
A szárnypróbálgatás 

éve – 2018 

Az 

Közéleti Műhely  első évkönyve  

 

 

írta és szerkesztette: Illés Gergely 

Budapest, 2019  



- 2 - 

 



- 3 - 

A szárnypróbálgatás éve – 2018  

Az Ezüst Sirály Közéleti Műhely első évkönyve 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ILLÉS GERGELY 

Budapest, 2019  

Az évkönyv lezárva: 2019. január 5. 

www.ezustsiraly.hu  

http://www.ezustsiraly.hu/


- 5 - 

Tartalom 
Köszöntő __________________________________________________ 9 

KÖZÉLET ___________________________________________________ 13 

Fősodor __________________________________________________ 14 

Polgárrá válás  |  Választási lehetőség  |  Politika vagy közélet?  |  Van 

mozgástér  |  Egy asztal ereje  |  Önszerveződő pénz  |  4000 forint és 

a polgári mozgástér 

Kísérletek _________________________________________________ 50 

„Útmutató” a szavazáshoz  |  Közéleti Piactér 

HAGYOMÁNY ______________________________________________ 67 

Nehéz teher 

Bennünk élő XX. század (előadások) ___________________________ 74 

Nyitány  |  Boldog békeidők  |  A fölkavaró évek, 1914-1920 

Beszédek ________________________________________________ 104 

Trianon  |  1956  |  Ki volt Nyáry Pál?  

ERJEDÉS __________________________________________________ 131 

Egyének világa  |  Zakatoló csönd  |  Romboló ösztön  |  Európa 

közepén  |  Részekből álló ország 



- 6 - 

HÁTTÉR __________________________________________________ 161 

Az Ezüst Sirályról _________________________________________ 162 

Mi ez? Ki ez? [2017]  |  Az első hetek terméséről  |  Számvetés, 2018  

|  Gyűjtés – 2018 ősz  |  Köszönet a támogatásokért!  |  Irányok és 

célok, 2019  |  Életrajz – Illés Gergely 

Egyebek ________________________________________________ 186 

Az »Ajánló« rovatról  |  Eseménynaptár  |  A cikkek időrendje 

 

Kapcsolat ________________________________________________ 192 

 



- 7 - 

 



- 8 - 

 

 

„… a valóságban benne rejlő lehetősé-

gek megvalósulása nem szükségszerű, 

hanem erőfeszítés és jóakarat kérdése” 

Bibó István, XX. század 

 

 „Őrültség semmit sem tennünk,  

ha mindent nem tehetünk is.”  

Esterházy Miklós, XVII. század 

 

 „Egyetlen parancs van, a többi csak ta-

nács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, 

cselekedni, hogy mindenki javára legyél.” 

Weöres Sándor, XX. század 
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Köszöntő 

Kedves Olvasó! 

Az Ezüst Sirály Közéleti Műhely első évkönyvét tartja – ha 

csak képletesen is – a kezében. Ez a kiadvány egyfajta sűrít-

ménye mindannak, ami az Ezüst Sirály honlapon 2017 ősze 

óta megjelent.  

»A szárnypróbálgatás éve«, ez a címe e munkának, és ez a 

jellemzője is, az elmúlt bő egy évnek. Az Ezüst Sirály formája 

is sokat alakult az év során, és tartalmilag is sokfelé elkalan-

doztak az egymást követő cikkek. Ám a 2018-as év végére 

körvonalazhatóvá vált néhány kérdéskör, és az évkönyvben 

ezen fölosztás szerint jelennek meg a szövegek.  

Az első fejezet a KÖZÉLET címet viseli. Nyolc cikk és egy 

előadás került ide. Ezek közül hét cikk a fősodor alfejezetben 

található. Ezek az írások – egymás után olvasva – kiadnak 

egy gondolati ívet, ami még korántsem teljes, de már na-

gyon is kézzelfogható irányba mutat. A jó polgárrá válás 

kérdéskörét járják körbe, különös tekintettel a pártpolitikától 

elválasztott közéleti tevékenykedésre, valamint a pénz jó 

közéleti fölhasználásra.  
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A kísérletek alfejezetbe egy cikk és egy előadás szövege ke-

rült. A cikk egy szavazási „útmutató” az országgyűlési válasz-

tásokhoz, így tartalmi okoknál fogva nem kapcsolódik a fő-

sodorhoz, az előadás pedig formai jellege miatt számít kí-

sérletnek. 

A második fejezet a HAGYOMÁNY világába vezet, ide egy 

írás, három előadás és három beszéd tartozik. Utóbbiak a 

KÖZépPONT névre hallgató közösségi térben és adomány-

boltban hangzottak el. (Bp. XII. kerület, Kiss János altábor-

nagy utca 26.) A beszédek egy-egy nemzeti ünnephez kö-

tődnek, az előadások pedig a Bennünk élő XX. század című 

beszélgetés-sorozat bevezető szövegei. 

A harmadik fejezet cikkeit nem tartalmi jellegük fűzi össze. 

Éppen azért kerületek ide, mert a mögöttük meghúzódó 

gondolatok még nem forrták ki eléggé magukat. Erre utal a 

fejezet címe is: ERJEDÉS. Az ide tartozó öt cikkből három az 

eszmék síkján mozog, kettő pedig földrajzi kérdéseket bon-

colgat. 

Az utolsó fejezetben magáról az Ezüst Sirályról olvashatóak 

írások. Elsősorban célkitűzések, számvetések. És itt-ott az is 

kiderül belőle, hogy kicsoda a szerző és mit miért tesz. Ezek 

az írások a műhelymunkába engednek betekintést, a címe: 

HÁTTÉR. És ide kerültek azok a listák is, amelyek segítik az 

évkönyv és a honlap jobb áttekinthetőségét.  
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Mindezek után nem maradt más hátra, minthogy a Műhely 

írója és az évkönyv szerkesztője kifejezze a háláját minden 

egyes olvasóknak, biztatóknak, önkéntes terjesztőnek, az 

Ezüst Sirályra eddig fordított és a jövőben fordítandó fi-

gyelméért.  

Köszönet érte! 

Illés Gergely, 

Buda, Viziváros, 

2019. január 10. 
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Közélet 
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Fősodor 
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2018. november 13. 

Polgárrá válás 

Sokszor érezzük tehetetlennek, cselekvőképtelennek ma-

gunkat a közélet, a politika világában. Van aki szorong, van 

aki dühös, van aki régóta közömbös. Mindennek az egyik fő 

forrása a személyes mozgásterünk téves azonosítása. Úgy 

állunk a dolgokhoz, mintha csak nézők lennénk egy szín-

házban, és arra ami a színpadon zajlik, nem lenne közvetlen 

ráhatásunk. Kiabálhatunk vagy tapsolhatunk, áhítattal fi-

gyelhetünk vagy aludhatunk, de a színpadon zajló esemé-

nyeket érdemben nem befolyásolhatjuk. Legfeljebb a szü-

netben, vagy úton hazafelé, mondhatjuk a magunkét. 

Ez a hozzáállás egy rossz szokás. Olyan mint egy függőség, 

például a dohányzás, vagy a túlsúlyhoz vezető folyamatos 

evés. Hiába tudjuk, hogy nem vezet jóra, hiába tudjuk, hogy 

mit kéne tenni – egészen más dolog azt véghez is vinni. Va-

lahogy így van ez a közéleti-politikai szokásainkkal is. Sejt-

jük, gondoljuk, talán tudjuk is, hogy valamit máshogy kéne 

csinálnunk, mégis az elindulás, a tényleges változtatás nehe-

zünkre esik. 
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Van ennek egy lélektani oka: könnyebb a mások dolgával 

foglalkozni, mint a sajátunkkal. Könnyebb arról beszélgetni, 

hogy a politikusoknak, vagy a más irányokba szavazóknak, 

mit kéne máshogy látniuk, mit kéne máshogy tenniük. Köny-

nyebb a tőlünk távol eső dolgokról beszélgetünk hosszasan 

és mélyen – menet közben persze tudva, hogy a témára 

aligha lesz hatása a mondanivalónknak. Mindez azonban 

igen korlátozott cselekvési teret biztosít a számunkra. Ez a 

könnyebb út ára. 

A tőlünk távol meghozott döntések ettől még fontosak, és 

lehetnek üdvözítőek vagy dühítőek. Egyáltalán nem árt, ha 

tudunk róluk, és egyáltalán nem baj, ha egy beszélgetés 

során szóba hozzuk őket. Csak akkor van baj, ha ez pótlék: a 

valódi közéleti cselekvés hiányát elfedő pótcselekvés. 

A nehezebb út a saját lehetőségeink fölmérése. Mi az amit 

mi magunk megtehetünk, elvégezhetünk? Mi az ami köze-

lebb van hozzánk, mi az ami a mi hatókörünkön belül talál-

ható? Hol vannak azok a lehetőségek, amiket csak azért nem 

látunk, mert teljesen elvakított a nagypolitika, vagy éppen 

már annyira közömbössé váltunk, hogy erőfeszítést sem 

teszünk, hogy észrevegyük őket?  

Az ördög persze sokszor a részletekben rejlik. Mit? Hogyan? 

Kivel? Mikor? De a kezdet kezdetén még nem ezek a kérdé-

sek a fontosak. Az elhatározás a kulcsa mindennek. Kimer-

jük-e mondani magunknak: változtatni akarunk, változni 
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akarunk? Nézőből szereplővé akarunk válni, kívülállóból 

öntudatos és cselekvő polgárrá akarunk lenni! 

Az út, amelyre egy ilyen döntéssel ráléphetünk, egyáltalán 

nem könnyű. Nehéz, kihívásokkal teli és kudarcokkal is jár-

hat. Olyan mint egy hosszabb zarándoklat. Ahhoz, hogy vé-

gigjárhassuk, ki kell mozdulnunk a megszokott biztonsági 

zónáinkból. De egyáltalán nem járhatatlan és nem is különö-

sebben veszélyes. Inkább szokatlan, esetenként kényelmet-

len. De ezen az úton haladva mindvégig ott lebeghet előt-

tünk a lehetőség, tehetünk valamit a közjóért, tehetünk va-

lamit a minket körbevevő nagyobb közösségért. És minde-

zek során fokról-fokra oldódhat bennünk a tehetetlenség, a 

cselekvőképtelenség érzése. 

És ami kis lépés egy polgárnak, az sokak által nagy ugrást 

jelenthet az egész közösségnek. 
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2018. április 17. 

Választási lehetőség 

Lezajlottak az országgyűlési választások. Valaki pezsgőt 

bontott a végén, valaki azóta sem alszik rendesen, szorong, 

mérgelődik, kesereg. Rengeteg romboló, személyeskedő, 

nem egyszer alpári megnyilvánulás kísérte az elmúlt heteket. 

Közösségünk megosztott állapota fölerősödött, a fölkorbá-

csolt kedélyek pedig nehezen nyugszanak meg. 

Jó kérdés, hogy miért szít ilyen erős érzelmeket egy válasz-

tás? De talán még jobb kérdés, hogy mit kezdjünk vele? Mi a 

mi felelősségünk és mi másoké, hol keressük a megoldást? 

Miért? 

Kezdjük az elején. Miért van ez így? Elvégre az ország sorsá-

ról való döntés ésszerű irányokba is vihetne minket, de mé-

gis az a visszatérő tapasztalat, hogy nagyon sok rossz, nega-

tív érzelem szabadul ki belőlünk a kampányok során. 

Három okot emelek most ide lehetséges magyarázatként. 

Az első ok az önbecsapás. A kampányok természetszerűen 

szemfényvesztő jellegűek. Ígérnek mindent, tücsköt-
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bogarat-kiskutyát. Fekete-fehérré válik a világ: mi jók va-

gyunk, a többiek rosszak. A tét óriási, soha ekkora fontossága 

a döntésünknek nem volt. Sőt, nem is lesz. Ezek a mondatok 

egy cirkuszban is elhangozhatnának. Itt is, ott is az a szere-

pük, hogy a nézőket/választókat megdicsérje, fölemelje 

őket. Meg akarnak nyerni minket, és ezt úgy teszik, hogy 

fontosnak mondanak bennünket. Hisz mindenkinek jól esik 

azt hallani, hogy most én dönthetem el az ország sorsát. Jó 

megmártózni abban, hogy ennyire különleges, kivételes, 

nélkülözhetetlen vagyok. Az igaz, hogy fontos dologról van 

szó, ám a konkrét tennivalónk igen csekély. Mégis képesek 

vagyunk hetekig hergelni magunkat és a környezetünket, 

hogy egy negyedórás sétára és két perces ikszelgetésre föl-

készüljünk. Ez az a szemfényvesztés, aminek újra és újra be-

dőlünk. 

A másik ok egyéni természetű. Mindannyian emberből va-

gyunk, s mindenkinek más jelent kihívást az életben. A meg 

nem oldott dolgainkból fakadó feszültségek, könnyen talál-

nak levezető teret egy indulatos kampányban. A rossz tulaj-

donságaink itt megszólítódhatnak: irigyelhetjük mások gaz-

dagságát, becsmérelhetjük mások sikerét, haragosan szidha-

tunk bárkit, aki nem tetszik nekünk. Szabadjára engedhetjük 

a bennünk lévő „rosszat”, aki felé kiengedjük, úgyse hallja. 

Meglehet, hogy egyik-másik közéleti állításunkban tökélete-

sen igazunk van, ám a tónus, a mérték, ahogyan azt előad-

juk vagy képviseljük, sokszor már e belső feszültségektől 
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terhelten jelenik meg. Akkor isszuk meg ennek a felhevült 

állapotnak a levét, amikor a személyes környezetünkben 

találkozunk „politikai ellenféllel”. Lehet, hogy akaratlanul 

mondunk valamit túl erősen, s a másik ezt sértésnek éli meg, 

erre ő is erősebben válaszol, amire meg mi sértődhetünk 

meg. S az örvény innen már elvégzi a dolgát. 

A harmadik ok egyfajta közösségi örökség. Rossz szokások, 

amelyek mélyen gyökereznek a történelmünkben, nem kis 

részben a XX. századból fakadóan. Olyan közösségi beállító-

dásokról, reflexekről van szó, aminek mi egyének a hordozói 

vagyunk ugyan, de nem föltétlenül a személyiségünkből 

fakadnak. Legfeljebb az a mód, ahogy megérint minket, és 

ahogy reagálunk rá, az egyéni. Minden olyan közös témánk, 

amely megoldatlan és a közös tudattalanban pihen, ilyen 

időkben találatot kaphat, s tovább fekélyesedhet. Ilyen lehet: 

Trianon, a Holokauszt, a szovjet megszállás, a diktatúra és 

még sok minden más. 

Mit tehetünk? 

Fontos tudnunk, hogy nem minden a mi hibánk. A politikai 

kampányok szervezői tisztában vannak ezekkel a hatásokkal, 

érzékenységekkel, torz reflexekkel. Használják is őket, ami 

tőlük kitelik. Hogy ők lehetnének másmilyenek? Igen, lehet-

nének. De ők ebből élnek, ezért fizetik őket. Akik a választá-
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son indulnak, azoknak tényleg erről szól az életük. Nekik 

tényleg elképesztően fontos döntés ez. 

De akármennyit foglalkozhatnánk velük, alig jutnánk elő-

rébb. 

Amit tehetünk az nem más, minthogy a mi részünket, a saját 

felelősségünket fölmérjük a fönti pontokban. Mert meglehet 

egyik se teljesen a mi hibánk, de mindegyikben akad olyan 

jókora rész, ami fölött mi döntünk, ami a mi felelősségünk. 

A legfontosabb dolog tehát az önvizsgálat. Nem a másik 

„oldal” igazságtalanságainak a fölemlegetése, nem a másik 

érvelésének a logikátlanságán való rugózás, hanem a saját 

esendőségeink, rossz beidegződéseink fölülvizsgálata. Ez 

persze nem könnyű. De megláthatjuk a saját „gyengesége-

inket”, fölismerhetjük és elismerhetjük őket. Ha ez megtesz-

szük, máris egy kis levegőhöz jutunk. Ez a kulcsa mindennek. 

Mert itt van az a mozgástér, ami a miénk, amit senki el nem 

vehet tőlünk. Ami a mi felelősségünk és nem másé. Érdemes 

föltenni a kérdést, mennyiben valós az a kép, ami a fejünk-

ben él a közéleti dolgaink kapcsán? Mennyire a vágyaink, 

indulataink mentén szólítódunk meg a politikai viták során? 

Mennyire hagyjuk, hogy hasson ránk a szemfényvesztés? 

Elvégezzük-e azt a munkát két választás között, ami segíte-

né a közösségünk jobb közérzetét? Ismerjük-e, tiszteletben 
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tarjuk-e mások érzékenységét, családtörténetét, vagy csak a 

magunk történelmi terheit hangoztatjuk állandóan? 

Mindehhez persze alázat kell. Lemondani az ál-nagyság ön-

tudatáról, arról, hogy mi mindent jobban tudunk. Kiszállni a 

terméketlen vitákból, és új utakat keresni a közéleti alkotó-

munkához. Ha jobb minőségű közéletet szeretnénk, kezd-

jünk el magunkon javítani. Ha javítunk önmagunkon, már 

eggyel több egészségesebb lelkületű polgár van az ország-

ban. Ettől persze nem lesz rögtön kristálytiszta jellemű min-

den politikai párt, de a kampányok torzító hatása már kevés-

sé hat ránk, s kevésbé is továbbítódik általunk. 

Ez is egy választás. Egy mindennapi választás, ami szintén a 

jövőről, s a közösségünk sorsáról szól. És ez a döntés, saját 

„hatáskörben” meghozható. 

Van lehetőségünk, van választásunk! 
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2018. október 17. 

Politika vagy közélet? 

Amikor a mai Magyarországon, két polgár a politikáról kezd 

el beszélgetni, az jellemzően a pártok, politikusok hatalmi 

küzdelmeinek a taglalását jelenti. Ki kormányozza az orszá-

got, ki győz a választásokon, mit nyilatkozott egy-egy kor-

mánypárti vagy ellenzéki vezető, és ez hogyan befolyásolja a 

népszerűségüket? A hatalmi kérdés a rendezőelv ezekben az 

eszmecserékben, az érdemi, valós közéleti kérdések csupán 

eszközöket, példákat jelentenek a viták során. Az, hogy való-

jában mi a helyezet a közoktatással vagy az egészségüggyel, 

az adórendszerrel vagy a közbiztonsággal, a határvédelem-

mel vagy a választási rendszerrel, csak addig érdekes, amíg 

alátámasztják az érvelésünket, és néhány percen belül akár 

többször is tudunk váltani a témák között, ha a vita szükség-

lete úgy hozza. 

Ebből a helyzetből az következik, hogy a közbeszédben 

ugyan sok szó esik a közélet fontos kérdéseiről, de valójá-

ban nagyon alacsony színvonalon, sekélyesen és másodla-

gosan. 
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Ha olyan polgárok találkoznak, akik egyébként egy politikai 

táborba tartozónak tekintik magukat, akkor a beszélgetés 

során egyre jobban és jobban megerősítik a saját álláspont-

jukat. Ám ehhez szükségtelen a konkrét ügyek mélyreható 

értelmezése, elég csupán címszavakban fölemlegetni őket, 

és az ellenoldali tábor ügyetlenségét és erkölcstelenségét 

ostorozni. 

Ha pedig ellentáborba tartoznak a polgárok, akkor a vita 

gyorsan veszekedéssé, indulatos adok-kapokká silányul, 

ahol az egyes ügyek szintén csupán bunkósbotok, amik bi-

zonyítják a saját oldalunk igazát és a másik oldal tévedését 

vagy ártó szándékát. Előbb-utóbb vagy megszakad a be-

szélgetés, vagy a témát ejtik el a beszélgetőtársak, jobb a 

békesség fölütéssel. Ezek a viták oly módon zajlanak, mintha 

az adott pillanatban fönnállna annak a lehetősége, hogy a 

másik oldal föladja az álláspontját, a táborhoz tartozását és 

az érvelésünk hatására, belátva a tévedését, végre „jó útra” 

tér. Pedig ilyen fajta álláspont változtatásra oly ritkán kerül 

sor, hogy két ilyen között akár olimpiát is rendezhetnénk. 

A probléma egyik gyökere, az ilyenfajta beszélgetések céljá-

nak a tisztázatlansága. Miért ülünk le vitázni, mit akarunk 

elérni, mi a célja a beszélgetésünknek? Másfajta megközelí-

tést igényel, ha a politika hatalmi oldaláról, a kormányról, a 

pártokról, a politikusokról akarunk vitázni, mintha a közélet 

egy-egy számunkra fontos vagy érdekes részletéről szeret-
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nénk beszélgetni. A két megközelítésmód más hozzáállást, 

más lebonyolítást, „vitarendet” kíván. Ám mind a kettőnek 

megvan a maga szépsége és előremutató mivolta, éppen 

csak a rájuk vonatkozó vita- és megbeszélésszabályokat 

érdemes szem előtt tartani. 

A beszélgetés rosszízűvé válása esetén, okkal gyanakodha-

tunk, hogy valahol „szabálysértést” követtünk el, kiléptünk a 

célhoz rendelt műfaji mederből és innen már könnyen el-

szabadulnak a közéletünk démonikus erői, és egyre erősödő 

örvényszerű mozgásukkal, elemésztik az értelmes közéleti-

politikai eszmecsere lehetőségét. 

Pedig a közügyekre igen jótékony módon hatna a tartalmas 

átbeszélés, az értő elemzés. Akár a politika nyers, hatalmi 

oldaláról, akár az egyes közéleti témákról, kérdésekről le-

gyen szó. A felelős állampolgári viták, közös gondolkodások 

kifejezetten építő jellegűek, a közgondolkodásra pozitívan 

visszaható események. Ezért a gyakorlásuk, mind a benne 

résztvevők, mind általában a közélet számára, nélkülözhetet-

lenül hasznosak. 

Épp ezért érdemes az ilyenfajta beszélgetések, eszmecserék, 

viták rendjét, lebonyolítását alaposabban kidolgozni. Ez 

mindannyiunk közös érdeke és mindannyiunk közös felelős-

sége is. A lehetőség pedig bárki számára adott, minden 

próbálkozás, erőfeszítés a köz javára válhat. 



- 26 - 

2017. december 9. 

Van mozgástér 

Évek óta töprengek azon, hogy a közéletünk miért olyan 

szenvedélyesen veszekedős, sokszor rombolóan indulatos, 

máskor pedig ijesztően nemtörődöm, érthetetlenül közöm-

bös. Egyáltalán miért ennyire az érzelmi oldala hangsúlyos a 

közös ügyeinkkel kapcsolatos megnyilvánulásoknak? Mi 

nehezíti, gátolja az ésszerűbb eszmecseréket, az előremuta-

tó vitákat? És persze azon is rengeteget gondolkodtam, 

hogy miként lehetne ezen a téren előrelépni. 

Erős meggyőződésként él bennem, hogy minden körülmé-

nyek között van lehetőségünk arra, hogy javítsunk a közös-

ségünk helyzetén. Mindig akad olyan tennivaló, amit szük-

séges is elvégezni, és aminek a kivitelezésére a feltételek is 

adottak. Röviden: van tere a jószándékú közéleti tevékeny-

ségeknek. 

Az alábbi okfejtésben a közösségi érzelmek egy olyan voná-

sát vizsgálom meg, ami véleményem szerint döntő módon 

hátráltatja a közös ügyeink békésebb és előremutatóbb ke-

zelését. A gondolatmenet végén pedig egy rövid ismertető 
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található néhány, a helyzet megoldását segítő javaslatról, 

„csapásirányról”. 

* * * 

Napjaink közéletének egyik legfőbb jellemzője, hogy túl sok 

indulat, túl sok feszültség hatja át. Túl sok a rosszízű, öncélú, 

terméketlen vita. Néha úgy tűnik, mintha valami átok ülne 

rajtunk és ezért nem tudunk kitörni ezekből a sehova se 

vezető torzsalkodásokból. 

Sokakban ugyan jelen van a békevágy, a meddő viták he-

lyett az építésnek, az alkotásnak, a közjó nemes értelemben 

való szolgálatának a szándéka. Mégis, ahol megjelenik a 

közügyek kérdése, az ország sorsa, a pártpolitika, ott jellem-

zően ezek a jószándékok háttérbe szorulnak. Bármilyen kö-

zös ügyben képesek vagyunk a hatalomért vívott harc esz-

közét látni. Erős hajlamunk van arra, hogy az ügyeket a „pár-

tos” küzdelmek részeként értelmezzük, és ennek megfelelő-

en álljunk melléjük, vagy forduljunk ellenük. Ezekben a hely-

zetekben könnyen elszabadulnak az indulatok, nem ritkán, 

régi barátságok megszakadásáig is eljutnak ezek a vitatko-

zások. 

Nehezünkre esik ezeket a vitákat meghaladni, nehezen tu-

dunk fölé emelkedni a nagypolitikai nézőpontjainknak. Pon-

tosabban föléjük tudunk emelkedni, de csak az elhallgatás, a 

tabusítás árán. Sokszor hallottam arról, hogy egy baráti tár-



- 28 - 

saságon belül megegyeztek, nem beszélnek pártokról, poli-

tikai vezetőkről, de nem beszélnek társadalmi kérdésekről, 

országos, sőt gyakran még helyi ügyekről sem. Jobb a bé-

kesség, fölösleges állandóan ugyanazokat a köröket futni, 

úgysem tudjuk meggyőzni egymást az igazunkról. 

Vagyis csak ily módon tudjuk kezelni a helyzetet: megkerül-

jük, nem beszélünk, nem kérdezünk róla, mert attól félünk – 

többnyire joggal – , hogy az első apró, óvatlan lépésünk is 

óhatatlanul a végső összecsapás irányába löki az egész be-

szélgetést. Kiszabadul a viszálykodás szelleme a palackból és 

addig tombol amíg csak kedve tartja. 

Miért van ez így? Lehet-e ezen változtatni? És ha lehet, ho-

gyan? 

Jó szándék – rossz szokás 

A fent leírt jelenséget érdemes két részre bontani. Egyrészt 

arra a szenvedélyre, buzgalomra, ami a közéleti kérdésekkel 

való foglalkozásra ösztökél, másrészt arra a formára, meder-

re, amiben ezek a szándékok testet öltenek. 

Kezdjük az elsővel. Az a tény, hogy a közéleti vitáinkban sok 

a szenvedély, erős érzelmi hajtóerők vannak jelen, azt jelzi, 

hogy a közösségünkben igen elmélyült a köz ügyeivel való 

foglalkozás vágya. És ez egy jó dolog. Jó dolog, mert a kö-

zösség ügyeinek jót tesz, ha sok figyelem, munkálkodás, 
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szellemi, lelki és gyakorlati erőfeszítés segíti a kibontakozá-

sukat. Érdemes ezt az alapvonást, ezt a mélyről fakadó haj-

tóerőt megbecsülni, érdemes tudatosítani magunkban. Jó 

hogy van, hiányozna, ha nem lenne. 

A második állítás arról szól, hogy pusztán a kiinduló szán-

dékból még nem következik az, hogy biztosan jó eredmény-

re is vezet. Azok a szokások, amelyek mentén a közéletről 

szóló vitákat, eszmecseréket lefolytatjuk, jellemzően nem 

segítik, sőt sokszor kifejezetten megnehezítik a valódi érve-

léseket, az egymás meghallgatásán és megértésén alapuló 

eszmecseréket. A rossz mederben lefolytatott viták pedig, 

bármilyen szándékot képesek terméketlenné változtatni. 

Ahogy egy autó motorja is adhat le óriási teljesítményt, és 

mégis a rossz áttétel, az ellentétes irányba kapcsoló váltó 

ezt a teljesítményt, részben vagy egészben elpazarolhatja, 

elpocsékolhatja. És alighanem itt van a kutya elásva: a közé-

lettel kapcsolatos megszokott, berögzött gyakorlati módsze-

reink azok, amelyek elavultak, eltorzultak és elsősorban ezek 

okozzák a fent leírt áldatlan állapotokat. 

Tömören: a szándékaink jók, a szokásaink rosszak. Ezért az 

előbbit megőrizni, megbecsülni, az utóbbit megváltoztatni, 

átalakítani érdemes. 
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A múlt árnyai 

Ahhoz, hogy a rossz szokásaink eredetét megértsük, érde-

mes fölidéznünk az elmúlt évszázadok magyar történelmét. 

Az 1526-os mohácsi csata óta az ország, a nemzet sorsa a 

szakadatlan küzdelemről, az elvesztett területek, független-

ség, önállóság visszaszerzéséről, a meglévők megtartásáról, 

a jobb, nyugodalmasabb jövőben való reménykedésről szólt. 

Voltak ugyan átmeneti békésebb időszakok is, de a magyar 

közgondolkodás alapvonása az élet-halálharc, a túlélés, a 

rég elveszett nagyság visszaszerzése körül forgott. És egy 

ilyen hosszú időszak, közel félezer év alatt a közösségünk 

működési módjai ennek a küzdelemnek megfelelően alakul-

tak, rögzültek, ezeknek megfelelő szokások nyertek teret a 

társadalomban. 

Az efféle harci állapotban az érzelmi hozzáállások kétféle 

véglet körül csoportosulnak: az egyik esetben a győzelem 

reményében teljes erőbedobással kell küzdeni a végsőkig, a 

másik esetben pedig, túlerő ellenében – belátva a harc hiá-

bavalóságát – teljesen vissza kell vonulni, túlélésre kell be-

rendezkedni. A két állapot közös jellemzője a végletesség és 

az ahhoz való ragaszkodás. Hiszen ha egyszer belekezdünk a 

harcba, akkor azt a végsőkig kell vívnunk, ha pedig a túlélés-

re törekszünk, akkor tartósan le kell mondanunk az önérvé-

nyesítés mégoly apró-cseprő formáiról is. 
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E kétféle viselkedésmód megnyilvánulásai legélesebben ta-

lán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kapcsán 

mutatkoznak meg. Az egyik oldalt Petőfi Sándor képviseli, 

aki a Nemzeti Dalban ki is mondja: „Itt az idő, most vagy 

soha!”; vagy néhány sorral lejjebb: „Sehonnai bitang ember, 

Ki most, ha kell, halni nem mer”. Vagyis harcoljunk, itt és 

most minden erőnkkel, életre-halálra. Petőfi maga is ennek a 

szellemében él, majd hal meg a szabadságharc utolsó napja-

iban. A végsőkig vitt küzdelem bukása után pedig a másik 

alapállás, a túlélésre való berendezkedés ideje jön el. Deák 

Ferenc az 1850-es években visszavonultan él Pesten, nem 

vesz részt a bécsi udvar elleni szervezkedésekben, de állami 

tisztséget sem vállal – pedig mindkét irányból több megke-

resés is érkezik hozzá. A passzív rezisztenciát, azaz a köz-

ügyektől való távolmaradás programját, a forradalmi kor-

mány egykori minisztere valósítja meg. 

De Petőfi és Deák tettei nem egyediek, hiszen hasonló ját-

szódott le a Rákóczi-szabadságharc, vagy az 1956-os forra-

dalom kapcsán is. (Élesebb szemű szemlélő pedig még to-

vább sorolhatná az ilyenfajta kettőségeket az elmúlt évszá-

zadainkból.) Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az egyik 

vagy másik hozzáállás képviselete az adott helyzetben he-

lyénvaló, előremutató, máig hatóan példaértékű volt. Küz-

deni, ha megvan a siker reménye, vagy kivárni, amíg eljő a 

megfelelő alkalom – mindkét út jó szolgálata lehet a közös-

ség ügyének. 
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Háború vagy béke? 

Ami viszont jó a hadiállapotban, nem biztos, hogy eredmé-

nyesen alkalmazható békeidőben. A mai helyzetünk alapve-

tően különbözik az elmúlt évszázadok viszonyaitól. És ebből 

fakad a meglévő szokások helyénvalóságának a kérdése is. 

Jó-e, hogy békésebb, szabadabb, demokratikusabb viszo-

nyok között is egyrészt az élet-halálharc, másrészt a túlélésre 

törekvés alapállásaival közelítünk a közéleti kérdésekhez? A 

válasz persze adja magát: nem, nem jó. A közösségünk 

múltbeli megrázkódtatásaink utóhatását, az érzelmi földol-

gozás el nem végzettségének a jelét fedezhetjük föl azok-

ban a túlzásokban, amikor napjaink belső vitáit az oszmán-

török lovasok, az osztrák szuronyok, vagy a szovjet lánctal-

pasok megjelenéséhez, a fasiszta vagy a kommunista terror 

jelentőségéhez mérjük. 

Ennek a végletességre való hajlamnak a fölismerésben rejlik 

a helyzet megváltoztatásának a kulcsa. Ha változtatni aka-

runk, akkor azt érdemes tudatosítanunk, hogy ezek a múlt-

beli érzelmi állapotok a közösségünkön belül tartósan rög-

zültek, és ezek levetkőzéséhez erőfeszítésre van szükségünk. 

Tudatosan kell törekednünk arra, hogy a harci állapotokból 

örökölt közéleti szokásainktól elbúcsúzzunk, a vitatkozások 

során használt csatabárdokat elássuk, a túl keményre fejlesz-

tett páncéljainkat lecsatoljuk magunkról. És mindezekkel 

párhuzamosan új, a békésebb viszonyoknak megfelelő, a 
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belső viták erejét, hőfokát jól hasznosító vitakultúrát, érzelmi 

hozzáállást, működési módot fejlesszünk ki és emeljünk be a 

szokásaink közé. Ily módon tudnak a terméketlen és rombo-

ló közéleti veszekedéseink, építő és alkotó eszmecserékké 

változni. 

Egyéni utak 

A következő kérdés, hogy mit tehetünk azért, hogy ezek a 

változások végbemenjenek? 

Egyéni szempontból megpróbálhatjuk azonosítani magunkat 

a fentebb leírt érzelmi működési módok terében. Föltehet-

jük magunknak a kérdést, hogy miként hatnak ránk a közös-

ségi szokásaink. Hogyan nyilvánulnak meg rajtunk keresztül, 

amikor a közügyekkel kerülünk kapcsolatba? 

Lehetséges, hogy a túlzók táborába tartozunk, és minden 

egyes közéleti kérdésben képesek vagyunk késhegyre menő 

vitát folytatni, újra és újra sarokba szorítani a beszélgetőtár-

sunkat („ellenfelünket”), nem tudunk engedni az igazunkból, 

és ha valahogy mégis alulmaradnánk, akkor se ismerjük el a 

másik igazát (a „vereségünket”), inkább megszakítjuk a be-

szélgetést és kivonulunk a vitából? 

Vagy inkább a távolságtartók körét erősítjük? Egyáltalán 

nem foglalkozunk a közügyekkel, vagy ha mégis, azt szigo-

rúan zárt körben, vagy csak saját magunkban és legfeljebb a 
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szavazófülke magányában tesszük? Semmilyen vitába, esz-

mecserébe, beszélgetésbe nem folyunk bele, aminek akár-

csak a legtávolabbi pontján is fölsejlik a közélet vagy a poli-

tika kérdésköre? Hiszen úgyis hiába, semmire sem megyünk 

vele, fölösleges időpocsékolás az egész – látjuk mekkora 

őrültségekre hajlamosak azok, akik belemennek ezekbe a 

torzsalkodásokba… 

A két szélső állapot között persze sokféle átmenet elképzel-

hető, meglehet, hogy hol az egyik, hol a másik végletbe 

esünk bele. Nem az a baj, ha időnként valamelyik állapot 

eluralkodik rajtunk. Hanem az, ha ezek tartóssá, betokoso-

dottá, kizárólagossá válnak. Arra van szükségünk, hogy ké-

pesek legyünk a köztesebb, kevésbé végletes módokon is 

részt venni a közügyek gyakorlásában. 

Apró lépések 

Mindkét irányból tehetünk lépéseket a közép felé, megőriz-

ve az szélsőségekben rejlő alapvető erényeket. A szenvedé-

lyes túlzók számára érdemes az önmérséklet nemes útjára 

lépni, de csak úgy, hogy a belső tűz javát megtartják. A kö-

zömbösségre hajlóknak érdemes apró lépésekkel haladni a 

„jó ügyek” irányába, megőrizve a józan mértéktartásra való 

képességüket. 

A gyakorlatiasság sokat segíthet a túlzottan heves, vagy túl-

zottan fagyos érzelmi állapotok oldásában. Ezért érdemes a 
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figyelmünket kiegyenlíteni a végső, nagy ügyek (az ország 

sorsa, a nemzet jövője, a társadalom fölemelése) és a kisebb 

léptékű, hétköznapibb, beláthatóbb méretű és futamidejű 

ügyek között. A kézelfoghatóbb jellegük, a kisebb kockázat 

és a gyorsabb visszajelzés miatt, ezek az ügyek sokkal in-

kább alkalmasak újfajta működési módok kikísérletezésére, 

bejáratására, szokásokká változtatására. 

Általánosságban lehet a föntebb leírt érzelmi működésmód 

mélyebb megértésén, kibontásán, továbbgondolásán gon-

dolkodni. Szükség esetén vitába is lehet szállni vele: jobb 

válaszokat keresni, jobb megközelítési módokat ajánlani, 

jobb kérdéseket föltenni. 

Ha arra a meggyőződésre jutottunk, hogy valóban változta-

tásra van szükség, akkor azt is érdemes tudatosítani ma-

gunkban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindez köny-

nyen és gyorsan fog végbemenni. Évszázadok alatt kialakult 

közösségi beidegződéseket aligha lehet néhány hónap, vagy 

egy-két év alatt teljes mértékben átalakítani. Ezért érdemes 

türelemmel hozzáállni a kérdéshez, egyfajta tanulási folya-

matként fölfogni ennek az átalakulásnak a folyamatát. 

A közéleti dolgainkkal foglalkozni nemes és hasznos dolog. 

Ugyanakkor érdemes a bennünk lakozó közéleti szenvedélyt 

a józanabb, kiegyensúlyozottságra törekvő gondolatainkkal 

„megzabolázni”, míg a bennünk lakó közömbösséget, a 
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jószándékunk érzelmi hőjével fölolvasztani. Tennivaló pedig 

van bőven. 

* * * 

Ebben az okfejtésben a közéleti dolgaink érzelmi oldalát, 

annak egy igen meghatározónak tűnő vonulatát jártam kör-

be. Természetesen nem ez az egyetlen oka a hazai közéle-

tünk terheltségének, így nem is csak ennek a terében szük-

séges változtatásokon munkálkodni. A további lehetőségek, 

ötletek, javaslatok sora igen hosszú, annyira, hogy nem is 

igen férnek ide. Ugyanakkor maga ez a honlap – az Ezüst 

Sirály – azért jött létre, hogy az ezekről szóló gondolatoknak 

teret adjon, ebben az irányban utakat, módokat, ügyeket 

kutasson föl, állítson előtérbe. […] 

Meggyőződésem, hogy lehet és érdemes a közügyekkel egy-

szerre szenvedéllyel és józan ésszel foglalkozni, lehet és ér-

demes építő és alkotó módon a közélet részesének lenni. 

Van mozgástér! 
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2017. október 10. 

Egy asztal ereje 

Mit tehetünk a közjóért, mivel lehetnénk a köz javára? Ez a 

kérdés sokszor fölmerül bennem, és sok-sok különböző vá-

laszra ingerel. Most a kis csoportokban, körökben, asztaltár-

saságokban rejlő lehetőségek oldaláról, azaz az önszervező-

dések felől közelítem meg a kérdést. 

Képzeljük el az alábbi jelenetet: 

Nyolc-tíz ember ül egy asztal körül. Beszélgetnek. Régóta 

ismerhetik már egymást, kialakult szokásaik vannak, látható-

an sűrűn összejárnak. Közéletről beszélgetnek. Nem föltétle-

nül a nagy politikáról, bár időnként arról is. Jellemzően in-

kább olyasmikről, amikben úgy érzik, maguk is tehetnek va-

lamit. A fák gondozása a parkban. Melyikük megy a jövő hé-

ten reggelente az iskolásokat átkísérni a zebrán. Kiket tudná-

nak bevonni az öregek otthonának a kifestésébe. Ki mit gon-

dol arról, hogyan lehetne a jövő havi nemzeti ünnepet méltó 

módon lebonyolítani. Hogyan gyűjtsenek pénzt a helyi újság 

működtetésére. A két utcával arrébb lévő csoport a múlt hé-

ten írt egy javaslatot a helyi zöldséges piac átalakításáról, azt 

is megvitatják, véleményezik, választ írnak rá. Közben persze 
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esznek, isznak, jó a hangulat. Rendre végighallgatják egy-

mást, közbe-közbe szólás ritkán fordul elő. Egy-két órát tölte-

nek el így hetente, néha megesik, hogy hármat is. Rövid jegy-

zet készül, de egyébként semmi különösebb hivatalosság 

nincs a dolog körül. Összejönnek, beszélgetnek, hazamennek. 

A két találkozó között meg teszik a dolguk. 

Valami ilyesmi látomány forog bennem már évek óta. Hogy 

milyen jó volna ilyen csoportban benne lenni, és milyen jó 

volna, ha sok ilyen kis asztaltársaság lenne országszerte. S 

újból és újból fölmerül bennem a kérdés: miért nincsenek 

ilyenek? Vagy vannak, csak én nem látom őket? 

Ha vannak is ilyen csoportok, kevés van belőlük. Az viszont 

jó lenne, ha lennének. Jó lenne, mert sok fontos dolgot ön-

magukban is megoldhatnának, sokak számára teret adhat-

nának, hogy közvetlenül, a gyakorlatban szolgálják a közös-

ségüket. Bizonyos értelemben ezek a kis csoportok adhat-

nák a közéletnek az alapsejtjeit, olyan kis építőkockákat, 

amikből a nagyobb egész fölépülhet. S ezek a csoportok 

kapcsolatba léphetnének egymással és ily módon be is há-

lózhatnák az egész társadalmat. 

De ne szaladjunk ennyire előre. A következő kérdés, ami 

fölmerül bennem, hogy miért alakult ez így? Van-e valami 

különleges oka, hogy kevés ilyen csoport van? Talán mi ma-

gyarok vagyunk olyan fából faragva, hogy ez nehéz lenne 

számunkra? Vagy a globalizáció tehet erről is? Nincs időnk, 
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pénzünk, nincs kedvünk se nagyon… Ennyi lenne csupán? 

Meglehet, hogy ezeknek a dolgoknak jelentős szerepük van, 

mégis úgy gondolom, hogy a kutya nem itt van elásva. Azt 

gondolom, hogy vannak olyan történelmi folyamatok, amik-

nek a következményeit érdemes mélyebben tudatosítanunk. 

Száz évvel ezelőtt a maihoz képest valósággal tombolt a 

társadalmi önszerveződés. Körök, klubok, egyletek szapo-

rodtak gombamódra, aligha volt olyan ember, aki ne látott 

volna ilyesmit a közvetlen környezetében. Sőt inkább az volt 

a valószínű, hogy ő maga is tagja volt egy vagy több, ki-

sebb-nagyobb csoportnak. Akkoriban a világ legtermészete-

sebb dolga volt, hogy ha fölmerült bármilyen közösségi el-

képzelés, ötlet, kezdeményezés azonnal létrehoztak rá egy 

egyesületet, alapítványt, miegyebet. Annyira így volt ez, 

hogy a Pál utcai fiúkban már ennek a kifigurázását olvashat-

juk, amikor az iskolás srácok még a gitt rágására is egy sza-

bályzattal bíró egyletet alapítanak. 

Egészen a második világháborúig volt ez így, majd követke-

zett négy diktatúrában töltött évtized. S ez azt jelentette, 

hogy több nemzedék nőtt föl ebben az időszakban és ebből 

következően a társadalmi szokásaink jelentősen átalakultak. 

A szocializmus világképének megfelelően a társadalmi szer-

vezetek száma igen magas volt, s hálózatuk elég sűrűn át is 

szőtte az országot. Ugyanakkor a szabad önszerveződés 

lehetőségei igen szűkek voltak, a pártállam mindenkori el-
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képzelésein múlt, hogy mire lehetett csoportot, egyesületet 

létrehozni és mire nem. A szerveződések magas száma tehát 

az önálló kezdeményezések elfojtásával járt együtt. S így a 

diktatúra egyik legfontosabb öröksége épp az önszervező-

dés háttérbe szorulása, a kis csoportok létrehozásához szük-

séges reflexek kikopása a közösségünkből. 

Az elmúlt évtizedek hazai történéseinek egyik sokat emlege-

tett hibája a társadalmi „aktivitás” alacsony volta. Hogy a 

szabadság valahogy úgy szakadt ránk, hogy közben nem 

szabadítottuk ki magunkat a Kádár-rendszerben kialakult 

rossz beidegződéseink csapdájából. S ezek a rossz beideg-

ződések jelentős szerepet játszanak a rendszerváltás utáni 

Magyarország sorsának alakulásában. Sok minden más mel-

lett, de a rossz közérzetünk egyik legfontosabb kiváltó oka 

épp a közösen cselekvés szokatlanságából, nehézkességéből 

fakad. 

S ezen jó volna változtatni. És azt gondolom, hogy ennek a 

változtatásnak a lehetősége a kezünkben van. Azt gondo-

lom, hogy az önszerveződések, a kiscsoportos együttműkö-

dések létrehozása és működtetése egy olyan közéleti kér-

dés, amiért elsősorban mi magunk, egyének vagyunk felelő-

sek. Tehetünk azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. S itt – 

egy másik rossz szokásunkat előhozva – nem mutogatha-

tunk a kormányra, az államra, hiszen épp arról van szó, hogy 

mi magunk a saját erőnkből, a saját időnkből, a saját pén-
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zünkből, a saját leleményességünkből hozzunk létre egy kis 

közösséget. Olyat aminek a felelős tagjai, alakító is vagyunk. 

És ily módon átélhetjük az együttműködésből fakadó siker-

élményeket, megélhetjük, hogy tettünk valamit a közjóért. 

Persze ez nem megy könnyen és nem megy gyorsan. Hisz 

épp azok a szokásaink, reflexeink nincsenek meg, amik az 

ilyen kiscsoportos működéshez szükségesek. De ebből csu-

pán két dolog fakad. Egyrészt, hogy tudatosítanunk érde-

mes, hogy ez egy tanulási folyamat és nem biztos, hogy 

minden elképzelésünket rögtön siker fogja követni. Lesz 

kudarc is, lesz nehézség is. Meg kell dolgoznunk azért, hogy 

a jó közösségi szokásokat újra kialakítsuk, megszilárdítsuk, 

elmélyítsük. Másrészt viszont ez egy jó kihívás, egy jó cél, 

ezzel a küldetéssel egy egész nemzedék szolgálhatja a köz 

javát. És talán majd úgy adhatja át a helyét az őt követő 

nemzedékek számára, hogy ezzel a problémával nekik már 

nem kell megküzdeniük. 

Összegezve: az önszerveződés napjaink egyik legfontosabb 

közéleti kérdése. Egy olyan kérdés, ahol az egyéni mozgáste-

rünk igen nagy. Megszólíthatjuk a barátainkat, ismerősein-

ket, közösen elkezdhetjük újratanulni azt amit dédapáink és 

dédanyáink még az anyatejjel szívtak magukba. Tehetünk 

azért, hogy ezen a téren változás álljon be. És ehhez a válto-

záshoz olyan kis lépések vezetnek el, amit ma vagy holnap 

bármelyikünk megtehet. Lehet. Lehet tenni, lehet változtatni, 
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lehet változni. S mindezzel jó ügyet szolgálunk közvetlenül 

és közvetetten is. Teszünk a szűkebb környezetünkért, s 

eközben szolgáljuk a nagyobb egész javát is. Tehát nemcsak 

lehet, hanem érdemes is belevágnunk. 

Asztal körül vagy asztal nélkül: lehet és érdemes önszerve-

ződni. 
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2017. november 2. 

Önszerveződő pénz 

Az egyik leggyengébb láncszem a hazai civil társadalom 

működésében a pénz kérdése. Jó ötletek és kezdeményezé-

sek sora bukik el azon, hogy nem tudnak maguknak kellő 

pénzügyi fedezetet teremteni, vagy csak olyan módon, ami 

jelentősen eltéríti őket az eredeti szándékuktól. Sokszor már 

az álmodozás szakaszában megfeneklik az ügy, a reményte-

lennek tűnő anyagi helyzet miatt a megvalósítás irányába az 

első lépések sem történnek meg. 

A pénzzel kapcsolatos rossz beidegződéseink egyik legfőbb 

jellemzője, hogy mindig valahonnét kívülről, valami „fölöttes 

világtól” várjuk a pénzt. Az államtól, az önkormányzattól, 

egy nagy alapítványtól, az uniótól, a nagyvállalatoktól. Aztán 

azok vagy adnak, vagy nem. Vagy arra adnak amire gondol-

tunk, vagy egy kicsit másra. Vagy akkorra érkezik meg a 

pénz amikor nekünk jó, vagy akkorra amikor nekik jó. Vagy 

vannak egyéb feltételeik, vagy nincsenek… A lényeg, hogy 

kiszolgáltatjuk magunkat, az ügyünket valamilyen általunk 

nem befolyásolható döntéshozási folyamatnak. 
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Pedig az önszerveződés lényege éppen a társadalmi együtt-

működés gyakorlata. Az a működési mód, amikor a közös-

ség tagjai a maguk erejéből, a maguk tudásából, a maguk 

leleményességéből hoznak létre valami új, előremutató, köz-

jót szolgáló kezdeményezést. Ennek a léte vagy nem léte 

pedig nem függhet valamilyen külső tényezőtől. Ezért az 

egyik legfontosabb amin érdemes munkálkodnunk az az, 

hogy visszatérjünk az önszerveződés lényegéhez, a köz ere-

jéből létrehozott és működtettet csoportok, kezdeményezé-

sek világához. 

Abba az állapotba érdemes elvezérelnünk magunkat, hogy 

néhány ezer forintnyi támogatás könnyen és természetesen 

tudjon áramolni a jónak ítélt közösségi kezdeményezések 

irányába. És ennek érdekében egy kis lépést mindannyian 

tudunk tenni. Bármilyen furcsának tűnik, már havi 1000, 

2000 vagy 3000 forintnyi támogatással alapvető változást 

érhetünk el a hazai civil társadalom működésében. 

A pénzügyi támogatás ugyanis kettős üzenetet hordoz. Az 

egyik – ami nyilvánvaló – , hogy anyagilag segíti a dolog 

működését, a cél elérését és a munkában résztvevők megél-

hetését. A másik – ami kevésbé látható – hogy egy komo-

lyabb biztatást is küld a szervezet felé. Fontos a facebook 

„like” és a megosztás is, fontos az írásbeli, vagy szóbeli visz-

szajelzés is. De akár 500, akár 1500, akár 5000 forintot a bíz-

tatásunkhoz „csatolva”, egészen más fényben látszódik a 
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dolog. Már egy kis összeg is nyomatékot ad a mondaniva-

lónknak. Azt üzeni: »komolyan veszlek titeket, nekem tény-

leg úgy tűnik, hogy jó célt szolgáltok és jól is csináljátok, 

csak így tovább előre!« Tehát a konkrét, a kézzelfogható 

anyagi segítség mellett egy érzelmi, tudati megerősítést is 

magában hord. És e két szempont egyformán fontos. 

Néhány tucat, vagy egy-két száz támogató segítségével egy 

kis közösségi kezdeményezés már kellő anyagi alappal bír-

hat a folyamatos működéshez. És ha nincs is ennyi támoga-

tója, és igénybe veszi a föntebb említettet nagyobb, külső 

támogatói forrásokat, akkor se lesz kiszolgáltatva nekik, nem 

egy-két nagyobb pénzű adományozótól, donortól függ az 

egész „vállalkozás” sorsa. 

A rendszeres adományok a jó működés gyakorlatát képesek 

kialakítani. Ha havonta, vagy negyedévente rendszeresen 

támogatunk egy ügyet, akkor nagyobb a valószínűsége, 

hogy jobban utánanézünk, mint amikor csak évente egyszer 

az óriásplakátok nyomása közepette az adónk 1%-ának sor-

sáról döntünk. Ráadásul, ahogy a támogatásunkkal pozitív 

megerősítést küldünk a szervezet felé, ugyanígy a csökken-

tése vagy a megvonása is nyomatékkal bíró üzenetet hor-

doz. 

A kisösszegű, mértékletes adományozásnak pedig van egy 

további igen fontos haszna. Megteremti annak a lehetősé-

gét, hogy se az egyik, se a másik oldalon ne alakuljanak ki 
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torz reflexek, elvárások, megfelelni akarások. Amikor sem az 

adó, sem a kapó fél nincs kiszolgáltatva a másiknak. A tá-

mogatást adó félnek nem kell erejét meghaladó felelősséget 

vállalnia, nem kell kockára tennie az alapvető létbiztonságát 

és annak a súlya sem szakad a nyakába, hogy az ő minden-

kori döntésén múlik az ügy további sorsa, létezése. A fogadó 

oldalon pedig nem jön létre a vélt vagy valós elvárásokhoz 

való igazodás kényszere. A több kisebb támogató által – a 

kiszolgáltatottság helyett – a biztonságérzet erősödhet hó-

napról-hónapra. A mértékletesség tehát az egyenrangúsá-

got, az egészséges mellérendelő viszonyt erősíti, és ily mó-

don mindkét felet a túlzott kötöttségektől, elvárásoktól 

mentessé, végső soron szabaddá teszi. S mindeközben a 

támogatott ügy a maga természetes módján tud kibonta-

kozni, fejlődni. 

A kisösszegű rendszeres támogatás egy olyan eszköz a ke-

zünkben, amellyel passzív szereplőből, aktívvá, cselekvővé 

válhatunk. Nézőből „játékossá” lehetünk – felelős alakítói a 

szűkebb, és a tágabb közösségünknek is. Az adományunkkal 

a konkrét ügy támogatása mellett, a társadalmi szokásain-

kon is jótékony irányba változtathatunk. 

Ami kis lépés egy embernek, az nagy ugrás egy egész kö-

zösségnek. 
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2018. május 16. 

4000 forint és a polgári mozgástér 

Mit tehetünk mi mint egyének, a saját anyagi kereteinken 

belül a jobb közéletért, egy önjáróbb, „polgáribb” társada-

lomért? 

Tegyük fel, hogy van havonta 4000, azaz négyezer forintunk 

arra, hogy hasznos közéleti kezdeményezéseket támogas-

sunk. Lehetnek ezek helyi közéleti egyesülések, független 

sajtóorgánumok, jótékonysági alapítványok stb. Ha minden 

hónapban rászánjuk magunkat arra, hogy 4000 forintot rá-

juk fordítsunk, akkor ezzel döntő lépést tehetünk egy jobb, 

szabadabb és életszerűbb civil társadalom felé. 

Megtehetjük, hogy három részre bontjuk ezt a 4000 forintot. 

Mondjuk legyen egy 2500, egy 1000 és egy 500 forintos 

rész. Mindegyiket egy-egy arra érdemes szervezet, kezde-

ményezés támogatására fordítjuk. Az egyik hónapban egy 

kis szociális szervezetnek juttatjuk el a legnagyobb részletet, 

a közepeset egy induló kis közéleti társaságnak adjuk, míg a 

legkisebbel egy ismertebb, jól működő jogvédő alapítványt 

támogatunk. A következő hónapban megismételhetjük 

ugyanebben a felosztásban, de meg is cserélhetjük őket. 
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Vagy valamelyik helyébe egy másik társaságot választha-

tunk. A lényeg, hogy érdemes több szervezetet támogatni, 

és ha van rá hajlandóságunk, akkor valamilyen rend szerint 

forgatni is ezeket a kis „befektetéseket”. Úgy, hogy jusson is, 

maradjon is mindenkinek. 

Ha valakinek sok a havi 4000 forint, megteheti, hogy csak 

1500 forintot költ ugyanerre a célra. Ekkor talán a két részre 

bontás a jó felosztás, mondjuk 1000 és 500 forintra. Így is 

lehetőségünk marad a forgatásra, a kisebb és a nagyobb 

összeg célzott irányítására. De ha valakinek az 1500 forint is 

túl nagy vállalás, akkor akár havi 500-al is belevághat a do-

logba. Ilyenkor célszerű ezt egyben tartani, és havonta vál-

togatni a célzott szervezeteket. Így egy negyedéves, vagy 

egy féléves ciklusban három vagy hat kezdeményezéshez is 

eljuttathatjuk a pénzünket és a biztatásunkat. De még az is 

lehet, hogy valaki ezt is sokallja. Akkor is marad még lehető-

ség: ha negyedévente költ el erre a célra 500 forintot, akkor 

is hozzátesz az elérni kívánt jótékony hatáshoz. És számára is 

adott a forgatás lehetősége. 

Hogy jobban megértsük miben is áll az ilyenfajta rendszeres 

adományozás jelentősége, érdemes egy pillanatra térfelet 

váltani. Tegyük föl, hogy egy szervezet negyedévente 500 

forintot kap valakitől. Ez első látásra nem sok. Évi kétezer 

forint. Ám ha ezer ember teszi ezt meg, akkor az már kétmil-

liós bevételt jelent. Ez egy kisebb szervezetnél már igen je-
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lentős forrás. S ha havi 1500 forinttal számolunk, akkor már 

300 ember rendszeres adományából összejön évi ötmillió 

forint bevétel. Persze mindenre lehet azt mondani, hogy 

még az is kevés, mert az adó, a járulék, az irodabérlés elvisz 

mindent, de azt azért érdemes rögzíteni, hogy az ekkora 

bevétel már nem „semmi”. Már számít, már jelentős mérték-

ben függetleníthet egy-egy nagyobb adományozótól, ke-

vésbé függ a kezdeményezés léte, vagy nem léte egy-egy 

pályázat elbírálásától. 

Hogy ténylegesen mekkora az az összeg, amit érdemes ha-

vonta erre a célra fordítani, azt mindenkinek magának kell 

eldöntenie. Ennek a meghatározása során két szempontot 

tanácsos mérlegelni. Egyrészt olyan mértéket célszerű vá-

lasztani, ami nem okoz túl nagy feszültséget a hétköznapi 

életvitelben és így hosszabb távon is fönntartható. Másrészt 

azt gondolhatjuk át, hogy milyen társadalmi lehetőségek és 

felelősségek fakadnak az anyagi helyzetünkből. Első lépés-

ben a kevésbé módosak számára a havi jövedelem egy-két 

százaléka, a tehetősebbek körében pedig akár a három-

négy százaléka is megfontolásra ajánlható. 

Negyedévente 500 forint már igen hathatós segítséget je-

lent. Ha pedig valaki havi 4000 forintot költ erre a célra, az 

ennek a hatásnak a huszonnégyszeresét fejti ki. Van tehát 

mozgástér. 
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Kísérletek 
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2018. március 28. 

„Útmutató” a szavazáshoz 

Ez a cikk olyan szavazókhoz szól, akik szeretnék minél vilá-

gosabban kifejezni a véleményüket az országgyűlési válasz-

tások során. Egyfajta „műszaki útmutató” – nem szerepelnek 

benne se pártnevek, se politikusok. 

Felelős döntést hozni nem könnyű. Épp ezért jó tudni, hogy 

a választási rendszer biztosít némi játékteret a véleményünk 

árnyaltabb kifejezésére. 

* * * 

Két szavazatunk van 

Amikor belépünk a szavazóhelyiségbe, ott két papírlapot 

nyomnak a kezünkbe. Az egyik a listás, a másik az egyéni 

szavazólap. A listással a pártok közül választhatunk, az egyé-

nivel a tágabb környékünk (választókerületünk) képviselőjé-

ről dönthetünk. 

Jó kérdés, hogy mi szükség van erre a kettős megoldásra. A 

pártok listáiról való szavazáskor arról döntünk, kiket szeret-

nénk ott látni az országgyűlési viták során, kiknek a világké-
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pével, értékrendjével tudunk azonosulni a leginkább. Az 

egyéni választókerületi jelöltek kapcsán pedig inkább arról 

döntünk, hogy az erősebb pártok közül melyik alakíthasson 

végül kormányt. Képletesen szólva úgy is fogalmazhatnánk, 

az egyik kérdés ez: ki üljön az ország asztalánál?, a másik 

pedig az: ki üljön az asztalfőn? Az előbbi kérdés a sokszínű-

séget igényli inkább, az utóbbi az egyértelműséget. A viták 

során az a jó, ha több különböző vélemény is el tud hang-

zani, a döntések végrehajtásakor viszont az a jó, ha egy kéz-

ben összpontosul a felelősség. 

Természetesen a választási rendszer nem ennyire vegytisz-

tán mechanikus, de nagyjából mégis így működik. 

A lényeg, hogy két szavazatunk van, és ez mozgásteret je-

lent számunkra. 

Kis párt és nagy párt 

A két szavazat más-más jelentőséggel bír a kisebb és a na-

gyobb pártok számára. 

Mindegyik pártnak azt diktálja az önérdeke, hogy mind a két 

szavazatot megkapja. Ha van olyan politikai erő, amelyet 

szívesen és teljes erővel tudunk támogatni, akkor mind a két 

szavazatunkat adjuk rá. 
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De ha nincs ilyen, akkor annyit érdemes tudnunk, hogy a 

kisebb pártoknak a listás, a nagyobbnak viszont az egyéni 

jelölti szavazat érhet többet. A kisebb pártok számára a lis-

tás szavazat azért bír nagyobb jelentőséggel, mert ha nem 

érnek el egy bizonyos támogatottsági fokot, akkor nem jut-

nak be az országgyűlésbe. (Ezt a fokot hívják „küszöbnek”, 

ami a listás szavazatok 5%-át jelenti, jellemzően 240-280 

ezernyi voksot.) A nagyobb pártok azonban biztosabbak 

lehetnek abban, hogy a bejutáshoz elég hívük van, így ők a 

kormányzásért versenyeznek, és ezért számukra a választó-

kerületi szavazatok hangsúlyosabbak. 

Tehát ha „kombinálni” akarunk két párt között, akkor a ki-

sebbre listán, az erősebbre egyéniben érdemes szavazni. 

Biztatás vagy képviselet 

A pártok támogatottságának mértéke mellett a szavazatunk 

rövid és hosszú távú hatásait érdemes mérlegelnünk. 

Ahhoz, hogy rövidtávon hatni tudjunk a folyamatokra, a 

meglévő kínálatból kell választanunk, és lehetőség szerint az 

életerősebb, bejutásra esélyesebb formációk közül. Vagyis 

ha azt akarjuk, hogy a szavazatunkból biztosan képviselői 

hely keletkezzen, akkor inkább a közepesebb, vagy nagyobb 

támogatottsággal bíró szervezetek közül érdemes választa-

nunk. 
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Hosszabb távon azonban a szavazatunk biztató jellegének is 

lehet jelentősége. Meglehet, hogy egy kisebb párt nem éri el 

a bejutáshoz szükséges támogatottságot, de annak a több 

tízezer szavazatnak a hatására amit megkapott, folytatja a 

munkáját, képviseli az országgyűlésen kívül is azokat az ér-

tékeket és érdekeket, amelyek szolgálatára létrejött. (És eh-

hez még bizonyos esetekben állami támogatást is kaphat.) 

A szavazatunk leadásakor tehát azt is mérlegelhetjük, hogy 

megkockáztatjuk-e egy kisebb párt támogatását, és így le-

het, hogy a mi véleményünket végül senki sem képviseli az 

országgyűlésben, cserébe viszont esélyt adhatunk néhány 

szereplőnek, hogy négy év múltán megerősödve vághassa-

nak bele az újabb választási küzdelmekbe. 

Elégedetlenség és részvétel 

Ha elégedetlenek vagyunk, akkor arra is van mód, hogy kife-

jezzük ezt az elégedetlenséget. Megtehetjük, hogy az egyik 

szavazatunkkal érvényesen, a másikkal pedig érvénytelenül 

szavazunk. Ha a pártok „kínálatával” vagyunk elégedetlenek, 

de a kormányzás ügyében állást akarunk foglalni, akkor lis-

tán szavazzunk érvénytelenül, egyéniben pedig a számunkra 

elfogadható erőkre. Ha viszont a kormányzás ügyében nem 

akarunk állást foglalni, de a pártok közül találunk bizakodás-

ra okot adót, akkor egyéniben szavazzunk érvénytelenül, 

listán pedig a bizalmunkra méltó pártra. 
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A legerőteljesebben úgy tudjuk kifejezni a nemtetszésünket, 

hogy mind a két szavazólapon érvénytelenül szavazunk. 

Rövidtávon ez lényegében azzal egyenértékű, mintha el sem 

mentünk volna szavazni. Ám hosszabb távon van különbség 

a távolmaradás és az érvénytelenül szavazás között. A rész-

vétellel kifejezzük, hogy fontosnak tartjuk az ország sorsát, 

megerősítjük a képviseleti demokráciát, a köztársaság esz-

méjét. Gyakorlati szempontból is erősebb lehet a részvétel 

hatása, mert míg a távolmaradók száma 2-3 millió körül, 

addig az érvénytelenül szavazóké 50 és 100 ezer között szo-

kott mozogni. 

Az érvénytelen szavazás további jelzésértékkel is bírhat, ha-

tására megerősödhet a „keresleti” oldal. Ha elég sokan sza-

vaznak így, meglehet új szereplők jelennek meg a „kínálati” 

oldalon, akár már a következő választásokon. (A dolog ter-

mészetéből fakadóan ez csak egy lehetőség, semmilyen 

biztosíték nincs rá, hogy meg is történik.) 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az érvénytelen sza-

vazattal lemondunk a rövidtávú folyamatok befolyásolásáról 

és tudomásul vesszük, hogy a következő évek irányáról a 

többiek szavazata dönt. 
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Összegezve 

 Két szavazatunk van, és ez mozgásteret ad a véle-

ményünk árnyaltabb kifejezésére. 

 Ha van „kedvenc” pártunk, akkor mind a két szavaza-

tunkat adjuk rá. 

 A kisebb és nagyobb pártok közül a kicsiknek a listás 

szavazat a fontosabb, a nagyobbaknak az egyéni vá-

lasztókerületi. 

 Egy kisebb párt akkor is érdemes lehet a támogatá-

sunkra, ha nem biztos, hogy végül bejut az ország-

gyűlésbe. 

 Megtehetjük, hogy érvénytelen szavazatot adunk le, 

egyrészt ezzel fejezve ki az elégedetlenségünket, 

másrészt ezzel ösztönözve új közéleti szereplők 

megjelenését. 

Amit mindenképp érdemes mérlegelnünk: A részvételünk és 

a megfontolt szavaztunk építőbb hatással van a közéleti 

folyamatainkra, mint a távolmaradásunk! 
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2018. szeptember 18.  

Közéleti Piactér 

2018 júliusában indult útjára egy közéleti beszélgetés-

sorozat. Az eseménynek a KÖZépPONT adott helyett hónap-

ról-hónapra. Kezdetben Közéleti Lehetőségek, majd Közéleti 

Piactér név alatt futott. Általában szabad beszédes előadás-

sal vezetődött be, de az egyik alkalomra írott változata is 

készült a beszédnek. Ez következik alább. 

 

Jó estét kívánok! Ez itt a Közéleti Piactér!  

Kedves egybegyűltek, kedves közéleti piacozók! 

Mi is a Közéleti Piactér? Kicsit távolabbról kezdem a választ. 

Az előző hónapokban, ugyanebben az időpontban, már két-

szer is összegyűltünk itt és Közéleti Lehetőségek néven cse-

réltünk eszmét a közéleti útkeresésről, a kis csoportokban 

rejlő lehetőségekről, miegyébről. A hegyek vajúdtak és ege-

ret szültek, talán ez a mondás áll legjobban erre a két alka-

lomra, no nem annyira a résztvevők, sokkal inkább a szerve-

ző, előadó okán. Bevallom, nekem sokáig eltartott, amíg 

beláttam: az irány ugyan jó, de a kivitelezésbe valami hiba 



- 58 - 

csúszik, nem úgy mennek a dolgok, ahogy menniük kéne. 

Így hát eljött a változtatás, az átalakítás ideje.  

A Közéleti Piactér ebből a változtatási szándékból születik 

meg. Ez a piactér egyfajta fórum, ahogy a nevében is rejlik, 

egy TÉR. Egy olyan tér, amiben ki-ki a maga lelkülete, álla-

pota, helyzete, meglátása szerint megszólalhat, szóba hoz-

hat ügyeket, föltehet kérdéseket, az itt lévőkhöz fordulva 

megfogalmazhat kéréseket. Olyan közös gondolkodásnak, 

ötletelésnek a tere, ami a kis közösségek, a néhány ember 

által elindított kezdeményezések támogatására, ösztönzésé-

re jön létre. Szóba lehet hozni egy-egy utca köztisztasági 

helyzetét, egy erdőrészen elgazosodó útszakaszt, valamilyen 

konkrét ügyre szóló társaság szervezési szándékot. De lehet 

általánosabb dolgokról is eszmét cserélni: mit tehetünk a 

méltóbb és színvonalasabb közbeszédért, mit tehetünk a 

békésebb és építőbb közéletért? Mit tehetünk mi magunk, a 

saját eszközeinkkel, mi az ami a rendelkezésünkre áll? Kinek 

milyen jó ötlete, tapasztalata, javaslata van ezekkel kapcso-

latban?  

Magát a Piacteret úgy érdemes fölfogni, mint egy kísérleti 

társasjátékot. Vannak játékszabályok, habár ezek időről-

időre változhatnak, finomodhatnak. Ezek a szabályok sokkal 

inkább ajánlások, laza keretek, semmint szigorú, rigorózus 

jogászi alkotások. Éppen ezért nincsenek leírva. Fölsorolok, 

megemlítek néhányat, aztán a többi alakul, ahogy alakul – 
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mondhatnánk a puding próbája az evés. Én magam pedig a 

következő alkalmakra, az átélt tapasztalatok fényében ké-

szülök, itt-ott javaslok valamiféle pontosítást, esetleg egyes 

dolgokat elvetek, másokat megerősítek. S így haladva, lé-

pésről-lépésre, fokról-fokra megerősödhet, kialakulhat a jó 

megbeszélések, tanácskozások, a jó közéleti eszmecsere 

tere, a jól működő Közéleti Piactér. 

Lássuk, hát a játékszabályokat, ajánlásokat. Ezek a szem-

pontok egyesek számára magától értetődőek, de mások 

számára igen hasznosak, előremutatóak lehetnek. 

Az első ilyen ajánlás az az „apróságok” világa. Tulajdonkép-

pen ez egy hozzáállásbeli kérdés. Sokunk számára szokatlan, 

hogy a közélet kapcsán nemcsak a nagy dolgokról lehet 

beszélni, mint például az egészségügy helyzete, vagy az 

oktatási rendszer kérdései. Hanem olyan hétköznapi ügyek-

ről is, amelyek nem több ezer, vagy több tízezer ember 

munkáját, mindennapjait befolyásolják, hanem „csupán” 

egy-két tucat, vagy akár még ennél is kevesebb polgártár-

sunk életére hatnak ki. A nagy léptékű, országos kérdések 

persze igen fontosak mindannyiunk számára, de az ezekre 

való befolyásoló képességünk meglehetősen alacsony, s 

azon kívül, hogy beszélhetünk róluk, a közvetlen „ráhatá-

sunk” tere igen szűk. Ám az apró-cseprőnek tűnő ügyekben 

a mozgásterünk igen nagy, s ha komolyan vesszük, ha alá-
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zattal fordulunk az ilyen ügyek felé, akkor idővel, egyre töb-

bet és többet oldhatunk meg belőlük.  

Ez egyrészt jó a közösségnek, mert egyes valós ügyek elin-

tézést nyernek, másrészt pedig megerősítően hathatnak 

ránk vissza: lám jó polgárai vagyunk a közösségnek, tesszük 

a dolgunkat és sikereket érünk el.  

A következő szempont a megszólalások módjáról szól. Arról, 

hogy a jó közös megbeszéléshez vezető úton, érdemes né-

hány dolgot szem előtt tartani. Megesik, hogy egy-egy 

megszólaláskor csak menet közben jövünk rá, hogy mit is 

akarunk mondani, vagy eszünkbe jut még valami és abba is 

belekapunk, megint máskor kérdéssel kezdjük a mondan-

dónkat, majd hosszasan válaszolunk is rá.  

Ezek természetes emberi működési módok, semmilyen baj 

nincs is velük, de érdemes egy kicsit vissza-vissza nyesni 

ezeket a terjengős elkalandozási hajlamokat. Mindezt pedig 

úgy lehet elősegíteni, ha a megszólalásunk elején legalább 

részben körvonalazzuk, hogy miről, vagy milyen módon aka-

runk beszélni.  

Például megnevezhetjük a témát, és esetleg hozzáfűzhetjük 

azt is, hogy annak a tágabb összefüggéseiről akarunk be-

szélni, vagy épp egy mellékesnek tűnő részletét akarjuk elő-

térbe állítani. De ugyanígy sokat segít, ha megmondjuk az 

elején, hogy kérdezni akarunk, vagy javasolni, esetleg 
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ötletelünk, netán konkrét kérést fogalmazunk meg, esetleg 

válaszolunk egy korábban föltett kérdésre. Mindezek a kere-

tek, amelyeket akár csak egy-egy szóval is jelezhetünk a 

megszólalásunk elején, nagyon sokat tudnak segíteni, be-

szélőnek és hallgatónak egyaránt. 

Ahogy az elkalandozásra való haljam egy mederben tartan-

dó jelenség, ugyanígy a túlzott visszahúzódás is egy levet-

kőzendő magatartás. Bármely kérdés kapcsán mindenki bát-

ran érezze megszólítva magát. Ne mondja magában azt, 

hogy á! úgy is biztos butaság, amit gondolok, ezért inkább 

bele se kezdek. Ez hasonlóan az „apróságok” kapcsán taglal-

taknál, egy rossz szokás. Jobb fölvetni valamit, mint nem, 

majd mi, többiek eldöntjük követjük-e azt az irányt vagy 

másfelé megyünk. Összegezve: a rövidebb, tömörebb, 

mondjuk úgy egy-két-három perces hozzászólások jobbak, 

mint az öt-hat percesek, és mindenképpen jobbak mint az el 

sem kezdettek.  

Végül pedig jöjjön egy nagyon határozott szabály. Egy tiltás. 

Ezt a szabályt, a jó működés, a jó légkör érdekben fogalmaz-

tam meg. És ezt, mint ennek a Közéleti Piactérnek az önjelölt 

„felügyelője”, be is fogom tartatni. A szabály így hangzik: itt 

és most nem politizálunk. Nem beszélünk pártokról vagy 

politikusokról, nem beszélünk kormányról vagy ellenzékről, 

politikai sajtóról vagy politikai ügyekről. Azért nem tesszük 

ezt, mert ez egy megosztó téma, könnyen és gyorsan silá-
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nyulhat egy ilyen megbeszélés színvonaltalan torzsalkodás-

sá.  

De nem tesszük azért sem – s erről már volt szó – mert ha 

tudnánk is emelkedett és építő módon beszélni ezekről az 

ügyekről, akkor is csak olyan távoli, általunk alig befolyásol-

ható kérdések boncolgatásába merülnénk el, amelyek elte-

relnék a szót azokról a dolgokról, amire valós, érdemi ráha-

tásunk lehet.  

Röviden ennyit az ajánlásokról, szabályokról. 

Ami a működés egészét illeti, én magam úgy képzelem el 

ezt a teret itt, mint egy valóságos piacot. Mindenki jött va-

lamivel: vagy hozott egy ügyet, vagy ötlete van, vagy csupán 

kíváncsi, körbe akar nézni. Valaki kérni szeretne, valaki kér-

dezni. Meglehet, olyan is van közöttünk aki nem nagyon 

akar megszólalni, csupán figyelni. Mindegyik hozzáállás 

rendben lévő, mindegyik indíttatás tiszteletre méltó. Első 

körben az a kérésem, hogy menjünk körbe, és néhány szóval 

mindenki mondjon valamit.  

Elsősorban mondja el a nevét, azután pedig azt, hozott-e 

valamit, ötletet, kérdést, kérést, mi érdekli, mire nyitott. A 

részvétel mindenki számára szabad, de senki számára sem 

kötelező. Egy-egy fölvetéshez való hozzászólás pedig nem 

jelenti azt, hogy az illető már el is kötelezte volna magát az 

adott ügy kivitelezése mellett. Ez itt egy piac, egy tér, ami-
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ben fölmerülnek ügyek, gondolatok, javaslatok, aztán vagy 

történik velük valami vagy nem… Itt elkezdődhetnek dolgok, 

amelyek máshol folytatódnak, esetleg a résztvevők egy kö-

vetkező alkalommal beszámolnak róla. 

Egy technikai kérés még a végére: ez a hely, ez a 

KÖZépPONT egy olyan hely, amelyik részben adományok-

ból, támogatásokból működik, ezért aki megteheti, attól azt 

kérjük, hogy 300-400 forinttal, vagy ha tudja, akár többel is, 

a bejárati ajtó melletti kis dobozkába bedobva, támogassa 

ezt az estet és a helyet magát. Köszönjük szépen! 

Egyetlen utolsó hozzáfűzni való: vannak, akik a világos kere-

teket, a pontos szabályokat szeretik, mert azt élik meg álta-

luk, hogy tudják mihez tartsák magukat. Másokat viszont 

zavarnak az ilyesfajta kötelmek, úgy érzik, hogy bezárják, 

megbénítják őket. A mai estén, a kettő között próbálok laví-

rozni, de hogy ebből mi lesz, azt még nem tudom. Vagy jól 

sikerül és akkor örülünk, vagy a két szék között a pad alá 

esünk, ekkor igyekszem tanulni a hibákból, s jobban fölké-

szülni a következő alkalomra. Mindezek figyelembe vételé-

vel türelmet és megértést kérek mindenkitől, a Közéleti Piac-

tér működésének gyakorlati kipróbálásához, élesben való 

kikísérletezéséhez. 

Akkor tehát csapjunk bele: innentől fogva, a közéleté a tér, 

vegyük hát birtokba.  
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(Az előadás 2018. szeptember 18-án hangzott el,  

a szöveges változata a honlapon nem jelent meg, 

csak itt, az évkönyvben olvasható. ) 
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Hagyomány 
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2017. október 23. 

Nehéz teher 

A nehéz helyzetek megoldása ugyan sok erőfeszítésbe kerül, 

ám érettebbé, tudatosabbá, bölcsebbé is válhatunk általuk. 

A XX. századi magyar történelem megrázkódtatások soroza-

ta. Miközben részesülhettünk a század technológiai és gaz-

dasági fejlődéséből, aközben háborúk, forradalmak, diktatú-

rák, megszállások, ellenforradalmak és rendszerváltások is 

igen sűrűn követték egymást. Ezek mindegyike jelentős tár-

sadalmi, gazdasági vagy politikai változásokkal járt együtt. 

Az események erőteljesen behatoltak a családok életébe, 

többször is fenekestül fölforgatták a közösség addig meg-

szokott rendjét, a társadalmi szokások rendszerét. Az adott 

korban élők közül lényegében mindenkire hatással voltak, és 

ezek a hatások jellemzően negatív módon befolyásolták a 

többség életét, miközben minden esetben voltak haszonél-

vezői is a változásoknak. Trianon, a Holokauszt, a szovjet 

megszállás, a kommunista diktatúra, az 1956-os forradalom 

és a rendszerváltás, mind-mind ebbe a sorba tartoznak. 

Nem csoda, hogy mire véget ért a XX. század, számtalan 

kibogozhatatlannak tűnő, érzelmileg földolgozatlan sérelem, 
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tragédia emléke halmozódott föl a társadalmunkban. Az 

egyes társadalmi rétegek sokszor szélsőségesen eltérően 

élték meg az egyes korszakokat és azok gyors változásait. 

Ezek az átélt élmények ellentétes, egymást kizáró emlékként 

rögzültek az egyes csoportok tagjaiban, s ekként hagyomá-

nyozódtak tovább a következő nemzedékek jelentős részére 

is. És ezeket az egymásra rakódott lelki sebeket nem, vagy 

csak igen kis mértékben sikerült begyógyítani. Ha történetek 

is lépések a földolgozás irányába, azok vagy elégtelenek 

voltak, vagy tévútnak bizonyultak. 

Így azután az is érthető, hogy amikor a ’90-es évekkel a „bé-

ke és a szabadság” évei köszöntöttek ránk, mi nem igazán 

tudtuk felszabadultan átélni ennek az örömét, mert szinte 

azonnal a felszínre kerültek a mélyben lappangó ellentétek. 

Az egyes történelmi sérelmek a közéleti csatározások, a ha-

talmi harcok eszközeivé váltak, s ahelyett hogy enyhültek és 

gyógyultak volna, újra és újra fölszakadtak, a régi sebek 

mellé pedig újak kerültek, illetve kerülnek mind a mai napig. 

Itt tartunk most. 

Mit tegyünk? Mit tehetünk? Vegyük tudomásul, hogy ez így 

van, és így is lesz mindig? Hogy ez törvényszerű? Törődjünk 

bele hogy nem tudjuk megoldani? Hogy ez az egész egy 

katyvasz és nincs mit tenni? Próbáljuk meg elfelejteni az 

egészet, foglalkozzunk mással, nézzünk csak előre, hátha az 

idő múlásával maguktól begyógyulnak a sebeink? 
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Jogos kérdések. Mondhatnám azt, hogy nem, ezek nem jó 

utak, ne erre menjünk. Vagy ehelyett mondhatnám azt is, 

hogy itt van a kezemben a recept, így és így kell csinálni, 

kövessetek… De nincs a kezemben recept. Csak egy érzés 

van bennem régóta, egy erős érzés, ami az idők folyamán 

szépen lassan meggyőződéssé érlelődött bennem. Hogy a 

dolgok megkerülése, a megoldás keresésről való lemondás 

nem vezet sehova. Hogy akármilyen nehéznek, lehetetlen-

nek tűnik, akármennyire is nem tudjuk, mit és hogyan te-

gyünk, az az egyetlen valódi és jó választásunk, hogy szem-

benézünk mindazzal a teherrel, amit a XX. század hagyomá-

nyozott ránk. Hogy vállaljuk azt az utat, azt a lelki „alászál-

lást”, ami ahhoz szükséges, hogy a jelen feszültségei fölol-

dódhassanak. 

Ahhoz, hogy sikerrel járjunk sok türelemre és kitartó munká-

ra van szükségünk. El kell fogadnunk, hogy nincs kézenfekvő 

megoldás a helyzetünkre. Hogy nincs remény a könnyű és 

gyors kiút megtalálására és hogy a probléma kerülgetése 

csak növeli bajt. Az is meglehet, hogy az egész eddigi éle-

tünket szükséges újragondolni. Újragondolni egyéni, családi, 

és társadalmi csoportbeli szempontból is. Meglehet, hogy a 

múltbeli események sokkal közvetlenebbül érintik a mai 

élethelyzetünket, mint ahogy most gondoljuk. És ennek a 

fölismerése, elismerése egyáltalán nem könnyű, sokszor 

nagy erkölcsi kihívással járó, embert próbáló feladat. 
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És ezen a ponton az is érthető, ha nem érezzük magunkat 

elég erősnek ehhez a kihíváshoz. Hogy megremeg a lábunk, 

hogy elakad a lélekzetünk. Mert nem könnyű mindazzal 

szembenézni ami ránk vár, és nagyon is emberi dolog, hogy 

a tudatunk inkább a könnyebb, hétköznapibb, kezelhetőnek 

látszó helyzetekkel akar foglalkozni. Senki sem kezd olyan 

dologba szívesen, ahol a kudarc kockázata nagy, ellenben a 

siker reménye kicsi. 

Mégis, én azt javaslom, hogy ebbe az irányba induljunk el. 

A sok-sok kérdőjel és bizonytalanság mellett egyvalamiben 

bizonyosak lehetünk. Ha ezt a munkát jól végezzük, akkor a 

világról és önmagunkról eddig kialakított képünk alapvető-

en meg fog változni. Abban is biztosak lehetünk, hogy en-

nek a változásnak lesznek fájdalmas pillanatai. Ugyanakkor, 

meggyőződésem szerint, e folyamat során jó esélyünk van 

arra, hogy méltóbbá és nemesebbé váljunk mint közösség, 

mint társadalom, mint nemzet. És benne természetesen mint 

egyének is. 

A teher, amit örökül hagyott ránk a XX. század, így tud átkos 

mivoltából átváltozni áldást hordó tapasztalattá. A ma élő 

nemzedékek számára megadatott az a lehetőség, hogy a 

múlt századinál békésebb körülmények között vállalkozhas-

son erre a feladatra. Rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk 

vele. 
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Lehet és érdemes a közösségünket ért történelmi megráz-

kódtatások földolgozásán munkálkodni. 
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Bennünk élő XX. század 
(előadások) 

 

Bennünk élő XX. század címmel indult útjára egy beszélge-

téssorozat 2018 nyarán. Az eseményre a KÖZépPONT-ban 

került sor, és ott is folytatódik minden hónap utolsó péntek-

jén. A beszélgetések egy-egy rövid bevezető előadással 

kezdődtek, ezek közül háromnak a szövege olvasható kö-

vetkező oldalakon. 
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2018. november 6. 

Nyitány 

Bennünk élő XX. század  – 1. rész  

Jó estét kívánok, ez egy beszélgető-est a XX. századról. 

A XX. századnak arról a részéről lesz elsősorban szó, ami 

nem a tankönyvekben vagy a történelemkönyvekben olvas-

ható, hanem arról, amit a mai estén, az idelátogatók egyike 

vagy másika elmesél. Amit valaki, vagy valakik átéltek. Lehet 

az nagy-nagy történelmi esemény hétköznapi szempontból, 

lehet apró-cseprő ügy, lehet félelmetes, vagy örömteli,… 

Lehet saját történet, lehet családi emlék, de lehet egy mun-

katárs, vagy ismerős élménye is, lehet pontos, vagy lehet 

elnagyolt… A lényeg, hogy legyen benne valami személyes, 

valami átélhető, az elmesélő számára fontos, a hallgatók 

számára tanulságos. Arra kérek mindenkit, hogy a megértés 

szándékával legyen jelen. Ha valaki indulatba jön, vagy meg-

indul esetleg egy-egy történet hallatán, az ma este nagyon 

is helyénvaló. 

* * * 
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A beszélgetés célja, hogy jobban, mélyebben megértsük 

mindazt, amit a XX. század örökül hagyott ránk. Az évszázad, 

amely óriási átalakulással járt, talán a legnagyobbal, amióta 

ismerjük az emberiség történetét. 

De milyen is volt ez az évszázad? Csak röviden, a fölelevení-

tés kedvéért, nézzük át, mit mondanak a könyvek, milyen 

volt ez az időszak? 

Az 1900-as évek kezdetén még gyakoribb volt az ökrös sze-

kér az utakon, mint a gépkocsi, világszám volt még a repü-

lés, s többen voltak még, akik petróleum-lámpával világítot-

tak otthon, mint akik villanyégős lakásban laktak. Sokan tud-

tak már írni, de sokan voltak még, akik nem. Középiskolába 

csak az emberek egy kis része járt, főiskolára, vagy egyetem-

re pedig csak egészen elenyésző töredékük. A többség falun 

lakott, s aki városban élt, annak a nagyobb része is beköltö-

zött oda – a vidéki lét meghatározóbb volt, mint manapság. 

Volt már újság, de nem volt még se rádió, se tévé – az inter-

net, a világháló pedig csak a század utolsó éveiben kapott 

szárnyra. Sok minden változott, átalakult, mozgásba jött az 

elmúlt száz esztendőben, s nem is minden változásnak va-

gyunk még a végén. 

De a XX. század nemcsak ilyetén változásokban bővelkedett. 

Voltak háborúk, diktatúrák, forradalmak, voltak békésebb és 

zaklatottabb évek. S közben milliók születtek majd haltak 
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meg, s a kettő között élték az életüket. Alakították a sorsu-

kat, a sajátjukat és egy picit a közösségét is, az országét, a 

nemzetét, az államét, amelynek tagjai, sejtjei voltak. És az ő 

életüket is alakította a közösség, az ország, a nemzet, az 

állam, amelyben éltek. Néha csak egy picit, néha kicsit erő-

sebben, egyszer-egyszer igen segítőn, máskor igen kegyet-

lenül, harmadjára szelíden, aztán megint nyersen… és így 

tovább és így tovább… 

Ami egyszer az egyik embernek szerencsét és jólétet hozott, 

az a másiknak keservet és kínlódást jelenthetett. Az emelke-

dés és a lesüllyedés, a fönt és a lent többször is változhatott 

egy XX. századi élet során… 

* * * 

Az évszázad elején még Ferenc József volt az Osztrák-

Magyar Monarchia császára és királya. Amikor meghalt, vele 

együtt foszlottak semmivé a „boldog békeidők”. Az első 

világháború több mint félmillió magyar életet követelt, s 

még százezrek számára jelentette a megnyomorodást, vagy 

hosszú évek rabságát a távoli Szibériában. S minden férfit 

várt itthon egy anya, vagy mennyasszony, vagy feleség, vagy 

gyermek… A háború után gyors egymásutánban követte 

egymást az Őszirózsás Forradalom, majd a Tanácsköztársa-

ság, Károlyi Mihály és Kun Béla. Volt vörös terror, volt fehér 

terror. Az ország élére végül Horthy Miklós került, de már 
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csak a széthulló Nagy-Magyarország kisebb részén érvénye-

síthette a hatalmát. 

Belénk vésődött egy szó, egy Versailles-i palota neve: Tria-

non, s több millió magyarnak jutott osztályrészül a 

határontúli kisebbségi lét. Jött Bethlen István és a konszoli-

dáció, lett pengő, lett iskolaépítés. Jött a Nagy Gazdasági 

Világválság, a hárommillió koldus országa, majd jött a reví-

zió és a háborúba sodródás. Mindezzel együtt jártak a zsi-

dótörvények, a munkaszolgálat és a fajgyalázás fogalma. A 

Don-kanyarban elvesztettünk vagy százezer katonát, kit le-

lőttek, ki megfagyott, ki fogságba esett, s járhatta apái-

nagyapái útját – újra Szibériában vághatta a fát. ’44-ben jött 

a német megszállás, félmilliónyi honfitársunk vonatra rakása, 

jöttek az angol és amerikai bombázók, majd fölbukkantak az 

első szovjet kiskatonák. Budapest ostroma százezrek számá-

ra vált „felejthetetlen élménnyé”, a vörös katonákkal való 

találkozás pedig kinek-kinek jelenthette a meggyalázást, 

vagy a fölszabadítást, esetenként egyszerre mindkettőt. A 

háború után jött az újjáépítés, a hiperinfláció, jött a málenkij 

robot és a kitelepítés, néhány szabad, majd elcsalt választás. 

Jöttek a koncepciós perek, a B-listázás, a kulákozás. Rákosi 

és Sztálin kultusza vált kötelezővé, a magántulajdon helyébe 

pedig a szocialista tulajdon lépett, lett sok szövetkezet, ál-

lami vállalat és párttitkár, volt békekölcsön, volt munkaver-

seny és volt ÁVH. 
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1956-ban néhány napra megváltozott a világ, Nagy Imre 

békét és demokráciát ígért, de végül újra a szovjet lánctal-

pak győztek. Rendcsinálás, megtorlás, munkásőrség, mi-

egymás. Kádár János országlása vette kezdetét, a létező szo-

cializmus leginkább élhető évtizedei következtek. Voltak 

úttörők és KISZ-esek, volt táncdalfesztivál és balatoni nyara-

lás, volt sok pártkongresszus, volt Népszabadság, volt Kiváló 

Munkáért járó kitüntetés. Ünnepelhettük november 7-ét, 

április 4-ét és integethettünk az út mentén, ha egy baráti 

szocialista ország vezetője a hazánkba érkezett. Majd jött 

Gorbacsov és Grósz Károly és ez a korszak is véget ért, jött a 

rendszerváltás és a szovjet csapatok kivonása. Volt újrate-

metés, kerekasztal, privatizáció. Választásokat tartottunk, 

újra lett sajtószabadság, munkanélküliség, ellenzék. Lett újra 

kapitalizmus, magántulajdon, költségvetési hiány és pályáza-

ti pénz. 

* * * 

De itt már át is érünk a mába, s el is kanyarodnánk a XX. 

századtól. Ma este viszont nem a máról, nem a közelmúltról, 

hanem a bennünk élő lenyomatokról, a XX. század bennünk 

tovább élő részéről lesz szó. 

Hisz a sok-sok történelmi esemény és fordulat között, milli-

ók éltek és haltak, voltak boldogok és boldogtalanok, jártak 

iskolába, dolgoztak, párt kerestek és szerettek, gyereket 

szültek és fölneveltek. Fölépültek házak és gyártelepek, utak 
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és hidak, terek és városok. De minden emberhez, épülethez 

ezer szállal kötődik a XX. század. A ház, aminek az aljában 

most ülünk, ez is a század születte, talán az itt lévők közül 

valakik tudják is mikor épült. 

Az utca ahonnan az ajtó nyílik, Kiss János nevét viseli, aki 

katonatisztként a második világháborúban halt mártírhalált. 

De ki-ki a saját életében is számtalan XX. századi elemet 

találhat. Valaki olyan városban születhetett, ami még nem is 

létezett a század elején. Más valaki olyan faluhelyen, amit 

akkor még százak laktak, de mára már nem létezik. Szület-

hetett valaki külföldön, akár a Kárpát-medencében, akár 

máshol a nagyvilágban, s az élete mostanában mégis ide 

kötődik. Valakinek a családját a Horthy-korszak emelte föl, 

valakiét a szocialista rendszer. S akár egy családon belül is 

egészen eltérő történetek keveredhetnek. Néha pedig egy-

egy ismerős mesélhet valami egészen csodálatraméltó, vagy 

hátborzongató történetet… 

Aligha akad család ma Magyarországon vagy a Kárpát-

medencében, amelyiknek az életét ne csavarta-zavarta volna 

meg a XX. század. S mindezek közül sok-sok élményt, sok-

szor hosszú évekig említeni sem lehetett, hallgatás, elfojtás 

volt a sorsa. Az egyéni és a közös tudattalanba száműzve él 

tovább sok-sok megrázkódatás, s váratlanul, a legképtele-

nebb pillanatokban bukkannak elő. Sokszor még ma sem 

értjük, hogy mindezek hogyan élnek bennünk. De benne 
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vannak a mindennapjainkban, ahogy egy-egy szót, gesztust, 

jelképet teljesen máshogy tudunk meghallani, megélni, attól 

függően, hogy a személyes vagy családi életünkben milyen 

előzmények alakították a sorsunkat. 

Ezért jött létre a mai est, és ezzel a szándékkal folytatódik is 

majd, minden hónap utolsó péntekjén. Azzal a céllal, hogy 

beszélni tudjunk mindazokról a dolgokról, amik bennünk 

élnek a XX. századból. Legyenek azok jók, vagy rosszak, vi-

dámak vagy szomorúak, fölemelőek, vagy lesújtóak. Hogy 

ne pusztán ijesztő árnyként, vagy tévképzetként éljenek ve-

lünk, hanem, hogy földolgozhassuk őket, és ezáltal magun-

kévá tehessük a bennük rejlő hasznos tapasztalatokat és 

fölszabadulhassunk a mára már szükségtelenül gátló bék-

lyóktól. 

Ezért fontos és ezért kérek ismételten arra mindenkit, mesé-

lőt és hallgatót, hogy a megértés szándékával legyen jelen. 

Hogy jobban, mélyebben érthessük meg a Bennünk élő XX. 

századot. 

 

(Az előadás 2018. július 27-én hangzott el,  

a szöveges változata november 6-án jelent meg a honlapon. ) 
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2018. augusztus 31. 

Boldog békeidők 

Bennünk élő XX. század – 2. rész  

Jó estét kívánok, ez egy beszélgető-est a XX. századról. 

Ez a második ilyen beszélgető-est, amikor itt, ezen a helyen, 

a KÖZépPONT-ban, a Bennünk élő XX. századról beszélge-

tünk. A XX. századnak arról a részéről, ami nem a tanköny-

vekben vagy a történelemkönyvekben olvasható, hanem 

arról, amit a mai estén, az idelátogatók egyike vagy másika 

elmesél. Amit valaki, vagy valakik átéltek. Lehet az nagy-

nagy történelmi esemény hétköznapi szempontból, lehet 

apró-cseprő ügy, lehet félelmetes, vagy örömteli, … Lehet 

saját történet, lehet családi emlék, de lehet egy munkatárs, 

vagy ismerős élménye is. Lehet pontos, de lehet elnagyolt, 

meseszerűvé változtatott is… A lényeg, hogy legyen benne 

valami személyes, valami átélhető, az elmesélő számára fon-

tos, a hallgatók számára tanulságos. 

Az előző alkalommal úgy általában beszélgettünk a mögöt-

tünk hagyott évszázadról. Keresztül-kasul ugráltunk a század 

eleje, közepe és vége között. Kinek-kinek a saját élményei, 
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másoknak a szülei, fölmenői emlékei elevenedtek meg. Vol-

tak érdekes észrevételek, mulatságos esetek, volt jóízű nosz-

talgiázás… De szóba kerültek a háborúk, a meghurcolások, a 

bebörtönzések is. Voltak tehát szép és voltak felkavaró tör-

ténetek. 

* * * 

A mai estén a század eleje, a „boldog békeidők” kerülnek 

terítékre. Rögvest rá is térek ennek a bevezetőjére, de föl-

merült bennem három gondolat, ami ezeknek az alkalmak-

nak a jellegére, működésére vonatkozik. 

Az első ilyen észrevétel, a nemzedéki kérdés. Nemzedéki, 

vagy korosztályi, ahogy tetszik. Nevezetesen az, hogy az 

eltérő életkorokból fakadóan, nagyon más a bennünk lévő 

„élményanyag” a XX. századból. 

Voltak olyan korszakok a múlt században, amik másfajta, 

erőteljesebb hatást gyakoroltak az azt megélőkre, mint a 

későbbi nemzedékekre. Ha jobban megvizsgáljuk a XX. szá-

zad történetét, akkor talán elfogadható az az állítás, hogy 

egészen más volt mindaz, ami nagyjából 1960 előtt történt, 

mint az, ami utána. Más, átélni a nélkülözést, az üldöztetést, 

a kiszolgáltatottságot, és más ezekről utólag, kiszámítha-

tóbb és biztonságosabb időszakokban eszmét cserélni. Más, 

ha valaki személyesen élte át a II. világháborút, mint ha csak 

történeteket hallott róla. És megint más, ha valakit az ’50-es 
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években megfenyegetett az ÁVH, és más ha az úttörő nyak-

kendő megvonásával fenyegette meg az osztályfőnöke. 

Természetesen bárki életében bármikor előállhatott olyan 

embert próbáló helyzet, amit valamely történelmi adottság 

hozott létre, de ezek számszerűleg és minőségileg mégis 

inkább a század középső évtizedeiben voltak a legerőtelje-

sebbek és a legsűrűbbek. 

Így azután, érdemes leszögeznünk, hogy az idősebbeknek 

járó tisztelet, ebben a megközelítésmódban megkülönböz-

tetett módon érvényes. Mindenkinek, aki átélte a vészterhes 

évtizedeket, és akár mesél róluk, akár csak jelen van és figyel 

a többiekre, külön köszönet jár. 

A második gondolat, pedig éppen az élmények megosztásá-

nak a lehetőségeiről szól. Sokszor úgy értjük ezeket a meg-

osztásokat, mintha ez azt jelentené, hogy az illető egy az 

egyben, töviről-hegyire mesélje el azt, amit átélt. Nos ter-

mészetesen, nagyon jó, ha valaki képes is és hajlandó is erre. 

De vannak, lehetnek olyan esetek, amikor ez a megközelí-

tésmód inkább a hallgatásra, a meg nem osztásra ösztönöz. 

Ezért arra is bátorítok mindenkit, hogy akár némileg átírt 

módon, esetleg a szereplők megváltoztatásával, bizonyos 

konkrétumok elködösítésével, de a történet igazát, lényegét 

megőrizve, ossza meg velünk ezeket az élményeket. 

És ahogy adott esetben valakinek nehezére eshet a saját 

megrázó élményeiről beszámolni, úgy hasonlóan nehéz le-
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het, ezt a fölmenőivel kapcsolatban is megtenni. Ám nekünk, 

hallgatóknak, és általában a közösségnek, jót tesz, ha be-

szélni tudunk a megtörtént sorscsapásokról, s ily módon 

lehetőségünk adódik elgondolkodni rajtuk, esetleg valami-

féle tanulságot levonni belőlük. 

Ugyanehhez az „élmény-megosztáshoz” tartozik a harmadik 

meglátás is. A családi emlékezések egy igen különleges lehe-

tősége és felelőssége. Ez egy igen fontos pont, ami mellett 

érdemes egy kissé elidőzni. Nem csak az áldozatok élték túl 

a XX. századot. Nem csak az áldozatoknak voltak leszárma-

zottjaik. Úgyis érdemes ránézni a dologra: egy-egy családon 

belül nemcsak hősök, vagy áldozatok élhettek, élhetnek. 

Minden korban éltek mulasztók, felelősök, elkövetők is. Az ő 

történeteik is velünk élnek, bennünk élnek. 

És egyáltalán nem olyan könnyű ezekről beszélni, mint 

ahogy azt elsőre gondolnánk. Ám ha valaki ilyen történettel 

áll elő, azzal lehetőséget ad számunkra, többiek számára, 

hogy árnyaltabban, összetettebben láthassuk, mi minden 

lelki teher öröklődhet tovább, családi szálakon. 

* * * 

Eddig tartott a kitérő, most pedig lássuk a „boldog béke-

idők” korát. A mai estén alighanem nem ütközünk bele a 

századfordulóról származó személyes élmények áradatába, 

hacsak nem vallja be valaki hamarjában, hogy bőven elmúlt 
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már száz esztendős. De mindenkinek vannak, voltak szülei, 

nagyszülei, dédszülei és még további fölmenői, és az, hogy 

melyik család hogyan élt a századfordulón, az 1900-as évek 

elején, annak mégiscsak akadhat valamilyen lenyomata 

bennünk. 

A mából nézve az első világháború előtti évek kicsit mese-

szerűek. Más világ volt az, ahonnan elindult az évszázad, 

nagyon más, mint ahová a végén megérkezett. Magyaror-

szág az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, Ausztria 

egyenrangú társországa, melynek az élén Ferenc József, a 

császár és király állt. Az öreg uralkodó már hosszú évtizedek 

óta ült a trónján, alakja, mondatai legendákká válva élnek 

még ma is. Állítólag egy bécsi festő kiállítására betérve, egy 

újságírónak azt találta mondani, hogy neki nem tetszetnek 

ezek a modern képek, mire a művész öngyilkosságot köve-

tett el. Ferenc József, hogy ez a kényelmetlen helyzet soha 

többé ne fordulhasson elő, ettől kezdve minden ilyen kér-

désre ugyanazt a választ adta: „Minden nagyon szép, min-

den nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve!” 

Ekkoriban az ország lakóinak még csak a kétharmada tudott 

írni és külön kategóriában tartották nyílván a csak olvasni 

tudókat, számuk többszázezer volt. Az emberek bő fele még 

kizárólag földművelésből élt, a többség fával vagy szénnel 

fűtött, gyalog vagy lovas szekéren járt, és csak a nagyobb 

utazásokhoz vette igénybe a gőzmozdony húzta, vasúti ko-
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csik kényelmét. Akkoriban azonban nemcsak első és másod, 

hanem harmad és negyed osztály is létezett a MÁV-nál, és 

bizony megeshetett, hogy az olcsóbb jegy megvásárlása 

esetén, az embernek egy-egy tyúkkal, vagy kecskével is meg 

kellett küzdenie az ülőhelyért. 

Budapest már ekkoriban is világváros volt, a benne élők 

száma elérte az egymilliót, miközben a következő legna-

gyobb magyar város polgárainak a száma a százezret is alig 

haladta meg. Voltak még nemesek, voltak bárók, grófok és 

hercegek, s mindenkinek tudnia kellett, kezdve a cselédlány-

tól az egyetemi tanárig, kinek-kinek milyen megszólítás jár: 

Nagyságos, Méltóságos vagy Kegyelmes? 

Miközben számolatlanul éltek még emberek vidéki tanyá-

kon, akik egész életükben még a járást sem hagyták el, ad-

dig a fővárosban voltak olyan kávéházak, ahová öt-hat nyel-

ven járatták a napilapokat és a folyóiratokat, a világ minden 

tájáról. 

Állt már az Országház épülete, benne parázs vitákat folytat-

tak az akkori politikai nagyságok: Tisza István, Apponyi Al-

bert, Wekerle Sándor vagy éppen Károlyi Mihály. Voltak ut-

cai tüntetések, köztük volt békésebb is, de volt bizony olyan 

is, amit a csendőrség vert szét, több tucat halálos sérülést 

okozva. Terítéken volt a kiegyezés kérdése állandóan, mel-

lette a nemzetiségek ügye, azután a Nemzeti Bank, vagy a 
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Monarchia közös kiadásaihoz való hozzájárulás, ahogy akko-

riban hívták, a kvóta kérdése. 

Ifjabb és vénebb költők és írók sora pusztította a tintát: Ady 

Endre, Herceg Ferenc, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, 

Kosztolányi Dezső vagy Babits Mihály. 

A színpad világában is színészlegendák sorakoztak egymás 

mellett: Blaha Lujza volt a nemzet csalogánya, vele versen-

gett estéről estére Jászai Mari, majd a következő nemzedé-

kek nevében ekkor jelentkezett be Fedák Sári. 

A húszmilliónyi országlakónak a fele volt magyar, millió 

számra éltek románok Erdély felé, tótok a Felvidéken, néme-

tek, azaz svábok és szászok mindenfelé, rácok és horvátok a 

déli országrészeken. Létezett egy fogalom: magyarosodás, 

és sokan bizony igen derűsen tekintettek a jövőbe, volt 

olyan publicista, aki a század közepére már egy harmincmil-

liós Magyarországot vizionált. 

Mi utólag, két világháború és több más megrázkódatás után 

nevezzük úgy e kort, hogy „boldog békeidők”, de jó kérdés, 

hogy valóban az volt-e? Hiszen ami 1914 után következett, 

az még javarészt e békeidőkben felnőtt emberek tetteiről 

árulkodik… 

De bárhogy is volt akkor, mindannyiunknak éltek ebben az 

időben ősei, akik tartottak valahonnét-valahová, emelkedtek 
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fölfelé vagy süllyedtek lefelé, tették a dolgukat, vagy épp 

elmulasztották… Az emberek élték az életüket: párt kerestek 

és szerettek, gyereket szültek és fölneveltek, közben pedig 

földet műveltek, a munkájuknak köszönhetően új házak és 

gyárak, utak és hidak, terek és városrészek épültek föl. Ezért 

érdemes tisztelettel megemlékezni róluk, gyarlóságaikkal, 

esendőségeikkel együtt is. 

És ezért vagyunk itt ma este, hogy beszéljünk róluk, megele-

venítsük egy pillanatra az emléküket. És tesszük ezt hónap-

ról-hónapra, minden hó utolsó péntekjén, a következő alka-

lommal majd az 1914 és 1920 közötti „fölkavaró évek” évek-

kel foglalkozva. 

Tehát ma este, itt és most eljött a „boldog békeidők” ideje. 

  

 

(Az előadás 2018. augusztus 31-én hangzott el, a szöveges 

 változata december 9-én jelent meg a honlapon.) 
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2018. szeptember 28. 

A fölkavaró évek, 1914-1920 

Bennünk élő XX. század – 3. rész  

Jó estét kívánok! Ez egy beszélgető-est a XX. századról. 

Ez a mai este a harmadik ilyen már. A harmadik alkalom, 

amikor a XX. század Bennünk élő részéről beszélgetünk 

egymással. A XX. századnak arról a részéről, ami nem a tan-

könyvekben, vagy a történelemkönyvekben olvasható, ha-

nem arról, amit itt, a mai estén az idelátogatók egyike, vagy 

másika elmesél. Amit valaki, vagy valakik átéltek. Lehet az 

nagy-nagy történelmi esemény hétköznapi szempontból, 

lehet apró-cseprő ügy, lehet félelmetes, vagy örömteli… 

Lehet saját történet, lehet családi emlék, de lehet egy mun-

katárs, vagy ismerős élménye is. Lehet pontos, de lehet el-

nagyolt, akár meseszerűvé változtatott is… A lényeg, hogy 

legyen benne valami személyes, valami átélhető, az elmesé-

lő számára fontos, a hallgatók számára tanulságos. 

Az előző alkalommal a „boldog békeidők”, a XX. század első 

évei voltak terítéken. Nagyanyáink, nagyapáink, dédanyáink, 

dédapáink történeteiben merültünk el. A mai alkalomra pe-
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dig az 1914 és 1920 közötti éveket hirdettük meg. Első vi-

lágháború, forradalmak, Trianon. 

Ezzel kapcsolatosan azonban fölmerült egy szempont, ami 

az emlékezés természetét világította meg a számomra. És 

ahogy jobban megértettem az emlékek megelevenedésének 

a jellegét, kicsit változtattam is a dolgok megközelítésmód-

ján. 

Arra lettem ugyanis figyelmes, hogy az én agyam is ugrál az 

emlékek között, s úgy láttam másokkal is sűrűn megesik ez. 

Néha, amikor megosztunk egy-egy családi emléket, eleinte 

arról a korról beszélünk, ami a megnevezett téma, de köny-

nyen átváltunk arra is, ami jóval azelőtt, vagy azután történt. 

Mi lett a nagyapával, aki a századelőn még lovas-szekérről 

árulta a portékát, hogyan élte meg a szocializmus éveit…? 

Vagy, hogy valaki cselédlány volt egy vidéki kúrián, majd 

férjhez ment, városba költözött, végül a minisztériumban 

kapott gépírói állást – de ez már a harmincas, negyvenes 

évekre esett… Vagy éppen, hogy mit mesélt nekünk gyerek-

korunkban a fölmenőnk: milyen jó nektek, hogy lehet tanul-

ni, én már tizenkét évesen beálltam dolgozni… Valahogy az 

emlékek természete ilyen, sokszor nem annyira „ésszerűen” 

logikusak, inkább valamiféle érzelmi szál mentén kapcso-

lódnak egymáshoz. És ez így természetes, hiszen így élnek 

bennünk, s ezért így is merülnek föl, amikor beszélni kez-

dünk róluk. 
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És van egy másik dolog is, amire fölfigyeltem. Ahogy az elő-

ző alkalommal hallgattam mások történetét, napok múlva 

jutott eszembe egy-egy gondolat-foszlány, hogy mit mesélt 

a nagymamám az ő apjáról, anyjáról, hogyan éltek ők, ami-

kor még egészen fiatalok voltak… És jó volna erről is mesél-

ni, jó volna ezeknek az utóbb fölmerülő emlékeknek is teret 

adni. 

Ezért már a mai alkalommal is, megőrizve a kiinduló témát, 

az 1914 és ’20 közötti éveket, teret adhatunk ezeknek a ko-

rábbról, vagy későbbről fölbukkanó emlékeknek. Tehát ha 

valakinek, aki a múlt hónapban itt volt, fölmerült valami a 

századelővel kapcsolatban, nosza rajta, ne tartsa vissza, örü-

lünk ha megosztja velünk, hálásak vagyunk érte. És ha valaki 

ma jár itt először, ő neki is szabad „csapongani”. Azért per-

sze, ha lehet, valamennyire tartsuk szemünk előtt a meghir-

detett témát, ha tudjuk, kössük hozzá az emlékfolyamunk 

elejét, közepét vagy végét. A továbbiakra nézve pedig az a 

terv, hogy egy-egy korszakot, témát, akár több egymást 

követő alkalmon beszélhetünk át. Akár a mait is, ha a végén 

úgy látjuk, hogy maradt még bőven emlékanyag, folytathat-

juk október végén. 

* * * 

Most pedig lássuk a medvét. Nehéz idők jönnek, könnyen 

megfekszi az ember gyomrát. 
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Kezdjük a háborúval, kezdjük 1914-el. A ma élők számára 

már majdnem érthetetlen, elképzelhetetlen, de 1914 nyarán, 

amikor Szarajevóban eldördült egy lövés, aminek nyomán 

Európában háború tört ki, nos ekkor a többség, a túlnyomó 

többség, örömmel fogadta ezt az eseményt. Voltak ugyan 

tiltakozók, de olyan törpe kisebbségben, hogy a hangjuk 

elveszett a nagy-nagy ünneplésben. „Gaz kutya Szerbia 

meglakolsz” – és sok hasonló mondás járta át Magyarorszá-

got és a Monarchiát. A lelkesedés oka bizonyos szempont-

ból érthető volt, a fejekben úgy élt: a háború heteken belül, 

dicsőséges győzelemmel véget ér. „Mire a falevelek 

lehullanak…” – mondta Vilmos, a német császár augusztus 

elején. Vagyis talán már szeptember végére, talán októberre, 

de legkésőbb novemberre túlleszünk az egészen. A novem-

ber stimmelt is, de még négy év telt el addig, vagyis a hábo-

rú, amit ötven napra terveztek, ötven hónapig tombolt. És 

amikor a végén összeszámolták az áldozatokat, az jött ki, 

hogy átlagosan kétszázezer ember halt meg a háború min-

den egyes hónapja alatt. Ami összesen elérte a tízmilliót. 

A Monarchia – és benne Magyarország – hadserege végig-

harcolta a háborút. A katonák csatáztak Szerbiában, Galíciá-

ban, a Kárpátokban, Moldvában, védték az állásaikat az 

Isonzó folyása mentén, gubbasztottak a Doberdó fennsíkján. 

A háború tízmillió halottjából több mint félmillió volt ma-

gyar, és még majdnem ugyanennyi magyarországi: szerb, 

szlovák, román, horvát, szász vagy sváb, miegymás. Ennyi 
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férfi nem tért haza a frontról, ennyi család, anya, feleség, 

gyermek gyászolta az elesett katonát. És nemcsak a férfiak 

hiánya volt kiáltó a háború után. Gyermekek sem születtek, 

feleannyian sem a háborús években, mint békében. Még 

évtizedek múltán is szembeötlő volt a népesedési korfán, 

egy-egy nemzedéket mekkora veszteség ért. 

A háború elején átélt lelkesedés más szempontból sem volt 

teljesen alaptalan. A háborús országokban egy csapásra 

megszűnt a munkanélküliség, a bérek emelkedtek, a hadse-

reg óriási megrendeléseket adott le, a bevonuló katonák 

számára megnyílni látszott az előrelépés lehetősége. Hóna-

pok, talán egy egész év is eltelt, mire alább hagyott a rajon-

gás, mire a háborús cenzúra ellenére hazajutottak a hírek, s 

a falvakban, vagy a városi bérházakban csak azt számolták, 

hányan nem térnek vissza már. S közben elindult egy másik 

átalakulás is. Beköszöntött az áruhiány. A városi lét nehéz-

kessé, terheltté, méregdrágává vált. Vidéken, a falvakban 

volt étel, volt tüzelő, s 1915-től, ’16-tól egyre sűrűbben 

megesett, hogy tehetősebb feleségek, asszonyok, egy bő-

röndnyi ruhával szállnak föl a vonatra, vidékre utaznak, hogy 

ott, amit csak tudnak – fél disznót, libát, kacsát, zsírt – a por-

tékáikért cserébe, megvegyenek. És a háború utolsó éveiben 

már egy közepesen felhizlalt tyúkért, vagy pár tucat tojásért 

is egy-egy egész bundával fizettek. 
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A ’16-os évtől már rendre megjelent a szökdösés: vagy a 

frontról jött haza valaki, vagy a behívó elől menekült a he-

gyekbe, mert nem akart a húsdarálóban töltelékké válni. Az 

elfogott szökevényt megbüntették, a lehető legnehezebb 

frontszakaszra helyezték. Így azután változott is a szökdösés 

iránya, sokan bizony inkább megadták magukat az ellen-

ségnek, jobbnak látták a túlélés esélyét Szibériában, vagy 

Szicília szigetén, mint a lövészárkok fedezékében. 

A háború harmadik évében meghalt az öreg császár és ki-

rály, Ferenc József. Helyébe a békét kereső, de azt végül 

csak a száműzetésben meglelő IV. Károly állt. Amikor meg-

koronázták, még nem tudhatta, ő lett az utolsó magyar ki-

rály. 1918 tavaszán-nyarán még úgy tűnt, van esély akár a 

tisztes békére, sőt akár a végső győzelemre is: a keleti fron-

ton véget ért a háború. Oroszország összeomlott, forrada-

lomról-forradalomra bukdácsolt, mígnem egy Lenin nevű új 

„cár” nem állt az élére. Romániát is legyőzték a központi 

hatalmak, békét is kötöttünk velük, az országhatárt kissé 

kijjebb helyeztük, az utolsó hónapjaira kicsit nagyobb is lett 

a Nagy-Magyarország. 

* * * 

Azután jött az összeomlás. Előbb a nyugati fronton a néme-

tek nem bírtak el az antant seregeivel, a friss amerikai csapa-

tokkal és az új fegyverrel, a traktorból továbbfejlesztett pán-

célozott lánctalpassal, a tankkal. És őszre, október végére, 
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november elejére a Monarchia közös hadereje sem bírta 

tartani az olasz frontot, a rend fölbomlott, a katonák pa-

rancsra, vagy parancs nélkül elindultak hazafelé. Az októberi 

napokban a korábbi miniszterelnök el is ismerte: „Ezt a há-

borút elvesztettük!” Tisza Istvánt, akit a közvélemény az el-

hibázott háború legfőbb támogatójának tartott, október 

végén, az otthonában néhány frontkatona agyonlőtte. 

Ugyanezen a napon a pesti belvárosban győzött az ősziró-

zsás forradalom, az Astoria szálló erkélyén már Károlyi Mi-

hály beszélt, mint újsütetű kormányfő. Demokrácia, népköz-

társaság, békevágy – az új idők új jelszavai lettek. 

Az első hetek a lelkesedésről szóltak. Rohamléptekkel haladt 

előre a demokratizálás, kiterjesztették a választójogot, meg-

nyitották a közparkokat, leszerelték a hadsereget, szabad 

volt nyíltan beszélni az utcán és a sajtóban, ünnepségeket 

szerveztek: évszázadok után függetlenné váltunk Ausztriától. 

Reménnyel teli volt a közhangulat. Ám a baljós jelek egyre 

csak szaporodtak. A csehek már október végén, a délszlávok 

novemberben, a románok december elején nyilvánították ki, 

hogy mely korábbi magyar területekre tartanak igényt. S 

nem csak beszéltek róla, a helyek többségére be is vonultak. 

1918-19 telén már megszállták a Csallóközt és a Felvidéket, 

a Székelyföldet és vele Erdélyt, és a déli határon is az antant 

erők uralták a Vajdaságot. 
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Mire az új magyar hadsereg lábra állt, már nem is Károlyi 

Mihály, hanem Kun Béla vezette az országot. Márciusban 

kiáltották ki a Tanácsköztársaságot, s a „dicsőséges 133 nap” 

emléke, azóta is megosztja az országot. Elkobozták a na-

gyobb gyárakat, bankokat, gazdaságokat, fürödni vitték a 

Balatonra a lelenc-gyerekeket, meghirdették, hogy vége a 

szegénységnek és a nélkülözésnek. A kommunisták igyekez-

tek fölvenni harcot, visszavetni a benyomuló csehszlovák és 

román haderőt, de rövid sikerek után, összeomlott a vállal-

kozás. Ám a nyomasztó emlék, amit a vörösök maguk után 

hagytak, nem is a katonai próbálkozás kudarca. A szép sza-

vak és nagyratörő elképzelések mellett minden más hangot 

elnyomtak, elfojtottak, és a hátországban olyan tisztogatá-

sokba kezdtek, amire emberemlékezet óta nem volt példa, 

akasztottak reggel-délben meg este. Ahogy a Lenin-fiúk 

akkoriban mondták: a „vértől nem kell félni”, ki kell irtani a 

burzsoáziát. 

Július végéig, a kommün összeomlásáig a vörös terror több 

száz áldozatott szedett. De nem volt még vége ám. A Vörös 

Hadsereg fölbomlását a román katonaság benyomulása 

követte, volt minden ami kell: fosztogatás, erőszakoskodás, 

megaláztatás, majd néhány hónap múltán, jól megrakott 

vonatokkal: kivonulás. Közben pedig megelevenedett a ha-

zai bosszúvágy: a vörösök kegyetlenkedéseire a fehérek vá-

lasza következett, és az ellenforradalmi tiszti-különítmények 

hasonló „szakszerűséggel” járt el, mint ellenoldali társaik. 
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Mire az 1919-es év ősze elérkezett, keserűség, félelem, 

gyász járta át az ország minden zugát. A reménytelenség 

lett az úr. Nem volt olyan falu, vagy városrész, nem volt 

olyan társadalmi csoport vagy osztály, amely ne érezte volna 

megsértve, fenyegetve, kiszolgáltatva magát. 

Ekkor vonult be Horthy Miklós, a legmagasabb rangú ma-

gyar tiszt az egykori közös hadseregből, ekkor vonult be 

fehér lován a fővárosba, és bár a hangjának fenyegető éle is 

volt, mégis rendet, nyugalmat, békét ígért. Az elmúlt idők, a 

háborús évek, a forradalmak hónapjai után, érthetően erre 

volt a leginkább igény. 1920 elején választásokat tartottak, 

majd ennek nyomán az új Nemzetgyűlés, kormányzóvá vá-

lasztotta a tengernagyot. 

* * * 

De még mindig nem ért véget a történet. Az új kormányzat 

első és legfontosabb dolga az egyik legkegyetlenebb döntés 

elfogadása volt: alá kellett írnia a világháborút lezáró béke-

szerződést. 

A sebtében összeállított békeküldöttség megtett mindent, 

ami megtehetett, Apponyi Albert három nyelven is elmond-

ta a magyar igényeket, de Párizsban és a környékén, már 

minden döntés megszületett. Egy kis, XIV. Lajos korabeli 

palota neve ekkoriban égett bele a magyar köztudatba. A 

szerződés aláírására, 1920. június 4-én, péntek délután ke-
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rült sor. A Trianon-palotában összegyűlt százfős diplomata-

had, ünnepélyes keretek között nézte végig, ahogy két ma-

gyar miniszter a kézjegyével látja el a Nagy-Magyarország 

végét jelentő okmányt. Ugyanebben az órában idehaza per-

cekre megállt az élet, a harangokat félreverték, a hajókürtö-

ket megfújták, gyászba borult az ország. 

Hárommilliónyi magyar került az új határokon túlra, más 

országhoz tartozott ezek után Pozsony és Kassa, Ungvár és 

Munkács, Kolozsvár és Nagyvárad, Szatmárnémeti és Sepsi-

szentgyörgy, Szabadka és Eszék. Többszázezren menekültek 

az anyaországba, otthagyva az évszázados birtokot, a csalá-

di sírokat, a vagyont, a társadalmi rangot, az ismerősség, 

otthonosság érzését. Aki pedig maradt, az élhetett egy új 

államban, aminek alig-alig beszélte a nyelvét, ahol ellenség-

ként, alvó ügynökként tekintettek rá, s ahol csak lehetett 

megalázták, a sor végére állították. Megszületett a 

határontúli magyarok fogalma, e más nyelvekre nehezen 

lefordítható kifejezés. 

S alig köszöntött be a hivatalos béke, máris megkezdődött 

idehaza az újfajta viszálykodás: a felelőskeresés, a bűnbak-

képzés. Károlyi Mihály és Kun Béla is emigrációban töltötte a 

következő évtizedeket, előbbi Nyugaton, utóbbi Keleten. 

Itthon elfogadták a „numerus clausus” törvényt, amely szár-

mazási alapon korlátozta az egyetemi továbbtanulás lehető-

ségét. Mindez még messze volt attól, ami azután két évtized 
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múlva kiteljesedett, a ’20-as évek elején a kedélyek inkább 

csillapodni, mintsem tovább hevülni látszottak. 

Ám Magyarország olyan sok sebet kapott az 1914-es év óta, 

oly sok veszteség érte, hogy évtizedek munkája is kevés lett 

volna, hogy begyógyítsa ezeket a sebeket. A háború nem-

csak a frontokon szedte az áldozatait, a lelkekben is tartósan 

elültette a viszálykodás szellemét. 

* * * 

Háborús évek, forrongó hónapok és egy kegyetlen békekö-

tés. Megfogyatkozás emberfőkben, elszegényedés anyagi-

akban, összezavarodás lelkiekben – ez hát címszavakban az 

a hat év, ami 1914 és 1920 nyara között eltelt. Ekkor éltek 

fölmenőink, ki a fronton, ki otthon, ki éveket fogságban tölt-

ve, ki megnyomorodva, ki családtagját elveszítve. 1920-ban 

szinte mindenki máshogy vagy máshol élt, mint hat évvel 

korábban. Aligha akadt család Magyarországon, vagy a 

Kárpát-medencében, amelyiket ne próbálta volna meg ez a 

néhány esztendő. 

Voltak olyan élmények, amiről utóbb sokat lehetett beszélni, 

de volt olyan is, amit említeni se mert az átélője, hosszú 

évekig. Voltak gazdák, akik életük végéig összerezzentek, ha 

egy automobil hangját meghallották a házuk előtt, voltak 

munkások, akik a kályhában égették el a szakszervezeti iga-

zolványukat, voltak nők, akik éveken át rettegve olvastak 
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újságot, szerettük életjelét, vagy halálhírét fürkészve, voltak 

apák, aki a frontról hazatérve éjszakánként a halálról álmod-

tak. 

Nehéz, súlyos, terhes idők voltak ezek. A megrázó élmények 

egy része oldódott az évek során, más részük mérgeződött 

tovább. Épült sok szobor, emlékmű a világháborúban eleset-

tekre emlékezve, ám hogy a vörösöknek, vagy a fehéreknek 

volt igazuk, bűn volt-e Károlyi Mihályt támogatni, vagy Kun 

Bélában hinni, helyes volt-e Horthy Miklóst éltetni – nos, 

ezek a kérdések még ma is elevenen élnek. 

De a mi dolgunk most nem a nagy politika, hanem a szemé-

lyes, a családi emlék, az, hogy a fölmenőink hogyan élték 

meg a fölkavaró évek sorát, ki milyen történetet, élményt 

hallott, mi ragadt meg benne, hol érzett elhallgatást, ki nem 

mondást… 

Nehéz idők voltak, s még nem emésztettük meg teljesen a 

történteket. A nehéz idők megnyomoríthatják, de meg is 

edzhetik az embert. Sokakat összetörnek, kifordítanak ön-

magukból. Másokat keménnyé, eltökélté faragnak. Mi, akik 

ma este ezekről az évekről beszélgetünk, az akkor élők le-

származottai vagyunk. Így vagy úgy az ő életük, az ő élmé-

nyeik, az ő döntéseik, a mi életünkön is nyomot hagytak. 

Ezért vagyunk itt ma este, hogy beszéljünk róluk, megeleve-

nítsük egy pillanatra ezeknek az éveknek az emlékét. 
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És tesszük ezt hónapról-hónapra, minden hó utolsó péntek-

jén, a következő alkalommal, még alighanem ugyanennél az 

időszaknál, ezeknél a „fölkavaró éveknél” maradva. 

* * * 

Az est további menete elég egyszerű: először arra kérek 

mindenkit, hogy járjunk végig egy kört, mindenki mondja 

meg a nevét és meséljen el egy-egy kisebb-nagyobb törté-

netet, azután pedig remélhetőleg már magától is menni fog 

az eszmecsere. Ha valaki nagyon nem akaródzik mesélni, 

megteheti, de azért a többséget arra kérem, hogy tegyen 

hozzá a saját családi emlékeiből a mai est fényéhez. Lehet az 

háborús, vagy békeév, lehet hétköznapi, vagy nagyon is 

meghatározó történelmi esemény. 

 

(Az előadás 2018. szeptember 28-án hangzott el, a szöveges 

 változata várhatóan 2019 elején jelenik meg a honlapon.) 
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Beszédek 
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2018. június 4. 

Trianon 

Emlékbeszéd 

Elhangzott 2018. június 4-én, 

 a KÖZépPONT-ban 

  

Péntek volt. Péntek délután. 1920-ban, június 4-e pénteki 

napra esett. 

Egy kastélyban járunk. Egy kastélyban, aminek a falai már 

több mint kétszáz évesek. Valamikor XIV. Lajos, a Napkirály 

húzódott vissza ide, az udvari élet harsányságai elől. 

Délután négy óra van. Asztalok sorakoznak egymás mellett, 

az egyik hosszúkás csarnokteremben. Közel száz jólöltözött 

úriember sürög-forog, egy nemzetközi szerződés aláírására 

várnak. 

Az első világháború, vagy, ahogy akkor nevezték, a Nagy 

Háború, már másfél éve véget ért. A legfőbb ellenséggel, 

Németországgal már egy éve békét is kötöttek. Ezt követte 

a többi vesztes ország. Most Magyarországon van a sor. 
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Az aláírásra váró szerződés a terem közepén, egy asztalon 

fekszik. Két miniszter előre lép és a magyar kormány nevé-

ben, a díszes dokumentumot kézjegyével látja el. Az egyikük 

le sem ül, állva írja alá az okmányt. Amikor a második mi-

niszter kezében megáll a toll, véglegessé válik: nincs többé 

NAGY-Magyarország. Nem Magyarország többé se Pozsony, 

se Kassa, se Ungvár, se Munkács, se Kolozsvár, se Nagyvá-

rad, se Marosvásárhely, se Temesvár, se Szabadka, se Újvi-

dék, se Eszék, se Lendva… 

* * * 

Kilencvennyolc év telt el az aláírás óta. Azóta volt még egy 

világháború, volt német, majd szovjet megszállás, volt dikta-

túra, volt forradalom, volt rendszerváltás. Volt kapitalizmus, 

volt szocializmus. Volt öröm, s volt bánat. 

Mégis, az, ahogy ma élünk, elválaszthatatlan attól, ami ki-

lencvennyolc éve történt. Velünk él a határon túli magyarok 

fogalmában – e más nyelvekre nehezen lefordítható szókap-

csolatban. Velünk él a kocsik hátuljára ragasztott Nagy-

Magyarország matricákban. És velünk él számtalan közterü-

let nevében is. Hogy ne menjünk messzire, csak itt az abla-

kon nézzünk ki, innen látszik az az utca, amelyik az egykori 

Ugocsa vármegyéről kapta a nevét, és amely megye területe 

ma Ukrajna és Románia része. S ha azon az utcán végigme-

gyünk a Királyhágó térre jutunk. A Király-hágó egy hegyi 
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átjáró, Kolozs és Bihar megye határán, a régi időkben Er-

dély-kapujának tekintették. 

* * * 

Mindaz, ami akkoriban történt, velünk él más formában is. 

Velünk él az országon belüli ellentétek gyilkos elmérgesedé-

sében is. A mai viszályaink szimbolikus alakjai közül, többen 

is akkor léptek a történelem színpadára. 

Az első világháború utolsó napjaiban, Magyarországon for-

radalom tört ki. Budapesten Károlyi Mihály vette át a kor-

mányt, s néhány nap múlva a Kossuth téren a tömeg kikiál-

totta: Magyarország mától Népköztársaság! A demokráciá-

ban mindenekfelett hívő Károlyi Mihály azonban gyengeke-

zűnek bizonyult, elhanyagolta az ország védelmét és mikor 

ennek következményeivel szembesült, nem maradt más vá-

lasztása, csak a lemondás. 

Utána a Tanácsköztársaság jött, Kun Bélával az élén. A 

kommunisták vállalták ugyan a harcot az ország határaiért, 

ám a hadiszerencse csak rövid ideig szegődött melléjük, a 

csehszlovák és a román haderővel szemben. És amennyi 

erkölcsi tőkét kovácsoltak maguknak a hon védelméből, 

annak a többszörösét írták le a hátországban végzett önké-

nyes lincseléseikkel, a másként gondolkodók terrorizálásá-

val. 



- 108 - 

A kommün bukása után az ország nagy részét, benne Buda-

pestet is, a román katonaság szállta meg. Ez egyet jelentett 

az ország kifosztásával. Amikor Horthy Miklós néhány hónap 

múlva bevonult a fővárosba, egy kimerült, kifosztott, és 

igencsak megkisebbedett ország vezetését vehette át. Ám ő 

is erővel válaszolt a táborát ért sérelmekre, a vörösök terror-

ja után a fehérek kegyetlenkedései következtek. Mire az 

1920-as évre fordult a naptár, oly sok sérelem halmozódott 

föl a magyar társadalomban, hogy évtizedek munkája is ke-

vés lett volna begyógyítani azt. 

Így érkeztünk el az aláíráshoz. A nyugati nagyhatalmak alap-

vetése az volt, hogy Magyarország nem érdemli meg a mél-

tányos elbánást. A magyar kormánynak pedig nem volt 

semmilyen eszköz a kezében, hogy a legkisebb változtatást 

is elérje. Ahogy Apponyi Albert, a magyar békeküldöttség 

vezetője találóan meg is fogalmazta: „ha Magyarország abba 

a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a bé-

kének [az] elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulaj-

donképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkos-

nak lennie, nehogy megöljék.” 

* * * 

De ami kilencvennyolc éve történt nemcsak minket, magya-

rokat határoz meg, meghatároz minden Közép-európai pol-

gárt is. Ami nekünk bánat, az sok más nemzetnek öröm. A 

felszabadulás, az önállóvá válás öröme. 
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A Párizs környékén megkötött békék újrarajzolták Közép-

Európa térképét. Megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, 

létrejött az önálló Osztrák Köztársaság. Újjászületett Len-

gyelország, megalakultak a balti államok. Megszületett 

Csehszlovákia és Jugoszlávia, és ekkor vált naggyá Románia. 

Évszázados küzdelmek után pedig újra létezett a független 

Magyarország. A független, de igencsak megkisebbedett 

Magyarország. 

De nemcsak minket, magyarokat, nemcsak minden Közép-

európai nemzetet határoz meg ez a békekötés. Meghatároz-

za Európát is. Amikor az első világháború kitört, az akkori 

vezetők úgy hitték, néhány hétig tart csupán. Vilmos császár, 

a németeket azzal nyugtatgatta: „Mire a falevelek lehullnak, 

győztes katonáim hazatérnek!”. Ausztria császára és Magya-

rország királya, Ferenc József kicsit visszafogottabb volt, úgy 

fogalmazott: „mindent megfontoltam és mindent meggon-

doltam”. A nyugati országok sajtójában a háború elején el-

terjedt egy kifejezés: úgy mondták, EZ az „a háború, amely 

véget vet [magának] a háborúnak.” Az akkor élők „bölcses-

sége” a jövővel kapcsolatban hamarosan bizonyítást nyert. 

Több mint tízmillió halott, még több sebesült, megnyomo-

rodott testek és lelkek – ezt hozta a következő négy év. S 

utólag bátran kimondhatjuk, amennyire jól látták a háború 

kirobbantói annak következményeit, legalább annyira előre-

látónak bizonyultak a béke megkötői is. Ahogy az egyik an-

gol tábornok mondta akkoriban: „A háború után, amely vé-
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get vet a háborúnak, most úgy látszik, hogy sikeresen megal-

kották a békét, amely véget vet a békének”. Akkor voltak, akik 

azt hitték, a francia-német ellentétet lezárja a békekötés. 

Ehelyett jött Hitler és a második világégés. De ez már egy 

másik történet. 

* * * 

A nemzeti sorscsapások hasonlatosak ahhoz, amikor egy 

családot ér veszteség, eltávozik, meghal valaki, s hosszú 

gyászfolyamat veszi kezdetét. Ki-ki saját vérmérséklete, 

helyzete, pillanatnyi állapota szerint viselkedhet ennek hatá-

sára. Valaki még napokig, hetekig tudomásul se tudja venni 

a történteket, valaki dühöng, a felelőst keresi a világban 

kifelé, vagy magában befelé, valakit bűntudat gyötör, máso-

kat félelem vagy szorongás tölt el. 

A gyász egy természetes lelki folyamat. Fájdalommal és 

megpróbáltatásokkal jár, de magában hordja a gyógyulás 

lehetőségét is. S ahogy egy ember átmehet e folyamat lép-

csőfokain, úgy egy ország, egy nemzet, egy közösség szá-

mára is nyitva áll az út. 

A két világháború között az indulat, a dac, az el nem foga-

dás szakasza köszöntött be. „Nem, nem soha!”, „Mindent 

vissza!”, „Csonka Magyarország nem ország, Nagy-

Magyarország mennyország!”. Ezek voltak a jelszavak az or-

szágban szerteszét. És szinte vallásos áhítattal mondták: 
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„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: / Hiszek egy isteni 

örök igazságban, / Hiszek Magyarország feltámadásában.” 

Míg 1945-ig szinte minden ekörül forgott a magyar politi-

kában, addig a szocialista diktatúra évtizedeiben szinte nem 

is beszéltek arról, mi is történt 1920-ban. Jött a munkás-

mozgalom és a „népek megbonthatatlan barátsága” – új 

jelszavakkal takarták el a rosszul meghúzott határok prob-

lémáját. 

A végletekig fokozott foglalkozás, majd a teljes elhallgatás, 

szép példái a gyászfolyamat heves, és időnként már kóros 

kilengéseinek. Majd eljött a rendszerváltás és újra szóba 

kerülhetett a kérdés. S mint annyi minden, ez is bekerült a 

politikai csatározások fegyvertárába: ki igazán magyar, ki 

nem, ki nemzetáruló, ki nem, ki ál-magyarkodó, ki nem… 

Ebből ide most csak annyi kívánkozik: a föl nem dolgozott 

traumák, megrázkódtatások, így a Nagy-Magyarország föl-

bomlása is, könnyen válnak a napi hatalmi csatározások esz-

közévé, áldozatává. 

Ahhoz, hogy ez ne így legyen, az szükséges, hogy őszintén 

és méltó módon ápoljuk az emlékét, törekedjünk a mélyebb 

megértésére, és az ebből fakadó tanulságokat építsük be a 

közösségünk mindennapi életébe. 

* * * 
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Melyek lehetnek ezek a tanulságok? Mik azok a hétköznapi 

lehetőségek, amelyekkel oldhatjuk e történelmi seb feszült-

ségeit? Ezek azok a kérdések, amelyek továbbra is feladvá-

nyok, amelyekre a most élő nemzedékéknek is dolga keres-

ni, kutatni, megtalálni a választ. 

De az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján, talán megfo-

galmazhatunk néhány dolgot. Hármat legalább. 

Először is lássuk a szomszédainkhoz fűződő viszonyt. Annyi 

bizonyos, hogy a kicsinyes, gyűlölködésre és bosszúra ala-

puló szomszédsági politika nem vezet eredményre. Hogy 

többet ér, ha jobban megismerjük a szlovák, a szerb vagy a 

román néplélek rejtelmeit, többet ér, ha tanulmányozzuk a 

történelmüket, a kultúrájukat, ha ne adj’ isten megtanuljuk 

egyik-másik nyelvét, mintha reggeltől-estig szidjuk, ócsárol-

juk őket és állandóan csak a saját nemzeti sérelmeinket 

hangoztatjuk velük szemben. Hogy az áldozati szerepből 

való kilépés egyik pozitív lehetősége a Közép-európai meg-

békélésben rejlik. Hogy a szomszédos nemzetek egymás 

mélyebb megismerésére, barátságára való törekvés, úgy 

mutat előre, hogy nem feledi a múltat, nem feledi el min-

dazt, ami megtörtént. S mindehhez óriási lehetőség rejlik a 

határon túli magyarokban. Aki ma fölszáll Budapesten a vo-

natra, másfél óra múlva Komáromban lehet, ott beszélget-

het, barátkozhat ott élő honfitársainkkal, de rajtuk keresztül 

kapcsolatokat kereshet az ott élő szlovákok felé is. És ha 
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kicsit messzebb is van, de azért nem elérhetetlen Nagyvárad 

vagy Szabadka, s ugyanígy Beregszász vagy Lendva sem. 

Másodszor az Európához való viszonyunkat érdemes átér-

telmeznünk. A nyugati nagyhatalmak sikeresen megosztot-

ták e térséget, a szándékoltan rosszul megvont határokkal. 

És ennek a megosztottságnak összességében mi, itt élő Kö-

zép-európaiak mindig csak a kárát láttuk, az egy-egy nem-

zet számára adott előnyök eltörpülnek az egészet ért vesz-

teséggel szemben. És azt is láthatjuk, hogy az ilyenfajta önző 

és rövidlátó nagyhatalmi politika iskolát teremtett, és a mai 

napig szedi az áldozatait világszerte. Így mi a saját bőrünkön 

megtapasztalva mondhatjuk el, hogy ezen elvtelen és kapzsi 

érdekek helyébe a valódi, a nemes erkölcsiség és a lehető 

legmagasabb európai szellemiség állítandó. És ha mások 

nem, hát képviseljük mi magyarok, mi Közép-európaiak azt 

a fajta európai eszmeiséget, amit a többiektől, a nagy Nyu-

gat-európai államoktól joggal várhatnánk el. Legyünk 

európaibbak, az európaiaknál. 

Harmadszor pedig a belső viszonyainkat érdemes átgondol-

nunk. A XX. század majdnem egészét és a XXI. század eddig 

eltelt java részét is a belső megosztottság, a belső viszály-

kodás, a történelmi és politikai sérelmek hangoztatása, a 

másik oldal sarokba szorítása, leckéztetése jellemzi. Hogy ez 

milyen sok hasznot hozott a számunkra, arra talán nem is 

szükséges szót vesztegetni. Talán éppen elég időt töltöttünk 
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már el a zsigeri torzsalkodással és a hideg polgárháború 

áldatlan állapotában ahhoz, hogy a politikai, közéleti viták-

ban a nemtelen harc helyébe a nemes versengést, az állandó 

küzdelem helyébe a belső megbékélésre törekvést állítsuk. 

Ha a Nagy-Magyarország úgy, ahogy volt nem is helyreállít-

ható, attól mi még, ma élő magyarok, törekedhetünk arra, 

hogy Nagy Magyarok legyünk. Lehetnénk a kicsinyes és kis-

stílű magyarok országából, a nagyvonalú és nagylelkű Ma-

gyarok Országa. Ez csak rajtunk áll! 

* * * 

Amikor kilencvennyolc évvel ezelőtt, a tinta megszáradt a 

papíron, a Nagy-Magyarország története véget ért. 

 Ausztriához került Burgenland, 4 ezer km², közel 300 

ezer lakó, köztük 25 ezer magyar. 

 A Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a későbbi Ju-

goszláviához került Horvátország és a Délvidék, több 

mint 60 ezer km², 4 millió lakó, köztük több mint 

félmillió magyar. 

 Romániához került Erdély, a Partium és a Bánát, több 

mint 100 ezer km², 5 és ¼ millió lakó, közel kétmillió 

magyar. 

 Csehszlovákiához került Kárpátalja és a Felvidék, 

több mint 60 ezer km², 3 és ½ millió lakó, köztük 

egymillió magyar. 



- 115 - 

 És megmaradt a mai Magyarország, 93 ezer km², ak-

kor alig 8 millió, ma 10 millió lakóval. 

* * * 

Mi, a most élők, itt vagyunk. Élünk. Ahogy a Szózat soraiban 

áll: „Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán.” 

Mi, most élők azt tehetjük, hogy élünk a lehetőségekkel, 

amik a kezünkben vannak. Arra törekszünk, hogy hogy mél-

tóvá váljunk a Nagy-Magyarország eszmei örökségére. Eb-

ben rejlik Trianon titka, ekként fordíthatjuk átkos hatását, 

áldást hordó tapasztalattá. 



- 116 - 

2018. október 23. 

1956 

Ünnepi beszéd 

Elhangzott 2018. október 23-án, 

a KÖZépPONT-ban 

GROM! Egy szovjet tábornok ennyit mondott egy telefonba. 

Sötét volt, csípős hideg. Még épp csak hajnalodott. Vasár-

nap volt, november eleje. 

A „grom” egy orosz szó, annyit jelent mennydörgés. Ez volt a 

jelszó, amire elindult a hadművelet Magyarország ellen. A 

parancsot november 4-én, vasárnap hajnalban, negyed öt-

kor adták ki. Ebben a percben megpecsételődött a forrada-

lom sorsa. 

Ez a vasárnap volt a tizenharmadik nap. A szabadság tizen-

harmadik napja. Épp csak néhány nappal korábban hagytuk 

el a Varsói Szerződést, épp csak a napokban szabadult ki 

több ezer politikai fogoly, köztük az esztergomi érsek, Mind-

szenty József is. Épp csak néhány napja volt, hogy többpárti 

kormányunk lett, kommunisták, szociáldemokraták, kisgaz-

dák és parasztpártiak ülték körbe Nagy Imre asztalát. Épp 
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csak szóba kerülhettek a szabad választások, és úgy nézett 

ki, akár jól is alakulhatnak a dolgok. 

És épp csak néhány napja ígérte meg Hruscsov, a szovjet 

első titkár, hogy mostantól minden másként lesz, mostantól 

minden nép úgy élhet, ahogy szeretne. 

* * * 

A szabadság első napja, október 23., keddi napra esett. 

Akárcsak az idén. Napok óta volt valami a levegőben. A fő-

városban délután lendültek mozgásba az események. Fölvo-

nulások, tüntetések, egymással párhuzamosan. Délutánra a 

Bem-szobor tövében értek össze a szálak. A tüntetők meg-

hallgattak több beszédet és elszavalták a Szózatot is. Majd 

vonultak tovább, és a tömeg java része estére már a Kossuth 

téren járt. Itt többen kifütyülték Nagy Imrét, amiért „elvtár-

saknak” szólította őket. Egy kerülettel arrébb, néhányan a 

Rádió épületébe akartak bejutni. És itt már a fegyverek is 

előkerültek, elkezdődött a napokon át tartó lövöldözés, a 

városi harc, a lőrés és fedezék-keresés. 

Innentől gyorsan zajlottak az események. Olyan sebesség-

gel, hogy követni is nehéz volt. Minden nap újabb és újabb 

fordulatot hozott, sokszor óráról-órára változtak a dolgok: a 

vidéki városok sorra csatlakoztak; hol itt, hol ott keveredtek 

tűzharcba a munkások és az ÁVH-sok; újabb és újabb köve-

telések, ötletek és javaslatok hangzottak el… Az egész or-
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szágot remények és kérdések özöne járta át. Jó ez nekünk? 

Meddig juthatunk? Mindez igaz, nemcsak csalfa vak re-

mény? Nem lesz baj? Bízhatunk a szovjetek szavában? Való-

ban szabadok vagyunk? És azok maradunk? 

* * * 

Hatvankét évvel ezelőtt a föllobbanó népharag, néhány nap-

ra elsöpörte a zsarnoki uralmat. Az ötvenes évek központi 

gondolata, a világnak ezen a táján, a kommunizmus volt. A 

kizsákmányolás és elnyomás nélküli, egyenlő és szabad tár-

sadalom eszménye. Hogy ehhez szükség volt-e Államvé-

delmi Hatóságra, vagy munkatáborra Recsken, kellett-e 

mindehhez a szovjet megszállás, az talán nem is az eszmék 

világának a kérdése. Az pedig, hogy az ötvenes években 

élők közül, kinek-kinek magával a kommunista eszmével, 

vagy éppen csak a Rákosi-féle kivitelezéssel kapcsolatban 

volt ellenvetése, nos ez az, amit talán sosem tudunk meg. 

Még a forradalom alatt, több különböző helyen, azt is meg-

fogalmazták: nem akarnak se kapitalista, se rákosista vissza-

rendeződést, nem akarnak mindent magánkézbe juttatni, de 

nem akarnak újra egy valakitől rettegni sem. 

Miközben az Üllői úton, vagy a Széna téren harcok dúltak, 

voltak gyárak, üzemek, iparos műhelyek, ahol továbbra is 

termeltek, nem állt le a munka. A munkások maguk válasz-

tották meg a vezetőiket. Olyan vezetőket, akikben bíztak, 



- 119 - 

akikben hinni tudtak, akik közülük valók voltak. Nem a ká-

derlapot nézték, nem a pártbizalmit kérdezték, döntöttek 

szavazással vagy felkiáltással – és e percben megvalósult az 

éveken át hirdetett eszme: valóban a munkásoké lett a gyár, 

az üzem, a műhely. 

Az ily módon megválasztott munkástanácsok, jóval a szovjet 

beavatkozás után is, tovább irányították a termelést. No-

vemberben, decemberben még szinte mindenütt, de sok 

helyen még a következő fél évben is, az októberben megvá-

lasztott vezetőség maradt a helyén. A szovjet lánctalpakon 

Budapestre érkező Kádár Jánosnak épp ez okozta a legna-

gyobb fejtörést: mit kezdjenek ezekkel az üzemekkel, mit 

kezdjenek a kommunista eszme magasabb fokát jelentő 

munkás önigazgatással? Néhány heti engedékenység után, 

a keményebb fellépést választották. 

* * * 

Történt, ami történt. Hatvankét éve már. Milliók élték meg 

ezeket a napokat, milliónyi érzés és gondolat öltött testet és 

hunyt ki hamar, vagy vésődött be mélyen a köztudatba. 

Majd jöttek évtizedek, amikor azt a szót, ötvenhat, kiejteni is 

kockázattal járt. Ki tudja mit gondol a másik, mit a felettem 

álló, mit a mellettem ülő, ki jelent kiről, mit és kinek…? So-

kakban belső monológokká váltak a forradalom benyomá-

sai, mások talán el is felejtették, megint mások szidták és 

becsmérelték, ellenforradalomnak mondták azt, ami forrada-
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lom volt, és forradalminak nevezték azt, ami ellenforradalmi 

volt. 

Három évtizedig kellett hamisan emlékezni. Három évtizedig 

volt elvárás máshogy beszélni arról a tizenhárom napról és 

három évtizedig kellett hamisan értékelni az azt követő idő-

szakot. 

Ám nem mindenkinek adatott meg, hogy pusztán belső ví-

vódásként éljen benne a forradalom emléke. Voltak, akikkel 

megfizettette a hatalom az ellenszegülést: százakat bünte-

tett halállal, ezreket börtönnel, tízezreket jogfosztással. És 

aki túlélte a megtorlást, annak élnie kellett tovább, munkát 

találni, elfogadva a méltatlant, a megalázót is. Bejárni a 

rendőrőrsre hetente, vagy havonta, úgy tenni, mintha min-

den rendben volna. 

A szabadság lángja elfojtódott, meg kellett békélni az új 

renddel. Ám a remény, sokak szívében ott parázslott to-

vább… 

* * * 

Hatvankét esztendő múltán mit tehetünk mi, ma élők? Mi a 

mi lehetőségünk, mi a mi kötelességünk, mi az amivel méltó 

módon emlékezhetünk, mi az amivel nemesebbé, emelke-

dettebbé tehetjük a forradalom szellemét, lelki örökségét? 
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Olyan kérdések ezek, amelyeket évről-évre föltehetünk ma-

gunknak, amelyekre minden ma élő nemzedéknek felelős-

sége keresni a válaszokat. 

Egy föllobbanás. Történelmi léptékkel nézve talán csak ennyi 

ez a tizenhárom nap. De számunkra, magyarok számára 

többet jelent ez, mint bármely más nemzet számára a vilá-

gon. Ezek a napok meghatároznak minket, meghatározzák a 

közösségünket, meghatározzák az életünket. És rajtunk ke-

resztül meghatározzák a következő nemzedékek életét is. 

Akik megélték azokat az időket, egy perce, egy napra, egy 

hétre, de sokan egy egész életre, képesek voltak arra, hogy 

higgyenek valamiben. Valamiben, ami több mint önmaguk 

jóléte, ami több mint a hétköznapi vágyak és érzések ösz-

szessége. Önmaguk fölé nőttek. Aki tapasztalt már ilyet, 

talán megerősíti, van ebben az állapotban, valami emberfe-

letti. 

* * * 

Az emlékezésnek, főleg az ünnepi emlékezésnek az a termé-

szete, hogy a magaslatokba emel. Elszakít a hétköznapoktól, 

elszakít az ízektől és a szagoktól. Az ünnep fennköltsége azt 

sugallja nekünk, mintha minden egyes perc ilyen lenne az 

életben. De azért tudjuk jól, nincsen ez mindig így. Nem 

minden pillanat hőstörténetbe illő, nem minden cselekedet 
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az örök jóból vagy rosszból fakad, nem minden ember hősi 

alkat. 

Ahogy az élet sem egy amerikai akciófilm, úgy egy törté-

nelmi eseménybe belecsöppeni sem olyan egyszerű és ma-

gától értetődő helyzet. Mindenkiben előtörhet a kétség, mi 

a fontosabb, az én sorsom, vagy egészé? És tegyük a szí-

vünkre a kezünket, amikor megszorít az élet minket, nem 

mindig a nemesebb út mellett döntünk. 

De mégis, vannak, akik ilyen helyzetekben helyt állnak, ne-

mes döntést hoznak, és ameddig csak lehetséges, kitartanak 

mellette. És amikor a külvilágban összeszűkül a mozgástér, a 

belső világban őrzik tovább a hitet, a meggyőződést. 

* * * 

A mai ünnepi alkalom különleges. Abban a megtiszteltetés-

ben van részünk, hogy Lukách Krisztinát köszönthetjük a 

köreinkben, aki vállalta, hogy megosztja velünk, a saját és a 

családja életének azt a meghatározó részét, amit a forrada-

lom és azt követő események jelentettek a számukra. Innen 

néhány utcányira lakott a család, amelynek az életét döntő-

en megváltoztatta az 1956-os év. 

* * * 

 



- 123 - 

Itt következett Lukách Krisztina nagyon szép és méltó 

emlékezése édesapja történetéről. Krisztina 1956-ban 

született, épp október 22-én vitték haza a kórházból. 

A család saját története és a forradalom eseményei 

kibogozhatatlanul összefonódtak. 

Lukách Tamás a kőbányai Ganz Vagon- és Gépgyár 

egyik munkása volt a ’30-as évek vége óta. Az ötvenes 

évek elejétől a tervező irodán dolgozott. 1956 októbe-

rében a munkások közfelkiáltással választották be a 

Munkástanács ötfős vezetőségébe. Decemberben tar-

toztatták le először, de akkor a gyár egésze sztrájkba 

lépett, így a rendőrségről kénytelen-kelletlen elenged-

ték. Áprilisban „elbocsájtották”, majd májusban újra 

letartóztatták. Ítélet csak decemberben született, több 

mint nyolc éves börtönbüntetést kapott. 1962 őszén 

szabadult. 

* * * 

A „grom” egy orosz szó, annyit jelen mennydörgés. Ezt a 

jelszót használta a szovjet hadvezetés, a magyar forradalom 

elleni hadművelet megindítására. És a szovjet lánctalpasok 

megtetették a dolgukat, dübörgő hangjukkal maguk alá 

gyűrték a pesti srácokat. 

Ám ez a szó, mennydörgés, valahogy talán jelkép is. Csak 

nem úgy, ahogy a szovjetek értették. 
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Azokban az októberi-novemberi napokban, hatvankét évvel 

ezelőtt, a világ miránk, magyarokra figyelt. Rövid ideig tar-

tott, alig két hétig, és egy idő után a világ közvéleménye 

már mással foglalkozott. Ám annak a tizenhárom napnak az 

emlékét, máig nem felejtették. Sokszor gondoljuk azt ma-

gunkról magyarokról, hogy kicsik vagyunk, jelentéktelenek. 

Hogy szinte észre sem lehet venni minket a térképen, súlyta-

lannak érezzük magunkat, a többiek, a nagyok mellett. De 

lám, 1956 őszén, a robaj, amit a magyar forradalom jelen-

tett, milliónyi, milliárdnyi ember fülébe jutott el. Október 23. 

volt az igazi mennydörgés, megrázkódott tőle a világ. 

Ennek a valódi mennydörgésnek az emlékére gyűltünk ma 

itt össze. A háttérben ég néhány gyertya, épp tizenhárom, 

mindegyik egy-egy napot jelképezve, egy keddet, egy szer-

dát és így tovább, amelyek a szabadságban teltek. 

Most pedig, ha mennydörgéssel nem is szolgálhatunk, a mai 

ünnep lezárásaként meggyújtunk egy másik gyertyát. Ez 

jelképezi a mai napot, amelyen megemlékeztünk a szabad-

ságért tett erőfeszítésekről. Mások nemes és hősies áldozat-

vállalásáról, eleink nagyságáról és hűségéről. Éljen bennünk 

ez a láng a következő napokban, hetekben, hónapokban is – 

és talán kitart bennünk a fénye egy egész évig és akkor újra 

meggyújthatjuk. 

(Megjegyzés: A beszéd utolsó öt bekezdéséből néhány  

nem hangzott el és csak írásban jelenik meg.) 
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2018. március 15. 

Ki volt Nyáry Pál? 

Elképzelt, de el nem hangzott „ünnepi beszéd” 

Nyáregyházára (Pest megye), március 15-ére 

Lehet – meglesz – meg kell lennie! 

Ifjak lábai tapossák a macskaköveket. Fölfelé haladnak, föl a 

Várba. A Helytartótanácshoz mennek. Nyomukban sokezer 

ember. Mindenki lelkes, a szabadságot és a hazát éltetik. 

Követeléseket visznek, 12 pontot. 

A sor elején Petőfi Sándor, Jókai Mór, s köztük van a már 

nem is oly fiatal Nyáry Pál. Ő volt a helyszínen lévők közül a 

legmagasabb rangú, Pest megye másodalispánja. A forra-

dalmi menethez való csatlakozása hivatalossá tette azt, 

nyomatékot, súlyt adott neki. Ahogy Jókai emlékezett rá: 

Nyáry „is ott volt közöttünk március 15-ikén reggel, amikor 

egy csoport fiatal ember azzal a képtelen követeléssel állt elő, 

hogy legyen egész Magyarország fiatal. Nyári Pál megjelené-

se közöttünk azt bizonyítá, hogy ez lehet, – meglesz, – meg 

kell lennie!” 
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A tüntető tömeg, fönt a Várban, a hivatal épülete előtt várta, 

hogy mire jutnak a tárgyalók odabent. A Helytartótanács – 

Petőfi szavaival élve – „sápadt vala és reszketni méltóztatott, 

és öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett”. Ezek 

után egy ember állt ki az épület ablakába, s közölte a tünte-

tő tömeggel, hogy sikert értek el, a forradalom győzött Pes-

ten is, Budán is. 

S ki az örömhírt az ablakból közreadta: ő volt Nyáry Pál. 

Megadjuk! 

Győzött a forradalom. A jobbágyságot eltörölték, az ország 

önállóságát helyreállították. Batthyány Lajos lett az ország 

első miniszterelnöke. Az új kormány tagja volt Kossuth Lajos, 

Széchenyi István, Deák Ferenc. S csak kis híja volt, hogy 

Nyáry Pál nem lett az. A neve többször is szóba került, előbb 

mint belügy-, majd rendőrminiszter – végül államtitkárnak 

kérték fel, ám ő azt nem fogadta el. Úgy érezte, hogy „még 

küzdeni akar, mert még nem látja biztosítva a szabadságot”, 

ezért „marad nem a kormányzók, hanem a küzdők sorában”. 

Az ekkor megszülető Radikális Párt egyik vezére lett. Az új 

országgyűlésen többször is élesen bírálta az új kormányt, 

mert úgy érezte, túl óvatosan, túl lassan hajtja végre a forra-

dalom programját. 



- 127 - 

Ám minden vita ellenére, amikor a szükség úgy hozta, Nyáry 

Pál igen nagylelkű és nagyvonalú volt. Kossuth Lajos új had-

sereg fölállítását kérte az országgyűléstől, mondván: „… 

minden balmagyarázatok kikerülése végett egyenesen, ünne-

pélyesen kérem, midőn azt mondom, hogy adja meg a képvi-

selőház a 200 000 főnyi katonát s az erre szükséges pénzerő-

nek előteremtését…” …s itt az országgyűlési napló szövege 

megszakad, mert fölemelkedett egy képviselő Pest megyé-

ből, fölállt egy magyar nemes, Nyáregyháza szülötte, s köz-

bekiabálta Kossuth beszédébe „Megadjuk!”. Őt követve har-

sogott mind a négyszáz képviselő, s ennek nyomán az új 

magyar honvédség, közakaratból megszületett. 

S ki minden pártviszály ellenére képes volt a köz ügyét a 

sajátja elé helyezni: ő volt Nyáry Pál. 

Harangszó 

A szabadságharc dicső csaták után elbukott. A muszka és a 

labanc közös erővel verte le a hős huszárok és honvédek 

harcát. Sok vezető ekkor elmenekült, török földre lépett. 

Mások bujkáltak, s megint mások föladták magukat is, esz-

méiket is, majd kegyelmet kértek. 

Nyáry Pál nem félt a szembenézéstől, nem félt a felelősségre 

vonástól. „Bátor ellenfele a veszélynek; akár alulról, akár fe-

lülről jöjjön is az: még az az ércmosolygás is megvan arcán, 

valahányszor a baj növekedik” – Jókai jellemezte így. Nem 
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futott el, hű maradt az igazsághoz, amiért egykor zászlót 

bontott. Amikor Arad megyében, Világos mellett, a szőlősi 

síkon Görgei vitézei gúlába rakták a fegyvereiket, ott állt a 

síkon Nyáry Pál is. Vállalta a fogságot, vállalta az igaztalan 

ítéletet, vállalta a börtönéletet. Hat évet töltött tömlöcben, 

Csehországban. Míg távol volt, szerelme a nagyhírű opera-

énekesnő, Rozália meghalt. A birtokait kifosztották. Mire 

hazatért az egész élete romokban hevert. 

S innen kezdte újra. Amikor enyhült az elnyomás, újra képvi-

selő, újra Pest megye alispánja lett. Buzgón dolgozott a ki-

egyezésen, még Deák Ferenc javaslatához képest is kedve-

zőbb feltételeket akart kicsikarni Bécstől. 

Halála különös rejtély, mikor már majdnem egyenesbe jött, a 

saját dolgával és a haza sorsával is, akkor dobta el az életét. 

Hatvanhat esztendőt élt. Síremléke Nyáregyházán, a róla 

elnevezett út végén, Szentimretelep felé, az erdő szélén ta-

lálható. 

Felsőnyáregyházán pedig a kis templomban van egy kis ha-

rang. 

S kit e harang, 1871 tavaszán az utolsó útjára kísért: ő volt 

Nyáry Pál. 

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! 
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Erjedés 
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2017. október 12.  

Egyének világa 

Jelenlegi világunk egyik legsúlyosabb torzulása a túlzott 

énközpontúság. Az egó, a személyiség tündöklésének korát 

éljük. Szinte minden ekörül forog. Önéletrajz, önmegvalósí-

tás, önérvényesítés, önismeret… Az én pénzem, az én mun-

kám, az én lakásom, az én életem, az én autóm, az én gyere-

kem, az én ötletem, az én időm, az én tervem… Szavak, szó-

fordulatok, amelyek korunk jellemzői. Ha megnézzük a rek-

lámokat a tévében, a moziban vagy csak a kedvenc hírportá-

lunk oldalsávjában, nincs is más megszólítottja ezeknek a 

kereskedelmi hirdetéseknek, csak a magát mindenekfelett 

jól érezni vágyó személyiségünk. 

Ugyanakkor fontos, hogy a baj nem az énközpontúsággal 

van. A hangsúly a túlzáson van. Azon, hogy annyira a saját 

létünk, életünk körüli kérdések töltik a tudatunkat, annyira 

ezek mentén határozzuk meg a céljainkat, annyira ezek ad-

ják a medrét a mindennapi cselekedeteinknek, hogy közben 

elvész valami, valami, aminek szintén súllyal kéne jelen lenni 

a gondolatvilágunkban. Csak épp a túlzott magunk körül 

forgás elveszi a teret előle. 
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Évszázadokkal ezelőtt másképp álltak a dolgok. A középkori 

Európa a kereszténység eszméjét igyekezett kiteljesíteni, 

minden meghatározó gondolat az isteni terv, a Biblia, a 

mennyek országa környékéről fakadt. Az elsődleges a meg-

foghatatlan égi világ volt, s ennek nevében az egyház tagjai, 

mint a közösség felkent szószólói, sokszor sanyargatták, 

nyomták el az egyes embereket, a másként gondolkodókat, 

az „egyéneket”. A mából nézve megdöbbentő és érthetet-

len, hogy a szeretet vallása nevében, hogyan lehetett annyi 

kínzás, máglyahalál, boszorkányüldözés. De a korabeliek 

nem az egyén szenvedése, vagy boldogulása felől nézték a 

dolgokat, hanem az égi világ földi mását igyekeztek megte-

remteni. S mivel az egyén nem számított többet a szemük-

ben mint egy fűszál a réten, ezért ha rossznak, károsnak, 

ártószándékúnak vélték, úgy cselekedtek mint a gazzal, 

igyekeztek tövestül kihúzni, az írmagjával együtt megszaba-

dulni tőle. Nem az számított ki vagy, csak az mit szolgálsz. A 

nagy egész, a világmindenség volt a fontos, s benne az 

egyének csak porszemek, „semmik” voltak. 

Az idők azonban teltek-múltak, és a középkori gondolat 

helyét a reneszánsz új emberképe vette át. A „Carpe diem! – 

Élj a mának!” lett az új jelszó. A régi ideák bomlása, az átala-

kulás lassú volt, több évszázadig tartott, de napjainkban 

alighanem révbe ért. Ma az egyén áll dolgok középpontjá-

ban és szinte semmi más nem látszik már mellette. 
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Fontos megjegyezni, hogy az énközpontúság iránya, a sze-

mélyiség kibomlása nagyon jótékony dolgokat hozott a vi-

lág számára. Kiszabadultunk a felsőbbrendű gondolatok 

elnyomása alól. Mindenkinek lehet véleménye, bárkiből le-

het bármi, szabad álmodni, és szabad tenni az álmainkért. 

Nemcsak azok vagyunk aminek szántak minket, nem csak 

annyi van bennünk, amit a külvilág elsőre meglátott belő-

lünk. Változhatunk, fejlődhetünk. 

Ám, ahogy az inga ki szokott lengeni, itt is megjelentek a 

túlzások. Mert mára ott tartunk, mintha semmi másról nem 

szólna az életünk, minthogy megértsük önmagunkat, feltár-

juk a belső világunkat, megvalósítsuk az álmainkat, megéljük 

a vágyainkat. Ezért hajlandóak vagyunk sokat dolgozni, ta-

nulni, áldozatot hozni. De mindezt elsősorban önmagunkért, 

esetleg a szűkebb környezetünkért tesszük. Vagy a jó érzé-

sért, hogy jók vagyunk. Elveszett valahol útközben a na-

gyobb kép, a tágabb összefüggések világa. Olyanok va-

gyunk mint a színész a színpadon, aki csak a saját szerepét 

tudja, de elfelejtette, hogy miről szól a darab. 

A kérdésfeltevéseink elárulják a gondolkodásunk alapvető 

kereteit. Sokszor zakatolnak bennünk olyan kérdések: mi 

lesz velem? hogy csináljam, hogy jól csináljam? hogyan le-

gyek sikeres? hogyan legyen sok pénzem? hogyan érjem el 

a célomat? … A kérdések iránya többnyire az énünk, önma-

gunk felé mutat. Pedig más kérdéseket is föl lehet tenni. 
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Olyanokat amik kapcsolatban állnak velünk, de már nem mi 

vagyunk benne a legfontosabbak. Mi dolgunk a világon? 

Mivel tudom szolgálni a közösségemet? Mire van szüksége 

az emberiségnek? Hogyan tudok a köz javára lenni? Talán 

fennköltnek, túlzottan patetikusnak hangzanak ezek a kér-

dések. De attól még jogosak, és nehezen találjuk rá a vála-

szokat. Ebből is látszik, hogy az énünk, a személyiségünk 

kérdésköre túlzott teret foglal el a gondolkodásunkban és 

nehezen ad teret másnak. 

Persze ez a kettébontás némileg túlzó, szándékosan csopor-

tosítottam így a kérdéseket. Nem azt akarom állítani, hogy 

az egyik csoportban vannak a jó kérdések, a másikban pedig 

a rosszak. A mondanivalóm lényege az egyensúly. Az, hogy 

mind a két nézőpontnak teret kell kapnia, mind a kettő iga-

zságának érvényre kell jutnia. Magamat is érdemes kiteljesí-

teni, kibontakoztatni, de azt is érdemes szem előtt tartani, 

hogy mindezzel, hogyan tudok mások, a nagyobb egész 

javára lenni. 

Ugyanakkor azt is igaznak gondolom, hogy a kiegyenlítés-

hez, jelen állapotunkban, a túlzottan énközpontú világunk-

ban, a második csoportba tartozó kérdések segítenek min-

ket. Például „a szolgálat, amire hivatva vagyok” egy olyan jó 

kérdésfelvetés, amin érdemes rendszeresen elmerengeni. És 

ezt lehet egyedül is, lehet másokkal együtt is. Akár egy asz-
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tal körül ülve, egy rendszeresen ülésező néhány fős társa-

sággal is. 

Lehet és érdemes önmagunkon túlmutató kérdésekről gon-

dolkodni, eszmét cserélni. 
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2018. november 27. 

Zakatoló csönd 

Zakatolás, pörgés, rohanás, munka. Tenni, cselekedni, ter-

melni, eredményt elérni. 

Belső hajtóerők, amelyek meghatározzák a mindennapjain-

kat. Mintha az egész életünk, minden pillanatunk a haté-

konyság, a látható, a kézzelfogható siker körül forogna. 

Mintha ez lenne maga az élet. És a pihenés, a csönd, a föl-

töltődés, a lazítás is csak azt szolgálná, hogy később még 

jobban tudjunk teljesíteni. 

Ördögi kör? 

A külső és a belső világ egyensúlya az elmúlt évszázadokban 

megbomlott. 

Az elmúlt évszázadok a külső világ felé fordulásról szóltak, 

hogyan lehet meghódítani, legyőzni a minket körbevevő 

világot, hogyan lehet a saját kényelmünk szolgálatába állíta-

ni a természeti erőforrásokat, hogyan lehet újabb és újabb 

technikai fölfedezésekkel tovább fokozni a hatékonyságot. A 

látható világ mértékeivel mérjük a sikert és a kudarcot. 
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A belső világ, a magasabbrendű értékek, a szellem és a lélek 

dolgai háttérbe szorultak, árnyékba húzódtak. Megjelenik ez 

a vallási élet visszaszorulásában, az erkölcsi értékek megkér-

dőjeleződésében, megjelenik a jóról és a rosszról, a helyes-

ről és a helytelenről való elbizonytalanodásban. 

És ahol a belső világ mégis utat tör magának, legyen az az 

ezotéria, a spiritualitás, vagy a metafizika világa, ott is – tisz-

telet a kivételnek – a látható világ céljaihoz hívjuk segítségül 

őket. Azért járok önismereti csoportba vagy pszichológus-

hoz, esetleg coachoz, hogy jobban teljesíthessek a munka 

világában, több pénz kereshessek, sikert érhessek el a kap-

csolati életemben. Azért megyek el egy indián beavatási 

szertartásra, azért merek átlépdelni a tűzforró parázson, 

hogy hatékonyabb, erősebb, teljesítő képesebb legyek. 

Nem mintha baj lenne, ha eredményeket érünk el a látható 

dolgok világában. Nagyon is jótékony, a belső világunkra 

pozitívan visszaható tapasztalat, ha az elképzelésinket, álma-

inkat megvalósítjuk, és ezek sikerélményeit, a hozzájuk veze-

tő út tanulságait magunkba szívjuk. 

Csak éppen a kettő közötti alá-fölé rendeltségi viszony nem 

egészséges. Ahogy az éjszaka nem kizárólag azért van, hogy 

hatékonyabb legyen a nappal, ahogy a szavakban a magán-

hangzók nem kizárólag azért vannak, hogy kontúrt adjanak 

a mássalhangzóknak, ahogy a csönd nem kizárólag azért 

van, hogy a hangoknak megágyazzon, úgy a belső világgal 
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való foglalkozásnak sem kizárólag az a célja, hogy a külső 

világban mérhető eredményeket szolgálja. A két világ egy 

egészet alkot, mind a két világ csupán félvilág önmagában. 

Ahhoz, hogy egészek, egészségesek, kiegyensúlyozottak 

legyünk, mindkettőt érdemes megbecsülni, a saját értékén 

kezelni. És ha ez megvan, akkor szolgálhatja is az egyik világ 

a másikat, a belső a külsőt, a külső a belsőt. 

Épp ezért, ha úgy érezzük, hogy túlpörgetjük, túlfeszítjük, 

túlhevítjük az életünk vitelét, érdemes megállni, szünetet, 

csöndet tartani. Elmélyedni a belső világban, ráhangolódni a 

belső hangra. Kezdetben talán csak zúgás, zaj, zörej lesz 

amit hallunk, talán a hétköznapi ügyek zakatolása köti le a 

figyelmünket, de idővel tisztulhat a vétel és talán meghall-

hatjuk a csönd zúgását, zakatolását is. 
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2018. október 10. 

Romboló ösztön 
– avagy »Ne  ölj!«?!  

Homokvár épül a nyári nap sugarainak fényében. A távolban 

a Badacsony ormai látszanak, és egy másfél éves forma 

gyermek tipeg, kezében műanyag kislapáttal. Könyöke és 

térde csupa sár, az uzsonna maradéka még ott virít mosoly-

gós szája szélén. Számára a világ kerek, a mindenség harmó-

niája szinte tökéletes… Csillogó szemmel halad édesapja felé, 

aki éppen a legújabb vártornyot formázza. Az építkezés már 

jó ideje tart, s az építőmester lenyűgöző nyugalommal végzi a 

munkáját. Vizet merít a gondosan kiásott várárokból, azzal 

simítja el az erőd falát, megigazítja a kis zászlócskát a kapu 

fölött – hamarosan kész az alkotás. Mikor a kis totyogós oda-

ér az építményhez, valami elragadtatott érzés tölti el, szavai 

még nemigen vannak hozzá, de mégis a szemében ott csillog: 

micsoda műalkotás, micsoda nagyság. Levegőt is alig kap a 

pillanat hatása alatt, ösztönös belső kényszer fut át rajta… s 

már lendül is a kéz, óriási ívben, nagy erővel, puff! – dől a 

torony, szakad a gát, repül a nedves homok szerteszét. Lábbal 

is lehet tiporni, rajta hát, ugrálni, nevetni… majd megdöbben-

ve hallani a hatást – jajj, fiam, nem látod, mit csinálsz?! 
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* * * 

Alkotni vagy rombolni, építeni vagy pusztítani, éltetni vagy 

öldökölni hasonló gyökérről fakadó belső késztetések. Míg 

cseperedésben vagyunk, a felnőttek bölcs mosollyal – vagy 

épp a fogukat csikorgatva – fölülemelkednek romboló haj-

lamainkon, finoman elterelnek ettől, az okozott kárt pedig, 

mint szükséges veszteséget, tudomásul veszik. Idővel kinő-

jük ezt a késztetést, de azért időről-időre újra megkísért. 

Amikor elhalásznak előlünk egy jó állást, amikor a közeledé-

sünket elutasítják, vagy amikor nem sikerül megszereznünk 

a társaság figyelmét, megeshet, hogy dacból, dühből, féle-

lemből kilessük a mások gyengéjét, elgáncsoljuk az ötletét, 

megmérgezzük a párkapcsolatát, tönkretesszük a többiek jó 

hangulatát. Megöljük a jót, mert nekünk valami rosszul 

esett. S kórosabb esetben ezt tartósan, kifinomultan, egyre 

jobban élvezve vagyunk képesek kivitelezni. Ha nem találunk 

az alkatunknak, alkotóerőinknek méltó medret, ahol a ma-

guk természete szerint kibomolhatnak, könnyen meglehet, 

ugyanezek az erők rombolni, pusztítani, ölni is képesek. Ta-

lán a bibliai parancs, a »Ne ölj!«, épp egy erre vonatkozó 

tanács: szánt szándékkal ne rombolj, ne pusztíts, ne öldö-

kölj! Ne engedd a benned lakozó tetterőt, alkotóvágyat 

rombolóvá fordulni, az ölés-pusztítás feszültségoldó vágya 

helyett keresd az építő-szépítő, alkotó-alakító szerepek le-

hetőségét. Bármikor és bárhol… itt és most. 
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2017. október 17. 

Európa közepén 

Visszatérő élményem, hogy baráti beszélgetéseken, néhány 

kupica sör mellett, fejben le tudjuk játszani az amerikai el-

nökválasztást, ki tudjuk elemezni a francia választási rend-

szert, sőt még a német kereszténydemokraták belső vitáiról 

is el tudunk beszélgetni. S eközben egy furcsa érzés lesz 

úrrá rajtam. Többet tudunk ezekről az országokról, mint a 

közvetlen környezetünkről. Többet tudunk Berlinről, Párizs-

ról vagy Washingtonról, mint Varsóról, Prágáról, vagy Belg-

rádról. 

Itt élünk Európa közepén és az összes nagyhatalom politikai 

életéhez hozzá tudunk szólni, de a szomszédos országok 

első számú vezetőit már nem biztos hogy föl tudnánk sorol-

ni. Van ebben valami szomorú, valami nem jó, valami torz 

dolog. Miközben persze érthető is. Lehet, hogy Szlovákia 

vagy Bulgária közel van, de azért mégiscsak fontosabb, hogy 

ki az úr Washingtonban, mint Pozsonyban, vagy Szófiában… 

Nem? 

De a fölismerés és az elszomorodás inkább arra ösztönöz, 

hogy tegyek ez ellen az állapot ellen. Szerintem nagyon szép 
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és elismerésre méltó dolog, tőlünk távoli országok belső 

működését ismerni, szóval nem arról van szó, hogy azt el 

kéne felejteni. Hanem arról, hogy ezt a környezetünkről való 

hiányos tudást érdemes pótolni. 

A ’80-as évek elején megszületett egy tanulmány, Szűcs Je-

nő, egy igen kiváló történész tollából. A Vázlat Európa há-

rom történeti régiójáról címet viselő, később önálló kötetben 

is kiadott mű, rendkívül mély és igen alapos elemzését adja 

Európa történeti fejlődésének, kezdve a kora középkortól, 

eljutva egészen a XX. századig. A társadalmi, jogi, szokás-

rendbeli, kulturális metszetek vizsgálatát a szerző elsősorban 

földrajzi fölosztás szerint végzi el. Megvizsgálja a Nyugat-

Európa magját adó területek történelmi fejlődését, ettől 

pedig határozottan megkülönbözteti Kelet-Európát, amely a 

nyugati fejlődés ívétől egészen eltérő utat jár be. Az érteke-

zés fő mondanivalója azonban nem pusztán a keleti és a 

nyugati Európa összevetése, hanem a kettő között kirajzoló-

dó, a szerző által Közép-Kelet-Európának nevezett, de sűrűn 

csak „köztes” jelzővel illetett rész fölfedezése. A tanulmány 

lényegében amellett érvel, hogy a két szélső pólus között az 

évszázadok alatt kialakult az országok, népek egy olyan sa-

játos tulajdonságokkal rendelkező csoportja, amelynek a 

megértéséhez sem a vegytisztán nyugati, sem a vegytisztán 

keleti Európa jellemzői nem adnak jó fogódzókat. 
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A mű, a rengeteg kulturális hivatkozástól igen tartalmas, ám 

a nehezebben emészthető munkák sorába tartozik. Ennek 

szemelőtt tartásával mindenkinek csak a figyelmébe tudom 

ajánlani.  

Úgy vélem, hogy a fenti tanulmány olyan földrajzi és törté-

nelmi keretet ad a kezünkbe, amiben Magyarország helyét is 

jobban tudjuk értelmezni, amiben jobb viszonyítási, eligazo-

dási pontokat tudunk a magunk számára kijelölni. Ugyanak-

kor én a „Közép-Kelet”, illetve a „köztes” helyett a „Közép” 

jelzővel illetném ezt a világot, nem feledkezve el arról, hogy 

a Közép-Európa fogalmat, ettől eltérő módokon szokás 

használni. 

Persze kérdések is felmerülnek. Például hogy milyen orszá-

gok is tartoznak ide, hiszen a terület határainak a megrajzo-

lása egyáltalán nem könnyű feladat. A legtágabb értelem-

ben talán Finnországtól dél felé indulva egészen Görögor-

szágig, a német területektől keletre, az oroszok lakta vidé-

kektől pedig nyugatra jelölhetjük ki a mozgásterünket. Any-

nyi bizonyos, hogy Lengyelország, Csehország, Szlovákia, 

Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia 

ide tartoznak (a térképen sötétszürkével jelölve). Már egy 

kicsit bizonytalanabb, de mégis inkább ide sorolandó Bosz-

nia-Hercegovina, Bulgária, Macedónia, Koszovó és Monte-

negró is.  
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Jó kérdés, hogy mi a helyzet Albániával, vagy Moldáviával és 

mi a helyzet a három balti állammal, Lettországgal, Észtor-

szággal és Litvániával. Külön vizsgálat tárgya Ausztria kérdé-

se, s szintúgy Ukrajnáé is (világosabb szürkével jelölve). Fe-

héroroszország azonban alighanem nem ennek a világnak a 

szerves része. És az északi és a déli határt jelentő ország 

esetében is, némi bizonytalansággal ugyan, de azt monda-

nám, hogy mind Finnország, mind Görögország más régiók, 

más térségek országaival áll szorosabb, szervesebb kapcso-

latban. 

Az így kirajzolódó országcsoport legalább egymillió km²-et 

tesz ki, de legtágabb értelmében a kétmilliót is elérheti. La-

kóinak száma minimálisan 100-120 millióra tehető, de akár a 

180-at is súrolhatja. Legszűkebb értelemben nyolc országról 

van szó, de számuk meghaladhatja a másfél tucatot is. 

Ez az országcsoport nyelvi, nemzetiségi, kulturális szem-

pontból rendkívül sokszínű, a belső ellentéteik is rendkívül 

erősek, az egyes országok pedig igen változatos történelmet 

tudhatnak a magukénak. Háborúk, válságok sora sújtotta 

mindegyiküket. A legtöbbjük közös jellemzője az évszázad-

okban mérhető nagyhatalmi megszállás. Másrészt viszont az 

országok egy jó része évtizedeket, vagy évszázadokat kö-

zéphatalmi pozícióban is eltöltött. A sikerek és kudarcok, a 

fent és a lent többször váltakoztak a történetük folyamán. 
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Közép-Európa lehetséges országai 

Vannak egészen új országok is közöttük, amelyek csak né-

hány évtizede rendelkeznek független államisággal (Szlové-

nia, Szlovákia, Koszovó, Macedónia, Moldávia). De vannak 

olyan országok is, amelyek évezredes múlttal büszkélked-

hetnek, jó sok kacskaringóval a hátuk mögött, ám ebből 

http://ezustsiraly.hu/2017/europa-kozepen/kozep-europa-lehetseges-orszagai
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fakadóan jó sok társadalmi, politikai, történelmi tapasztalat-

tal is rendelkezve. 

Sok szempontból körbejárható ez a térség, sok olyan érde-

kességet, „kincset” rejt magában, ami méltán lehet érdemes 

a figyelmünkre. Népzene, tudomány, sport, irodalom, törté-

nelem, politikai tapasztalat, gazdasági lehetőségek stb. 

Van itt egy világ, ami ha nem is kellően körvonalazottan, 

mégis valamiféle egységet képez. Tekinthetünk rá a saját 

világunk természetes viszonyítási közegeként is, fölfoghatjuk 

a tágabb értelemben vett otthonunknak is. 

Európa közepén lehet és érdemes Közép-Európa megismeré-

sére több figyelmet fordítanunk. 

 

 Szűcs Jenő: „Vázlat Európa három történeti régiójá-

ról.” = Történelmi Szemle, 1981/3. 

https://tti.btk.mta.hu/folyoiratok/124-tortenelmi-szemle-

arhiv/928-tortenelmi-szemle-1982-7.html  

 

 Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról.  

Budapest, 1983, Magvető Könyvkiadó. 136 p.  

 

https://tti.btk.mta.hu/folyoiratok/124-tortenelmi-szemle-arhiv/928-tortenelmi-szemle-1982-7.html
https://tti.btk.mta.hu/folyoiratok/124-tortenelmi-szemle-arhiv/928-tortenelmi-szemle-1982-7.html
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2018. október 30. 

Részekből álló ország 

Más a körülöttünk lévő valóság az ország egyik, vagy másik 

részén. Nagyon más. 

Ez egy kísérleti írás. Népesedésről és gazdasági javakról szól, 

vidékről és fővárosról. Arra voltam kíváncsi, hogy amit az 

országban járva-kelve a saját szememmel látok, megmutat-

ható-e a számok világában. Azt hiszem, nagyjából sikerült. 

A kísérletezés részeként itt-ott megpróbálkozom apróbetűs bekezdések-

kel, amelyek inkább csak a részletek iránt érdeklődőknek fontosak, a fő-

szöveg ezek nélkül is követhető. Egyeseknek talán még így is túl sok az 

adat, másoknak pedig így is elnagyolt az egész. Utóbbiaknak a cikk végén 

szerepel néhány hivatkozás, amelyek az adatok forrásaira mutatnak. 

Csapjunk a lovak közé! 

Nógrád és Budapest 

A két szélső érték. Nógrád megyében laknak a legkeveseb-

ben, épp az elmúlt években csökkent az itt élők száma 200 

ezer alá. Budapesten laknak a legtöbben, most már évtize-

dek óta nagyjából 1,7-1,8 millióan. A különbség kilencszeres. 
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Ha összevetjük mindezt a gazdasági adatokkal, akkor azt 

láthatjuk, hogy ugyanez a két területi egység képezi az össz-

termék (a GDP) skála két szélét is. Nógrád megye a 2016-os 

esztendőben 300 milliárd forintnyi értéket állított elő, míg 

ugyanebben az évben a főváros 12 800 milliárdnyit. A kü-

lönbség több mint negyvenszeres, ám ennek a nagyobb 

része a lakók számából fakad. De ha egy főre vetítjük a kü-

lönbséget, akkor is óriási az eltérés. Úgy áll a dolog, hogy a 

gazdasági javakból egy Nógrádban élő emberre negyed-

ötöd annyi jut, mint egy Budapesten élőre. 

Ami Nógrádot és a fővárost illeti, természetesen kiragadott 

példák. E kettő összevetése inkább csak fölütésnek, figye-

lemfelhívásnak jó és nem ad megfelelő áttekintést a dolgok 

mélyebb megértéséhez. Lássuk az ország egészét. 

Országrészek 

A Központi Statisztikai Hivatal (a KSH), a saját kimutatásai-

ban használ egy olyan földrajzi csoportosítást, amely a köz-

gondolkodásban kevésbé ismert, ám az összkép megértésé-

hez sokat segíthet. A statisztikai nagyrégió fogalma egy 

meglehetősen szakmai ízű kifejezés, a köznapi értelmének 

leginkább talán az országrész szó felel meg. Három ilyet 

különböztetnek meg a statisztikusok: a nyugati, a középső 

és a keleti országrészt. 
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A középső a legegyszerűbb: Pest megyéből és Budapestből áll. A nyugati 

országrész lényegében a Dunántúlt jelenti, kilenc megye tartozik hozzá. És 

szintén kilenc megyéből áll a keleti országrész is, Észak-Magyarország és 

az Alföld tartozik ide. 

A hivatalos nevei ezeknek az országrészeknek: „Dunántúl”, 

„Közép-Magyarország”, valamint „Alföld és Észak”. 

Népesedés 

Ha e három országrészt vesszük szemügyre, akkor a követ-

kezőt mondhatjuk: 2010-ben úgy oszlott meg a lakosság-

szám, hogy a Dunántúlon három, a középső országrészben 

szintén három, az Alföld és Észak nevű részen pedig négy 

millió ember élt.   

 

 

Országrészek és lakónépesség (millió fő), 2010 

http://ezustsiraly.hu/2018/reszekbol-allo-orszag/orszagreszek-lakok
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Ha a 2001 és 2016 között eltelt időszakot vizsgáljuk meg 

ebben a fölosztásban, akkor azt láthatjuk, hogy míg az or-

szág össznépessége egészében csökkent, addig a középső 

országrész növekedett. 370 ezerrel lettünk kevesebben az 

országban 2001-hez képest, de eközben a főváros környé-

kének a lakossága 160 ezerrel nőtt. Vagyis a népesedési 

veszteség vidéken jelentkezett, ott viszont halmozottan. A 

két vidéki országrész összesen több mint félmilliónyi főt 

veszített. 

A Dunántúlon 175 ezerrel, a keleti részen pedig 355 ezerrel csökkent a 

népesség. Utóbbin belül igen erőteljes volt a népességfogyás Nógrádban 

és Borsod-Abaúj-Zemplénben (-12%), de a Jász-Nagykun-Szolnok me-

gyében élők száma is a bő tizedével lett kevesebb. És innen került ki az 

országos csúcstartó is, Békés megye, amely majdnem minden hetedik 

polgárát elvesztette tizenöt év alatt (-14%). Hasonló a helyzet a Dunántúl 

déli részén: Tolna és Baranya is a -10% körüli sávban jár. Viszont itt talál-

ható az ország egyetlen egy olyan „vidéki” megyéje, ahol nem csökkent, 

hanem nőtt a népesség: Győr-Moson-Sopron 21 ezer fővel (+5%) gyara-

podott. Eközben a főváros lényegében helyben járt (±0%), Pest megye 

viszont, elsősorban a főváros vonzáskörzetében, bővült több mint másfél-

százezer lakóval (+15%). 

A népesedési folyamatok tekintetében, élesen elkülönül az 

ország, a vidék jelentős része teljesen más helyzetben van, 

mint a Dunántúl északi része, vagy Budapest és környéke. 
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Gazdaság 

A gazdasági tényező akár enyhíthetné is az előbb rögzített 

képet, de amint látni fogjuk, inkább fölerősíti a különbsége-

ket. 

A kimutatások szerint, Magyarország 2016-ban 35 400 milli-

árd forintnyi értéket állított elő. Ennek közel fele, 16 400 

milliárdnyi Közép-Magyarországon jött létre (46%), míg a 

fennmaradó részen a két vidéki országrész egyenlő arány-

ban osztozott (9 600, ill. 9 400, 27-27%). Ez már önmagában 

is elgondolkodtató. 

De vetítsük mindezt egy főre. Az országos átlagot 100%-nak 

tekintve, azt láthatjuk, hogy ehhez legközelebb a Dunántúl 

áll (90%), a keleti rész jóval alatta marad (67%), a középső 

országrész pedig magasan fölé nő (150%). Már a két vidéki 

országrész között is jelentős az eltérés, de a legkiáltóbb az 

Alföldön és Észak-Magyarországon élők összevetése a fővá-

rossal és Pest megyével: több mint kétszeres a különbség. 

Megfordítva: a keleti megyékben egy emberre kevesebb 

mint fele annyi jut a gazdasági javakból, mint az ország 

közepén. 
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Az egy főre jutó gazdasági javak, országrészenként  

(országos átlag=100%), 2016 

Az országos átlaghoz legközelebb álló Dunántúlon, ismét jelentősen kü-

lönbségeket mutat az északi és a déli rész. Somogyban, Baranyában, 

Tolnában és Zalában, de még Veszprém megyében is, 60-75%-os értéke-

ket találhatunk. (Ezek lényegében az alföldi és észak-magyarországi me-

gyék szintjén mozognak.) Az országos átlagot hozza három megye: Vas, 

Komárom-Esztergom és Fejér (98-104%). És a népesedés mellett, a gaz-

dasági mutatók terén is Győr-Moson-Sopron emelkedik ki: 135%-ával 

országos második. A keleti országrészben egészen más irányúak a kilengé-

sek. Nógrád megye országosan is sereghajtó a maga 43%-ával, de az 

országos alsóházi dobogó többi fokát is az itteni megyék foglalják el: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 57%, Békés 60%. Négy megye 65-72% körül 

mozog (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Heves), a csúcsot Csongrád és Bács-Kiskun jelentik (75-76%). Az ország 

közepén pedig határozottan elkülönül a főváros és az őt körbevevő me-

gye. Budapesten az országos átlag duplája (202%) az egy főre eső össz-

termék, míg Pest megye épp csak az országos középmezőnybe fér be 

(80%). 

http://ezustsiraly.hu/2018/reszekbol-allo-orszag/orszagreszek-gdp
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A gazdasági teljesítmény tekintetében hasonló a helyzet 

tehát, mint amit a népesedésnél láttunk, a vidék jelentős 

része teljesen más helyzetben van, mint a Dunántúl északi 

fele és a középső országrész. 

Két világ 

Két adatsor természetesen igen kevés. Nem perdöntő bizo-

nyíték, csupán nyom, amin elindulhatunk az ország jobb 

megértése felé. 

A számok sok mindent megmutathatnak, de sok mindent el 

is takarhatnak. Az átlagok nem mutatják meg a részleteket 

és egyáltalán nem mutatják meg, hogy milyen válaszok szü-

letnek a fennálló helyzetre. Nagy például a különbség egy 

nagyváros és egy kistelepülés között, függetlenül attól, hogy 

az ország melyik részén helyezkednek el. És az sem bizo-

nyos, hogy az anyagi javak bősége minden szempontból 

jobb dolog, mint a szűkössége, mértékletessége. Meglehet, 

hogy emberibbek, természetesebbek a kevésbé módosabb 

tájakon élők közötti kapcsolatok, egészségesebb az ottani 

közösségek működése. 

Rögzíteni annyit érdemes, hogy e számok alapján két eltérő 

világ körvonalazható Magyarországon belül. És ebben a két 

világban más az a hétköznapi közeg, amiből figyeljük, érté-

keljük az országban-világban zajló eseményeket. Eltérő a 

viszonyítási, a kiindulási pontunk, mert más a körülöttünk 
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lévő valóság. És amikor elbeszélünk egymás mellett, amikor 

nem értjük egymás értékrendjét, amikor nem értjük egymás 

döntéseit, akkor sokszor ez áll a háttérben. 

Két dolgot érdemes tudatosítanunk a számok tükrében. Egy-

részt, hogy szükséges egyfajta elvonatkoztatás a hétköznapi 

létünktől. Mert nem akkor tévedünk, amikor megtapasztal-

juk a szűkebb környezetünkben lévő világot, hanem akkor, 

amikor ezt a közvetlen tapasztalatunkat rávetítjük az ország 

egészére. Másrészt, hogy nagyon is fontos, hogy azonosítsuk 

a saját helyzetünket az ország társadalmi-gazdasági térké-

pén. Tudatosíthatjuk, hogy kinek-kinek milyen lehetőségei 

vannak, és ezekből milyen közösségi-társadalmi felelőssé-

gek fakadnak. 

Idő-időről pedig kimozdulhatunk a megszokott világunkból 

és nyitott szemmel járva körbenézhetünk az ország többi 

részén. 

Függelék 

A tények megbízhatósága minden ilyenfajta elemzésnek az 

alapját jelentik. Jelen esetben azonban egyáltalán nem va-

gyok biztos abban, hogy a fölhasznált számok tökéletesen 

írják le a valóságot. Ám az ismertetett adatok olyan mértékű 

eltéréseket mutatnak, hogy igen nagy pontatlanságot fölté-

telezve is, alátámasztják a gondolatmenetet. 
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A főbb adatokat az alábbi két táblázat tartalmazza. 

Lakók száma országrészenként (ezer fő), 2001-2016 

 
Dunántúl 

Közép- 

Magyar- 

ország 

Alföld és 

Észak 
Összesen 

2001 3 122 2 831 4 247 10 200 

2010 3 043 2 951 4 020 10 014 

2016 2 946 2 994 3 891 9 830 

± 2001 – 2016 

 
fő – 177 + 163 – 356 – 370 

 
% – 5,7% + 5,8% – 8,4% – 3,6% 

  

Lakók és gazdasági értékek országrészenként, 2016 

 
Dunántúl 

Közép- 

Magyar-

ország 

Alföld és 

Észak 

Összesen / 

Átlag 

lakók  

száma 
ezer fő 2 946 2 994 3 891 9 830 

össz-

termék 

milliárd ft 
9 642 16 408 9 370 35 420 

% 
27,2% 46,3% 26,5% 100% 

egy 

főre 

vetítve 

millió ft 3,3 5,5 2,4 3,6 

% 91% 152% 67% 100% 
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Források 

A KSH adatai közül: 

 STADAT 6.1.1. A lakónépesség nem szerint, január 1. (2001–) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html  

 STADAT 6.3.1.1. Bruttó hazai termék (GDP) (2000–) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt012b.html  

 STADAT 6.3.1.2. Egy főre jutó bruttó hazai termék (2000–) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014b.html  

A térképek alapja is a KSH honlapján érhető el: 

 Területi atlasz – Megyék, régiók – Statisztikai nagyrégiók 

http://www.ksh.hu/teruleti_atlasz_megyek  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt012b.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014b.html
http://www.ksh.hu/teruleti_atlasz_megyek
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Háttér 
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Az Ezüst Sirályról 
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2017. október 9. 

Mi ez? Ki ez? [2017] 

Az Ezüst Sirály egy közéleti kérdésekkel foglalkozó honlap. 

Elsősorban olyan kérdések taglalódnak rajta, amelyek a köz 

javát szolgálják. A napi pártpolitika, a hatalom megszerezése 

és megtartása körüli küzdelmek más lapokra tartoznak. 

Meggyőződésem szerint elsősorban szellemi megújulásra és 

lelki megtisztulásra van szükség, ezért az írások egy jelentős 

része erkölcsi, világnézeti, filozófiai jellegű. A megújulás 

szellemi részén újfajta nézőpontok előtérbe állítását, beto-

kosodott szemléletmódok felülvizsgálatát, lehetséges más-

fajta hozzáállások, cselekvési módok, közösségi szokások 

felvetését értem. A lelki tisztaság kapcsán a jelenlegi túlzot-

tan egyénközpontú (individualista) és anyagközpontú (ma-

terialista) közgondolkodásunk lehetséges alternatíváit aka-

rom körbejárni. Például, hogy hogyan viszonyul egymáshoz 

az anyagi létünk és a tudatunk, a gondolati és érzelmi vilá-

gunk; hogyan viszonyuljunk az élet és a halál kérdéséhez; 

hogy mi a viszonya az egyénnek és a közösségnek; de ide 

sorolom a kereszténység és a felvilágosodás bölcseleti, filo-

zófiai rendszereinek boncolgatását is. 
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Ugyanakkor az elméleti kérdések sora mellett gyakorlatia-

sabb ügyekkel is foglalkozni kívánok: így például a XX. szá-

zadi magyar nemzeti megrázkódtatások lelki-érzelmi feldol-

gozásával (háborúk, forradalmak, diktatúrák, Trianon, Holo-

kauszt, rendszerváltás); de érdekel a pénz természete és a 

gazdaság működése is; ugyanígy a civil, vagy nekem jobban 

tetsző szóval, a polgári önszerveződés serkentésének lehe-

tőségei; és föltett célom, hogy az országban tapasztalható 

nagyvárosi – vidéki szétszakítottságot valamiféle ország-

ismertető cikkekkel enyhítsem; s ugyanígy nagyon izgat a 

közvetlen környezetünk, a közép-európai országok mélyebb 

megismerése, együttműködési lehetőségeinek kérdésköre; 

és igen nagy a valószínűsége, hogy fogok írni korábbi or-

szággyűlési vagy önkormányzati választásokról is. És minde-

zek mellett idő-időre igyekszem nemcsak ilyen nehéz, súlyos 

témákkal jelentkezni, hanem többek között történelmi érde-

kességekről írni, vagy valamilyen, az eredeti értelmében vett 

“szép” irodalmi műből idézni, s ezzel további olvasásra, szel-

lemi művelődésre ösztönözni. 

Magamról csak annyit, hogy Budapesten születtem, és már 

vagyok annyira öreg, hogy vannak emlékeim a Kádár-

rendszerről, de az életem meghatározó részét a rendszervál-

tás utáni világ jelenti. Dolgoztam informatikusként és a mé-

dia területén is, tanulói éveim során a legtöbb időt törté-

nelmi kérdések tanulmányozásával töltöttem. Az elmúlt 

években újfajta szemléleti megközelítésekkel és közösségi 
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kérdésekkel foglalkoztam. Sok gyalogtúrán vettem részt, 

ezek közül a 2016-os erdélyi út1 volt a legnagyobb szabású, 

amikor a párommal, Zsuzsával Budapesttől egészen Sepsi-

szentgyörgyig a két lábunkon jártuk végig az Alföld, a Parti-

um és Erdély útjait. 

Vissza-visszatérő módon izgatnak az olyan kérdések is, mint 

az élet mélyebb értelme, az emberi mivoltunk lényege, az 

emberiség dolga a világban. Rendszertelenül ugyan, de an-

nál nagyobb lelkesedéssel foglalkoztam ezoterikus, spirituá-

lis kérdésekkel, gyakorlatokkal is. 

De mindenek előtt szenvedélyesen érdekel a közélet. Hiszek 

abban, hogy a közösségben rejlő erőket jó és nemes módon 

is lehet hasznosítani. És mivel már jó ideje feszít annak a 

vágya, hogy a közjót szolgálhassam, úgy gondoltam, hogy e 

vágynak most ennek a honlapnak a keretei között adok te-

ret. 

Illés Gergely 

Buda, Viziváros 

2017. október 9. 

 

                                                 
1
 utazas.joakaratavilagban.hu    

http://utazas.joakaratavilagban.hu/
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2017. december 11. 

Az első hetek terméséről 

Az első írás és vele az egész honlap 2017. október 10-én 

került nyilvánosságra. A következő hetekben gyors egymá-

sutánban még négy további írás követte az elsőt. A megírt 

cikkek mindegyékében egy-egy hosszabb távú „csapásirány” 

alapjait igyekeztem megrajzolni. Azután egy néhány hetes 

szünet következett, ami alatt egy nagyobb lélegzetvételű 

okfejtésbe fogtam, ebből született meg a Van Mozgástér 

című cikk. A közéletünk érzelmi működésének egy olyan 

vonását vizsgálom meg benne, ami kifejezetten nehezíti és 

gátolja a termékeny közéleti eszmecserék kialakulását. A 

címét programadónak szánom, a honlap legfőbb mondani-

valójára utalva: lehet hasznos közéleti munkát végezni a 

rosszízű politikai vitáktól távol is. Sőt, nemcsak lehet, hanem 

érdemes is. 

A fentebb említett első írásokban ezt a mozgásteret kezdtem 

el körbejárni, egy-egy irányt fölvetve, amelyekben jótékony 

közéleti munkákat lehet végezni. Olyan tevékenységeket, 

amelyek segíthetnek kilépni a terméketlen viták medréből, 

vagy a közömbös bénultság állapotából. Egy részük inkább 

elméleti, míg másik részük inkább gyakorlati jellegű. 
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Az Egy asztal ereje címet viselő írás a néhány főből álló kis 

társaságok, csoportok létrehozásának, működtetésének jó-

tékony közéleti hatásáról szól. Arról is szó esik benne, hogy 

ebben az irányban mi magunk, egyének tudunk a legtöbbet 

tenni. Ehhez kapcsolódik az Önszerveződő pénz című cikk, 

ami a mértékletes és rendszeres adományozásnak az érzelmi 

és gyakorlati támogatóerejét mutatja be. A Nehéz teher a 

XX. századi megrázkódtatások lelki-érzelmi földolgozásának 

a szükségességét és lehetőségét járja körbe. A földrajzi tér, 

mint vonatkoztatási közeg is meghatározó szerepet játszik 

abban, hogy miként látjuk, értékeljük a közösségünket, az 

országot amelyben élünk, a nemzetet, amelynek a tagjai 

vagyunk. Ennek a közegnek a tudati jelentőségét vizsgálja 

meg az Európa közepén című írás. Az Egyének világa pedig a 

túlzottan énközpontú gondolkodás és a háttérbe szorult 

közösségi szemlélet kiegyenlítésének a szükségességéről 

elmélkedik. 

Az írások mellett az Ajánló rovaton is elkezdtem dolgozni. 

Weöres Sándor és Füst Milán is érdekes elmélkedéseket 

vetett papírra a művészet, a kultúra, az alkotás és az alkotó 

viszonyáról. Mellettük Bibó Istvánnak a politikai hisztériákról 

írott sorait idéztem föl, amelyek igen hasznosak lehetnek 

napjaink közéleti zavarainak megértéséhez. És egy filmet is a 

kedves Olvasók figyelmébe ajánlok, ami 1963-ban készült, 

és finoman „feszegeti” az elképzelt szocializmus és a létező 

diktatúra ellentmondásait. 
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December 11-én pedig a honlap facebook oldala1 is nyilvá-

nossá vált. 

 

                                                 
1
 www.facebook.com/ezustsiraly  

http://www.facebook.com/ezustsiraly
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2018. december 4. 

Számvetés, 2018 

Egy éve már, hogy útjára indult az Ezüst Sirály. Egy évvel 

ezelőtt, 2017 október elején lett nyilvános a honlap, de a 

szélesebb közönséget csak december közepén – a közösségi 

oldal közzétételével – érte el. Az előző héten megjelent cik-

kemben írtam a csendről és a benne rejlő lehetőségekről.1 

Egy ilyen évforduló, egy születésnap remek alkalmat biztosít 

számomra is a megállásra, visszatekintésre, a tapasztalatok 

összegzésére. 

Az elmúlt évek útkereséssel teltek és – lássuk be – valójában 

még az elmúlt egy esztendő is. Hiába született meg a hon-

lap, hiába fogalmaztam meg valamiféle iránytűt, még to-

vábbra is sok olyan elvi és gyakorlati nehézség tornyosult 

előttem, amiket nem láttam előre. Ezek a gátak pedig csak 

szépen lassan, a bennem zajló változások, a háttérben folyó, 

kevésbé látványos munkák hatására kezdtek el oldódni. Azu-

tán a 2018-as év második felében már megszaporodtak az 

eredmények. 

                                                 
1
 Lásd a Zakatoló csönd című írást 
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Az első cikkek tavaly október és december között jelentek 

meg. Ám szinte rögtön ezek után hónapokra meg is rekedt 

a munka. Nem tudtam mit írjak, mit ne, túl nagy volt ben-

nem a nyomás. Ha belefogtam egyvalamibe, a gondolataim 

egy másik irányba kalandoztak el, ha átnyergeltem arra, ak-

kor harmadik utat választottak maguknak. Ha oda is követ-

tem őket, még tovább szaladtak, vagy visszaugrottak az első 

munkálatra. Körbe-körbe jártam. A tél közepén-végén jutot-

tam el oda, hogy módszertan váltottam, elengedtem a cikk-

írás erőltetését, elkezdtem írni csak úgy, a magam módján, 

magamnak. Nyersen és meggondolatlanul, sokszor órákon 

át, naponta többször is. Jól esett, sok minden felszínre jött. 

És világossá vált, hogy ez egy jó irány. Sok gondolat, ötlet 

megfogant és korábbiak is tovább érlelődtek, egyszerre csak 

haladni kezdtek a dolgok. Eleinte még rendszertelenül és 

még mindig sokat erőlködve, de azután egyre könnyedeb-

ben bújtak elő belőlem a cikkek. És nem csak cikkek, hanem 

beszédek is születtek. Az elsőt, a Nyáry Pálról szólót, még 

csak úgy magam elé képzelve a hallgatóságot, a későbbie-

ket azonban már „élő” közönségnek adtam elő. 

Mindebben nagy szerepe volt a KÖZépPONT nevű helynek. 

A KÖZépPONT egy adománybolt és közösségi tér a XII. ke-

rületben, amelyet a párom, Zsuzsa és a barátnője, Zsuzsi 

nyitott meg az év folyamán. A hely szellemiségével mélyen 

egyetértek, a hozzá kapcsolódó munkában pedig már évek 

óta részt veszek. Így nem csoda, hogy beszédeket is mond-
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tam egy-egy jeles alkalomra: a hely megnyitásakor, vagy 

Bach Melitta fotókiállítására, vagy éppen nemrégiben a hely 

egyéves születésnapjára. 

Ezek sorába tartozott a június 4-én elhangzott beszéd, 

amely egy kis Trianon megemlékezés alkalmából született 

meg. Egy régi álmom, a nemzeti ünnepeink méltó megülé-

sének első megvalósulása volt ez az esemény. Talán nyolcan 

voltunk rajta összesen és volt pár csokor virág, meg néhány 

gyertya, amik jelképezték az ország felbomlását. Utána pe-

dig beszélgettünk, jó hosszan. Ez az esemény adta a követ-

kező lökést. 

Július végén két sorozat vette kezdetét a KÖZépPONT-ban. 

Az egyik a Bennünk élő XX. századról szóló beszélgető-estek 

sora, ahol ki-ki a saját családi-személyes emlékeiből merítve 

mesélhet az elmúlt évszázadról. A másik egy kísérleti szak-

ban lévő dolog, most éppen Közéleti Piactérnek nevezem, és 

a közéleti tevékenységek és gondolkodások terének szente-

lem. Ezek az alkalmak kis bevezető előadásokkal kezdődtek, 

az ezekre való készülés igen jó munka volt. (A legelső törté-

nelmi bevezető szöveg már olvasható, és hamarosan követi 

a többi is.) 

Azután elérkezett október 23-a. Másodszor is sikerült méltó 

módon megemlékezni egy nemzeti sorsfordulónkról. Hálás 

vagyok Lukách Krisztinának, aki vállalta, hogy mesél a saját 

maga és családja életén keresztül 1956-ról és azt követő 
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évekről, amelyeket édesapja börtönben töltött. Az én szere-

pem itt az előkészítésre és egy bevezető beszédre korláto-

zódott. És szeretném itt is kifejezni a köszönetemet az ün-

nep fényét emelő dekorációért Zsuzsának. 

A látható dolgok mellett, az egész év igen fontos eredmé-

nye az elvégzett belső munka volt. Sikerült elvi szinten kiala-

kítani és megszilárdítani olyanfajta medreket, csapásirányo-

kat, amelyek teret adnak a hosszabb távú munkának. Van-

nak kidolgozottabb és elnagyoltabb részek, de legalább én 

magam már világosabban látom mit, miért és merre. Ezekről 

hamarosan részletesebben is számot adok. Ezek mellett ké-

szülőben van egy kis évkönyv is, az elmúlt év cikkeiből ösz-

szeállítva. Azután készülök egy átfogóbb közéleti előadással 

is, amely várhatóan jövő tavaszra áll össze. Az pedig föltett 

szándékom, hogy a Bennünk élő XX. századról szóló beszél-

gető-körrel újabb és újabb helyekre is eljussak. 

Magamban úgy összegzem a dolgokat, hogy jó évet zártam. 

Bár szinte egyáltalán nem úgy alakult a 2018-as esztendő, 

mint ahogy elképzeltem, mindez azonban fontos tapasztala-

tokhoz segített hozzá, többek között a tervezés korlátait 

illetően. Jobban és könnyedébben írok most mint egy éve, 

jobban és mélyebben értem mit miért csinálok. Egyfajta 

gondolati letisztulás, érzelmi megerősödés, gyakorlati fejlő-

dés jellemezte az elmúlt évet. 
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Végül pedig szeretném megragadni az alkalmat és kifejezni 

a hálámat az összes olvasónak, biztatónak, facebook-

terjesztőnek, az elmúlt hónapokban az Ezüst Sirályra fordí-

tott figyelméért. Köszönet érte! 
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2018. november 21. 

Gyűjtés – 2018 ősz 

Kedves Olvasó! 

November 22-30. között  

pénzgyűjtés zajlik az Ezüst Sirály számára. 

Az ajánlott támogatási összegek: 

500, 1500, vagy 4000 forint. 

Ekkora összegek kézzelfogható támogatást jelentenek és 

fontos biztatást is kifejeznek. 

A beérkező összegek az Ezüst Sirályon látható munka folyta-

tására fordítódnak. Ez jelenti a XX. századi történelmi meg-

rázkódtatások méltó földolgozásának szolgálatát, emellett 

eleven közéleti fórumok megszervezését, valamint 

magasabbrendű szellemi és lelki gondolatok megfogalma-

zását. Mindezek elsősorban cikkek, nyilvános beszélgető-

estek, előadások és ünnepségek formájában öltenek testet. 

A hosszabb távú elképzelések között szerepel egy kisebb 

térségi sajtó lábra állítása, amely az adott térség öntudatát, 

„kultuszát” erősíti, építi, fejleszti. 
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Az összegyűlt pénz irodaszerekre, honlap-üzemeltetési és 

egyéb technikai költségekre fordítódik. Ugyanakkor fontos, 

hogy a kiadások sorában megélhetési költségek is jelen van-

nak. Tehát ételre-italra, utazásra, adóra, adósságra és hason-

lókra is fölhasználódnak. Jelen állapot szerint egy főre vo-

natkozóan (lásd: Mi ez? Ki ez?). És ezek mellett a távlati célok 

megvalósítására költődnek, továbbá önálló szervezeti forma 

kialakítására, a személyi állomány bővítésére, tőke- és tarta-

lékképzésre. 

A pénzügyi támogatás megtehető 

 a MI-TI-ÉN Alapítvány 16200010-00130585 (MagNet 

Bank) számláján (a közleménybe ‘Ezüst Sirály’ írandó) 

 PayPal fiókon keresztül: http://paypal.me/ezustsiraly 

A kis összegű támogatások jelentőségéről több cikk is meg-

jelent már a honlapon: 

 Önszerveződő pénz 

 4000 forint és a polgári mozgástér 

Bővebben lásd még: a Pénzügyi támogatás1 oldalt. 

Hála és köszönet minden támogatásért! 

                                                 
1
 www.ezustsiraly.hu/penzugyi-tamogatas  

http://paypal.me/ezustsiraly/500.00
http://www.ezustsiraly.hu/penzugyi-tamogatas
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2018. december 7. 

Köszönet a támogatásokért! 

November végén egy gyűjtést hirdettem meg az Ezüst Sirá-

lyon látható munka támogatására. Ennek az eredményéről 

következik most számadás. És ezúton is szeretném kifejezni 

a hálámat azok felé, akik részt vettek a dologban. 

Az első számú célkitűzésem az volt, hogy a honlap életében 

először, ezt a lépést egyáltalán megtegyem. Ez már a meg-

hirdetéssel teljesült. Amennyiben a facebook statisztikák 

legalább nagyságrendileg komolyan vehetőek, akkor több 

száz emberhez eljutott a kérés, híre ment a dolognak. Ugya-

nakkor a fő kérdésem a gyűjtéssel kapcsolatban az volt, hogy 

egyáltalán lesz-e foganatja a kérésnek, működik-e az áram-

kör, működésbe lép-e az áramlás pénzügyi téren. Azt jelent-

hetem, hogy megtörtént az áttörés, már a meghirdetés 

másnapján érkezett is pénz. A résztvevők száma és az ösz-

szegszerű végeredmény kapcsán előzetesen nem rögzítet-

tem mire számítok, mire számíthatok. Valamiféle várakozá-

sok, érzések azonban voltak bennem. Utólag, az eredmé-

nyek fényében ezekről azt mondhatom, némileg elnagyoltak 

voltak. A tapasztalatok így ezen a téren egyszerre bizako-

dásra okot adóak és átgondolásra ösztönzőek. 
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A beérkezett utalások száma és az összegek mértéke nem 

haladja meg azt a szintet, amit ha nyilvánosságra hoznék, 

akkor valaki ne ismerhetne magára a számok mögött. Ugya-

nakkor a számadásra vonatkozóan is erős késztetés feszül 

bennem. E kettősséget úgy tudom föloldani, hogy kellően 

elködösítem az eredményt: az utalások száma 1 és 15 között 

volt, az beérkezett összeg pedig meghaladta az 1000 forin-

tot, de nem érte el az 50 ezret. 

Mindent egybevéve az egész gyűjtést sikeresnek tartom. 

Életképesnek, fejlődőképesnek, folytatásra méltónak. Ezen a 

téren is megtörtént az első lépés, az első szárnycsapás. A 

következő gyűjtést tavaszra tervezem. 

De ami a legfontosabb: mindenkinek köszönöm a támoga-

tását. Azoknak is, akik hírét vitték a dolognak és természete-

sen kiváltképp azoknak, akik a pénzükkel is hozzájárultak a 

munkához. Biztatásként, megerősítésként fogom föl ezeket 

a lépéseket, fontos lökést adnak a folytatásához. Még egy-

szer: hála és köszönet érte! 
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2018. december 15. 

Irányok és célok, 2019 

Időről-időre érdemes újra föltenni az alapvető kérdéseket. 

Mi is az az Ezüst Sirály? Milyen munka folyik rajta? Mi a kiin-

dulópontja? Hová tart és merre jár éppen most? Egy évvel 

ezelőtt is megfogalmazódott egy irányzék,1 és talán jövőre is 

születik valamilyen felelet. Most lássuk az idei válaszokat. 

Cselekvő polgár 

Az alapvető irány, ami az egész munkálkodás medrét adja, 

az a közjó szolgálata. Általunk, egyének, polgárok által. Mert 

a mai Magyarországon, a közös életünknek a polgári önte-

vékenység az a síkja, ahol a legnagyobb a személyes moz-

gásterünk. Itt van a legtöbb lehetőségünk és ebből fakadó-

an a legtöbb felelősségünk. Ha az országos pártok hatalmi 

harcait nagypolitikának nevezzük, és a személyes körünkben 

elvégezhető közösségi tevékenységet közéleti munkának 

hívjuk, akkor úgy is megfogalmazhatjuk a célkitűzést: a kö-

zélettel többet, a nagypolitikával kevesebbet foglalkozzunk! 

                                                 
1
 Lásd a Mi ez? Ki ez? [2017] című írást 
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Ez az a kiindulópont, ami az egész munkát összefogja. Min-

den ötlet, javaslat és szempont fölvetése ebbe az irányba 

hat. Minden cikk, előadás vagy beszélgető-kör egy-egy lé-

pés, ami a közéleti munka medrét mélyíti, szélesíti. 

Irányok 

Az elvégezhető közéleti munkák száma szinte végtelen. Az 

Ezüst Sirályon az elmúlt időszakban három szűkebb csapás-

irány körvonalazódott: a közéleti önszerveződés, a hagyo-

mány tere és az eszmék világa. 

A közélet serkentéséhez cselekvő polgárokra van szükség. 

Olyanokra, akik képesek és hajlandóak az őket körbevevő 

szűkebb-tágabb közösség ügyein való munkálatokra. Milyen 

lehetőségeink vannak itt egyénileg? Milyen lehetőségeink a 

kiscsoportos együttműködések területén? Mik azok a jó 

fogások, megoldások amelyek segítik az ilyenfajta tevékeny-

ségeket? Ezek a közéleti önszerveződés alapkérdései. 

A hagyomány tere elsősorban azokat a történelmi esemé-

nyeket öleli föl, amelyek meghatározó erővel bírnak a jelen-

ben. Az egyik fő cél a XX. századi megrázkódtatások földol-

gozása, mivel ezek túlzottan megterhelik a közéleti vitákat. 

Érdemes őket külön kezelni, amennyire csak lehet oldani, 

gyógyítani ezen a téren. És ide tartozik a nemzeti ünnepeink 

méltó megünneplése és a közös múltunk tanulságainak a 

levonása is. 
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Az eszmék világában végzett munka segíthet kiemelkedni a 

napi anyagi létharc és önérvényesítés jármából. A hétköz-

napjainkat uraló materialista és individualista nézőpontok 

mellett, ezért érdemes teret adni olyan kérdéseknek, mint 

hogy miről szól az élet, mi végre is vagyunk a világon? Nem 

reménykedve végső válaszokban, de minden egyes kérdés-

sel közelebb jutva a nemesebb emberi mivoltunkhoz. Mert 

ez is a jó közélet egyik alappillére. 

Munkák és célok 

A legjobban látható munkaterület az írások világa. Rendsze-

resen várhatóak cikkek történelmi és közéleti kérdésekben. 

Lehetnek ezek a nemzeti ünnepekhez kötődőek, szólhatnak 

hazai, vagy Közép-európai témákról, megfogalmazódhatnak 

egyéni közéleti cselekvésre buzdító javaslatok, de kis cso-

portok, asztaltársaságok létrehozására ösztönzőek is. Bizo-

nyosan jelennek meg írások a választásokra vonatkozóan, 

elsősorban az önkormányzatok világára tekintettel. Minden-

képpen cél, hogy egyre több világnézeti, hitbéli, az eszmék 

síkján mozgó kérdés fölvetődjön, előtérbe kerüljön. És ese-

tenként fölmerülhet egy-egy országismereti, vagy pénzügyi 

kérdést taglaló gondolatmenet is. 

A munkálatok másik fő tartománya az előadások és beszél-

getések területe. Ezek állandó színtere a KÖZépPONT névre 

hallgató, Budán, a XII. kerületben található közösségi tér és 
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adománybolt. Ugyanakkor kifejezett cél, hogy ezek a prog-

ramok más helyekre, szerte az országban, városokba, falvak-

ba, sőt, akár a határon túlra is eljussanak. 

Ennek egyik eszköze a Bennünk élő XX. század című beszél-

gető-kör sorozat. Amely során a huszadik század egyes kor-

szakait átbeszélve, számot adhatunk a családi emlékeze-

tünkről, a személyes élményeinkről és rácsodálkozhatunk 

mások életútjára, sorsfordító történelmi pillanataira. Minde-

zek során oldódhatnak azok a félelmek és szorongások, 

azok a görcsök és indulatok, amik ma is velünk élnek a mö-

göttünk hagyott évszázadból. 

A nemzeti ünnepek méltó megünnepelése is a célok sorába 

tartozik. Elsősorban március 15-e, június 4-e, augusztus 20-a 

és október 23-a kapcsán várható ilyen. A KÖZépPONT-ban 

mindig lesz megemlékezés, de ezen túlmenően, más hely-

színeken is fölmerülhet ennek a lehetősége. Akár beszéddel, 

akár beszélgetéssel, akár szervezési-ötletelési segítséggel. 

A tervek szerint a tavasz elejére összeáll egy nagyobb léleg-

zetvételű előadás. A közéleti munka alapvetése körvonala-

zódik benne: mit, miért, hogyan és merre? Cselekvő polgár 

lesz a címe, és azokat a gondolatokat fogja egybe, amelyek 

részben már meg is jelentek. És továbbra is, hónapról-

hónapra lesz Közéleti Piactér, ahol az ilyen jellegű kérdések, 

ötletek átbeszélhetőek, tovább fejleszthetőek. 
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Végül, de nem utolsó sorban, egyelőre még elég ködösen, 

de földereng egy beszélgető-kör lehetősége az eszmék, 

hitek, világnézetek terében. Olyan kör, ahol szabadon és 

kötetlenül beszélgethetünk az élet, a létezés, a világminden-

ség nagy kérdéseiről, hétköznapi nyelven, mindenki számára 

érthetően és követhetően. 

Egy év múlva pedig várható egy számvetés – ahogy az idén 

is – amiből majd kiderül, hogy a fölsorolt elképzelésekből mi 

vált valóra és mi nem. 

Közélet, hagyomány, eszmék – cikkek, előadások, beszélge-

tések. Erre tart az Ezüst Sirály a 2019-es évben. 
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Életrajz – Illés Gergely 

1977-ben születtem, a ferencvárosi József Attila lakótelepen, 

Budapesten. 

Jelenlegi munkák 

2017 tavasza óta 
író, alapító 

Ezüst Sirály 

2012 tavasza óta MI-TI-ÉN Alapítvány 

2011 ősze óta szabadúszó 

Korábbi munkák 

2011. szept. – 2012. febr. 
író, szerkesztő, alapító 

Pesti Bárdok 

2006. szept. – 2011. júl. 
segédszerkesztő, szerkesztő 

Magyar Televízió, Kulturális Főszerkesztőség 

2003. aug. – 2004. aug. programozó 
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1997. szept. – 1999. aug. 
programozó 

True Colours Lab Kft. (TCL) 

1995. okt. – 1997. aug. 
operátor 

Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (BISZ) 

Tanulmányok 

1999 – 2006 

történész 

nappali tagozat, abszolutórium 

ELTE-BTK 

1996 – 2001 

programozó-matematikus 

esti tagozat, befejezetlen 

ELTE-TTK 

1991 – 1995 

Szent László Gimnázium,  

Kőbánya, Budapest 

számítástechnika tagozat 

  

 Lásd még: Mi ez? Ki ez? [2017] 

(Utolsó frissítés: 2019. január 5.) 
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Egyebek 
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Az »Ajánló« rovatról 

A honlapon megjelentek olyan cikkek is, amelyek idézetek 

egy-egy XIX-XX. századi magyar szerző tollából, illetve egy-

egy filmes anyag a XX. századi magyar történelem kapcsán. 

Ezeket ebben az évkönyvben nem tűnik célszerűnek újrakö-

zölni, nem akarván mások tollával ékeskedni. Ugyanakkor 

hasznosnak tűnik fölsorolni őket. Bárki rájuk kereshet a hon-

lapon, ott elolvashatja, megtekintheti őket, szükség esetén 

további hivatkozásokra lelhet a forrásokat illetően. 

Weöres Sándor és Füst Milán egy-egy értekezése szólt a kul-

túra, a művészet, a civilizáció és a műveltség viszonyáról. 

Mindkét írás a ’30-40-es években látott napvilágot. Ugyane-

zekből az évekből való Bibó István két szövege is, az egyik a 

politikai-közösségi hisztériák természetéről szól, a másik 

pedig A szabadságszerető ember tízparancsolata címet viseli. 

1934-ből származik Wass Albert egy Trianont gyászoló, igen 

szép és emelkedett szövegrészlete. Jóval korábban, a szá-

zadfordulón jelent meg Mikszáth Kálmán műve a Két válasz-

tás Magyarországon, ami a korabeli választási kampányok 

menetébe ad igen szatirikus bepillantást. És egy évszázaddal 

későbbről, már az ezredforduló környékről való Hankiss 
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Elemér írása, amely az elmúlt fél évezred tükrében elemzi a 

jelen helyzetünket, címe: Proletár reneszánsz. 

A három film, ami az ajánlók sorába került, mindegyike az 

’50-60-es évekből való. Az egyik valójában nem is film, csu-

pán filmhíradós nyersanyagok összefűzése. 1956. október 

23-ának a fővárosi eseményeit rögzítő felvételeit tették 

egymás után a filmecske szerkesztői. Az összeállítás 2012-

ben jelen meg a Filmintézet munkatársainak jóvoltából. A 

második film 1963-ban jelent meg. A szocializmus első évti-

zedéről szólt, beleértve az ’56-os eseményeket is. Elég külö-

nös időszakban látott napvilágot, a Kádár-rendszer amnesz-

tiát hirdetett, talán ennek a légkörnek a terméke ez a film is. 

Mai szemmel is érdekes, hogy a rendező, Herskó János, a 

maga szűk mozgásterét hogyan használta ki, mit mondatott 

ki a film szereplőivel és mi az amire csak utalt. A film címe: 

Párbeszéd. 1969-ben pedig a Tanácsköztársaság félévszáza-

dos évfordulójára készült az Agitátorok című alkotás. A fil-

met betiltották, csak évtizedekkel később juthatott el széle-

sebb közönség elé. Az 1919-es eseményeket meséli el hite-

les források alapján, a hatalmat magukhoz ragadó fiatal ér-

telmiségiek vitáit, őrlődéseit és sokszor igen kegyetlen dön-

téseit előtérbe állítva. A film rendezője Magyar Dezső volt, a 

főbb szerepekben pedig Bódy Gábort, Dobai Pétert, Kozák 

Andrást, Oszter Sándort, Cserhalmi Györgyöt vagy éppen 

Földes László „Hobo”-t láthatjuk viszont.  
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Eseménynaptár 

Események a KÖZépPONT-ban. 

Esemény Nap  

Emlékezés Trianonra jún. 4.  

Közéleti lehetőségek júl. 17.  

Bennünk élő XX. század júl. 27. Nyitány 

Közéleti lehetőségek aug. 21.  

Bennünk élő XX. század aug. 31. Boldog békeidők 

Közéleti Piactér szept. 18.  

Bennünk élő XX. század szept. 28. 1914-20 / I. 

Közéleti Piactér okt. 18.  

Emlékezés 1956-ra okt. 23.  

Bennünk élő XX. század okt. 28. 1914-20 / II. 

Közéleti Piactér nov. 20.  

Bennünk élő XX. század nov. 30. ’20-30-as évek 

Közéleti Piactér dec. 18.  

Bennünk élő XX. század dec. 28. ünnepeink 
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A cikkek időrendje 

Cikk címe Megjelenés 

Egy asztal ereje 2017. okt. 10. 

Egyének világa 2017. okt. 12. 

Európa közepén 2017. okt. 17. 

Nehéz teher 2017. okt. 23. 

Önszerveződő pénz 2017. nov. 2. 

Van mozgástér 2017. dec. 9. 

Ki volt Nyáry Pál? 2018. márc. 15. 

Útmutató a szavazáshoz 2018. márc. 28. 

Választási lehetőség 2018. ápr. 17. 

4000 forint és a polgári mozgástér 2018. máj. 16. 

Trianon 2018. jún. 4. 

Romboló ösztön 2018. okt. 10. 

Politika vagy közélet? 2018. okt. 17. 

1956 2018. okt. 23. 

Részekből álló ország 2018. okt. 30. 

Bennünk élő XX. század – 1. rész 2018. nov. 6. 

Polgárrá válás 2018. nov. 13. 

Gyűjtés – 2018 ősz 2018. nov. 21. 

Zakatoló csönd 2018. nov. 27. 
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Számvetés, 2018 2018. dec. 4. 

Köszönet a támogatásokért! 2018. dec. 7. 

Bennünk élő XX. század – 2. rész 2018. dec. 9. 

Irányok és célok, 2019 2018. dec. 15. 

Bennünk élő XX. század – 3. rész 2019. január 
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Kapcsolat 

 www.ezustsiraly.hu  

 siraly@ezustsiraly.hu  

 www.facebook.com/ezustsiraly   

Az évkönyvben, vagy a honlapon megjelent írásokkal kap-

csolatos visszajelzések nagyban segítik a munkát. 

 Segít a megerősítés és a bíztatás is. 

 Nagy segítséget jelentenek a javító szándékú bírálatok. 

 A fölmerülő kérdések megvilágíthatják az egyes gondo-

latmenetek még nem kellően világos részeit. 

 Az ötletek és a kérések alapanyagot adhatnak a további 

munkához. 

 A kisösszegű pénzbeli támogatások egyszerre jelentenek 

kézzelfogható segítséget és közvetítenek nyomatéko-

sabb biztatást is. (Lásd a Gyűjtés – 2018 ősz című cikket.) 

 Ha pedig valaki az olvasottak szellemében szeretne be-

szélgetni, arra is van lehetőség.  

http://www.ezustsiraly.hu/
mailto:siraly@ezustsiraly.hu
http://www.facebook.com/ezustsiraly
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