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Bevezeteskent, "minden ki.ilon ertesftes helyett",
harem megelt, szemelyes pelda, harem tOrtenet.

Valamikor a hatvanas evek elso feleben Magyaror-
slag keleti szelen, Csonka-Bihar egyik kis falujaban
egy nyolc-tfzeves kislany a hatarban setalgatva es nyil-
van sokadszor szemIelve a IMhatart, a tavolban keklo
hegyek fele pillantva, a csillapfthatatlan gyermeki kf-
vancsisag szomjas erdeklodesevel kerdezte nagyapjat:
milyen hegyek azok ott, nagyapa? Az oreg paraszt
htimmogott, krakogott, igyekezett hallatlanna tenni a
kerdest,de perszetudta0 j61,hogyaz unokakfaggat6-
zasat nem lehet ennyivelleszerelni. Vegre nagy nehe-
zen, kenyszeredetten, ezerszaz ev os-azsiai 6vatossa-
gaval odavetette: nem a mi foldtinkon nonek, annyi
bizonyos. Ennel tObbeterdemben a kislany nem tudott
kihuzni a nagyapab61, pedig pr6balkozott nehany-
szor.. .

Valamikor a hetvenes evek kozepen egy utols6 eves
egyetemista bolcseszkaron kotelezo tanftasi gyakorlatat
vegezte a videki nagyvaros egyik elit egyetemi gyakor-
16 iskolajaban, orvosok, tigyvedek, professzorok, part-
funkcionariusok kiemelt kadergyermekei koreben, a
hetedik osztalyban, magyar irodalomb61.PetOfit,a kol-
to magyarorszagi vandorlasait kellett tanftani, az elore
megszabott, kiadand6 hall feladat az volt: a ne~u16k
jelOlj.ekmeg, kovessek vegig PetOfi Sander hazai k6-
borlasainak helyszfneit, hol, merre jart a legzseniali-
sabb magyar huszoneves. "Akkor...le kell rajzolni,
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amerre jart?" Igen. "Akkor.. .1ehetNagy-Magyarorszag
terkepet rajzolni?" Igen. Az az egetvero, harsany, spon-
tan hurrazas ma is - eletem utolso perceig - itt van a
ftilemben.

Valamikor a most tovatiint irtozat-evszazad legve-
gen, kozvetlentil a Ceausescu-rezsim bukasa titan vo-
naton utaztunk ujra - mert most mar lehetett - Erdely-
be. Nemcsak a forradalomnak hazudott titkosszolgalati
puccson voltunk mar till, de tudvan tudtuk azt is, hogy
nemsokara szabad valasztasok lesznek Magyarorsza-
gall. Az emlekezetes szazezres marosvasarhelyi kony-
ves-gyertyas tlintetes titan es nem sokkal a veres ma-
gyarellenes pogrom elott jartunk. A kozepkoru kolozs-
vari hazasparralperszehogyaz eppenaktualisKarpat-
medencei helyzetrol beszelgetttink, mind jobban bele-
melegedve. A ferfi keseriien a roman mentalitas meg-
vaItoztathatatlansagarol, e sorok iroja biztatolag az
ariyaorszag ekkor mar nehany eve latszo, mindinkabb
megizmosodni tuna akaratarol, erejerol beszelt. "Min-
degy, mam, ugyse lesznek itt ujra a magyarok", mond-
ta a ferfi. Felesege, aki addig jobbara csendben tildo-
gelt, varatlanul, atttizesedve felkialtott: "de hat nem
latod, hogy fellabbal mar itt is vannak?"

Eddig a harom tOrtenet.Es ne gondoljon senki arra,
hogy holmi tOretlen ivet, diadalmas emelkedest kivan-
tarn volna illusztraIni a harom idoponttal es a sorrend-
del, a hatvanas evek elejetol 1990 elejeig. A menyasz-
szony nem ilyen szep, sot, egyaltalan nem is szep. Vi-
harvert erosen, arean a korai oregedes riaszto nyomai-
val, mozgasa nehezkes, szeme riadt, mozdulatai teto-
yak, alakja a valamikori sudar, btiszke egyenesseg torz,
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szomoru maradvanya. Ami megmaradt a Hungaria
nevu hOlgy nehai fenyessegebol, azon is meglatszik,
bogy erthetetlentil tul koran, szepsege ragyogasanak
szinte a teljeben indult rohamos romlasnak. Egy pre-
montrei szerzetes, a legujabb kori magyar naplo-
irodalom maig ismeretlen, ragyog6 tehetsege, bizonyos
Zimandi PillSjegyezte fel ama nevezetes 1956-os esz-
tendo, az evszazad legnagyobb magyar esemenye eve-
nek juniusaban: "Junius 4. HetfO.Trianon evforduloja.
De ki gondol ma mar Trianonra? Amikor talan meg
ennel is nagyobb bajban til a nemzet. Senki gem beszel
ma mar Trianonrol. Az ezereves hatarokro1. Az ige-
nyek lecsokkentek. Mindenki boldog leone, ha a tria-
noni hatarokon bellil ugyan, de ismet fUggetlenes ma-
gyar lenne itt a vilag, demokratikus berendezessel, ha
nem volnank Wbbe orosz gyarmat es kommunista al-
lam."

Igen. Az igenyek lecsokkentek. Pedig 1938, a Fel-
videk es Karpatalja mamoros visszaterese eta csak 18,
Erdely visszaterese eta 16, a Delvidek visszacsatolasa
6ta mindossze masfel evtized, 15 esztendo telt el. Tor-
tenelmi leptekkel merve meg csak nem is tiled, de csu-
pan szazad- vagy ezredmasodpercek... Es hiaba igaz,
bogy a Rakosi-remuralom es az orosz kommunista
gyarmati ftigges idejen val6ban talan meg a trianonimU
is nagyobb bajban tilt a nemzet: tOrtenelmi teny, bogy
az alig negy h6nap mulva bekt>vetkezodics6seges for-
radalom es szabadsagharc napjaiban soha, sehol, sem-
mikor egyetlen halovany celzas, egyetlen szo gem esik
Trianonrol, visszacsatohisrol, tertileti kerdesekr61. A
szabadsag mindent-kimondo, mindent.feloldo.
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felszabadft6 hizaban, szedfto csoda-sodrasaban sem. Es
csupan az 1991-ben kirobbant, a masodik vilaghaboni
utani legelso eur6pai habonit jelento delszlav oldokles
letrejotteben sulyosan bunos szerb fr6, az 1956-ban het
napot Budapesten tOltoDobrica Cosi6 romlott es bete-
ges fantaziajaban tOrtent meg, hogy holmi delvideki
tertilet-visszaszerzest emlegettek volna a forradalma-
rok...

A hatvanas evek elejenek csonka-bihari nagyapja
mar keszen kapott valamit, kfvancsiskod6 unokajat
kezelendo. Hiszen mindaz, ami alig egy-ket evvel a
masodik vilaghaboru befejezodese, az orosz birodalmi
berendezkedes es kommunista terh6dftas legelso,
drasztikus tapasztalatai kozepette tOrtent az akkoriban
alig egy-ket esztendostOrtenesekkel- Horthyval, ke-
reszteny-nemzeti eszmekorrel, vallasi szokasokkal,
1100 eves vilagkeppel, fieri mentalitassal - mintegy
varazstitesre, dobbenetesen rovid ido alatt eltunt, kiszo-
rult, tovaroppent a koztudatb61,j6forman ugy, mintha
sohasem letezett volna. Mert akkora volt a valtas, a
szornyii terror okozta ossznemzeti felelem - hogy Hem
tOrtenhetett mas. Az onvedelem mindenekfOlOtt.Az
amnezia, a teljes tudat- es emlekezetvesztes ilyen va-
rattan, kollektfv jellegu betOresetegy nepkozosseg ele-
teben azonban csak reszlegesen lehet az 6riasi terrorral
es a nyomaban fellepo termeszetes emberi rettegessel
magyarazni. A feJelem ugyan va16banroppant nagy ur
- alig tizenegy ev mulva a szornyii bunokkel terhelt
tOrpe kisebbseget leszamftva azonban mar senki sem
felt Magyarorszagon, tObbezer orosz katona nyomorult
halala bizonyftja. Aki egy szal geppisztollyal vagy
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egyetlen tiveg benzines palackkal all ki G6li<itellen,
annak mar a vilagon semmit sem jelentene kimondani
a szabadsag megrablasaval egyenertekii fajdalom indu-
lataval: tolvajok, eleg volt, adjatok vissza, ami a mi-
enk, ott a mi testvereink elnek, Utatt az igazsag 6raja.
Nem elegseges magyanizat,bogy keves volt az ido,
mas volt a helyzet, ilyesmiket hangoztatni akkor, ott
nem lett volna "politikus", "taktikus". A vilag legero-
sebb hadsereget tizeneves gyerekekkel megvemi ratan
"taktikus", kiszamftottan "politikus" lepesnek szamft?

A forradalmat kaveto, kazel harom es fel evtizedes
Kactar-korszak mindeD ellenkezo hfreszteles dacara a
vilagon semmi mast nem tett, csak elmelyftett es kitel-
jesftett egy addigra mar reges-reg megindult es elterje-
doben levo, gyorsan mindent es mindenkit beha16z6
tudati folyamatot. Emlekszem, a hatvanas es a hetvenes
evekben, amikor a Magyar Televfzi6 Hfrad6jaban az
idojaras-elorejelzes alkalmab6l Magyarorszag terkepe
kertilt a kepemyore, anyam idorol-idore megjegyezte:
nem szegyellik ezt a csonka orszagot mutogatni. Szep
nyugodtan, indulatmentesen, tenyszerii megallapftas
gyanant mondta mindig. Otthon, csalactikarben. Ezzel
helyre is tette magaban az egeszet. Es mi sem akada-
lyozta meg abban, bogy midon a delvideki rokonoksag
kertilt sz6ba, ha jelen voltak, ha nem, kavetkezetesen,
mindeD alkalommal Noviszactot mondjon, Ujvideket
meg veletlentil sem. Zimandi PillS, akit mar emleget-
ttink, ez a ragyog6 fraskeszsegii, nagyszerii elIDe es
becstiletes magyar ember nem 1966-ban vagy 1976-ban
vagy plane meg kesobb, hanem 1956 nyaran fr fgy egy
Csonka-Bacskaban, Bacsalmason atelt talalkozasr6l:
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"julius 14, szombat... JugoszHiviab61itt van a s6gorom
edesanyja." Igen, Jugoszlaviab61. Kilenc evvel a Pa-
rizsban alMrt bekeszerzodes titan fel sem mertilhet,
bogy nem Jugoszlavia lehet. Es dehogy, dehogy Bacs-
ka vagy Delvidek, esetleg akar, iisse ko, netan Vajda-
sag. Nem. "Jugoszlavia." Mert az - az. Meg neki is.
Mar ekkor is.

Cso6ri Sander azt frta az elszakftott tertiletek prob-
lematikajaval tObb szempontb61parhuzamba aIlithat6,
a tudatb61 ugyanfgy kiesett doni magyar tragedia kap-
csan, bogy azokat a haborUs tOrteneteket is lelakatolt
8zajak oriztek, ellentetben peldaul az else vilaghaborus
elmenyekkel. Es ilyesmit csak egy tudat nelktili neppel
lehet elkovetni! Amelynel a mar emlegetett amnezia
oly mervu, bogy az egyen, a csaladok sorsat a legsulyo-
sabban befolyasol6, idoben meglehetosen friss tortene-
sekrol, ugy tunik, egyszeriien semmi sem marad meg a
tudatban. Csak a melytudatban. Ott lenn, a melysege-
sell mely kutban. Oda leszorftva, lebilincselve. Az el-
fojtas osszes sulyos lelektani torzulas-
kovetkezmenyevel egytitt. Dram, Istenem, hat mi tOr-
tent veliink, pillanthatunk korbe ketsegbeesetten.

Es mindig ilyenkor feledkeziink meg egyetlen, don-
to fontossagu tenyezorol. Szerb Antal fgy fogalmazta
meg: "A magyar megdobbento tOrtenetenek szamtalan
halalkanyarjaban hanyszor eft mar arra a pontra, ahol
minden racionalisabb nep behunyta volna a szemet es
lezuhant volna! Zrfnyi, ha Nyugaton sztiletik, osszeszo-
rftott fogakkal, hallgatva esik el: Madach keserii lesz,
mint Schopenhauer. De mert itt sztilettek, magyar
szogben lehu1l6napsugarak alatt, ketsegbeesesiikbol az
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es megis remenyen tuli remenykedese nett ki. Mert itt
nem a nici6 szamft. Raci6 szerint mar reg elpusztul-
tunk volna. Akik Magyarorszagon logikusan gondol-
koztak, mindig ketsegbeestek. ltt a remeny a remenyte-
lensegben van. Abban, hogy a vegso 6rakon at, amikor
a nemzet sorsan orkodo riadtan takarja el a szemet,
amint az orveny fele kozeledtink - hirtelen titkos ero-
tartalekok nyflnak fel a lelekben. Erotartalekok, ame-
lyek tIll vannak minden esszel, akarattal elerheto dolog
hataran, erok, amelyek kegyelemszeriien jonnek, ami-
kor mar mindenrol le kell mondanunk. Mint a halalos
veszedelemben levonek egyszerre megszazszoroz6dik
a lelekjelenlete, es sohasem sejtett era szall a karjaba, a
szemebe, egesz elete, elmult es jovendo esztendei mind
kapaszkod6 kezebe tolulnak: ugy Wmek fel olykor a
nemzet eleteben a titokzatos erok, amelyeket felhal-
moztak a szazadok. Mint amikor a gorog haj6snak a
vihar szomyii tetOfokan,gyilkos hullamok fOlott,meg-
jelent az arbor orman fenyben a Feher lstenno,
Leukothea.

Mindez meroben, majdhogynem garazda m6dra
termeszetesen melysegesen irracionalis, j61 tudom.
Feher lstennovel, aki meg megjelenhet, lehet ihletetten
peldal6zni, ettol meg a kihal6 elszakftott magyar fal-
vakban, mondjuk itt a kozelben Egyhazaskeren -
"Verbican" - , a szeremsegi Maradekon, Del-Banatban
vagy eppen Erdelyben a Mezoseg tovatuno valaha-
magyar volt kozsegeiben a helyzet jottanyival sem lesz
kedvezobb, nem sztiletik Wbbmagyar csecsemo Felso-
hegyen es a SzekelyfOldon,Beregszaszban vagy Lo-
soncon. Csakhogy magyarazza meg nekem valaki,
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bogy 1975-bena szegedi,egy SagvariEndrenevusen-
kihazir61 elnevezett egyetemi gyakor16altalanos iskola
hetedikes tanu16it Detailvajon sztileik, korabbi tanul-
manyaik - vagy mifele "titokzatos er6k" kesztethettek
arra az orokre emlekezetes oromujjongasra egy legali-
san megrajzolhat6 terkep kapcsan? Tizenket-
tizenharom evesen az ember meg olyannyira romlatlan,
bogy nemcsak hazudni - meg a nelktilozhetetlen elet-
technikai minimumhoz sztikseges m6don kepmutatni,
szfnlelni sem tud igazan. Es ha 1990 legelejen, ott az
Erdely fele tart6 vonat ftilkejeben tudtuk volna, bogy a
kovetkez6 tfz-tizenket esztend6ben a magukat nemze-
tinek nevez6 partok es kormanyok mi mindent is ko-
vetnek majd el - bizonyara nem nyugtazzuk elegedett,
befele somolyg6, bizserget6 j6 erzessel a kolozsvan
hazaspar holgytagjanak spontan kifakadasat. Hiszen
ezeket a gondolatokat, ezeket az erzelmeket, kimondott
vagy csak ereztetett kifakadasokat csak eppen azok
nem hallottak meg - vagy tObbmint sajatsagos m6don
"felrehallottak" -, akiknek a legeslegjobban kellett,
illett volna meghallaniuk... Ne csodalkozzunk hat
azon, bogy egy magat nemzetinek tart6 hetilapban
2002. augusztus 16-an a gyakran "mertekad6nak" ne-
vezett, alHt61agnemzeti es kereszteny es konzervatfv
es jobboldali es ugy altalaban roppant j6fiunak tartott-
nevezett ertelmiseg sajnos, nagyon is tipizaltnak tun6
velemenye fgy jelenik meg: "A magyarsag tObbsege
szamara a hatarvaltoztatas nem perspektfva. Nemcsak
alert, mert ez a nernzetkozi politikai viszonyokat te-
kintve kivihetetlen, hanem mert az emberek tObbsege
olyan felfordulast, amelyben a hatarrevfzi6 lehetseges
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volna, egeszseges erzekkel nem is kfvan Eur6paban, es
azert is, mert a tObbsegetudja, hogy egy hatarvaltozta-
tas az etnikai viszonyok kevertsege folytan - att61ftig-
getlentil, hogy ezt reszben szandekosan ideztek elo -
immar lehetetlen.

Oszinten bevallom: engem az ilyen es hasonl6 ve-
lekedesek szazszor inkabb elkeserftenek, es illetlen
szavakra kesztetnek, mint barmilyen szerb, roman,
szlovak vagy ukran megnyilatkozas. "Mert legkutyabb,
ha a testver katOz le" - frta Arpad dmii nagy verseben
lllyes Gyula. Viszont eppen ilyenkor jelenik meg a
Feher Istenno. Nem is akarhogyan es nem is akarki
kepeben. Varatlanul es fensegesen. Akirol most ravid
ideig sz6 lesz, annak idejen az elso szabad magyar
kormany, az Antall-kabinet honvedelmi minisztere
volt, eredeti foglalkozasara nezve tOrtenesz, melleke-
sell ragyog6 sz6nok, valaha, az oskadben, az MDF-es
hoskorszakban balvanyaink, alapft6 vezetoink egyike.
Aki azutan alig nehany evvel kesobb, az 1943-as, tOr-
tenelmi nevezetessegii szarsz6i konferencia felszaz
eves evfordul6jara ugyancsak Szarsz6n megrendezett
es ugyancsak tOrtenelmijelentosegii talalkoz6r61 1993
augusztusaban szabalyszeriien es igen csUfosan meg-
szakatt, s bizony akkortajt vele kapcsolatban is els6-
hajthattuk, amit meg tObbekrol: Dram, en nem ilyen
lovat akartam... Am az idei ev elso feleben ez az em-
ber valami olyasmit tett le a magyar szellem asztalara,
amirol a Magyarok Hazaban tartott kanyvbemutat6n a
nemzeti ertelmiseg legjobbjai csak az egyantetii csoda-
lat es a megrendtilt elismeres hangjan tudtak sz6lni.
(Holott korabban tObben kaztiltik a szerzo igencsak
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elszant bfral6i koze tartoztak.) Akadt, aki ugy fogalma-
zott - es igaza volt: talan nem is tudjuk meg, mekkora
tett, miesoda gigaszi lepes volt Ftir Lajos Magyar sors
a Karpat-medeneeben dmii konyvenek megjelenese a
magyar vilagban. Amely kOtet latsz6lag "esak" nepe-
sedestink evszazadait vizsgalja 896 es 2000 kozott, am
az utols6 fejezetben felelmetes erejii es igazsagu va-
laszt ad az iment idezett, ezuttal inkabb nem kommen-
taland6, oriental6 jenegii velemenyeknek: "Ne kodoslt-
stink! Beszeljtink nyfltan, ha ken, nyersen. Senki ne
higgye, senki ne gondolja,bogy a vilagon barmelyik
kisebbseg - kisebbseg akarna maradni. Meg azok sem,
akiknek nines anyanemzetiik (pI. a baszkok). Mennyi-
vel inkabb fgy van ez azok eseteben, akiknek van
anyanemzetiik, s akik mar a puszta letiikert, fonnmara-
dasukert kUzdenek. Miert gondoljak derek
szomszectaink, bogy ha a szlovakoknak, ruszinoknak,
romanoknak, delszlavoknak annak idejen nem volt j6 a
kisebbsegi sors minalunk, akkor a magyaroknak miert,
mitollenne j6 ugyanaz a sors most onaluk? ...A kiala-
kult tragikus helyzet, nyolc evtized mindeD keserve,
tapasztalasa, a kUlhoni es sokszor igen veres eseme-
nyek valamennyi tanulsaga, megmaradasunk parancsa
mind-mind szinte kialtja, koveteli: val6ban egyesfteni
ken a magyarok nemzetet! Mert kUlonben elveszUnk.
Egyesfteni pedig csak egyfelekeppen lehet: gyokeres
hatarm6dosftasokkal! Az ijesztoen hatalmas XX. sza-
zadi vervesztesegek utan meg megmaradt, vergodo es
pusztu162,5 milli6 kisebbsegi magyart csakis a hatarok
megvaltoztatasaval lehet eletben tartani, sorsat a nep-
kozosseg sorsaval egyesfteni.. .minden igenyt, mindeD
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relet kielegito, mindenkire nezve igazsagos rendezes
elkepzelhetetlen, nem lehetseges. Teljesen igazsagos
hatarok tehat nem alakfthat6k ki. Csak hat... lehet-e
azt mondani, a mi szamunkra teljesen igazsagtalan
hatarokfenntartasamellettazzal ervelni,bogyugysem
lehet igazsagos hatarokat huzni? ... A felelet igen egy-
szerii: ha nem lehet teljesen igazsagos hatarokat huzni,
az meg egyaltalan nem zarja ki, bogy a mostaninaI ne
lehetne sokkal igazsagosabb, etnikailag igazsagosabb
hatarrendezest vegrehajtani a Karpat-medeneeben...A
kerdes ugy is megfordithat6: ha nem lehet igazsagos
hatarokat huzni, akkor az igazsagtalansag miert kizar6-
tag minket terheljen, csak bennUnketsujtson?"

FUrLajos azonban ennel is tovabb megy: "Pontosan
tudom", teszi hozza realistan, "hogy onszantab61egyet-
len szomszedunk sem mondja: nosza rajta, akkor osz-
tozkodjunk meg igazsagosabban... mindez hihetetlen
erOfeszitesek, mar-mar emberfelettien szfv6s, elszant,
kitart6 kUzdelmekes sulyos aldozatok aran erheto el -
ha kicsikarhat6, ha elerheto. De nines mas valaszta-
sunk. Ha meg akarunkmaradni... Tudom, bogy most
sokan folszisszennek, meg a sorsunk felett agg6d6k is.
Sietve megnyugtatnam oket: eszem agaban sines senki
emberfiat, fOkent nem, ha fajtambeli, arra buzdftani,
bogy fejjel menjen a falnak Nem kell att6l tartani,
bogy kiadnam a parancsot: fegyvert fogj! Tolts! Tilz!
Ha helyzetben lennek, akkor sem. De ha a kUzdelem a
halvany siker remenyevel biztathat(na), megismetlem:
akkor minden eszkoz alkalmazhat6. Megfordftva
ugyanezt: ha mar pusztulnunk kell, miert pusztulm'ink
el birkam6dra? FOltartott kezekkel, magunkat megad-
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va?.. Csak azt frtam es azt mondom ujra" osszegez az
ferfiu, aki e miivevel tahin a legszebben peldazza, bogy
hatvaneves korara mekkora utakat tehet meg egy em-
ber, "a letfontossagu esely kiklizdese tengemyi aldoza-
tot, sok es sokfele erOfeszftestkfvanhat, kenyszerfthet
ki bel6llink. Azzal kellene kezdeni, ami mar most meg-
tehet6: ne engedjlik, ne tiirjlik el, bogy - koztlink es
kortilottlink - a magyargyiilOl6szajtep6k, hiszteriakel-
t6k acta, arra terelgessenek bennlinket, ahova, amerre
eppen terelgetni akamak. Adjuk erteslikre: J6 urak! A
birkakorszak veget ert."

Itt abbahagynam ezeknek a dobbenetes soroknak az
idezeset. Amelyek pontosan ugy hatnak, mint a mely-
tudatba, szinte a tudatkliszob ala leszorftott szomyii
titkok feloldasara, kibeszeIesere kidolgozott terapia
gondosan alkalmazott lepesei. Flir Lajos alighanem
megtette a legfontosabbat: lenyt1lta melybe, es nem a
felmiivelt ittasak hezongesevel, nem a termeketlen
honfibu ejfel utani kesergeseivel, hanem a magasan
kepzett, tapasztalt, kemeny hitii szellemi ember terape-
uta-intellektusaval es konyortelen szakmai becstiletevel
vegrehajtotta a miiveletet. Megtetette Hungaria asz-
szonnyal az else lepest abba az iranyba,bogy kezdje
vegre kicsit rendbe szedni magat, rancba szedni
loboncait, fOlmutatni hajdani bliszke szepseget. A ma-
gyarok orok Istene aIdja meg ezert Flir Lajost. Mi pe-
dig, meglehet, talan meg most gem tudjuk, bogy az
1947-es, Magyarorszag politikai hataraira maig erve-
Dyesparizsi bekeszerzedes, Trianon masodik, igazi es
mai szentesftese 6ta alighanem a legfontosabb intellek-
tualis lepesek egyike tetetett meg vele es altala.

39



STRATEGIAI FDzETEK - 3.

Az 1871-es porosz-francia habonl titan egy francia
politikus, bizonyos Gambetta fogalmazta meg az alabbi
mondatot: "mindig gondolni ra, sohasem beszelni r6-
la." Kiilpolitikusaink koziil az elmult tizenket evben
ugyan mennyi - ketto? harom? - ha ismerte ezt a mon-
datot. Aki meg megpr6balta volna alkalmazni is - nos
azokr6l, mint Konyves KaIman boszorkanyair6l, sz6 se
essek. Mivelhogy nincsenek. Nem is voltak. Am az
elfojtasok, a melytudatba, a tudattalanba leszoritott
tenyek ellen tudvalevoen a kibeszeles a legjobb, a leg-
inkabb ajanlott orvossag, gy6gyit6 eszkoz. Meg kell
tanulnunk - FUrLajost6l es Freudt6l, szimultan -, ho-
gyan egyeztessUkossze a kettot. Gambetta igazsagat a
nemzet Wrtenelme legnagyobb igazsagtalansaganak
folyamatos kibeszelesevel. VegyUkeszre a magot a h6
alatt. Magyar feladat. Tessek megoldani. Igy ertjUk
meg igazan Marai Sandor nagy miivenek, a Szindbad
hazamegy-nek sorait: Szindbad, a haj6s es uriember
frni kezd, a fOpincerpedig elgondolkodva es szomoru-
an megkerdi tale: "Hol a regi orszag, Szindbad ur?" -
A lelkekben, felelte csendesen a haj6s.
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