebb 
magyar dalai közé számít. A hangfelvétel és a dal élő előadásai pedig számukra 
új műfajt – a duettet – vezették be a zenekar műsorrendjébe. Norbi eleve duett-
nek írta meg ezt a dalt, de elkészülte után némi fejtörést okozott, hogy ki legyen 
a duó női tagja. A nagy tanakodás közben szerencsére „kéznél” volt Bagossy 
Laci kedvese, a Budapesten egyetemre járó gyergyói lány, Biró Barbara. Ő némi 
vonakodás után próbaképpen elénekelte a női szólamot Norbi mellett – és ki-
derült, hogy szinte tökéletesen! Bájos, kedves, szép testi-lelki valója, alig-félszeg 
viselkedése, mozgása, az ehhez illően nyers, bakfisos, de erős és telt hangja 
nagyon jól simul az évődős-udvarlós-magakelletős, végül egymáshoz hajlós 
szerelmes dalhoz. A közönség szívét rögtön megnyerte ez az érdekes kísérlet, 
s ezt a kattintásbeli rekordon kívül a mindig lelkes, sőt viharos fogadtatás is jól 
jelzi a fellépések alkalmával. Sokszor Barbi is részt tud venni a koncerteken, 
máskor Norbi maga énekli el az egész számot, de a közönség mindig részt kér 
a produkcióból, s általában már a versszakokat is, de a refrént mindig együtt 
énekli a duóval.

Az ötletes és sikeres videoklip egyszerű szüzséje (a történet váza): szemben 
lévő ablakokon át ismerkedik, szemez, incselkedik egymással a két fiatal, a végén 
pedig Miki egér-jelmezben találnak egymásra, és boldogan táncolnak a buda-
pesti utcán.

Az egyik könnyűzenei oldalnak adott interjújában Tatár Attila a következő-
képpen mesélte el az Olyan ő létrejöttének történetét:

„…Amikor Norbi először megmutatta, hogy min dolgozik, rögtön egyértel-
mű volt az is, hogy duett lesz és az is, hogy népies dallamvilággal. Éreztük, 
hogy egy nyers hangot kíván, de nagyon sokáig fogalmunk sem volt róla, hogy 
ki lesz az. Ötleteltünk, listát írtunk, konzultáltunk és időközben jöttünk rá, 
milyen nehéz műfaj ez. Van a fejedben valami, és próbálod kivetíteni a valóságra.

Nincs olyan énekesnő a zenekar körül, aki egyértelmű választás lehetett 
volna. Próbáltunk a hangszínből kiindulni: popos legyen? Jazzes? Inkább né-
pies? Készítettünk egy demó verziót, amit Laciéknál vettünk fel (…), és ő is 
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énekelte. Viszont mindenképpen szerettük volna már itt hallani a másik hangot 
is, így megkértük Barbit, aki Laci barátnője, hogy ugorjon be. A managerünknek 
már ekkor nagyon tetszett, de mi még nem jutottunk döntésre. Sőt, amikor 
stúdióba mentünk, hogy felvegyük a dalt, még mindig fogalmunk sem volt, de 
úgy gondoltuk, legrosszabb esetben később vesszük fel azokat a részeket. Be-
tettük a demót, majd a hangmérnökünk rögtön mondta: »de hiszen ez így jól 
van«. Barbi jól kiegészíti Norbi »bársonyosnak titulált« hangját, úgyhogy felkér-
tük a végleges verzióra, ő pedig meg tudott barátkozni az ötlettel. Nagy vára-
kozással voltunk, hogyan fogadja majd a közönség. A meglepetés ereje hozott 
néhány kétkedő – mert negatívnak nem is nevezném – kommentet, de a máso-
dik naptól nyilvánvaló lett, hogy ez tényleg csak az újdonság miatt volt, onnan-
tól kezdve jóformán függővé váltak az emberek. Már olyan videókat kapunk, 
ahol egy házibuliban a lányok és a fiúk mintegy párbajként éneklik a két szó-
lamot. Most már azt is elmondhatom, hogy ez a zenekar eddigi legsikeresebb 
dala, 11 nap alatt érte el a félmilliós megtekintést. […] Ez megerősített minket 
abban, hogy jó döntést hoztunk.

Az pedig szintén Barbi mellett szól, hogy mivel nincs állandó zenekara, így 
rugalmasan velünk tud tartani koncertekre, hogy élőben is előadjuk a dalt eredeti 
formájában.” (http://www.macsekkolo.hu/2019/02/06/otthon-erezzuk-magunkat-
abban-amit-csinalunk-bagossy-brothers-company-interju/, 2020. 07. 27.)

A többi dal is sikeres és markánsan „bagossys”. A korábbi akusztikusabb 
hangzású dalok után nagyobb mértékben alkalmazzák az erőteljes, egyes ese-
tekben egészen dobhártyaszaggató, robusztus elektronikus hangzásokat is. 
Utóbbira a Csendes vizeken mellett jellemző példa lehet a Maradj így című bal-
ladás hangvételű, bonyolult dallamú, érzelemteli dal. Ez utóbbi fő szólamát  
a zenekar saját koncertjein mindig egyedül énekli Bagossy Norbert. Duettként 
való előadása a KosziJanka művésznevet viselő, különleges hangú és szépségű 
énekesnőnek köszönhető, aki önálló koncertjére vendégelőadónak hívta meg 
Norbit 2019-ben, s a Maradj így gyönyörűszép, egymásra hangolt közös előadá-
sával hátborzongató művészi élményt szereztek az „élő” hallgatóságnak, s szerez-
hetnek mindenkinek, aki megnézi a felvételt a YouTube-on.

Egy hét eltelt megint
Úgy volt, mire virrad itt leszel
Hallom a hangod odakint
De sehogy sem érlek el
De te itt állsz
Ugye itt állsz?
Csak én nem látlak már
Humoros a magány egy hét után

Most a földre szállsz
Vagy én csak képzelem
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Bolond vagyok talán
Sokszor történt már ilyen
De a végén
Az út végén
Ez nem számít sosem
Egy tiszta gondolat jutott még nekem

Maradj így
Hadd nézzelek hajnalig
Stb.

Májusban a székelyföldi Sóvidék Televízió adásának narrátora valósággal ma-
gasztaló jelzőket talált, „sziklaszilárd és toronymagas” karriert emlegetett. Ek-
kor már egy kis rálátás és visszajelzések birtokában szóltak a nagylemezről, 
hiszen addigra túl voltak egy 22 koncertes lemezbemutató turnén, melyből 17 
teltházasra sikerült; ezután, májusban fejest ugrottak a fesztiválszezonba, mely-
nek része volt négy erdélyi város diáknapjainak színpada is: Nagyváradé, Ko-
lozsváré, Székelyudvarhelyé és Marosvásárhelyé. Kérdésre válaszolva Norbi  
a szövegírói szándékait úgy jellemezte, hogy igyekszik úgy fogalmazni, hogy 
mindenki megtalálja a szövegben a számára való jelentést, mondanivalót. Egyes 
dalok konkrétabb mondanivalót tartalmaznak, mások inkább csak írójuk han-
gulatát fejezik ki, és sok mindent beléjük láthat az érzékeny befogadó. Úgy véli, 
olyasmit nem ír bele, amit majd 20 év múlva ne tartana helyesnek, és meg kel-
lene bánnia.

A saját számokon kívül ennek az időszaknak a termése egy szép feldolgozás 
is – Kollár Klemencz László: Iszom a bort című daláé –, amely nem szerepel  
a nagylemezen. E sorok írójának nem volt kedvence ez a dal: sem az elégikus, 
illúziótlan, a közösségi narratívákat kiábrándultan tagadó, előlük a magánéleti 
vigasztaláshoz visszahúzódó szöveg, sem a szinte letargikus eredeti előadás-
mód. („Iszom a bort, ölelem a babámat, / úgysem érem keresztül a hazámat, / 
úgysem érem keresztül a világot, / elengedem most már / nem őrzöm a lán-
got…” stb.) Ez persze nem érinti a hitelességet.

Bagossyék azonban a magukévá hasonították a számot! Norbi nyíltszívű, 
őszinte, szárnyaló éneke, a szokásosan bagossys, érzelmileg gazdag, akár kissé 
túlcsorduló hangszerelés olyan pátoszt ad a dalnak, mely nem mossa el az ere-
detiben megszólaltatott tragikumot, de mégsem arról győzi meg a hallgatót, 
hogy szomorú minden, és a leghelyesebb lenne mielőbb véget vetnie neki… 
Ellenkezőleg, hitet ad, amit a videoklipben még az utolsó képkockák felszaba-
dító tágassága (a természet örök szépségének menedéke) is megerősít. Lehet ezt 
persze érzelgősnek nevezni (egyik irodalmi folyóiratunk szerzője meg is teszi), 
én mégis inkább a kiváló festő, Somogyi Győző véleményével értek egyet.  
Ő – természetesen nem a BBC számáról, de ide is illően – ezt nyilatkozta nem-
régiben: „A giccs is egy pecsét, amit rá lehet ütni az emberre. Sajnos odáig  
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jutottunk, hogy zenében, színházban és filmben is csak azt tekintik művészinek, 
amiben a rossz győz. Az, ami szép, érzelmes vagy a szívről szól, giccsesnek van 
kikiáltva, mintha tilosak lennének a pozitív érzelmek.” (Magyar Nemzet, 2019. 
augusztus 12.)

Az említett „sóvidéki” interjú azok közé tartozik, amelyekből számos rele-
váns ismeret megtudható a fiúkról, és persze sok kevésbé fontos apróság is.  
A kérdező három év után beszélget újra a zenészekkel, mintegy rutinos isme-
rőjükként.

Megtudjuk például, hogy utoljára Attila és Szilárd adták fel a „civil” munka-
helyüket 2018. május–júniusban. Norbi szerint ez is hozzájárulhatott az új lemez 
értékeihez, hogy most már csak erre tudtak figyelni.

A rengeteg koncertet úgy bírják testileg-lelkileg, hogy módszeresen tervezik 
meg a Kárpát-medence magyarlakta területeinek érintését, s ezáltal arányosan 
mindenhova eljutnak. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy ne égjenek ki, aminek ve-
szélye sok sikeres művészre leselkedik. Tudatos építkezés, a műsorrend és  
a dalok folyamatos karbantartása, érdekes új elemek kitalálása szükséges ahhoz 
is, hogy a közönség számára érdekesek maradjanak.

Újabban nagyobb hangsúlyt helyeznek a videókra – fejtegetik az interjúban –, 
mert ez egyrészt ma már elengedhetetlen, másrészt a képi anyag segíti a mon-
danivalót. Korábban a hangra „gyúrtak”, hogy az legyen minél jobb – ebben 
segített nekik Herczeg Péter –, újabban pedig Sályi Róberttel a videoklipeket is 
előtérbe helyezik. 2018-tól csatlakozott Pintér Ádám, aki azóta a zenekar „fé-
nyese”, és látványban nagyon sokat hozzáad a produkcióhoz. Norbi ehhez  
a témához: „Szeretjük magasra rakni a lécet magunkkal szemben.”

A régi dalokhoz nem csinálnak klipet „csak azért, hogy legyenek”, hanem 
minden egyes új dalhoz próbálnak kitalálni egyet.

„Kis színes” adalék, hogy a Csendes vizeken klip forgatásához a körmendi 
Alte-Rába fesztiválon adott koncertjük utáni hajnalon kellett fölvenni egy rész-
letet. Igen ám, de ezen a fesztiválon mindig nagy a vendégszeretet, jó az „after-
party”, így legföljebb egy órát sikerült aludniuk, sőt Laci és Szilárd le sem feküdt 
– inkább felbontottak még egy sört –, ők keltették fel a többieket 5 órakor.

Egy másik eset: a cserebogár-invázió. A fényre sok cserebogár repült fel  
a színpadra, néha muszáj volt rálépni egyik-másikra, máskor az ember nyakába 
szállt valamelyik, stb.

Minden hosszabb interjúban szóba kerül, hogy hova szeretnének még előre-
lépni. A fokozatosságra, a mindig jobbra helyezik a hangsúlyt. Ennek a hang-
versenyek színhelyében is meg kell mutatkoznia. A Budapest Parkot már az 
előző évben „bevették”, 2019-ben is megtörtént ez. Maradt még vágyott szín-
helyként a Margitsziget és a Budapest Aréna tízezernél is több nézőt befogadó, 
minden technikai lehetőséget tálcán kínáló tere. Ata kedves székely tájszólással, 
tipikus erdélyi igealakot használva mondja a „sóvidéki” interjúban, hogy „re-
mélem, hogy jövőre összejön, hogy a margitszigeti szabadtéri színpadon ját-
szódjunk”… Ahol egy bővített szimfonikus zenekar, több mint 40 fő kísérheti  
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a zenekart, és kétezer néző lehet jelen. Zsombi: „És aztán a Royal Albert Hall…” 
(nevetés) (https://www.youtube.com/watch?v=wFYq_22f98k, 2020. 07. 28.)

Megható és örvendetes látni, hogy rájuk mintha nem lenne érvényes a „Sen-
ki nem lehet próféta a saját hazájában” bibliai igazsága. Ezt mutatja az erdélyi 
közönség és sajtó hűsége, szeretete, és a fiúk maguk is így érzik, amint többször 
elmondták nyilvánosan. Egyik 2019-es erdélyi nyilatkozatában Norbi – a szokott 
keresetlen, egyszerű közvetlenséggel – így fogalmazza ezt meg: „Nagyon sze-
retnek, és mi is szeretjük nagyon az itthoni embereket, ugyanis ez a hazánk.”

További részletek a csúcsévből

A tavaszi lemezbemutató koncertsorozat után és még a fesztiválidény előtt, 
május 3-án ún. szimfonik koncertet adtak Sepsiszentgyörgyön, a szokásos Szent 
György Napokon, a Heureka Pop Orchestra közreműködésével. Ez a zenekar 
popzenei produkciók szimfonikus előadására jött létre, ezt segíti és valósítja 
meg. Ennek aztán majd ősszel következett a folytatása, amikor a szabad térről 
bevonultak a termekbe, és kisebb vagy nagyobb szimfonikus zenészcsapattal 
kiegészülve adtak koncerteket, gazdagítva dalaik megszokott hangzásvilágát. 
Közben pedig a nyári dübörgés, a nyelvterület rengeteg helyszínén, mindenütt 
hangos elismeréstől kísérve. (Egy-egy kritikai hang ritkán szólal csak meg – ez 
történt például a december 4-ei szombathelyi koncert után a vaskarika.hu inter-
netes oldalon. Büki László a szertelenség, a kócosság hiányát, a tökéletesség 
illúzióját kifogásolta…)

Megkapták az előző év akusztikus koncertjének járó díjat, az év vége felé 
pedig kihirdették egy érdekes szavazás eredményét is, noha erről inkább csak 
felvidéki oldalak olvasói értesülhettek: a felvidéki (szlovákiai) magyarok ha-
gyományos gombaszögi találkozójának 2020-as zenei programjára készülve 
úgynevezett „zenekarszavazást” hirdettek, megtudakolandó, hogy a felvidéki 
magyar közönség mely zenekarokat látná-hallaná szívesen. Bokor Réka (maga 
is kiváló énekes) közhírré tette az eredményt: legtöbben a Bagossy Brothers Com-
panyra szavaztak, így ezt a zenekart biztosan meghívják a 2020-as találkozóra! 
(A járványhelyzet miatt végül ez is 2021-re marad.)

A sok-sok izgalmas koncert közül említsünk meg még kettőt: a Budapest 
Park sokezres közönsége előtti július 19-i fellépést, továbbá az őszi szimfonik 
hangversenyek egyik „darabját”, melynek különlegességét az adja, hogy mond-
hatni főpapi áldás került rá: a debreceni görögkatolikus fesztivál egyik esti fő 
programja volt Bagossyék nagysikerű koncertje, és utána, valóban, alig követ-
kezett már más a rendezvény aznap esti programjában, mint Kocsis Fülöp 
görögkatolikus püspök, hajdúdorogi érsek-metropolita napzáró imája, éneke, 
áldása.

Ebben az évben csúcsra járt a sajtó érdeklődése is. A Duna World csatorna 
Család – barát című műsorának másfél órás érdekes adása sok zenekar-közeli 
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embert is felvonultatott, köztük a Bagossy fiúk fiatal és kedves édesanyját,  
aki a beszélgetés után és közben elkészítette a megkóstolandó erdélyi ételeket:  
a radóci csorbalevest és az ordás-kapros palacsintát.

A 2019-es évet két kitűnően sikerült videoklip fogja keretbe. Még az év elején 
jelent meg az Olyan ő „Miki egeres” klipje, melynek diadalútja azóta is tart.

A Visszajövök című dal év vége felé elkészült filmje eddig a zenekar legfilm-
szerűbb, teljes történetet ábrázoló mozija, rendezője Árpa Attila, operatőre: 
Studinger András. A szülőföldre a magyar fővárosból visszatérő érett férfit 
szuggesztíven alakító Tóth Sándor színművész hazaindul, útközben lenyírja 
bozontos szakállát, rendbe szedi magát, így szembesül a szülőföld ismerős alak-
jaival, az otthonos kárpáti tájjal, s anélkül, hogy egy szót is szólna, arckifejezé-
se és a közben hangzó Visszajövök érzékelteti az esemény örömét, szükségszerű 
pátoszát, szépségét.

Nézzük a holnapot

A 2020-as esztendő indult, ahogy kell: bizakodással telve tervezte az évet  
a zenekar és az egyre terebélyesedő rajongótábor.

Januárban az A38 hajón mutatták be a Boldog idők című új számot, melynek 
videója később, már a járvány alatt, a „karanténban” készült képeket is felhasz-
nálva, áprilisban debütált. Az UNICEF (az ENSZ gyermekügyi szervezete) fel-
kérésére nekik ajánlották a számot és a bevételeit is. Az immár nosztalgikus 
visszatekintés dala ez, de nem egyszerűen az elmúlt boldog időkre, hanem 
a másfajtára, a jelentől különbözően boldogra: a kemény küzdelmek éveire, 
amikor még – nyílt utalás ez Zorán slágerére – „se bor, se pénz” nem volt, de 
megvolt a közösség, az együvétartozás, és megvoltak a tarka álmok, sodró vá-
gyak, a kitűzött célok felé törekvés öröme.

A szöveg a felnövés nehéz, de szép folyamatát sűríti magába, hangulatilag 
összesimul az idő múlásának elégikus visszhangjaként zengő zenével. S ez  
a zene többféle: élesen elkülönülő zenei részeket találunk a néhány percnyi 
dalon belül, a líraian lágytól az elektromos dübörgésig, néha úgy érezzük, hogy 
meg is törik a dal koherenciája, mígnem a végső, Zorán dalát zeneileg is idéző 
rész egységbe rántja a széttartó elemeket.

Az A38-koncert után megjelent egyik rajongói beszámoló – teljes joggal – 
egyfajta Bagossy-életérzésről beszél, mely áthatja a koncertek hangulatát, és egy-
ségbe forrasztja a fiúkat a közönséggel, a közönségből pedig közösséget formál. 
A színpad és a nézőtér, a zenekar és a közönség közti eleven kapcsolat titkát 
megfejteni nem könnyű, de többek közt talán éppen az unásig ismert „szerte-
lenségek” és diszharmóniák hiánya lehet az. (szellemicsemegek.blog.hu; Letöl-
tés: 2020. július 28.)

Hamarosan megkezdődtek új, negyedik, szimfonik nagylemezük munká-
latai.
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És közben március közepe felé megállt a zenei élet szokványos menete Ma-
gyarországon és Erdélyben is. De maga az élet a zenészek számára sem, sőt.

A járványhelyzet hozadékai

Ha a koncerttervek dugába dőltek vagy átrendeződtek is, azért a fiúk egyálta-
lán nem kerültek ki az érdeklődés homlokteréből. Hogy is kerülhettek volna, 
hiszen nemcsak ők kényszerültek többé-kevésbé karanténba, hanem a közönség 
is. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések következtében csak a lehető-
ségek csökkentek, az igény a zenére és a zenészek számontartására nem. Meg 
is élénkült a Bagossy-zenekar legelszántabb kedvelőit összegyűjtő, Tatár Attila 
és Szalai Attila által adminisztrált, a szülőföldre utalóan hegyilevegő elnevezésű 
Facebook-oldal forgalma, a (főként női) tagok élénken tárgyalták a fejleménye-
ket, többen a zenészekkel kapcsolatos képeket, emlékeket osztottak meg, kér-
déseket, rejtvényeket tettek fel, a koncerttalálkozás iránti hiányérzetüket fogal-
mazták meg, és így tovább. (Kiderült az is, hogy a kényszerű pihenő a zenekar 
több tagja számára alkalmat ad a tipikus zenészbetegségnek számító ízületi 
gyulladások kezeltetésére.)

Interjúk adására ebben a helyzetben is volt lehetőség, és a közösségi olda-
laknak köszönhetően a kedvelők pontosan értesülhettek róla, hogy ki-ki hol, és 
részben arról is, hogy mivel tölti a karantén heteit-hónapjait. Ezekkel a színes 
motívumokkal (a kotlóstyúk „ültetésétől” és a juhgondozástól a gépkocsimodellek 
készítéséig, stb. – előbbiekkel Laci és menyasszonya, utóbbival Szilárd múlatta 
az időt) e komoly dolgozatban még az említés szintjén sem foglalkozhatunk.

Fontos viszont, hogy áprilisban az Olyan ő a közönségszavazatokkal az év 
hangfelvétele kategóriában megnyerte a Fonogram-díjat, aminek különleges-
sége, hogy Biró Barbit élete első hangfelvétele nyomán érte ez a megtiszteltetés 
– amit a duett másik énekese, Norbi online módon köszönt meg.

Nevezetes esemény volt az általuk szervezett „Hegyilevegő” online-fesztivál 
is, melyen számos, részben székelyföldi előadó, zenekar adhatta elő produkció-
ját, amit aztán az internet népe megtapsolt, vagy esetenként ízekre szedett.

Júniusban pedig ismertté vált, hogy a Petőfi Zenei Díjra 2020-ban három 
kategóriában is – az év zenekara, az év videoklipje, az év férfi előadója – jelölést 
kapott a Bagossy Brothers Company, valamint külön Bagossy Norbert!

A járványidőszak szinte jelképes záró aktusának tekinthetjük azt az ese-
ményt, amelyről június 18-án videóban tájékoztatták közönségüket. Ez pedig 
nem más volt, mint hogy a zenekar otthon tartózkodó tagjai – természetesen 
Barbarával együtt, és még a Tatár gyerekek is velük tartottak – szerszámokkal 
felszerelkezve felmentek a hegyoldalba, és ott saját kezűleg elültettek 120 db 
fenyőcsemetét. Erre az a vállalásuk késztette őket, hogy annyi csemetét vagy 
annál többet ültetnek el, ahány koncertjük volt az előző esztendőben. Így járul-
va hozzá a természet megóvásához, reprodukciójához.
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Újra színpadon – „Csendes vizeken”
A koronavírus-járvány miatti korlátozások részleges feloldásával lehetővé vált 
a hónapokig kiüresedett koncertnaptár újragondolása.

De mielőtt még az új helyzet első koncertjére sor került volna, Norbi interjút 
adott a Petőfi Zenei Díjra történt hármas jelölésük apropóján. Megtudhattuk 
tőle, hogy a mögöttük hagyott hónapok hozadéka több új szám is, melyek egyi-
két már felvették, és hamarosan videoklip is készül hozzá. A mint mindig, most 
is rokonszenvesen szerény nyilatkozó azt hangsúlyozza, hogy a velük együtt  
a díjra jelöltekre nem vetélytársakként néz (ahogy az előző évben sem így né-
zett), hiszen megtiszteltetés pusztán az is, hogy a szakma érdemesnek találta  
a zenekart és őt személy szerint is arra, hogy a legjobbak közé jelölje őket.

Egyelőre (e sorok írásakor is még) csak korlátozott, legfeljebb 500 fős rendez-
vények tarthatók meg. Ennek következtében a nyár az eddigi legsűrűbb koncert-
naptárt produkálta, hiszen a koncertek eleve kétnaposnak szerveződtek, más-
napi megismétléssel.

A július 11–12-ei jászberényi kettős koncertről író egyik helyi szerző jól látja, 
amikor már cikkének címével mondja, hogy Életérzés van a dalaikban. A korrekt 
tudósítást aztán ezekkel a szavakkal zárja: „A Bagossy Brothers Company zene-
karban van egy titkos esszencia, ami vagy megnyer valakit, vagy nem, az viszont 
biztos, hogy aki egyszer ráérez a »Bagossy-életérzés« ízére, nehezen tud lemon-
dani róla!” (http://jku.hu/2020/07/13/eleterzes-van-a-dalaikban/, 2020. 07. 28.)

A veszprémi koncert (e sorok írójának jelenlétében) az eddigi három nagy-
lemez mindegyikéből tartalmazott nagyon kedvelt számokat – de olyan, vi-
szonylagosan kevésbé népszerűeket, de számomra kedveseket is, mint például 
a bravúros ritmikájú Csobban az éjben mindenki.

Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz? Ugye jobb lesz?
Tombol az agyban a sejt, a kezemben lüktet az ér is, lüktetek én is.

Valahogy majd holnap reggel, valahogy majd összerakom magam.
A sötétben táncot járok, kicsit így, kicsit úgy, ez rendbe’ van.
Engedd el, hadd szóljon,
Az egész környék oldódjon. Csobban az éjben mindenki.
Majd holnap reggel, valahogy majd összerakom magam…
Stb.

Ez utóbbit is tartalmazza a július közepén megjelent új „szimfonik” nagylemez, 
melynek címe: Csendes vizeken. Ebben új dalok nincsenek, újdonságot, gazdago-
dást, hallgatói élményt az az átértelmezés ad, melyet legtöbb esetben maga  
a szimfonikus előadásmód jelent. Két dalnak a címe is módosult: a Hegedűs  
című népzenei ihletésű, fergeteges csárdásba torkolló dal vezérhangszere a har-
monika helyett a hegedű lett, s ez még közelebb vitte a számot a táncházi  
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hangzásvilághoz. A Sanyi című dalból pedig itt Sándor lett – felnőtt a cím is, ahogy 
a dal ban megpendített alkoholproblematika is velünk növekszik, ha hagyjuk…

2020 rendhagyó év. Jelenleg (július–augusztusban) éppen erősen reményke-
dünk, hogy visszakaphatjuk a járvány előtti „játékainkat”, és különösebb gon-
dok nélkül folytathatjuk utunkat föl, a Nap felé…

S ha így lesz, akkor a rajongótábor egy szerencsés része az év végén tanúja 
lehet annak, hogy a Bagossy Brothers Company beveszi a magyarországi kon-
certhelyszínek csúcsának számító Papp László Sportarénát.

Erdélyiség, tartás, viselkedéskultúra

Az itt következő sorokban visszatérünk a BBC erdélyiségére. Ez ugyanis nem 
pusztán anyakönyvi adat, nem is csak földrajzi vagy néprajzi esetlegesség, és 
nem is csupán technikai tényező, mely a nagy távolság által megnehezíti  
a magyarországi zenei életben való részvételt a szülőföldről. Több ennél.

Annak ellenére így van, hogy ha a fiúk nyilatkozatait vesszük alapul, akkor 
nem kell neki különösebb jelentőséget tulajdonítanunk. Ők teljesen természe-
tesen élik meg ezt is, amint sok minden mást, és néha úgy érzi a hallgató vagy 
az olvasó, hogy legszívesebben elhessegetnék magát a témát is. Ami érthető: ne 
skatulyázza be őket senki ebbe a skatulyába! Ösztönösen vagy tudatosan, de nagyon 
világosan érzékelik, hogy az erdélyiség segítheti a pályájukat egy bizonyos 
közegben és egy bizonyos határig – másfajta közegben viszont (ugyancsak Ma-
gyarországon) nem, sőt akár még korlátozhatja is. Márpedig ők mindenkihez 
szólni szeretnének, mondandójuk, noha sosem túl bonyolult, és többnyire egy-
szerű helyzetekről szól, mindenkor általánosítható, egyetemes. Amint a valódi 
művészet nagy része ilyen.

Nézzünk néhány konkrét példát, miként is válaszoltak az erdélyiséggel kap-
csolatos kérdésekre.

– Befolyásolja az itteni pályátokat, hogy erdélyiek vagytok? – kérdezte 2018 
szeptemberében egy újpesti újságíró. Norbi válasza:

„– Semmiféle hátrányunk vagy előnyünk nem származik ebből. Régebben, 
más formációkban, írtunk angol számokat is, de úgy döntöttünk, hogy az anya-
nyelvünk az, amivel a legjobban ki tudjuk fejezni magunkat, ezért maradtunk 
a magyar nyelvű szövegeknél. Minden olyan embernek szeretnénk zenélni, aki 
érti a szövegeinket, szereti a zenénket. Ez nem országhatár kérdése.

– Szoktuk mondani, hogy a határon túli magyarok beszélnek igazán szépen ma- 
gyarul. Feltűnő, hogy milyen szépen artikulálva énekelsz, minden szavát érteni a szö-
vegeiteknek, és ez nem feltétlenül általános a hazai énekeseknél. Ez összefügg azzal, hogy 
erdélyi vagy?

– Hát, először is, köszönöm szépen, örülök, hogy így gondolod. Szerintem  
a dalszöveg nem az erdélyiségem miatt érthető, hanem leginkább azért, mert 
mi azt a zenekari hangzást szeretjük, amiben az ének nagyon előre van keverve, 
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és nem nyomja el sem a dob, sem az elektromos gitár. Fontos, hogy ha már pró-
bálunk értelmes szövegeket írni, akkor az legyen érthető.”

Egy 2018-as, hosszú és fontos interjúból idézem Tatár Attila szavait:
„Természetesen erre büszkék vagyunk, örülünk neki, hogy innen szárma-

zunk, de alapvetően úgy tekintünk önmagunkra, és szerintem azt is sugároz-
zuk magunkból, hogy mi gyakorlatilag egy nem budapesti, hanem egy vidéki 
zenekar vagyunk. Vannak pécsiek, vannak debreceniek, szegediek, meg van-
nak gyergyóiak, aztán kész. Igazából mi nem is próbáltunk ezzel semmilyen 
formában üzenni se senkinek, mert azt mondtuk, hogy ne akarjunk se előnyt, 
vagy ne adj’ Isten hátrányt okozni magunknak az erdélyiséggel. Tényleg a fizi-
kai korlátokat mondanám nehézségnek, tehát azt, hogy messze van Budapest, 
messze van egy koncert, sokat kell utazni, főleg az első időkben.”

Bagossy Laci 2019-beli válasza hasonló felfogást tükröz, de azért kicsit tovább 
is megy, rögzítve, hogy ha nem is tudatos szándékkal, hanem a dolgok önkén-
telen, ösztönös módján, jelen van az erdélyi értékvilág a dalokban:

„Igazából maga az a tény, hogy mi Erdélyből származunk, inkább csak olyan 
szinten tud megjelenni, hogy mi az ott lévő értékeket tudjuk ösztönösen köz-
vetíteni. Nem közvetlen, hanem közvetett módon jelenik meg mindez a szöve-
gekben, de ez egyáltalán nem egy tudatos dolog. Erre mi soha nem játszottunk 
rá, és nem is akarunk rájátszani, egyszerűen ez jön ki belőlünk, és ez működik 
számunkra.”

Máshol, de ugyancsak 2019-ben Tatár Ata már szinte hitvallásszerűen fo-
galmaz, noha tekinthetjük ezt száraz tényközlésnek is, hiszen úgy is megállja 
a helyét:

„A gyökereink erősek, és nem is fogjuk ezeket soha teljesen elengedni.”
A 2019-ben – felkérésre – megírt Visszajövök című dal és videoklip a nyilvá-

nosság számára is megerősítette ezt a kötődést. Ez a nagyon jól sikerült kisfilm 
a dinamikus, rockos, mégis kellemesen dallamos zene és a szülőföld közismert 
motívumait (fenyők, medve stb.) felvillantó szöveg illusztrációjaként a Székely-
földet (még) személyesen nem ismerő fiatal rajongók számára is beazonosította 
a fiúk hovatartozását.

Aki viszont ismeri a közeget, az tudja, látja, hallja ezt a zenekari tagok habi-
tusából. Abból, ahogy a szót ejtik a beszélgetésekben… Szép táji ízeket őriz 
Norbi beszéde is, pedig ő a színpadon, énekléskor rendre a magyar nyelv leg-
szabályosabb köznyelvi kiejtését nyújtja. A megszólalásaikban, a kedvességük-
ben, a szerénységükben, a türelmükben és még a humorukban is föllelhető  
a magyarországinál tradicionálisabb és gyökeresebb székelyföldi magatartás-
mód. Benne van a dalszerző igényes szóhasználatában, amikor a dalokat írja: 
sehol egy trágár szó, sehol egy otromba kifejezés, sehol a nagyvárosias állazaság, 
álmagabiztosság, hisz mindezekre nincsen szükség az önkifejezéshez. De ifjú 
rajongótáboruk megtartásához, sőt növeléséhez sincs erre szükség! Jellemzőnek 
érzem, hogy amikor – még 2015-ben – a marosvásárhelyi rádió termében előad-
ták a 30Y együttes Ahogy elképzeltem című számát, a benne szereplő „kurva sok” 
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kifejezést Norbi mással helyettesítette. Tulajdonképpen mellékes, hogy saját 
belső normáihoz igazodott-e ezzel, vagy finom érzékkel megérezte, hogy az  
ő moduláltabb hangjához és egyéniségéhez „szebb” szóhasználat való, s talán 
a közeg, a hallgatóság is ezt kívánja, sőt, hogy maga a dalszöveg is jobb így – a lé-
nyeg, hogy ez az érzékeny különbségtétel megtörtént (nyilván a daltulajdonosok 
egyetértésével).

Egy szó, mint száz: a Bagossy zenekar viselkedéskultúrája a korosztályukból 
és a könnyűzenei világból is kiemelkedik, és ebben feltételezhetően, sőt minden 
bizonnyal van szerepe az erdélyiségnek is. Hogy erdélyiségüket igyekeznek 
diszkréten kezelni, nem túlhangsúlyozni, de nem is eltakarni, az nemhogy nem 
cáfolja a feltételezést, hanem éppenséggel része ennek az intelligens magatar-
táskultúrának.

A Bagossy-szövegek világa

Bagossy Norbert munkamódszeréről többször nyilatkozott. Ennek legfőbb sza-
bálya, hogy nem nagyon van szabálya. Egy szál gitárral csendben leülve érkezik 
az ihlet – vagy nem érkezik. Előfordul, hogy szinte percek alatt véglegesen el-
készül egy dal, ilyen volt például a Valahol itt, de arra is van példa, hogy hosszú 
időn keresztül formálódik, míg végül elnyeri színpadképes alakját, ilyen a Ma-
radj így. (Ez utóbbi nem véletlenül tűnik az egyik legmegmunkáltabb, minden 
részletében véglegesre kalapált mesterműnek.) Till Attilának beszélt arról Norbi, 
hogy néha félálomban érkeznek a jó ötletek, de ezek legtöbbször elpárolognak 
reggelre. Ezzel ellentétben egy alkalommal fölkelt éjjel, s félig öntudatlanul 
gyorsan hangrögzítőre mondott valamit. Reggel aztán látta, hogy lényegében 
készen is van az Elviszlek refrénje.

A szövegek, minthogy legtöbbször együtt készülnek a dallammal, általában 
alá is rendelődnek ennek. Ami nem jelenti, hogy kevésbé lennének fontosak – 
sőt. Nagyon is fontosak ebben az énekközpontú zenei felfogásban. Amint ál-
talában fontosak a folkos, a világzenei és az indie jellegű zenékben. Sokszor 
azonban a dallam vezeti a szöveget, s az alkotó enged a dallam akaratának: 
megelégszik a jó hangzással, a pontos ritmussal, s mint az avantgárd költészet 
egyes fajtáinak művelői, a szöveg elemi értelmi szintjét el is hanyagolja. Ez lehet 
az egyik oka, hogy néha elég nehéz felfejteni a Bagossy-szövegek logikáját, 
racionális értelmét, a mondatok egymásból következését. Vagy éppen lehetetlen 
is. A másik oka ennek minden bizonnyal az, amit Norbi számos interjúban 
hangsúlyoz: nem az a célja, hogy egy szűk értelemhez kösse a dalokat; sokkal 
inkább az, hogy mindenki megtalálhassa bennük a számára értelmeset, a neki 
fontosat, mondhatnánk: a saját képzettársításai szerint kihüvelyezhetőt. A dalok 
sikere jelzi, hogy működik ez a koncepció: a koncertek közönsége elvarázsoltan 
énekli a legtöbb szöveget, különösen a refréneket. Talán elvarázsoltabban és 
felszabadultabban, mintha egy szűk jelentéshez tudná kötni. A videoklipek 
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általában segítenek az értelmezésben: a Valahol itt jól sikerült klipjében például 
a futva távozó fiú és az otthon maradt, festegető és álmodozó lány kettősségét 
látjuk, s amikor a végén a fiú visszafut, már a lány hűlt helyét találja, mivel nem 
várta meg a kedvese. Csak az elkészült festmény áll a festőállványon: s viszont-
látjuk rajta a futva távozó fiú képét…

Csak a nap felé nézek, igazán
Nem futok utánad,
Némán állok egy ház teraszán,
Fakulóban a szín, de a nyár idejár…

A dalszövegek képi motívumvilága nem túlságosan széleskörű. Ez érthető, hi-
szen a műfaj túlnyomó részéhez hasonlóan a fiatalokat érdeklő egyszerű – noha 
persze a gyakorlatban sokszor bonyolultnak tűnő – érzelmi, társkeresési, pár-
kapcsolati témák határozzák meg. De, mint már szó volt róla, sosem nyers köz-
vetlenségükben jelennek ezek meg. Inkább közvetve, metaforák és körülírások 
segítségével. Egy erdélyi interjúban említi Norbi, hogy egyesek szerint a „mez-
telen” a szövegek egyik hangsúlyos szava. Megvizsgálva az összes hozzáférhető 
Bagossy-szöveget, csupán kettőben találtam meg ezt a szót, igaz, hogy mind-
kétszer meglepő, hangsúlyos helyen, két korai dalban: 1. az Esőcseppek refrén-
jé ben, ahol a teljes lelki levetkőzés, önátadás, az őszinte szeretet kifejezésére 
szolgál. 2. A Van egy ház első, visszatekintő versszakában, ahol az indulás, a gyer-
mekkor és kamaszkor tisztaságát, ártatlanságát érzékelteti.

Gyakori és jellemző szava a „holnap” is, mely főnévként hét különböző dal-
ban bukkan fel. A Bagossy-zenekar egész hétéves története a holnapban való 
töretlen hitről, az érte való szakadatlan, szorgalmas munkáról szól. Nem csoda, 
hogy a szövegviláguk egyik jellemző szava is ez.

Első, 2015-ös nagylemezük egyik különleges dala a Komédiás. Ahogy alko-
tója mondta a lemez megjelenése után: ez a dal „a mai érték(t)rend kritikája”. 
Szűkebben nézve a művészeti területen, még szűkebben a színházi világban 
mutatkozó erkölcsi és esztétikai bomlást veszi célba ez a remek kis nóta. A vá-
lasztott zenei irány miatt és a zenészek békés, barátságos karaktere miatt is 
érthető, de mégis sajnálatos, hogy ennek a társadalomkritikus, kultúrkritikai 
hangnak később (eddig) nem lett folytatása. Vagy legföljebb itt-ott, nagyon át-
tételesen lehet ilyesmit belegondolni a szövegekbe. Aki figyelmesen hallgatta 
vagy olvasta a Komédiást, a lezárásában ott találja a legyintő gesztust, és a meg-
oldhatatlannak tűnő problémák elől való, érthető elfordulást: a holnap átszíne-
zésébe, az álmok megvalósítandó világába:

Csak úgy repkednek a diplomák,
kérek én is, mondjuk filozófiát.
Okosabb, az én már nem leszek,
de befogadnak, s így el nem veszek.
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A bugyikat le kell most vetni,
a sikert így el lehet nyerni,
de legyintek inkább egy nagyot,
s átszínezem majd a holnapot.

A szövegek kiemelkedően fontos motívuma továbbá a tánc is. A tradicionálisabb 
erdélyi kultúra pecsétje ez vagy Bagossy Norbi táncoktatói előéletének hatása? 
Bizonyára, de tekinthetjük úgy is, mint az emberi kapcsolatok egyik szép meg-
jelenési formáját, a párkapcsolat dinamikájának élettel teli jelképét. Az Olyan ő, 
a Gyere velem! vagy a Táncolj, Ildi! mellett még 4–5 dal táncos utalásai eszünkbe 
juthatnak, olyan sugallatos sorokkal, mint például az Ébredj fel!-ben: „És kérdez-
nék, hogy hol voltál mostanáig? / Táncodtól majd az egész vidék virágzik.”

S ha már virágzás: Minden elhatározott szándék nélkül, önkéntelenül és 
magától értődően vidéki, természetközeli zenekar ez. A szövegvilágban sehol 
egy tömbház, sehol egy villamos, egy körút, egy gyárkémény… („Ez nem Lon-
don… Itt nincsenek karcok a felhőkön folyton…”) Ellenben van nap, szél, eső, 
hó, köd, medve… S amikor az egyik „backstage”-interjú során a kérdező szinte 
kierőltette a fiúkból, hogy ugye képviselnek valamilyen fontos társadalmi ügyet 
is, mert „ezen a szinten” ez már úgy szokás, akkor Norbi a „zöld” jelzővel szol-
gált, mint amely jellemzi az együttes elkötelezettségét a természet megőrzése 
iránt. Ez teljesen hiteles a kárpáti fiúktól, a dalaik és klipjeik hitelesítik, és rá-
adásul még az ún. „merchandise” termékeik is ebbe a körbe sorolhatók, hiszen 
környezetbarát anyagokból készülnek. És egy nem mellékes szempont: ez biz-
tosan az a jelző, amely különösebb politikum nélkül vállalható, így nem fogja 
megosztani a politikailag nyilvánvalóan sokszínű rajongótábort.

Befejezés

A gyergyószéki fiatal zenészekből álló Bagossy Brothers Company nem éppen 
hosszú, alig több mint hétéves történetét a művészi produkción túl a nyilváno-
san hozzáférhető források – nyomtatott és elektronikus interjúk, beszélgetések, 
tudósítások, kritikák, jegyzetek stb. – segítségével tekintettem át.

A kezdetektől máig bejárt útjuk minden kétséget kizáróan sikertörténet. Az 
a ma már nem gyakori fajta, mely a fölnevelő népi közösségből nőtt ki, s mind-
máig vissza is hajlik hozzá. Folytatását nem láthatjuk előre, de amit eddig is-
merünk, az értelmezésem szerint olyan példás és reménykeltő teljesítmény, 
amelynek jelentősége túlmutat egy érvényesülésre törekvő baráti társaság sze-
mélyes történetén: egy lehet a nemzeti kulturális minták, paradigmateremtő 
képletek közül. Tehetség, szorgalom, kitartás és közösségi érzés olyan egybe-
játszása, melynek sugallatos ereje átjárja a művészi munkát, és egyre növekvő 
ifjúsági közösséget hoz létre a koncerteken és azokon kívül is. Ez pedig reményt 
és mintát adhat a száz éve szétszakított és meghasonlott nemzet számára a sok-
szor már-már örökre elveszni látszó egységre és megújulásra.
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Zimonyi Zoltán

Szélárnyék a Viharsarokban
Féja Géza kriminalizálásának kísérlete, 1945–1949

II. rész
„Nem volna kívánatos, ha akár az ifjúság, akár a felnőttek
szellemi irányításában és nevelésében szerepe volna.”
Egy miniszteri tanácsos, 1946 márciusa

3. Dokumentumok

A Féja Géza elleni eljárás kezdete homályba vész. Nem bűnüldöző szerv indította, 
hanem – az akták közül hiányzó – bizalmas feljelentés népellenes bűntett miatt, 
feltehetően már 1945 tavaszán.121 Ekkor kezdtek hírek terjengeni Féja listázásáról.

Később, 1946 áprilisában újabb feljelentés érkezett. Megtervezett nyomás-
gyakorlás állt a hátterében. A már ügyészi szakba lépett eljárás akadozni lát-
szott. Fedor Ágnes újságíró felkereste Féját Békéscsabán, riportját a Haladás 
1946. április 3-i száma közölte, kihívó címmel.122 Az ügyvéd-feljelentő a cikkre 
hivatkozott: megismerve Féja „dunaparti kávéházakban szórakozó zsidók elleni” 
uszítását, felháborodásában tesz feljelentést (nem meghatalmazott ügyvédként). 
A beadvány közvetve 450 ezer zsidó haláláért teszi felelőssé Féját, azaz a nép-
ellenes bűntettben folyó eljárást a háborús bűnösség irányába tolja el.

Zimonyi Zoltán (1943) nyugalmazott középiskolai tanár, szerkesztő, irodalomtörténész. Ku-
tatási területe a huszadik századi magyar irodalom (népi írók, Hetek írócsoport, Németh László, 
Féja Géza), Miskolc és Borsod–Abaúj–Zemplén megye irodalmi hagyományai. A Napjaink, Látó
határ munkatársa, az Orpheus főszerkesztője volt.
121 A levéltári nyilvántartó lap szerint a büntetőügy jogcíme: 81/1945. feljelentés. A történetnek 

hiányzik ez a láncszeme. Féja rajta volt az ideiglenes kormány 1945. márciusi listáján,  
a nyomozás mégis bizalmas feljelentés alapján indult.

122 A bosszúálló »Haladás« újabb népi írót ítél két hasáb betűre. Haladás, 1946. április 3., 6. A cikk 
Supka Magdolnát mint nőt felháborította: „Olvastam a cikk Ninivel kapcsolatos részét,  
a többi is piszok, de ez különösen. Ez a fajta nő mindig bajt okoz a szereplésével, taposásával. 
– Megjegyzem, nagyon kísértésben voltam, hogy elmegyek az írónőhöz, és mondjak neki 
egyet s mást.” Lélekben, 227. 1946. április. „Fedor Ágnest a riportnál jelen lévő Sternthal Eu-
génia [Nini] kérlelte, jobb belátásra akarta bírni. Végül a cikkben így kapott szerepet »egy 
kis ijedt nő«, éppen csak a zsidó jelző hiányzott.” Féja Endre jegyzete, uo. Nini Féja zsidó 
származású élettársa volt 1944-1945-ben, Erdélyből menekült. „1944-ben együtt bujdokoltunk 
Pesten a Biblia-utcában Féjával, aki akkor már elvált Mannától és egy zsidó földbirtokos-
nővel élt együtt.” L. E. Kovács.
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8. számú irat
ifj. dr. Fóris Lajos ügyvéd [lakcím] feljelentése a bp-i népügyészséghez  

Féja Géza újságíró, békéscsabai lakos ellen népellenes magatartás miatt.123

„Tekintetes Népügyészség! Féja Géza újságíró, békéscsabai lakos ellen feljelen-
tést teszek népellenes magatartása miatt, melyet az által követett el, hogy 1942. 
évben uszító cikkeket írt a dunaparti kávéházakban szórakozó zsidók ellen.

Ennek az uszító cikknek az az eredménye lett, hogy a rendőrség razziát 
tartott a Dunaparton124 és az ott levő kávéházakban, ez alkalommal ott több 
száz zsidót összefogtak, azokat munkaszolgálatosoknak besorozták és már is 
vitték a Donn mellé, ahol rövidesen el is pusztultak, talán 5-6 ember került élve 
onnan haza.

Ennek a 200-nál is több munkaszolgálatos halálának az előidézője Féja Géza 
lázító cikke volt, amint az kiderül a »HALADÁS« című heti lap 1946. április hó 
3. napján megjelent cikkéből is. E cikk megjelenésének a hatása alatt teszem 
meg a feljelentést Féja Géza újságíró ellen. Súlyos az ő bűne, mert egyike volt 
azoknak, akik kezdetben lázítottak és elindították azt a lavinát, amelynek 
450.000 zsidó a halotja.

        Tisztelettel
    ifj. dr. Fóris Lajos ügyvéd [lakcím, telefonszám]

A cikk a »HALADÁS« 1946. április 3-án megjelenő számában található, írója 
Fedor Ágnes újságíró. Az előzmények után így ír az újságíró: »Mégis – kérdezem 
– tudni szeretném, hogy gondolkozik most? Hogy gondol vissza a cikkeire, 
amik 1942–44-ben jelentek meg? Azonosnak érzi magát az írójukkal? – Melyik 
cikkemre gondol? – és szomorú gúnyos mosollyal teszi hozzá – legtöbben el-
feledték igazi cikkeimet. Csak a neg r e s córa  emlékeznek, ami így ment át  
a köztudatba, ezen címen, aminek túlzott jelentőséget tulajdonítanak egyesek. 
Nem tartom jelentős cikknek. Igen vékony réteget támadtam csak benne. Csak 
a luxusban élő zsidókat, nem az egész zsidóságot. De concedálom,125 hogy az 
időpont, mikor megjelent, helytelen volt, kártékonnyá tehette.«

Az újságíró zárójel közötti megjegyzése: Féja, úgy látszik, nem tudja, hogy 
azok, akiket »korzósok« címen elvittek, azonnal büntető századba kerültek  
s nagyon kevés jött vissza közülük… Eddig az újságíró, most Féja beszél. »Még-
is – mondja Féja – belátom, bű nö s  vag yok .«

123 Az egy oldalas levél és záradéka, a Haladás-cikk ismertetése datálatlan, a külzeten: A nép-
ügyészséghez érkezett 1946. ápr. 11-én. A Fedor-cikk alapján, azzal összehangolva április 3. 
után keletkezett. Nem ügyvédi szín vonalú irat, sem formájában, sem helyesírásában (halotja, 
Donn stb.). Sok a géphiba benne.

124 Az ügyvéd – felcserélve az okot és az okozatot – csúsztat: Féja a razzia után írta a cikket, így 
nem adhatott okot a razziára. Az írás, amely a Vádiratban teljes egészében olvasható, bor-
zalmas és védhetetlen.

125 Elismerem.
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Minthogy a kérdéses cikkek itt Budapesten írattak és itt jelentek meg azok, 
tehát az elkövetési hely Budapest, így a Budapesti Népbíróság illetékes az ügy 
elbírálására, azért itt teszem meg a feljelentésem.

              Tisztelettel
               ifj. dr. Fóris Lajos ügyvéd”

*

Az 1945-ös bizalmas feljelentés után csak háromnegyed év múlva indult meg  
a nyomozás. A Féja Géza elleni eljárás első levéltári irata az 1946. január 2-án 
felvett tanúvallomási jegyzőkönyv a Magyar Államrendőrség budapesti Fő-
kapitányságának Politikai Rendészeti Osztályán.

Az ügy kényes. Ezt hangsúlyozta később mindkét szakvélemény [6. és 9. sz. 
irat]. Kesztyűs kézzel nyúlnak hozzá. Féja álcázott előállítására és kihallgatására 
ugyanis már 1945. augusztus utolsó napjaiban sor került: az Andrássy út 60.-ban 
„találkozott” Péter Gáborral. Gáti Emil, a békés megyei politikai rendőrség he-
lyettes vezetője kísérte fel (vélhetően „utastársként”, civilben), szabadon mozog-
hatott, volt felesége családjánál töltött néhány szép napot, ott is szállt meg.126 
Találkozott Erdei Ferenccel, akinek hazatérve beszámolt a történtekről: „A mi-
nap Tőled elmentem [kiemelés Z. Z.] Péter Gábor főtanácsos úrhoz, aki ezeket 
mondotta: 1.) Nem tudott a dologról [Féja háborús bűnösök listájára vételéről] 
és helyteleníti. 2.) Vannak írói múltamban olyan momentumok, melyek ellen-
tétben állanak a mai demokratikus rendszerrel, de tekinteni kell az érdemeimre 
is. 3.) Ezek alapján arra kér, hogy állítsam képességeimet a magyar demokrácia 
szolgálatába. Felszólított, hogy írjam meg önéletrajzom, és küldjem el.”127

Féja 1946. március 23-i128 kihallgatásán 12 pontban rekonstruálta életvallo-
mását.

7. számú irat
Féja Géza kihallgatása129

„Egész szerepemről 1945. IX. 12-én ajánlott levélben részletes, mintegy 50 gépelt 
oldalra terjedő ismertetést küldöttem Péter Gábor vezérőrnagy úrnak. A vezér-
őrnagy úr felszólítására írtam ezt az önéletrajzszerű jelentést, tisztelettel kérem 
ezt figyelembe venni. Ez a jelentés egész írói és hírlapírói működésemre kiterjed. 
Röviden összefoglalom akkori elvi állásfoglalásom legfőbb indokait:

126 Lélekben, 161. 1945. szeptember 2.
127 Féja, 2001, 13–14. 
128 A jegyzőkönyv dátuma 1946. április 5.
129 Féja Géza gyanúsítotti kihallgatásán észrevételezte a tanúvallomásokat, majd összefoglalta 

a Péter Gábor felszólítására írt önéletrajzszerű jelentését. A jegyzőkönyv egészét – tartalmi 
megfontolásból – két részre bontva közlöm. Az itteni a második rész.
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1.) A nemzeti szocializmust és a német imperializmust mindig legfőbb ve-
szedelemnek tartottam hazámra; erről tanúskodnak mindazok, akikkel szoros 
baráti, illetve munkatársi viszonyban voltam, így a volt »Magyarországtól« 
dernői Kocsis László, Vass László, baráti körömből Tamási Áron író, kiadóm: 
dr. Püski Sándor, Horváth Richárd ciszt. r. tanár többek között. 1943-ban, köz-
vetlenül a német megszállás előtt néhány hónapot Magyaróvárott a népfőiskola 
javára előadást tartottam, utána egy volksbundista tisztviselő följelentett a né-
metség elleni izgatásért, tanú erre dr. Timaffy László mezőg. főiskolai tanár. 
Néhány héttel a német megszállás előtt a közgazdasági egyetemen Kossuth 
Duna-konföderációjáról tartottam előadást, az erről szóló hír a »Magyarország-
ban« is megjelent. 1944. március 14-én este a szabadkai népkörben ugyancsak 
Kossuth Duna-konföderációjáról és demokráciájáról tartottam előadást, mely-
nek tartalmáról számot adhat Keck Zsigmond ref. lelkész és Lévay Endre hír-
lapíró, mindketten a mai Jugoszláviában a magyar kisebbség vezetői.

2.) Nem voltam szélsőjobboldali, de jobboldali sem. Az ú. n. »magyar vona-
lon« állottam, mely jobb s balfelé is támadott. Abban az időben a magyar népnek 
nem volt lehetősége ahhoz, hogy a politikai életben akaratát a legcsekélyebb 
mértékben is érvényesítse. Az ország sorsa a vezetőrétegek mellett elsősorban 
a középosztály kezében volt. A középosztály volt az uralkodó politika társadal-
mi hátvédje és támasza. A középosztály pedig nem volt hajlandó egy tapodtat 
sem balra menni, ellenben annál észrevehetőbben sandított jobbfelé, illetve 
szélsőjobbra. Az a meggyőződés alakult ki bennem ebben az időben, hogy min-
denek felett a középosztályt kell megóvnunk a jobbfelé, illetve szélsőjobboldalra 
való sodródástól, ezt pedig csakis úgy véltem elérhetőnek, ha a középosztály 
magyar öntudatát erősítjük, s a germán szellemű, hatalmi és politikai asszimi-
lációs törekvésekkel szemben »magyar vonalra« állítjuk. Ezt a folyamatot igye-
keztem elősegíteni cikkeimmel.

3.) Alapvető meggyőződésem volt, hogy a német megszállást minden erőnk-
ből el kell hárítanunk. Ugyanis szerencsétlen társadalmi szervezetünk és értel-
miségünk idült német fertőzése folytán az országban mindig készen állott nem 
is egy politikai garnitúra, mely a fennálló kormányzatnál többet adott volna  
a németeknek, sőt: egész katonai és biológiai erőnket szállította volna. Telekivel 
szemben nem demokratikus erők sorakoztak a hatalom átvételére, az akkori 
viszonyok közepette nem is sorakozhattak, hanem Imrédy, mögötte pedig Szá-
lasi, illetve a nyilasok. Kállay idejében ugyanez volt a helyzet. Tasnádi Nagy 
András, Sztójay, Imrédy stb. voltak a »várományosok«. Kállay legalább ingado-
zott, az utóbbiak azonban teljesen kiszolgáltatták volna a magyar erőt a néme-
teknek. Nyilvánvaló volt tehát, hogy német megszállás esetén azonnal alakul 
a kormány, mely teljes mértékben kiszolgálja őket, s tartani lehetett attól is, 
főként a pillanatnyi nagy győzelmek idején, hogy a középosztály döntő több-
sége is a németek oldalára sodródik. Ezért tartottam szükségszerű rossz- 
nak ama kormányok létét, melyek egyelőre el tudták hárítani a német megszál-
lást, s a magyar erő teljességét sem vetették harcba. Ha a németek korábban 
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megszállnak bennünket, akkor még nagyobb magyar tömegek vesztek volna 
el a Donnál, s a németeknek idejük lett volna a magyar baloldal és a zsidóság 
teljes kiirtására. Ellenállásra tisztikarunk szelleme folytán nem volt remény. 
Nem láttam más utat, mint azt, hogy a középen maradjunk, akkori politikai és 
társadalmi viszonyaink mérlege késztetett erre az álláspontra. Teleki belpoliti-
káját sohasem helyeseltem, de külpolitikáját az adott viszonyok között helyes-
nek véltem. Teleki után pedig folyton attól kellett rettegnünk, hogy a meglevő 
rosszat még rosszabb váltja fel, ami a Sztójay-kormány hivatalba lépésével be 
is következett.

4.) A 2. és a 3. pontban lefektetett felismeréseimből folyt állásfoglalásom. 
Minden erőmet megfeszítettem, hogy földreformos és demokratikus álláspon-
tomat belémentsem cikkeimbe, erről megjelent cikkeim egész sora tanúskodik, 
még inkább az a cikktömeg, melyet a cenzúra törölt. Ugyanakkor bizonyos 
mértékben közeledtem a középosztály lelkiségéhez, mert reá akartam hatni, ezt 
a réteget szerettem volna a középen, a »magyar vonalon« megtartani.

5.) A zsidókérdésben az volt az álláspontom, hogy ha megtörténik a német 
megszállás, feltétlenül a zsidóság pusztulásához vezethet. Azt kellett mutatnunk 
a németek felé, hogy a magyar kormány intézi a zsidókérdést, így ha a német 
megszállás nem következett volna be, a zsidóság széles tömegeinek az életét 
megmenthettük volna. Sohasem helyeseltem azokat a szadista módszereket, 
melyeket a zsidósággal szemben alkalmaztak. A szerkesztőségben és a kiadó-
hivatalban maradt zsidókkal szemben mindvégig baráti magatartást tanúsítot-
tam.130 Két ízben beperelt a nyilaskeresztes párt, mindkét ízben ügyemet régi 
zsidószármazású ügyvédemhez, dr. Vajda Ödönhöz vittem. A zsidó írók érde-
kében minden tőlem telhetőt megtettem, tanúm erre Török Sándor, akiért írás-
ban kezességet vállaltam, Sárközi Györgyné, Lőrinczy Szabolcs, akinél ezekben 
az ügyekben a kultuszminisztériumban számtalan ízben eljártam és segítséget 
nyertem.

6.) A baloldali írókért, ha kellett, mindig kiállottam. Nagy István, jelenleg az 
erdélyi kommunista párt vezető embere, művei mellett mindig határozott állást 
foglaltam, úgyszintén a másik erdélyi szélsőbaloldali író, Balogh Edgár mellett; 
küzdelmeim polgári baloldaliakkal voltak, akiknek működésében sok kivet ni-
valót támadtam, de ugyanilyen élesen, sőt, még élesebben támadtam a jobb-
oldali irodalmat, Herczeg Ferenctől Mécs Lászlóig. Téves tehát az a vád, hogy 
baloldali írókkal megszakítottam a kapcsolatot. Akit szellemi értéknek tartot-
tam, azt minden körülmények között támogattam, mindig a szellemi érték volt 
döntő előttem.

7.) A német megszállás után egyetlen politikai sort sem írtam le, hanem 
magyar öntudatot erősítő történelmi jellegű cikkeket írtam »Magyar Néző« 
álnéven, míg a német követség közbelépésére a miniszterelnökség le nem  
intette ezeket a cikkeket. Ezután nem írtam. A Szálasi-puccs idején teljesen 

130 A tanúvallomások is ezt igazolták.
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félrevonultam, a »Magyarország« új nyilas főszerkesztője, Mattyasovszky-
Latesz fel is mondott nekem, végkielégítésemet sem kaptam meg.

8.) Teljesen téves az a vád, hogy a felszabadításért harcolókat támadtam vol-
na. Ellenkezőleg: helyeseltem ezt a mozgalmat, erről a szerepemről dr. Péter 
Ernő131 és dr. Balya [?] László vallomást tehet.

9.) Még az orosz–német megnemtámadási egyezmény idején sikerült néhány, 
az oroszokkal rokonszenvező cikket elhelyeznem a »Magyarországban«. Az 
oroszok megtámadását a leghelytelenebb és legesztelenebb cselekedetnek tar-
tottam. De Oroszország igazi arcát s jelentőségét, megvallom, nem láttam tisz-
tán. Teljesen el voltunk zárva az orosz szellemi élettől, csupán néhány irodalmi 
mű jutott kezünkbe, nem bírtam tiszta képet alkotni, de meg kell jegyeznem, 
hogy a háború folyamán is vezércikket írtam Solochovv »Csöndes Donjáról«.132 
Amennyire a viszonyok engedték, igyekeztem tárgyilagos lenni.

10.) Mindig szellemi fegyverekkel küzdöttem, mindig a szellemi szabadság 
híve voltam. Soha senkivel szemben sem vettem igénybe hatalmi támogatást. 
Támadóim ellen soha még sajtópert sem indítottam, mert helytelennek tartot-
tam szellemi harcban külső tényezők igénybevételét.

11.) Fodor József szerint anyagi okok irányítottak. Erre nézve megjegyzem, 
hogy a »Magyarországnál« maximális havi törzsfizetésem hatszáz pengő volt; 
ezt az összeget más úton is megkereshettem volna. Fodor azt is állítja, hogy  
a kormányok kegyét kerestem. Erre nézve megjegyzem, hogy radikális és szo-
cialista elveimet annyira nem titkoltam, hogy az uralkodó kormányok több 
ízben letiltották cikkeim közlését, Kállay Miklós pedig radikalizmusomat han-
goztatva elbocsájtásomat követelte. A »Magyarország« testvérlapja, a »Pest« két 
ízben, állítólag Kállay kívánságára, vezércikket írt ellenem. Egyikben azért 
támadott, mert az úri kultúrával szemben a népkultúra elsőrangúságát vallom, 
másik pedig keleti irányú orientációmat kezdte ki, s finoman a bolsevizmus 
támogatá sával vádolt. Erre nézve tanúságot tehet volt szerkesztőm, dernői Ko-
csis László.

12.) Amennyire a cenzúra engedte, mindig megértést hirdettem a dunavölgyi 
népek iránt. Nem sokkal az újvidéki kegyetlenkedések után előadást tartottam 
Szabadkán, s kikeltem a magyar történelmi jellemhez nem illő kegyetlenkedé-
sek ellen. Utána a jelenlévő Darvas József gratulált, s mondotta: A közönség 
teljesen megértett és helyeselt.

Tisztelettel kérem, hogy működésem megítélésénél jöjjön tekintetbe műkö-
désem egésze, s az a támadásözön, melyet a szélsőjobboldali lapok, a »Magyar-
ság«, a »Pesti Újság« stb. intéztek ellenem.”

*

131 Dr. Péter Ernő (Szentes, 1887 – Szentes, 1949) ügyvéd.
132 Orosz könyvek. Solochow: Csöndes Don, Alekszej Tolsztoj: Nagy Péter, Oudard: Nagy Péter. 

Híd, 1941. ápr. 29., 20.



2 0 2 0 .  d e c e m b e r 125

Képzeljük el Péter Gábor arcát, amikor a fenti 12 pontot 32 vagy 50 oldalon ki-
bontó, hosszú, tanulmányt olvassa. „Találkozójukon” figyelmeztette Féját, hogy 
írói múltjában vannak olyan momentumok, melyek ellentétben állnak a mai 
rendszerrel, s arra kérte, állítsa képességeit a magyar demokrácia szolgálatába. 
Rövid, minden felé lobogtatható bűnbánó és pártos szöveget várt. Féja nem 
bűnbánó, és nem felajánlkozó. Két pontban mutat halvány megbánást: a meg-
szálló szovjeteket érintő kérdésben: „Oroszország igazi arcát s jelentőségét, meg-
vallom, nem láttam tisztán.” (9. pont) és abban, hogy bizonyos mértékben köze-
ledett „a középosztály lelkiségéhez” (4. pont).

*

Féja Pestről, a Péter Gáborral való „találkozása” után úgy tért vissza Békés-
csabára, abban a hitben írta meg és postázta életvallomását, hogy ügye ezzel 
lezárult. Ugyanazon a napon, amikor beszámolt Erdei Ferencnek Péter Gábor-
ral való „találkozásáról”, Ligeti Lászlótól – aki ekkor már a megyei politikai 
rendőrség vezetője – megtudja, hogy a vidéki főkapitányság újabb elővezetési 
parancsot küldött, és ő ezt kötelességszerűen továbbítja a békéscsabai politikai 
rendőrségnek.133 Miről van szó? A parancsot kiadó szerv vezetője nem tudott 
még arról, hogy az ügy elintéződött? Vagy újabb akcióról? Egy hónap múlva 
Féja Gáti Emiltől megtudta, hogy Ligeti László az ügy tisztázása érdekében 
Pestre utazott, és a vidéki főkapitányságon ismét azt az utasítást kapta, hogy 
Féját elő kell állítani Budapestre. Gáti megerősítette: a náluk lévő listán háborús 
bűnösként szerepel, számítson a fölszállítására.134

Az 1946. január 2-án megindult nyomozás előtti napokban a békés megyeiek 
még biztatást kaptak Féja foglalkoztatására, többek közt a megyében járó Rá-
kosi Mátyás öccsétől,135 aki kilátásba helyezte Féja ügyének végső rendezését, 
legitimálását. Miért indult el mégis az eljárás? Féját nem vették le a kormány 
1945. márciusi listájáról, ügyét azonban nem aktivizálták, egyelőre alvó maradt. 
A politikai rendőrség, Péter Gábor, de a felső kommunista vezetés számára sem 
volt ki elégítő Féja életvallomása, hiányolták múltja megtagadását. Révai József  
a Marxiz mus és népiesség című könyve második kiadásához136 írt előszóban mint-
egy „visszavonta” a főszöveg méltatásait: Féját ekkor már renegátnak, „gouver-
ne mentális” tollforgatónak nevezte. A legfőbb ok azonban az alvó ügy feléb-
resztésére Féja fokozódó aktivitása, 1945 őszi-téli megpendülése volt, s ennek 

133 Féja, 2001, 13. Féja levele Erdei Ferencnek, 1945. szeptember 4.
134 Lélekben, 176. 1945. október 7. Ismereteim szerint erre sem ekkor, sem később nem került sor. 

L. a 2. sz. iratot: „A gyanúsítottat, mivelhogy a békéscsabai kapitányság osztályunknál elő 
nem állította, kihallgatni nem tudtam.” A kihallgatásra majd Békéscsabán, az ottani politi-
kai rendőrségen kerül sor. (7. sz. irat).

135 Lélekben, 200. 1945. december 29.
136 Szikra Kiadó, Bp., 1946. Először 1943-ban Kállai Gyula nevén jelent meg legálisan. Révai  

a Szovjetunióban élt.
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nyomán a záporozó sajtótámadások. Az eljárás megindításával, a feje fölött fe-
nyegető Damoklész karddal pórázon akarják tartani, elkötelezettségre kénysze-
ríteni, nyugtatni a koalíciós partnereket és az urbánus baloldalt, amelyet egyre 
inkább ellenségnek tekintettek. Féja túlzottan „látszott”: nőtt a szerepe „az ifjú-
ság, akár a felnőttek szellemi irányításában és nevelésében”, ami egyre kevésbé 
felelt meg egyes körök politikai elvárásának: az ilyen írók ne kerülhessenek olyan 
helyre, ahonnan a közvéleményt károsan befolyásolhatják.

Tanúvallomások. Szerepük korlátozott, mert a vád tárgyát Féja nyomtatás-
ban megjelent írásai képezték. Öt fő kihallgatására került sor.137 Egy kivétellel 
Féja személyes ismerősei, ketten munkahelyi kapcsolatban álltak vele, hárman 
írók. Vallásuk szerint két katolikus, két izraelita és egy evangélikus. Mindany-
nyian elfogulatlannak mondták magukat, ami két tanú esetében kétséges. Bo-
ross Elemér sorsa és vallomásának képtelensége legalábbis erről árulkodik, 
ahogy Fodor József fulmináns kritikája a „tót” Féja irodalomtörténetéről (a szak-
véleményben olvasható), valamint Új walesi bárdok című verse.138

Illyés egyik 1945. május 9-i naplójegyzete szerint a kommunista trojka (Rákosi, 
Gerő, Révai) – Pilátusként mosva kezét – kijelentette „írókat nem igazolnak, ma-
guk az írók döntsék el, hogy kit akarnak rövidebb-hosszabb időre kirekeszteni 
maguk közül”.139 Ez a felfogás érvényesült Féja ügyében, a tanúk kiválasztásakor. 
Hárman – Boross Elemér, Fodor József és Stella Adorján – „reprezentálták” az 
írókat. Féja sejtette, honnan fúj a szél: „szellemi úton harcoltam, soha senki ellen 
egy lépést se tettem, senki egzisztenciájába nem gázoltam, senkit föl nem jelen-
tettem, – most: »írók« jelentenek fel engem”. […] Azt hiszem, írók csinálták ellenem 
ezt a dolgot: az Írószövetség, közelebbről Boross Elemér és tán Gergely Sándor, 
bár az utóbbi nem tanúskodott, de – csak neked írom – Spitz Józsi ezeket mondta: 
[…] Gergely gyűlölködő ember, és igen ellenségesen nyilatkozott rólad.”140

A jegyzőkönyvek folyamatosan felvett szövegek, nem rögzítették a kérdése-
ket, amelyek valószínűleg Féja személyiségére, antiszemitizmusára, a németek-
hez, nyilasokhoz, baloldalhoz és a Szovjetunióhoz való viszonyára irányultak. 
Valamennyi, a „baráti” vallomás is kedvezőtlen Féjára nézve, ki terhelő, ki eny-
hítő célzattal negatív személyiségjegyeit hozza fel. Egybehangzóan nyilatkoz-
nak szembenállásáról a nácizmussal és a nyilasokkal – bár van, aki ezt csupán 
személyes és nem elvi ellentéttel magyarázza –, cikkei antiszemitizmusáról,  
s arról, hogy emberi kapcsolataiban ennek nem volt nyoma.

137 Féja számtalan tanú meghallgatását kérte, nem került rá sor. Major Róbert szerint: „Akikre 
viszont Féja hivatkozik, hogy igazolják, mennyire nem volt jobboldali, azok ma nem eléggé 
mérvadók – a legtöbben – ennek az igazolására, mert maguk sem állanak gyanún felül.”

138 Szabadság, 1935. december 22. A Féja mártírhalált halt ősére utaló személyeskedő versnek 
szerepe volt Féja és Bajcsy-Zsilinszky szakításában. L. bővebben: Zimonyi Zoltán: Perújra-
felvétel. Kortársak Féja Gézáról. In: Öt közelkép, 86–88. Elérhető a neten is.

139 Illyés, 361.
140 Lélekben, 213–214. 1946. március 2. Gergely Sándor (1896–1966) író, újságíró, 1945 és 1951 

között az Írószövetség elnöke.
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1. számú irategyüttes
Tanúvallomások

Kihallgatottak: Dernői Kocsis László, Stella Adorján, Fodor József, Boross Elemér, 
Horváth János.

Dernői Kocsis László tanúvallomása: „Féja Gézát mintegy húsz éve ismerem. 
Zilahi Lajos főszerkesztősége idején került a Magyarországhoz, mint márciusi 
frontos falukutató író. A Viharsarok ügy után az Athenaeum szolgálatában volt, 
úgy tudom, akkor ez volt az egyetlen jövedelme. A Magyarország cikkírója volt 
és 1939-ben Teleki Pál hozzájárult ahhoz, hogy Szvatkó Pál Féját is megtartsa  
a lapnál. Rendszeres, mondhatni naponta dolgozó vezércikkíró volt, kezdettől 
fogva élesen németellenes141 beállítottságban, ennek a szerkesztőségben is mindig 
kifejezést adott. Ebben az értelemben tökéletesen egyetértett Teleki Pál politi-
kájával, belpolitikai vonalon azonban helytelenítette Teleki konzervativizmusát, 
erről időnkint cikkei is tanulságot tettek, s úgy Teleki, mint később – hasonló 
okok miatt Kállai Miklós elégedetlen volt munkájával. Kállay, akit Féja a dzsentri 
politika legrosszabb értelemben vett megszemélyesítőjének tekintett és vallott 
is, emlékezetem szerint kétszer vagy háromszor mondatott fel a lapnál Féja Gézá-
nak és adott ki ellene letiltó rendeleteket.

A magyar hadbalépést a legnagyobb nyilvánosság előtt is bűnös ostobaság-
nak és Bárdossy életveszélyes hibájának vallotta és Kállayt nem ítélte olyan 
szellemi és morális színvonalon álló embernek, aki ebből a szerencsétlen hely-
zetből »szabolcsi trükkökkel« képes volna kimenteni az országot. Oroszország 
és a Szovjetunióban folyó nagy társadalmi és gazdasági átalakulást mindig  
a legnagyobb elismeréssel méltatta és XII. Pius trónralépése után ismételten 
kijelentette, hogy a világ rendjét és békéjét két nagy embernek az őszinte tárgya-
lása hozhatná meg. Sztáliné és XII. Pius-é.

Belpolitikai vonalon már említettem a dzsentrivel, általában a földbirtokos-
osztállyal kapcsolatos magatartását. A magyarországi nemzeti szocialista pár-
tok és führerek ellen írott éles kirohanásai közismertek. A nemzeti szocializ-
must a század egyik legnagyobb politikai szélhámosságának vallotta, és ezt  
a nácik magyarországi exponensei, elsősorban Szálasi Ferenc ellen írott isme-
retes cikkeiben kifejezésre is juttatta.

Kifogásolható volt, de ennek a magatartásának a rugóit nem lehetett ponto-
san nyomon követni, időnkint egészen éles formában jelentkező antiszemitiz-
musa, erről is azt kell mondanom, amit a szociáldemokrata párttal szemben 
elhangzott támadásaival kapcsolatban is mondanom kell, hogy valószínűleg 
személyes ellenszenvekből és személyes indulatokból táplálkozott.

Ha Féja publicista-portréját kellene vázolni, fő jellemvonásának kellene mon-
danom a személyes belső indulatokat, amelyek éppen azért voltak kiszámítha-
tatlanok, mert épp úgy táplálkozhattak egy momentán elolvasott újságcikkből, 

141 Az aláhúzott szövegek nyomozó hatóság piros irónnal aláhúzott kiemlései.
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egy könyvből, mint abból a véletlenből, hogy valakivel találkozott az utcán és 
vitába keveredtek, amivel kapcsolatos legszemélyesebb nézeteit Féja mindig 
cikkekben akarta megírni. Éles személyi ellentét volt közte és néhány zsidó 
származású író, költő között, személyi ellentéte volt néhány szociáldemokrata 
személyiséggel s ezek az ellentétek motiválták a dolgok legmélyén antiszemita 
és antimarxista megnyilatkozásait, de pld. 1944. március 19. utáni napon kije-
lentette, hogy ezt a szót, hogy »zsidó« többé támadó értelemben le nem írja, és 
ugyanazokról a szociáldemokrata vezetőkről, akikkel korábban vitái voltak,  
a német megszállás alatt végzett földalatti munkájukkal kapcsolatban a leg-
nagyobb tisztelettel beszélt.

1944. március 19. után a régi értelemben vett publicisztikát nem folytatta,  
a kormány által megrendelt cikket a lapnál Darvas János felelős szerkesztő írta. 
Féja a velem folytatott megbeszélések alapján elkezdett olyan cikkeket írni, 
amelyekben régi nagy magyarok, Pázmány, Zrínyi, Kossuth életéből kiragadott 
epizódokon keresztül igyekezett rávezetni az olvasót, hogy a magyar nép min-
den elnyomatásából volt menekülés. Ezek a cenzúra szempontjából igen kényes 
írások voltak s csak minden harmadik-negyedik ment át a cenzúra szűrőjén. 
Féja ezeket a cikkeket mégis tovább írta és örült, ha egy-egy megjelent, október 
15. után már egyetlen sort sem írt. Egy ideig bejárt a szerkesztőségbe, hogy 
híreket kapjon, s a Magyarország-hoz kiküldött nyilas főszerkesztő egyik leg-
első intézkedése volt Féja azonnali elbocsátása.

Egyebet előadni nem tudok. Vallomásomat az igazságnak megfelelően tet-
tem meg.”

Stella Adorján tanúvallomása: „Hosszú évek óta ismerem Féja Gézát, aki-
vel néhány esztendeig együtt dolgoztam a Magyarország szerkesztőségében. 
Szertelen, kapkodó, izgága embernek ismertem, aki hajlamos volt minden 
szélsőségre, antiszemitizmusa egyidőben közismert volt, de később ezt tom-
pította. Biztos tudomásom van arról is, hogy a németekkel és a nyilasokkal 
nem szimpatizált. Húsz év alatt megjelent cikkei a legszélesebb skálát mutat-
ják, mert azokban megtaláljuk éppen úgy a feudális,142 mint a szélső szocia-
lista eszmék szolgálását. A szerkesztőségben úgynevezett kártékony munkát 
nem végzett, a baloldali elemeket vagy zsidókat nem üldözte, viszont köztudo-
mású, hogy a né met megszállás előtt sok uszító cikket írt az amúgyis üldözött 
zsidóság ellen.

Féja Géza egyébként a falukutatók táborához tartozott. Ez a társaság hatá-
rozottan baloldali propagandát folytatott és egyes tagjai, mint pld. Erdei Ferenc 
és Boldizsár Iván, ma is vezető helyen szolgálják a demokratikus eszméket. Meg 
kell még említenem, hogy a német megszállás után Féja Géza revideálta szélső 
antiszemita felfogását és a zsidó munkaszolgálatosok érdekében igyekezett 

142 Féja is, a szakvélemény is cáfolja, joggal. Féja egész beállítottsága élesen feudalizmusellenes, 
nem egy cikkében a feudalizmushoz igazodó asszimilációt kárhoztatja.
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közbenjárni. A nyilas uralom alatt egyetlen-egyszer sem láttam, tehát ekkori 
magatartásáról nem tudok nyilatkozni.

Egyebet előadni nem tudok… stb.”
Fodor József tanúvallomása: „Féja Gézát körülbelül a ’23-as évek óta ismerem, 

abban az időben ő a Szabó Dezső lapjában dolgozott, ahol baloldali radikális 
népi politikát folytatott, azonkívül középiskolai143 tanár volt.

1937-ben jelent meg az Athenaeumban a »Viharsarok«” című könyve, amit  
a jobboldali sajtó igen nagy felzúdulással fogadott, tanári állásásából felfüg-
gesztették és kilenc hónapra el is ítélték, ekkor ő teljesen kenyér nélkül állott és 
ekkor Vadnai, az Est lapok vezérigazgatója bevette a Magyarország munkatár-
sai közé. Amit írt, az tiszta baloldali szellemű volt. Akkoriban alakult a Már ciusi 
Front is, ami a népi politikát szolgálta, és a Válasz c. folyóirat, amely a baloldali 
népi íróknak volt a folyóirata. Féja úgy a Válaszba, mint a Márciusi Front-ba igen 
nagy tevékenységet fejtett ki. Mikor a zsidótörvénytervezetet napvilágra hozták, 
akkor több író kiáltványban tiltakozott ez ellen és ezt Féja Géza is aláírta. Köz-
ben az Est lapokat a kormány átvette, a Pesti Naplót megszüntette és a másik 
két lap jobboldali lap lett. Megalakították a sajtókamarát, Féja Gézát az a veszély 
fenyegette, hogy elbocsájtják, mivel kilenc hónap büntetése volt, és így nem 
lehetett volna kamarai tag és újságíró sem. Ekkor történt a Féja fokozatos átala-
kulása. Megelőzőleg ő cikksorozatot írt a zsidó törvény ellen,144 most pedig nagy 
megdöbbenéssel láttuk, hogy pont az ellenkező szellemben ír. Véleményünk az 
volt, hogy ő érdemeket akar szerezni az új rezsimnél, hogy állásában megma-
radhasson. Elképzelhetetlen volt a számunkra az, hogy egy ember napok alatt 
ennyire átalakuljon. A baloldali írók teljesen eltávolodtak tőle, mivel a baloldal-
lal együtt valamennyit támadta a cikkeivel. Érdekes módon a nyilas sajtóval is 
teljesen szemben állott, viszont élénk tevékenységű tagja volt a Turul-nak.145 
Régi elveit annyiban nem tagadta meg egészen, hogy a paraszt felszabadítás 
poli tikáját tovább is vallotta, egy alkalommal egy rádióbeszéde miatt, amelyben  
a földreform elmaradását kifogásolta, legfelsőbb helyről jött parancsra eltávo-
lították a laptól. Egészben véve viszont egész akkori működése zavaros vegyü-
léke volt a kuruckodásnak, a nép felszabadításáról vallott elveknek és ugyan-
akkor a felszabadításért harcolók állandó támadásának és az antiszemitizmusnak. 
Mi nagyon sajnáltuk, mert tehetséges embernek tartottuk és egész utóbbi évek-
ben történt működését szomorú megalkuvásnak láttuk a kenyérért és a hata-
lomban lévők kegyeiért. Odáig már nem ment, hogy a Sztójai rezsimet kövesse, 
mert attól fogva tudtommal nem írt egy betűt sem.

143 Polgári iskolai tanár volt.
144 A zsidóság haditerve. Magyarország, 45. évf. 1938. április 27.; Hol bukott el a nemzeti egység? Ma

gyarország, 1938. április 24., 11; A magyar középosztály útja. Magyarország, 1938. április 23., 5; Akik 
alul vannak. Magyarország, 1938. május 12., 7. Egy anya levele. Utóhang; „Félre a leánderes, mus-
kátlis tornácokról!” Magyarország, 1938. május 7., 7; A zsidók útja. Magyarország, 1938. május 5.

145 Féja is, Major Róbert is cáfolja.
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Mi írók részünkről szigorúan kifogásoltuk működését. Mikor az írószövet-
ség igazoló bizottságában a neve sorra került, egyértelműen nem igazoltuk.

Egyebeket előadni nem tudok. Vallomásomat az igazságnak megfelelően 
tettem meg.”

Boross Elemér146 tanúvallomása: „Személyesen nem ismerem Féja Gézát, fu-
tólag találkoztunk szerkesztőségekben és írói tanácskozásokon, akkor amikor 
Féja Gézát még mi baloldaliak magunk közé is számítottuk. Ebből a körből író 
kollégáimtól tudom, hogy Féja velük is megszakította az érintkezést is akkor, 
amikor a szélsőjobboldalra ment át. Tudok arról, hogy nyilas oldalról is támad-
ták Féja Gézát, de arról is tudok, hogy ennek nem az volt az oka, mert a nyilasok 
világnézeti különbséget láttak Féja működésében, hanem egyszerű személyes 
oka volt az, hogy ezekkel a nyilasokkal, akik támadták, nem volt baráti össze-
köttetése, egyik másikkal pedig haragban volt.

Úgy emlékszem, hogy Féja cikkei nem kifejezetten a nyilas eszméket támad-
ták, hanem mindig valamelyik írót vagy újságírót, könyvet, cikket, amely nyi-
las oldalról származott. Munkatáborban voltam, Féja cikkeit századomnak 
akkori parancsnoka mindig felolvastatta és megmagyarázta a keret előtt, mint 
olyan cikkeket, amelyek megerősítik azt az irányvonalat, amely a zsidók jogai-
nak és életlehetőségeinek korlátozását és a legszűkebb körre vonását követik. 
Határozottan emlékszem, hogy ezek a cikkek mindig keveselték az addigi ren-
delkezéseket, szélsőségesebb és túlzóbb erőszakot követeltek és ezeknek a cik-
keknek, illetve a cikkeknek a könnyen befolyásolható keretlegények előtt való 
felolvasásának hatására bent a század keretén belül is nagyon erősen megérez-
ték nyomát azok az emberek, akik a magasabb intellektustól, mint Féja Géza, 
vigaszt vagy segítséget várhattak volna. Meg kell még külön említenem azt is, 
hogy Féja Géza neve befolyásolható emberek előtt is úgy szerepelt, hogy ő a nép-
ből való író, népi író, tehát az ő világnézete az, amit követni kell. Egyik cikké- 
nek a felolvasása után másnap, erre világosan emlékszem, légitámadást kap-
tunk, a keret még az óvóhelyre sem engedte le az embereket, kitereltek bennün-
ket az udvarra és több sebesüléssel ott éltük végig a bombázást. 250 ember 
ekkor Féját nevezte felbujtónak.

Mi, a magyar írók Szövetsége, amely eleinte még az írókat igazoló eljárás alá 
vonta szabályszerű igazoló bizottság által, Féja Gézát in contumaciam147 egy-
hangúlag nem igazoltnak jelentette ki és hozta meg a határozatot.

Egyebet előadni nem tudok. Vallomásomat az igazságnak megfelelően tet-
tem meg.”

Horváth János148 tanúvallomása: „1939. szeptemberében ismertem meg Féja 
Gézát, abban az időben, amikor a »Viharsarok« miatti ítélete jogerőssé vált, 

146 Boross Elemér (1900–1971) 1945–1946 között a Magyar Írók Szövetségének egyik megszer-
vezője és főtitkára.

147 Távollétében.
148 Horváth János (1896–?) a kiadóvállalat igazgatója.
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azidőben az írástól is el volt tiltva. Hóman Bálint rendelkezésére a vállalatnál 
sem volt alkalmazható. Későbbiek során Szvatkó Pál volt főszerkesztő interven-
ciójára a Kállay-kormány e tiltó rendelkezést visszavonta, így került újból, kö-
rülbelül 1941-ben ismét a Magyarország napilap alkalmazásába. Alkalmazási 
jogviszony alatt Féja Gézát szangvinikus természetű embernek ismertem meg. 
Határozott politikai nézete nem volt. Idegbajos, összeférhetetlen természet, nem 
vitathatóan antiszemita nézeteket vallott a maga sajátos módján. E nézetei fő-
ként egyéni sérelmeken alapulók voltak. Szocialista nézeteket vallott, azonban 
azt is a maga sajátos eszmevilágában termelte ki. Mint írásaiból is kitűnik, né-
metellenes volt és a nyilasokkal egyáltalán nem rokonszenvezett. Írásaiban 
általában egyéni sérelmeiből eredő keserűségét próbálta kifejezésre juttatni.

Tudomásom szerint Féja Géza Kodolányi Jánossal, Sinka Istvánnal, Németh 
Lászlóval tartotta a baráti kapcsolatokat.149

Egyebet elmondani nem tudok. Vallomásomat az igazságnak megfelelően 
tettem meg.”

2. számú irat
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának  

Politikai Rendészeti Osztálya
Jelentés Féja Géza népellenes bűntett ügyében

Bp. 1946. január 16-án

„A népellenes bűntettel gyanúsított Féja Géza író nyomozati eljárásának ered-
ményeképpen a következőket jelentem:

A gyanúsítottat, mivelhogy a békéscsabai kapitányság osztályunknál elő 
nem állította, kihallgatni nem tudtam. A tanúk vallomásából, valamint az át-
vizsgált cikkei után megállapítom, hogy Féja Géza kezdetben mint márciusi-
frontos falukutató író baloldali, szocialista irányelveket vallott. Amikor a »Vi-
harsarok«-ügy után az Athenaeum szolgálatába került, fokozatosan kezdett 
jobbra fordulni. A napilapokban megjelent cikkei, nagyon óvatosan, szinte ész-
revétlenül tükrözik vissza az ő sajátságos fajvédő szocializmusát.

Véleményem szerint Féja Gézának egy kialakult, határozott politikai világ-
nézete nem volt. A németekkel és a nyilasokkal nem szimpatizált, ezzel ellen-
tétben azonban határozottan antiszemita nézeteket vallott.

A becsatolt indexen lévő »Magyar irodalomszemlélet« című könyvében erő-
sen nekirohan a zsidó íróknak, és kifejti, hogy a zsidóság a hozzája kapcsolódott 
magyarság segítségével hamis irányba tereli a sorskérdéseink értelmét.

Véleményem szerint írásaiban egyéni sérelmeiből eredő keserűségét próbálta 
kifejezésre juttatni.”

[Három olvashatatlan aláírás]

149 Féja Kodolányihoz, valamint Németh Lászlóhoz fűződő viszonya barátinak egyáltalán nem 
mondható.
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3. számú irat
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának  

Politikai Rendészeti Osztálya
Jelentés Féja Géza népellenes bűntett ügyében

Bp. 1946. február 14-én

„A népellenes bűntettel gyanúsított Féja Géza író ügyében a pótnyomozást az 
előadó utasításának megfelelően lefolytattam, amelynek eredményeképpen  
a következőket jelentem:

Féja Gézának a »Magyarországban« írt közel száz cikkét átolvastam, ame-
lyekből az inkriminálható részeket kiírtam és csatolom. A cikkei szelleméből 
megállapítottam, hogy az ő általa hirdetett népi szocializmus fajvédő szocia-
lizmus volt. Több helyen támadja a zsidóságot, de főleg a nagytőkés zsidóságot.

Ezzel ellentétben azonban meg kell állapítani azt is, hogy száz cikke közül 
egyben sem fordul elő, hogy a német nemzeti szocializmust dicsőítené. »Ma-
gyarország« 1942. dec. 1-i számában támadja a nyilasokat, a Kárpát-Duna nagy-
hazát és a gyepüket farsangi tréfának nevezi.150

Mint előző jelentésemben is írtam, Féja Gézának nem volt határozott politi-
kai állásfoglalása és az ő sajátságos népi szocializmusát nem kötötte egyik oldal 
szekeréhez sem, és nyíltan nem állt ki egyik oldal mellett sem, hanem ha tehette, 
ostorozta mind a kettőt.

Véleményem szerint írásaiban egyéni sérelmeiből eredő keserűségét juttatja 
kifejezésre.”

[Az előzővel azonos 3 olvashatatlan aláírás]

7. számú irat
Féja Géza kihallgatása

Féja Géza gyanúsítotti kihallgatásán az ellene emelt vádakra az alábbi észrevé-
teleket tette:

„Fodor József vallomására nézve megjegyzem a következőket.
1. A sajtókamara az Imrédy-kormány idején elutasította felvételi kérelmemet, 

s csupán később, Teleki Pál miniszterelnöksége idején vettek fel.
2. Téves Fodornak az állítása, hogy a Turul tevékeny tagja voltam.151 Sem 

egyetemi hallgató koromban, sem utóbb nem voltam a Turul tagja. Egy időben 
több népi író is szerepelt a Turul előadásain, én sohasem szerepeltem.

3. A felszabadításért harcolókat, mint ilyeneket sohasem támadtam. Sohasem 
támadtam Bajcsy-Zsilinszky Endrét, vagy pedig a földalatti kommunista pártot, 

150 Liberális? [Szálasi Ferenc beszédéről.]
151 A Turult, fasiszta szervezetnek minősítve, betiltották. Major Róbert szakvéleménye is meg-

erősíti Féja állítását.
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tény azonban, hogy polgári baloldali csoportokkal éles harcban állottam, mert 
módszereiket naivnak és helytelennek tartottam.

4. Ami az írói igazoltatásokat illeti, engem soha ilyen igazolóbizottság elé 
nem szólítottak, s a Nemzeti Parasztpárt vezetőitől azt az értesítést nyertem, 
hogy írói igazoltatások nem lesznek. Arról, hogy mégis voltak igazoltatások, 
mint Fodor állítja, most értesülök.

Stella Adorjánnak arra az állítására nézve, hogy szélső szocialista cikkek 
mellett feudális cikkeket is írtam, megjegyzem, hogy soha feudális jellegű vagy 
színezetű cikket nem írtam. A földkérdés terén soha egy pillanatra sem adtam 
fel földosztó meggyőződésemet.

Boross Elemér vallomására nézve megjegyzem: 1. Nem emlékszem arra, 
hogy Boross Elemérrel személyesen találkoztam volna. 2. Szélső jobboldalra 
sohasem mentem át. Semmiféle szélsőjobboldali, vagy jobboldali pártnak, szer-
vezetnek vagy egyesületnek tagja sohasem voltam. Azt állítja Boross Elemér, 
hogy baloldali írókkal megszakítottam kapcsolatomat. Nem tudom, hogy kivel? 
Mindvégig személyes jó viszonyban voltam azokkal, kikkel együtt csináltuk  
a »Választ«.

3. Boross Elemér azt állítja, hogy a nyilasok nem világnézeti, hanem szemé-
lyes okokból támadtak. Erre nézve megjegyzem, hogy a szélső jobboldal veze-
tőinek legnagyobb részét személyesen nem is ismertem. Szálasit sohasem lát-
tam, Mattyasovszky-Lateszt, akivel igen élénk csatáim voltak, nem ismertem. 
Hubay Kálmánt ismertem abból az időből, midőn még Bajcsy-Zsilinszky Endre 
»Szabadság« című lapjánál dolgozott. A nyilasoknak és az imrédystáknak vi-
lágszemléletét támadtam lépten-nyomon, ezt igazolja cikkeim egész tömege.  
A szélsőjobboldal pedig »zsidóbérencnek«, »németgyűlölőnek« stb. minősített 
számtalan ízben, ezt igazolják pl. a »Magyarságban« megjelent ellenem irányuló 
cikkek. Személyes okom nem volt a nyilasok támadására, mert mind engem, 
mind bármelyik magyar írót szívesen látták volna soraikban, ha bennem, illetve 
az írókban lett volna csatlakozási szándék. Valótlan Boross Elemérnek az állí-
tása, hogy nem a nyilas eszmét támadtam, hanem nyilas írókat és könyveket. 
Cikkeim egész tömegében tiltakoztam az ellen, hogy a nyilas-fasiszta rendszert 
Magyarországon megvalósítsák. Emellett nyilas könyveket is támadtam, pl. Mál-
nási Ödön vidéken, suttyomban megjelent utolsó munkáját, mely német felség-
jogokat hirdetett Magyarországra, én támadtam meg első ízben.

A háború derekán nyílt levelet írtam a »Magyarországban« Goldschmied 
dr-hoz, a »Deutsche Zeitung« főszerkesztőjéhez, melyben a magyar életforma 
és gondolat eredeti jogai mellett foglaltam állást. A cenzúra törölte cikkemet, 
ekkor Reviczky-Ulleinhez fordultunk, s az ő közbelépésére jelent meg. Tanú 
erre dernői Kocsis László.

4. Amit Boross Elemér cikkeim hangneméről mond, mindazt igazságtalan 
túlzásnak tartom. Boross nem ismerhette működésem és helyzetem egészét.

5. Boross Elemér vallomásában arról az állítólagos hatásról ír, melyet cik- 
keim egy munkásszázadra tettek volna. Időpontot nem jelöl meg, állítólagos 
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cikkeim címét és konkrét tartalmát sem jelöli meg. Egy állítása azonban a cik-
kek időpontjára nézve tájékoztatást nyújt. Boross azt állítja ugyanis, hogy egy 
cikkem hatása alatt légitámadás alkalmával nem engedték be az óvóhelyre  
a munkaszolgálatosokat. Erre nézve leszögezem a következőket: a) A légitáma-
dások a német megszállás után következtek.152 b) Én a német megszállás nap-
jától egyetlen politikai irányú sort sem írtam, zsidókérdéssel egyáltalán nem 
foglalkoztam. Ezt bizonyítják a »Magyarország« szóban forgó számai, s bizo-
nyíthatja dernői Kocsis László és Vass László, jelenleg a »Szabad Szó« munka-
társa. c) Már a német bevonulás előtt hosszú hónapokon keresztül a zsidókér-
déssel egyáltalán nem foglalkoztam. Ezt is igazolni tudom a »Magyarország« 
megfelelő számaival. d) Soha nem írtam olyan hangon, mely ilyen embertelen-
ség okozója lehetett volna. e) Ha tehát a Boross Elemér által említett cikk felol-
vasás tárgya volt, semmi esetre sem lehetett az én cikkem. […]153

Tisztelettel kérem, hogy működésem megítélésénél jöjjön tekintetbe műkö-
désem egésze, s az a támadásözön, melyet a szélsőjobboldali lapok, a »Magyar-
ság«, a »Pesti Újság« stb. intéztek ellenem.”

Szakvélemények. A háborús és népellenes bűnügy protokollja szerint a po-
litikai rendőrségen, majd az ügyészségen felvett jegyzőkönyveket a nyomozati 
anyagokkal együtt a Budapesti Népügyészségnek át kellett küldenie a Buda-
pesti Népbíróság Sajtóosztályára, amelyet Major Róbert újságíró vezetett mi-
niszteri tanácsos rangban. Mégsem ő adja az első szakvéleményt, amelynek 
szerzőjét nem sikerült megállapítani, ahogy az illetékességét sem. Szemlélete 
eltér Major Róbert későbbi, az eljárás rendjébe illeszkedő véleményétől. A bal-
oldalt kárhoztatja, mert „vezetői és publicistái dilettantizmusa folytán” – felér-
tékelte a népieket, későn ismerte fel, hogy az iránya a fasizmus felé vezet. Kiemeli 
K. Havas Géza, Gáspár Zoltán szerepét: „kezdettől fogva látták az irányzat fe-
lületes és veszélyes voltát.” Álláspontjában a szociáldemokrata párt egyik szár-
nyának és az urbánus baloldalnak a véleménye tükröződik. Mónus Illés rótta 
fel már 1943-ban Révainak, hogy túlbecsüli a népi irodalmat, amellyel az ese-
mények egész egyszerűen elbántak, a befolyásuk megszűnt.154 A két munkás-
párt álláspontja a későbbiekben is eltért. 1945-ben a szociáldemokrata – szintén  
marxista – álláspont szerint a népeik jelenléte az irodalmi egységben veszélyez-
teti a baloldaliságot.155

A szakvélemény manipulatív, együtt listázza a népi írók jelentős szerepet 
játszó politikusait (Veres Péter, Kovács Imre), a gyanúsított Féját – a már halál-
ra ítélt, és a szakvéleményt követő napokban kivégzett Rajniss Ferenccel, az 1945 
októberétől letartóztatásban lévő Matolcsy Mátyással, aki ellen 1946. február 

152 Budapestet először 1942. szeptember 4-én érte az első, 9-én éjfél előtt a második légitámadás.
153 Ez után következik a Péter Gábornak írt, előzőleg idézett jelentés összefoglalása.
154 Mónus Illés levele Kállai Gyulának. MSZMP KB Párttörténeti Intézet Archívuma, 658. f. 

5/236. ő. e. I. 68.
155 L. például Horváth Zoltán és Faragó László cikkeit.
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20-án háborús és népellenes bűntettek miatt már vádat emeltek. A szöveg ké-
sőbb újra közös nevezőre hozza Féját és Rajnisst mint fölfelé törekvő néptaní-
tókat. Féja sohasem volt néptanító.

A Budapesti Népbíróság Sajtóosztálya, jobbára maga Major Róbert – évek 
során létrehozott saját archívuma alapján – a vádiratot készítő népügyésznek 
kiegészítéseket javasolhatott, észrevételeivel befolyásolhatta a per bizonyítási 
eljárását. Az osztály szinte egyszemélyes volt, Majort mindössze két-három 
munkatárs segítette.156

Major Róbert a szövegét az előző ismeretében készítette el. Az illetékes körök 
(a kommunista párt) álláspontját közvetíti: „amennyiben közönséges bűncselek-
ményt nem követtek el s háborús bűnösöknek nem tekinthetők, az ilyen irodalmi 
vétségekből nem akarnak bűnügyeket csinálni.” Átveszi, megismétli az előző 
szakvélemény néhány megállapítását, de elhagyja annak csúsztatásait.

6. számú irat
Féja Géza ügye

Egy miniszteri tanácsos véleménye a Népfőügyészségnek

„T. Népfőügyészség!
Féja Géza ügye

Abból, hogy az ügyben a t. Népfőügyészség fordult hozzám, arra következtetek, 
hogy tudatában van az ilyen irodalmi ügyek különösen kényes voltának, s en-
nek megfelelően beszámolok arról, amit tudok, mint minden esetben, most is 
válogatás nélkül közölve minden lényegeset, tekintet nélkül azok kedvezőtlen 
vagy kedvező voltára.

Féja, mint az általa képviselt irányzat több képviselője jórészt az irodalmi és 
politikai baloldal jóvoltából került az irodalomba és a közéletbe. Matolcsy, Ko-
dolányi, Veres Péter, Illyés Gyula, Németh László, többé-kevésbé Erdélyi József, 
Sértő Kálmán stb. erősen szociális irányban működtek, s a baloldal szellemi 
vezetői kezdetben nem ismerték fel azt, hogy szellemük a fasizmustól már kez-
dettől fogva többé-kevésbé fertőzött volt. Azért soroltam itt fel olyan neveket is, 
mint Illyésé és Veres Péteré, hogy a kérdés kényes voltát aláhúzzam. Illyés nem 
volt fasiszta, de nem választotta el magát mindig eléggé társaitól, akikre ez 
inkább mondható. Magyar propagátora volt egy nem is nagyon kiváló francia 
fasisztikus író, Giono műveinek s tekintélyével többen takaróztak, akik tudato-
san a szélsőjobb oldal felé orientálódtak.

Az ú. n. népi irodalmi irányzatnak érdeméül tudták be, hogy abban a formá-
ban hívják fel a közfigyelmet a szociális kérdésekre, különösen a falu s a pa-
rasztság problémáira, amely formában az az akkori politikai viszonyok közt 

156 Tilkovszky, 1400. Major Róbert csak névrokona dr. Major Ákosnak, a Budapesti Népbíróság 
elnökének.
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lehető volt. Így többet elmondhattak a destrukció vádja nélkül. Amikor azonban 
a kormányzat látta működésük politikai hatását, velük szemben is fellépett és 
gyakran elítéltette őket, így Veres Pétert, Kovács Imrét stb.

Megjegyzendő, hogy ez irányzat hatása már akkor sem volt megnyugtató. 
Volt benne – bár a többtermelést stb. hirdették – bizonyos retrogád vonás. Túl-
zottan hangoztatták a »népi«, vagy inkább faji elemet, kitűnt belőlük a városel-
lenesség és ami a fő, tudományosan nem voltak eléggé képzettek. Tudományos 
szempontból csak Erdei Ferenc és Kerék Mihály művei állták meg a bírálatot,  
a többieké azonban többé-kevésbé irreális irányba terelte éppen a legjobb ifjúság 
érdeklődését.

Amikor az írók többségét a politika elragadta, tárgyilagosságukat végleg 
elvesztették. Erről nem mondhatom, hogy kizárólag alantas indokból történt. 
A Gömbös-kormány és utódai élénk érdeklődést mutattak a szociális kérdések 
iránt, és a nem eléggé kritikus szellemeket a fasizmus és a nemzeti szocia-
lizmus inkább látszati sikerei, az ügyes propaganda révén könnyen hatal-
mukba kerítették. Európa e részén a baloldali reformok sorsa akkor teljesen 
reménytelennek látszott, másutt pedig – mint Franciaországban – a demokrá-
ciával könnyen együtt járó fegyelmetlenség stb. révén politikai dekadencia 
tünetei látszottak. Ez írók, akik propagátoroknak érezték magukat, tettvágytól 
sarkallva is csatlakoztak a hatalomhoz, amikor úgy látszott, ott meghallgatják 
szavukat.

Ismeretes, hogy Gömbös összeköttetésbe lépett az írókkal.157 Antal István 
megbeszélésre hívta őket Lillafüredre és Imrédy többeket szociális felügyelők-
ké neveztetett ki közülük. Mivel korábban legtöbbjük szűkös viszonyok között 
élt és üldöztetést is szenvedett, annál hajlamosabbak voltak rózsaszínű szem-
üvegen nézni a kormányok részleges reformjait.

A baloldal ekkor már elfordult tőlük. Későn ismerte fel azt – vezetői és pub-
licistái dilettantizmusa folytán – hogy irányuk a fasizmus felé vezet s a tőlük 
tapasztalt hálátlanság is növelte ellenszenvét. Egyes publicisták, mint K. Havas 
Géza, Gáspár Zoltán, akik kezdettől fogva látták az irányzat felületes és ve-
szélyes voltát, most már több helyet kaptak a Népszavában, folyóiratokban stb. 
a bírálatra, és így feszült viszony keletkezett a baloldal és ez írók többsége kö-
zött, ami őket még inkább jobb felé terelte.  

157 Az Új Szellemi Front, Gömbös és a népi írók 1935-ös találkozója gyakori súlyos vád többek 
között Féja ellen is; népbírósági ügyében azonban, a fenti utaláson kívül meg sem említődik. 
Nem véletlenül: 1945 tavaszán ismét felmerült az alkotó értelmiség legjavát tömörítő Új 
Szellemi Front mozgalom. L. Révai József: Szekfű Gyula útja. Szabad Nép, 1945. április 19.; 
Darvas József: Új szellemi frontot. Szabad Nép, 1945. május 13., 5; Révai József: Új szellemi 
frontot. Szabad Szó, 1945. május 18. L. bővebben: Standeisky Éva: A magyar kommunista párt 
irodalompolitikája, 1944–1948. Az MKP és a népi írók 1945ben fejezet. Budapest, 1987, Kossuth, 
22–31. Standeisky Éva Csábtánc és kiszorítósdi. Az 1945-ös Új Szellemi Front. Múltunk, 
2005/4, 4–41.
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Matolcsy,158 akit a baloldal kiáltott ki tudósnak s akinek könyveit, csak azért, 
mert a földosztást hirdette, tudományos bibliaként emlegették, a legszélsőbb 
uszító lett.

Rajniss159 a Reggelnél kezdte írói pályafutását.
Kodolányi szociális frázisai elegendők voltak ahhoz, hogy a baloldalon tisz-

teljék őt.
Veres Pétert eleinte a baloldalról kérték fel minden kérdésben való hozzá-

szóláshoz, tekintet nélkül arra, érthetett-e ezekhez iskolázatlansága folytán, 
vagy sem.

Féja Géza »Viharsarkát« mint irodalmi és politikai tettet ünnepelték, nem 
ismerve fel e könyvek felületességét.

Kovács Imrében nem vették észre a lappangó antiszemitizmust, amikép 
most sem akarják azt észrevenni.

Erdélyi József kétségtelen tehetségét is a baloldalon ismerték fel először.
Nyírő József divatos író volt a zsidóság előtt is.
Sértő Kálmánt éveken át Hatvany Lajos tartotta el. Baloldali irodalmi körök 

kedvence volt, amit később a legdurvább káromlásokkal hálált meg.
Németh Lászlóban nem ismerték fel kellő időben az exaltáltságot.
Mindezeket azért adom elő, hogy a kérdés helyes megítélésének nehézsé-

geire rámutassak. Annál inkább, mert ma az élen szereplő népi írók személye 
kapcsán is emelhetők hasonló, bár csekélyebb méretű vádak, mint Féja esetében.

Féja nyilván arra hivatkozik, hogy éppen a legelhanyagoltabb magyar nép-
réteg, a földmunkásság érdekében emelt szót. Voltak idők, hogy legalább olyan 
mértékben szemben állt a kormányzattal, mint a baloldal. A kormányok őt és 
társait ütőkártyának tartogatták a baloldallal szemben, s a közhangulatnak is 
eleget akartak tenni, amikor működésüknek teret adtak. Mikor azonban ezt túl 
radikálisnak tartották, túladtak rajtuk vagy el is jártak ellenük. Így Szálasi  
is megemlíti naplójában 1943 szeptemberében, hogy »állítólag a Kormányzó 
rendelkezésére dobták ki Féja Gézát a Magyarországból és a rádiótól, mert pi-
masz népfrontízű beszámolókat tartott a rádióban.« Ez lehetséges is. Féja 
ugyanis érzékeny volt a politikai konjunktúrára és a Magyarország akkor már 
az USA felé igyekezett közeledni, mint azt Szvatkó emlékezetes vezércikke 
bizonyította.

Odáig azonban a Magyarországnál sokat tett a közvélemény liberálisabb 
részének fasizálása érdekében. Éppen azért volt működése különösen veszélyes, 
mert dugárut árult, az olvasók nem tudták, hogy fasizmust kapnak s fokoza-
tosan szívták be a mérget.

158 Matolcsy Mátyás (1905–1953) agrárközgazdász, 1935 és 1944 között országgyűlési képviselő 
a népbíróság 10 év börtönre ítélte. Fogságban halt meg.

159 Rajniss Ferenc (1893–1946) szélsőjobboldali magyar újságíró, lapszerkesztő, politikus, az Új 
Magyarság és a Magyar Futár című hetilap főszerkesztője, a Szálasi-kormány vallás- és köz-
oktatásügyi minisztere. A Népbíróság halálra ítélte, kivégezték. (Wikipédia)
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Kezdetben Féja csak irodalmi lapokban csinálta, így a Kelet Népében, a Népi írók 
egyik folyóiratában (1939. VI.)160. Itt szemére veti a szoc. dem. pártnak, hogy nem-
zetközi, idegen lelkiségű, vagyis a közismert vádakat. Ez még hagyján, ezután 
jön a szokott képzavar, amikor azt írja, hogy a pártvezetőség szánt szándékkal 
tönkreteszi a pártot, csak hogy megmenthesse magának a martirium lehetőségét.

Hibáztatta itt Féja azt is, hogy a szoc. dem. vezetők bizalmatlanok voltak  
a falu népével szemben. Az igazság az, hogy a szociáldemokrácia mindent meg-
tett a falu beszervezése és felvilágosítása céljából, amíg azonban a városban már 
hagyták dolgozni őket, a falut elzárták előlük. A Bethlen féle megegyezésben 
kénytelenek voltak a falvakból nagymértékben visszavonulni, hogy legalább  
a városokban s az iparvidékeken dolgozni engedjék őket.

Megjegyzendő, hogy Féja már jóval előbb is hasonló hangokat hallatott, ami-
kor Szabó Dezső szellemében (itt a kurzus Szabó Dezsőjére gondolok, nem a ké-
sőbbi kritikus Szabó Dezsőre) írta cikkeit az Előőrs című jobboldali lapba.

Még ellenzéki összejöveteleken is ez volt Féja hangja, a Magyarországtól való 
távozása után is. A balatonszárszói politikai ankéton (1943. aug.), amelyet a Ma-
gyar Élet, Kodolányi félig fasiszta lapja rendezett, többek között így beszélt: 
»Jöhet olyan történelmi helyzet, midőn demokratikus és más efféle jelszavak 
cégére alatt majd a zsidóság új harcot kezd a magyar értelmiség ellen, hogy  
a szellemi vezetőszerepet ismét kezébe kaparintsa.«161

Megjegyzendő, ma valóban vigyázni kell, hogy a közéletben ilyen látszat ne 
terjedjen el, mert ez igen kedvezőtlenül befolyásolja a közhangulatot.

Féja megítélésénél tekintetbe kell azonban venni, hogy hiányos műveltsége 
és logikai készsége sok mindenbe belevihette őt, amit több judícium mellett 
elkerülhetett volna. A Népszava 1941. március 27-i száma162 kigúnyolja egy cik-
két, amelyben a következőket írta:

»A gőzölgő, süppedő, nedves dunamenti tájon még csak embriók nyüzsög-
nek.« Közírói feladata meghaladta képességeit. Példa erre a Magyarország 1940. 
VII. 9-i számában megjelent cikke »Te tudod« címmel a baloldal írói ellen. Idé-
zetek: »Találkoztam veletek, akikkel valaha, úgy hittem, emberi közösséget 
építhetünk. Most azonban ti figyelmeztettek arra, hogy milyen áthághatat- 
lan emberi szakadék épült közöttünk. Idegenül néztünk egymásra, én valami 

160 Szocializmus Magyarországon. Kelet Népe, 1939/6, 365–371.
161 Féja Géza fölszólalása, 1943. augusztus 29-én. Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar 

Élet tábor előadás- és megbeszélés-sorozata. Magyar Élet, 203–207. Újabb kiadás: Szárszó 1943. 
Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Budapest, 1983, Kossuth, 338–342. Célszerű egy ko-
rábbi Féja-szöveggel együtt értelmezni: „A szélső jobboldalról éles támadásokat Intéznek 
ama magyar írók ellen, akik a »zsidótörvény«, helyesebben a zsidótörvényben megnyilatkozó 
elsőrangú s másodrangú állampolgári megkülönböztetés ellen fölemelték a szavukat. Ezek 
az írók, művészek és gondolkodók nagyon jól tudták, hogy nemcsak a zsidóságról van itt 
szó, s a »másodrangú állampolgárság« törvénybe iktatása igen súlyos sebeket fog még ütni.” 
Félre a leánderes, muskátlis tornácokról! Magyarország, 1938. május 7., 7.

162 Nyüzsgő embriók, dagadó tájlélek, jajongó rögök. Népszava, 1941. március 27., 3.
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csöndes humorral, te pedig epés, keserű dühhel s komikus helyzetedhez egyál-
talán nem illő fölénnyel. Hiszen te tudtál mindent és még ma is így érzed, hogy 
te tudsz mindent«

Itt látszik a néptanító Féja163 irigysége azok ellen, akiknek műveltsége meg-
alapozottabb volt, mint az övé.

[»Lenézed és barbárnak tartottad azt az embert, akinek még ösztönei is van-
nak. Magadban, titokban lenézted a magyarságot… Intellektuális gőgben és 
intellektuális elhájasodásban szenvedtél… Te a járványt szeretted volna állan-
dósítani… A ti kapcsolataitok a felszínt hálózták be, az internacionális felszínt, 
bizonyos anyagi javak élvezőinek világát, akiknek egyetlen hitük életstandard-
juk feltétlen biztosítása. Ti politizáltatok, nagyképűsködtetek, hazudoztatok  
s mindig ennek az életstandardnak nevében.«]164

Megjegyzendő: Itt éppen Féja igyekezett a Magyarországnál és másutt a maga 
életstandardját biztosítani. Eredetileg néptanító165 volt ő is, mint Rajniss, és így 
törekedett anyagilag és társadalmilag felfelé.

[»A mentés érdekében mindenre képesek vagytok. Szövetkeztek akár az ör-
döggel is… megástátok a szakadékot… a másik oldalon ti álltok, akik interna-
cionális ügyességgel minden közösséget meg akartok nyergelni a saját érdeke-
itek szolgálatában. Nem faji, politikai vagy világnézeti szakadék csupán ez, 
sokkal több annál: emberi szakadék. Ti ástátok…. Úgy kell búcsúznom: ti lás-
sátok, hiszen mindent tudtatok és mindent tudtok.«]166

Ez a támadás a zsidótörvények idején, Teleki Pál alatt íródott, amikor a német 
diadalok teljesek voltak. Ez minősíti az ilyen írásokat.

Nehéz pontosan megállapítani Féja felfogását, bizonyára ő sem tudná. Hányó-
dott a forradalmiság és a reakció között, néha igyekezett bátor lenni, majd meg-
ijedt, igazán bátor a baloldallal szemben volt, amikor ez nem járt veszéllyel. Móricz 
Zsigmondnak Rózsa Sándorról szóló regényéről írva felmagasztalta a betyárt, 
mire Nyisztor István167 élesen megtámadta a Nemzeti Újságban (1942. VI. 7.)168, 
azért, mert egy »közönséges gonosztevőt felmagasztalt, népi eszménnyé tett meg. 
Féja ez állásfoglalása az erkölcsi világrend megtagadása. Eszerint elég a néppel 
vagy annak egy rétegével együtt érezni s máris feljogosítva érezheti magát min-
denki, hogy lábbal tiporja az isteni parancsolat és az állami törvényeket.«169

163 Féja polgári iskolai tanár volt. A Népszava aláíratlan glosszában előszeretettel néptanítózta 
Féját. L. pl. Nyüzsgő embriók, dagadó tájlélek, jajongó rögök. Népszava, 1941. március 27., 3.

164 Te tudod! Magyarország, 1940. július 9., 3. A szögletes zárójel ügyészségi kijelölés.
165 Tételezzük fel, hogy az ismételt néptanítózás tájékozatlanság, s nem tudatos félrevezetés, 

hogy Rajnissal újra közös nevezőre hozhassa Féját.
166 Te tudod! Magyarország, 1940. július 9., 3.
167 Helyesen: Nyisztor Zoltán (1893–1979) teológus, szerkesztő, író.
168 Mi is összevonjuk a „szemöldökünket”.
169 Az idézet helyesen: „Már most az a kérdés, hogy lehet-e közönséges gonosztevőket, az em-

beri társadalom dúvadjait felmagasztalni és népi eszménnyé, »messzire néző és népeket 
tanító«” alakká megtenni? […] Mert Féja Gézának ez az állásfoglalása semmi más, mint az 
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Féja egyéniségét nyilván jól megvilágíthatná Supka Géza, aki apósa volt, de 
tárgyilagosan fog róla nyilatkozni. Kérem továbbá Fodor József szerkesztőt 
meghallgatni, aki 1943. VIII. 24-én ezt írta róla az Újságban: »Vannak könyvek, 
amiket a beszennyeződés érzésével tesz le az ember… az egész könyv egy láp-
virág… ilyen könyvet csak olyan ember írhat, akiben a fair play elvét felrúgó 
cinizmus a napi szomorú hordópolitikát összetéveszti az irodalommal… Hogy 
egy ilyen könyv megjelenhetett, az szomorúan jellemző a korra. …«170

A könyv: Nagy vállalkozások kora.
»Hogy merészkedett erre az újságírónak is dilettáns ember, hogy felmérje 

az egész régi és új magyar irodalmat? … Első szempontja: a kizárólagos árjaság. 
Másik szempont az ú.n. magyar vonal.

Ebben benne van, aki tagja a Turulnak és könyveit a Magyar Élet adja ki … 
A magyar vonal tagja lehet akár tót eredetű ember is (lásd magát a szerzőt), de 
olyan színmagyar nem lehet, aki ’nem árjákkal’ barátkozik.«

Féja felvidéki, öccse Balassagyarmaton volt újságíró, most a népbíróság fog-
lalkozik ügyével.171

Fodor szerint a könyvből kimaradt Szomory, Heltai, Molnár, Ambrus, Hu-
nyady, Földi, Szekfü, Schöpflin, Kassák stb. Ilyen szavak vannak benne: vér-
gyök, sztyep, Giono-életérzés, mélymagyar stb.

Súlyosabb ennél:
»a szerző Szálasinak és nyilas frazeológiájának legkimutathatóbb megszál-

lottja. Mondatainak üres puffogásában még Szálasin is túltesz. … Könyve egy 
irodalmi törtető magánügye.«

Ennek dacára a nyilasok nem szerették Féját, mint már idéztem is. 1941. III. 
6-án172 a Magyarságban Ráttkay és Mattyasovszky lezsidózták. De a lényeg benne 
az a zavarosság, amire Fodor is utalt. Adyról pld. Féja ezt írta: [»Babitssal szem-
ben a keresztény-germán elvont életeszménynek és humanizmusnak jellegzetes 
képviselője.«]

erkölcsi világrend teljes megtagadása! […] Elég a néppel vagy annak egy rétegével együtt 
érezni […] s máris feljogosítva érezheti magát mindenki […], hogy lábbal tiporja az isteni 
parancsokat és az állami törvényeket.”

170 Fodor József: Egy műkedvelő kalandozásai az irodalom körül.
171 Féja Tibor (1906–1968) néptanító Pozsonyligetfalun, a bécsi döntés után szülővárosába, Lé-

vára helyezik, népiskolai igazgató. 1940-ben kezd írni a Bars napi- és a BarsHont hetilapban. 
Háborús és népellenes cselekményért 1945. október 25.–1946. július 24. között rendőri őrizet-
ben, illetve előzetes letartóztatásban ül, a népbíróság 1948. április 7-én 18 havi börtönre és  
5 évi politikai jogvesztésre ítéli. A Népbíróságok Országos Tanácsa, mint fellebbviteli fórum 
az ítéletet jóváhagyva további mellékbüntetésként az újságírói foglalkozástól eltiltotta.  
„A régóta nyilasnak (írónak) ismert” Féja Tibort, az 1901-es születésű Reitmann Sándor, 
egykori lévai lakos, Féja Géza iskolatársa ismerte fel, és adta rendőrkézre. Az iratok Budapest 
Fő város Levéltárában a HU BFL VII.-5. e 1949 22915 jelzet alatt találhatók. Vajon ki lehetett, 
aki Féja Géze ellen a bizalmas feljelentést tette?

172 Téves adat. L. Mattyasovszky Kornél: Az égő csipkebokor és ami mögötte van. Magyarság, 
1941. március 4., 3.; Az égő „Magyarság” és a leégő Féja. Magyarság, 1941. március 5., 3. 
Ráttkay R. Kálmán: Maradjunk a lényegnél. Magyarság, 1941. március 5., 1–2.
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Féját elszédítette a nyilas frazeológia és a német szellemiség divatos irány-
zata. Nem tudom, mit csinált még, bűnvádi eljárásra tartozik-e ez, de nem vol-
na kívánatos, ha akár az ifjúság, akár a felnőttek szellemi irányításában és ne-
velésében szerepe volna. Amennyiben az ügy nem kerül bíróság elé, vagy nem 
ítélik el, nem kívánok szerepet játszani abban, hogy Féja, aki családos ember, 
ne élhessen meg – de dolgozzék olyan téren, ahol működésével nem okozhat kárt. 
Én nem ismerem személyesen, azt azonban tudom, hogy nem csupán a bal-
oldalon a tárgyilagosan gondolkodó írók, tudósok stb. rendkívül csekély véle-
ménnyel voltak erkölcsiségéről és felkészültségéről.

1946. március 7.          miniszteri tanácsos”173

9. számú irat
Major [Róbert] miniszteri tanácsos feljegyzése Féja Géza ügyéről a Nép-

ügyészségnek és a Népfőügyészségnek.174

1946. április 27.

„T. Népügyészség!      Féja Géza ügye!

A nyomozás tisztázta, hogy Féja a baloldalról került a jobboldalra, pontosabban 
onnan, amit ő baloldalnak nevezett. Irodalmi ügyről lévén szó, megfontolásra 
ajánlom, hogy irodalmunkban igen sokan ingadoztak a két oldal között és ju-
tottak végül is a jobboldalra. Sokan viszont, akik ma igen intranzigens baloldali 
és demokratikus magatartást tanúsítanak, többé-kevésbé Féjáéhoz hasonló hi-
bákat és kisiklásokat követtek el. Tudomásom van róla, hogy illetékes köröknek 
az a felfogása ezekről, hogy amennyiben közönséges bűncselekményt nem kö-
vettek el s háborús bűnösöknek nem tekinthetők, az ilyen irodalmi vétségekből 
nem akarnak bűnügyeket csinálni, legfeljebb arra kívánnak ügyelni, hogy az 
ilyen írók ne kerülhessenek olyan helyre, ahonnan a közvéleményt károsan 
befolyásolhatják vagy az ifjúságot helytelen irányba nevelik.

Felhívom ezzel kapcsolatban a figyelmet arra is, hogy maga a baloldal is, sok 
esetben hiányos tudományos képzettségénél fogva, túlbecsülte azoknak a népi 
íróknak a működését, akik a nyilvánosság előtt oly sokat szerepeltek. Ezeknek 
kétségtelen érdeme volt, hogy a falu szociális kérdéseire irányították az érdek-
lődést, legtöbben azonban kellő képzettség nélkül, felületesen dolgoztak s így 
nem mindenben segítették elő a helyes reformokat, inkább elterelték a figyelmet 
a gyökeres megoldásokról.

173 Aláíratlan másolat, gépirat, 8 oldalnyi, a piros aláhúzások, kiemelések vélhetően a nép-
főügyészségen.

174 Négy oldalas gépírásos feljegyzés. Eredeti aláírással és körpecséttel: Budapesti Népügyész-
ség Sajtóosztály. Egy későbbi irat szerint Major a Népfőügyészségnek 1946. május 21-én küldte 
meg az átiratait.
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Amennyiben érdemüknek tudjuk be, hogy a földreformhoz szükséges han-
gulatot segítettek megteremteni, erre megjegyzendő, hogy éppen az ő tudo-
mánytalan propagandájuk nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a földosztás 
ily súlyos gazdasági körülmények között és a gazdaságosság követelményeire 
oly kevés tekintettel zajlott le.

Viszont hivatkozom arra a népbíráskodásban is érvényre jutott álláspontra, 
hogy íróknál, akik évtizedeken át működtek, egész működésüket is figyelembe 
kell venni a megítélésnél s ha ezt tekintetbe vesszük, Féja igen sok gyenge mi-
nőségű cikket és könyvet írt, de a rendőri jelentés is csak keveset talált cikkei 
között, amelyeket kifogásol.

Ezek között vannak olyan jobboldali megnyilatkozások, amelyek az iroda-
lom határait nem haladják túl. Pld. az 1943. I. 24-i cikk a Magyar Irodalom-
pártoló Társaságot dicséri. Ez jobboldali irodalmi alakulat volt, első nagydíját  
Szabó Dezsőnek adta ki, s ha tagjai közt sok szélsőjobboldali is volt, Féja cikke 
nem mondható szélsőségesnek.175

A Farizeusok című cikk elfogultan nézi Zweig német író tragédiáját, de az 
irodalmi határt nem lépi túl.

Az Álarcosbál című cikk a zsidó filmemberek exisztenciájára tör. Az kétség-
telen, hogy a magyar filmprodukció, amelyben sokáig igen nagy részük volt 
zsidó származásúaknak, igen alantas színvonalú volt. Utána sem jött jobb, erről 
azonban Féja nem tehetett.

Az Alkalmazkodjunk c. cikk olyan időben íródott, amikor már nehéz volt, 
kivált kormánylapban, őszintén írni. Ehhez képest hangja még eléggé mérsékelt.

Egyes cikkekből viszont kétségtelenül látszik, hogy Féja, legalább is, mint  
a kormánylap munkatársa, azonosította magát a zsidótörvények szellemével és 
az oroszellenes politikával.

A Turulnak Féja alig lehetett tagja, korábban erősebben baloldalinak látszott 
s csak akkor tért jobbra, amikor már kiöregedett a Turulból. Nem tudok feudá-
lis jellegű cikkeiről, ez nem is valószínű. Stella inkább szépíró, aki talán nem 
ismeri pontosan a tudományos fogalmakat.

Amit a légitámadások kapcsán vallottak róla, az nyilván tévedés. Akikre 
viszont Féja hivatkozik, hogy igazolják, mennyire nem volt jobboldali, azok ma 
nem eléggé mérvadók – a legtöbben – ennek az igazolására, mert maguk sem 
állanak gyanún felül. Valószínű, hogy Féja nem helyeselte a zsidóellenes ke-
gyetlenségeket,176 de hogy a zsidók sorsa miatt úgy aggódott volna, mint írja, 
ez kevésbé valószínű.

A nyilasok nem rokonszenveztek vele, Szálasi ezt írja róla naplójában 1943 
szeptemberében: »Állítólag a Kormányzó rendelkezésére dobták ki Féja Gézát 
a Magyarországból és a rádiótól, mert pimasz népfrontos beszámolókat tartott 

175 Magyar Irodalompártoló Társaság. Reggeli Magyarország, 1943. január 24. Nem került be  
a vádiratba.

176 Zsidótörvény elleni tiltakozás, stb. 1938-ból számos állásfoglalása. L. a 144. számú jegyzetet.
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a rádióban.« Természetesen Féja nem volt népfrontbarát, csak talán akkor alkal-
mazkodott Kállay mérsékeltebb politikájához. Erre vonatkozóan be kellene 
kérni a rádióból előadásainak szövegét.

Nézetem szerint az volt a legnagyobb baj, hogy túlbecsülték Féja képességeit 
és ő erejét meghaladó feladatokat vállalt. Így Fodor József, az ismert baloldali 
publicista ezt írta róla 1943. VIII. 24-én az Újságban: »Hogy merészkedett ez az 
újságírónak is dilettáns ember, hogy felmérje az egész régi és új magyar irodal-
mat? Talán az utolsó drasztikus magáraszóló felhívásnak szánta ezt a könyvet? 
Miután ez a reménytelen irodalmi kapaszkodó mindent felhasznált már az 
érvényesülésre, most ha kell, akár a botrányt is választja?«

»A könyv első szempontja: a kizárólagos árjaság. Másik az úgynevezett ’ma-
gyar vonal’. A magyar vonalban benne van, aki tagja a Turulnak és azonkívül 
könyveit a Magyar Élet Könyvkiadó adja ki. A magyar vonal tagja lehet akár 
tót eredetű ember is (lásd magát a szerzőt), de olyan színmagyar nem lehet, aki 
mondjuk ’nem árjákkal’ barátkozik. Hogyan kerül ilyesmi egy ’irodalomtörté-
netben? [sic?]«177

Megjegyzem, akkor a Féjánál sokkal műveltebb Farkas Gyula berlini egye-
temi tanár is ilyen szempontból írt irodalomtörténetet. Élesen bírálja még Fodor 
azt is, hogy Féja Szálasinak zavaros stílusában ír.

Féjára általában minden oldalon haragudtak. Nyisztor Zoltán, a kombattáns 
jobboldali pap-újságíró 1942. júniusban megtámadta a Nemzeti Újságban Féját, 
mert Móricz Zsigmond regénye alapján Rózsa Sándort dicsőítette, mint a ma-
gyar népi gondolat megtestesítőjét.178 Ráttkay és Mattyasovszky szélsőjobb oldali 
újságírók viszont egyenesen lezsidózták őt egy alkalommal.179

Féja maga nyilván tudta, hogy helytelen és veszélyes utat követ. 1943. augusz-
tusban Balatonszárszón a Magyar Élet jobboldali könyvkiadó körül csopor-
tosuló írók ankétot tartottak. Erről az Egyedül Vagyunk azt írta, hogy, hogy túl 
keveset foglalkozott a zsidókérdéssel. Féja azonban ezeket mondotta ott:

»Figyelmeztetem a konferenciát, hogy jöhet olyan történelmi helyzet, midőn 
demokratikus és más eféle jelszavak cégére alatt majd a zsidóság új harcot kezd 
a magyar értelmiség ellen, hogy a szellemi vezetőszerepet ismét kezébe kapa-
rintsa.«180

177 Fodor József: Egy műkedvelő kalandozásai az irodalom körül.
178 Nyisztor Zoltán: Mi is összevonjuk a „szemöldökünket”. Nemzeti Újság, 1942. június 7., 5.
179 Mattyasovszky Kornél: Az égő csipkebokor és ami mögötte van. Magyarság, 1941. március 

4., 3; Féja „az elmúlt 8 esztendőben bőségesen bebizonyította azt, hogy milyen távol áll  
a nemzetiszocialista gondolatrendszer megismerésétől, felismerésétől és elfogadásától.  
A zsidó szellemiség igazi képviselője volt Féja Géza éveken keresztül, akinek a zsidó veze-
tésű akkori Athenaeum azért adta ki nagybirtokellenes könyveit, hogy ezzel a zsidókérdés-
ről elterelje a figyelmet.” Mattyasovszky, március 4.

180 Féja Géza fölszólalása 1943. augusztus 29-én. Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar 
Élettábor előadás- és megbeszélés-sorozata. Magyar Élet, 203–207. Újabb kiadás: Szárszó 1943. 
Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Budapest, 1983, Kossuth, 338–342.
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Ehhez az Egyedül Vagyunk hozzáfűzte, hogy a zsidóság megtorlásra való 
készülődése nem közömbös a magyarságra.

Szerepének megítélésénél hangsúlyozni kell, hogy működése, mint számos 
írótársáé, káros volt a nemzet szellemére. De nem látom írásaiból bizonyított-
nak, hogy szerepet kívánt volna azoknak a borzalmaknak az előidézésében, 
amelyek azután bekövetkeztek. A baloldal kritikusai is hibásak voltak irodalmi 
szempontból abban, hogy Féját és a többit jelentékeny írónak kiáltották ki és 
állandóan rájuk hivatkoztak cikkeikben. [Dátum, aláírás]”

(Folytatjuk)
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