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jságban olvastam nemrégiben, hogy a 
Kászonokban egy „kaukázusi eb összeharapdálta 
áldozatát” (a megvadult állat gonosz cselekedetét 
fénykép igazolta). A hír két nyelvi kérdést vet fel: 

1. eb vagy kutya? 2. összeharapdálta vagy pedig összemarta, 
összeharapta, összemarcangolta áldozatát?

Az eb és kutya ugyanazt a háziállatot jelenti, mégsem 
mindegy, mikor melyiket használjuk. A kettő közül az eb a 
régebbi, mégis a mai köznyelvi forma a kutya, az eb a hiva-
talos, választékos nyelv szava lett. Kódexeinkben (15-16. szá-
zad) még csak az eb fordul elő, a kutya az 1500-as években 
jelenik meg nyelvünkben. A magyar közmondásokban és 
szólásokban mindkettő gyakran előfordul, de mindig iga-
zodnunk kell ezekben a kötött formákban a kialakult nyelvi 
szokásokhoz, hagyományokhoz. Például a Székelyföldön is 
gyakran használt Hogy a kutyák egyenek meg szólás helyett 
nem mondhatjuk: Hogy az ebek egyenek meg. De az Ebek 
harmincadjára jut/kerül (= rossz sorsra jut) helyett sem hasz-
nálható a kutyák harmincadjára jut… forma. Más példák: 

köti az ebet a karóhoz, eb ura fakó, ebrúdon kivet; amelyik 
kutya ugat, az nem harap, kutyából nem lesz szalonna. Stb. 
Nyelvtörténeti kutatásokból tudjuk, hogy a régi nyelvben az 
utóbbi szólás ebben a formában élt: nem lesz az ebből szalon-
na. Ez mára már elavult, kiment használatból. Hivatalos nyel-
vi formák például: ebadó, ebrendelet, ebtartó. A köznyelvben 
a kutya az elterjedtebb, igazolják ezt modern egynyelvű szó-
táraink is.

Közismert, hogy mind az eb, mind a kutya összetételi 
előtag gyakran előfordul a régi nyelvben és a nyelvjárások-
ban rosszalló értelemben (ebadta, eb szülte, kutya teremtette 

stb.). A kutatók feltételezik, hogy ez összefügg régi elődeink-
nek azzal a hitével, hogy az ördögöknek is nevezett boszor-
kányok olykor kutya képében gyötrik az embereket. Az eb 
ősi örökség az ugor korból (Krisztus előtti időkről van szó), 
a kutya 1511-től mutatható ki nyelvünkből, állathívogató 
szóból származik, közeli rokonságban van a kucu, kucu és a 
kucó, kucó kutyahívogató szavakkal.

Visszatérve  az említett újsághírre: mivel teljesen élethű 
riportról/tudósításról van szó, jobban illett volna a szövegbe 
a kutya szó, mint az eb, annál is inkább, mert falusi környe-
zetről és falusi emberekről van szó a tudósításban. Az össze-
harapdál formát sem tarthatjuk a legjobb választásnak, mert 
alapszava, a harapdál elveszi a cselekvés hevességét. Legújabb 
kiadású értelmező szótárunk szerint a harapdál: folyamato-
san többször (gyengén) (meg)harap valamit, az összeharap-
dál: több helyen, illetőleg sokáig harap valamit. Lett volna 
miből választani, érzékeltetve a támadás hevességét, lendü-
letét: megmar, összemar, megmarcangol, összemarcangol, 
megharap, összeharap stb.

Eb és kutya
Ú                   helyesen n Komoróczy György

gy időben Rodics Gergő kezdeményezésére 
Tövissi Zsolttal és Bogos Ernővel sorra jártuk 
be a Pogányhavas kistérség településeit, egy 
faluképvédelmi program keretében, ami végül 
is elvezetett a Hargita Megyei Tanács jelenlegi 

faluképvédelmi programjához. Nagyon tanulságosak voltak 
számomra ezek a szombati napok. Azt láttam, eleink is sok-
szor változtattak, újítottak, a sikeres minták továbbgyűrűztek. 
Például amikor a padlásra felengedett, a tetőn át füstlyukakon 
kiengedett füst dránicatetős házai helyett kéményes megoldás-
ra váltottak, alacsonyabbak lettek a tetők dőlésszögei, elkez-
dődtek a csonkán kontyolt tetők – ami a deszkavilágban csak 

felesleges bonyodalom volt –, és elkezdték cseréppel fedni a há-
zakat. Nem véletlen volt ez az áttérés. A gyakori tűzesetek miatt 
a helyi hatóságok egyre inkább kénytelenek voltak intézkedni. 
Így példaul a nagyon korán villamosított, örmény kereskedők 
kőházaival megépült Gyergyószentmiklós alig egy évvel az 
1907-es újra várossá válása után már szigorú szabályzatot hoz: 
a főtéri övezetben szigorúan tilos zsindellyel, deszkával födni a 
házakat, kinnebb pedig megtiltja a szalmatetőket. De nemcsak 
tilt, hanem támogat is: aki kéményt akar rakni, azt nyolcszáz 
darab téglával támogatja. Ingyen. Új formák kerültek akkor a 
településképbe, aztán jött az első világháború, a második, egyre 
újabb formák, felgyorsulva..., aztán csak típusházakat lehetett 
építeni, kockákat, formátlanokat, majd csak emeleteseket, még 
formátlanabbakat... A hagyományosan kialakult jó formai ki-
fejezések nem voltak már alkalmazhatók a széltében, majd 
később magasságában is kétszeresére növekedett házakon. Két-
szeresére növekedve nem lehet őket megcsinálni, s főleg azért 
sem, mert ekkorra radikálisan megváltoztak az építőanyagok. 
Aztán a kilencvenes évektől eljött a „ki mit tud világ”, és ezek a 
próbálkozások lassanként a jól bevált, anyaghoz igazodó formai 
kifejezések megcsúfolásává váltak. Míg korábban, ha újítottak 
is, az nem lógott ki a környezetéből, még ha esetenként egy pi-
cit nagyobb is lett, picit másabb formavilágot vitt a település-
képbe – gondolok itt az ezerkilencszázharmincas, negyvenes 
évek polgárias külsőt felmutató, pallérok által épített házai-
ra –, mára szinte kötelezővé vált nem figyelni a környezetre, 
megtagadni azt, a lehető legszembeötlőbb formákkal terhelve 
tűrőképességét. Formailag pedig igazodni kell, illeszkedéssel 
megengedni a továbbfejlődést, a valóban jót hozó újat. Mert 
legtöbben nem úgy élünk, mint nagyapáink, mást várunk el a 
házaktól. És ahogy annak idején a helyi hatóságok szabályoz-
tak, kétezer-húszra az Európai Unió szigorú energetikai szabá-
lyainak kell megfelelni. Nincs értelme a megüresedett formák 
továbbvitelének, ha nincs funkciójuk, maguktól sorvadnak el. 
És az alkalmazott anyag képes újabb jó formákra, és újabb rész-
letekre. A gerendafelületek nem palankáccsal bárdoltak, a desz-
kákon nem látszik a kézi gyalu nyoma..., de simák, csizsoltak, 

és lehet velük ritmust, fény-árnyék játékot csinálni, át lehet 
hangolni őket a mára. A hagyományos fedélszékek csapolásai, 
lapolásai, horgolásai helyett csavarokat, fémlapokat alkalma-
zunk, torokgerendák és kakasüllők helyett párosfogókat, mert 
így gyorsabb, kényelmesebb – de legtöbb esetben azt a logikát 
visszük tovább, amivel a régi fedelet megépítették. Így a for-
mák kapcsán arra a következtetésre jutottam, hogy ha az itte-
ni ember számára fontos a közösség – és nincs más út –, akkor 
nem költözik ki a faluból szép természeti környezetbe, hanem 
beköltözik falustársai közé. Közösségben élni nem lehet kirívó 
módon... De mégis van valamiféle elégtétel: becsülettel ki lehet 
írni a jó munka elvégzését. A székely kapura ki van írva, ki ál-
líttatta, a mestergerendára fel van írva, ki építette. Akkor még 
ebben a falusi világban, ahová költöztem, nem volt fontos a ter-
vezőt, kivitelezőt felírni, de városon biza fel-felírogatták a terve-
zők, kivitelezők nevét az épületre. Aki nevét adja egy dologhoz, 
büszke rá, és vállalja a következményeket. Azért szeretek olyan 
borokat venni, amelyikre név szerint van ráírva a borász neve, 
aki azt a terméket létrehozta, és nem egy kft. neve, mert így elv-
ben és konkrétan is tudom, kit kell szidni, ha nem olyan a bor, 
mint amit a címke közölt. És ezeket a borfajtákat nem kell Ti-
nódi Lantos Sebestyén udvarbírákra vonatkozó átkaival illetni. 
Ugyanakkor ezek a borok sok esetben nem azzal a filozófiával 
készülnek, mint a klasszikus borok. És mégis hozzák a borvidék 
sajátosságait, dűlőspecifikusak – és érdekesek, jó filozófia van 
mögöttük. 

Formákat kell keresnem az új házhoz, megnövekedett tér-
igényhez, nem bővíthetem radikálisan a ház alapterületét, mert 
bezárom a mögöttem levő ház kilátását a tájra, nem emelhetek 
nagyot a tetőn, mert elveszem a mögöttem levő háztól a fényt, 
energiatakarékos házat kell létrehoznom... Tehát intenzív nö-
vekedést kell kitalálnom az általam választott faanyaghasználat 
keretei között. Az elején említett terepbejárásokon már ötödik-
hatodik tervvázlatomnál tartottam, ezeket a formákat próbál-
tam belelátni a faluképbe, és rajzolgattam a pillanatnyi benyo-
mások alapján újabbakat, félretettem régieket, elővettem még 
régebbieket. Ezekből mutatok párat.

Köllő Miklós műépítész házat épít. A sa-
játját. A házépítés azonban sokkal többet 
jelent számára, mint az élettér kialakítá-
sát. A ház otthont jelent számára, azt  

a helyet, amely együttesen jeleníti meg a 
múltat, a jelent és a jövőt, a hagyományt 

és a korszerűséget. Olyan hely, amely 
megtestesíti kultúránkat. Erről a helyről 
számol be sorozatunkban a műépítész.

MeséleM a házaM 5.

Formai kifejezések.
Márkajegy
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agy érdeklődéssel ültem be az 
elmúlt csütörtökön elhangzott 
tubakvartett-hangversenyre, a 
református templomba. Ko-

rábban sem városunkban, sem máshol nem 
hallgattam egyszerre négy tubát! Mifelénk 
ezeket a „rézhangszereket” nem épp a szép 
hangjuk révén ismerhetjük, gondoljunk a he-
lyi, hivatásos vagy alkalmi együttesek hátsó 
soraiban álló „nagyhangszeresekre” (tisztelet 
övezze azt a néhány kivételes helyi rézfúvós 
együttest, ahol komolyabb képzés is társul az 
együttmuzsikálás mellé).

A Nehéz Fiúk Tubakvartett (The Heavy 
Brass Guys) tagjai a tubacsalád három tagját 
(valójában a teljes hangszercsaládot) hozták 
el Csíkszeredába. Ezek a hangszerek igazán 
kísérőhangszerek, a szimfonikus zenekarok 
basszusszólamait erősítik. Ebből kiindulva, az 
együttes egyik célja az, hogy a hangszert mint 
szólóhangszert is népszerűsítse.

Legmélyebb tagja a tubacsaládnak az ún. 
Esz-tuba, kontra Esz alaphanggal, amely a 
nagyzenekarok basszusszólamának erősítésé-
re a legmegfelelőbb, itt most – bár kevesebbet, 
de – mégis játszott szólót: Robert Schumann 
tollából származó A vidám földműves című 
zongoraminiatűrjében, és a Kodály Zoltán-
műben, a Kállai kettősben kapott főbb sze-
repet a hangszer. Ezen a hangszeren a dán 
származású, de Magyarországon élő Jens 
Christian Clausen játszott, aki, hasonlóan 
az itteni együttesek tubásaihoz, hobbitu-
bás, foglalkozását tekintve pityókatermesz-
tő. A sorban középen állt Török József és 
Kelemen Tamás hangszere, egy-egy F-tuba. 
A zeneegyetemet végzett tubások hangsze-
rei magasabbak, a legelterjedtebb zene-
kari tubák, amelyeknek hangszíne sokkal 
inkább megfelel akár szólisztikus játékra, 
mint legmélyebb társáé, sok műben magukra 
vonták a figyelmet.

A negyedik, és a legtöbbször szólót 
vállaló hangszer pedig Adamik Gábor 
együttesvezető euphóniuma volt; valójában 
egy magasabb, kisebb testű tubaféle, tenortu-
ba, alaphangja egy tiszta kvarttal magasabb az 
előbbiekénél, B hangra hangolva.

A 2007-ben alakult kvartett jól összeszo-
kott kamaraegyüttes, a mély hangszerek meg-

szólaltatási nehézségeik ellenére (leginkább a 
pontos hangindításra, és a nehezebben követ-
hető, „megkomponált” tempóingadozásokra 
gondolok), szépen, egységben szóltak. Néha 
tűnt fel, hogy nem egyszerre fejezték be az 
akkordokat, egyik-másik néha hosszabban 
tartotta a hangokat, de nem volt feltűnő. Ma-
gyarországi és nyugat-európai koncertjeiken 
kívül, környékünkön, 2008-ban, a Rétyi Fú-
vóstáborban léptek fel, majd pedig az elmúlt 
évben Brassóban, Csíkszentsimonban és 
Csíkkarcfalván jártak.

Idén hozzánk is ellátogattak. Székelyföldi 
koncertkörútjukra, és egyben első csíkszere-
dai hangversenyükre, a Liszt Ferenc Emlék-
év apropóján, magyar vonatkozású műveket 
hoztak. November 8. és 14. között hét hely-
színen játszottak, melyek sorban a követke-
zők: Beszterce, Gyergyóremete, Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Marosvásárhely (itt együtt 
a Transylvanian Saxophone Quartettel), Sep-
siszentgyörgy és Kolozsvár.

A koncerteken elhangzott darabok átira-
tok voltak (a klasszikus repertoár nem tartal-
maz négy tubára komponált műveket), a mű-
vek átírását legtöbbször házi hangszerelőjük, 
a dzsesszharsonás Korb Attila végezte.

Itt egy kis kitérőt tennék, a hangszerek 
akusztikai problematikája felé. A tuba vi-
szonylag fiatal hangszer, a romantika korsza-
kában alakult rá ki az igény, az egyre növekvő 
hangerő következtében. Az első ilyen hang-
szer Berlinben készült 1835-ben, jelentős 
harcosa elsősorban Richard Wagner volt.

A tubák tölcsére azért mutat felfelé, hogy 
mély frekvenciájú hangjait terítse, szórja szét 
a térben, vízszintesen; amennyiben előre áll-
na, úgy „elfedné” az alacsonyabb frekvencia 
a magasabbat (lassabban terjed a mély hang, 
mint a magas, viszont erőteljesebb annál), és 
kevésbé érvényesülnének egy zenekarban, te-
gyük fel, a – magasabb – hegedűk. Szemben 
tartva, zavaró is volna, olyan érzésünk lenne, 
hogy „nyom” a hang. Így, hogy felfelé szórja a 
hangot, lehetőség szerint csak arra kell vigyáz-
ni, hogyan verődik az vissza, lefelé. Ilyesmi 
történt azon a helyen, ahol néhány ismerő-
sömmel ültem. Kelemen hangszere valahogy 
úgy állt, hogy a lapos mennyezetről hozzánk 
erős zörej verődött vissza, ami az ő szólamát 

erősen zavarta: végig hallottunk egy erősebb 
vagy gyengébb zizegést, sistergést, olyan mel-
lékrezgéseket, amelyeket normális körülmé-
nyek között nem lehet hallani. Ez észlelhető 
volt már az első akkordoknál: többen is fel-
néztünk a mennyezetre, vajon honnan jön 
a hang. A hangverseny után több ismerőssel 
beszéltem, akik kicsit arrébb ültek, ők nem 
hallottak semmit.

Elsőként Erkel Ferenc Hunyadi Lász-
ló operájának nyitányából vett részletekből 
összeállított művet játszottak. Majd pedig 
a Kájoni-kódexben található legismertebb 
művekből adtak elő ötöt (többek között 
egy Choreát, az egyik legismertebb ma-
gyar táncot, illetve befejezésnek Apor 
Lázár táncát), amelyeket Farkas Ferenc 
fúvósötösre írt művéből dolgoztak át négy 
tubára. Majd következett Bogár István 
(1937–2006) Három magyar népdal című 
kvintettje, amelyet Török József dolgozott 
át az együttesnek.

Negyedik műnek Erkel Ferenc Bánk bán 
operájának Bordalát dolgozták fel, Petur bán 
szerepében a már említett Kelemen Tamás 
lépett fel. Ezt követte Erkel egyik példaképé-
nek, Giuseppe Verdinek A trubadúr operájá-
nak harmadik felvonásából vett Katonakórus. 
Érdekes, robusztus karaktert adott a katonás 
hangvételnek a négy mély hangszer. Ezt a 
hangulatot oldotta Liszt Ferenc zongorára 
komponált Második magyar rapszódiájának 
átirata, szintén Korb Attila tollából. Igen ne-

héz kompozíció, hiszen míg az egy zongorista 
maga oldja meg a szólamok közötti ritmikai 
különbségeket, ingadozást, rubatót, addig 
itt négy embernek kell tökéletesen egymásra 
hangolódnia, hogy azok a bizonyos egyenet-
lenségek egységesen szóljanak. Nem csalód-
hattunk a koncerten sem!

A hangverseny utolsó előtti darabja 
Robert Schumann zongorára komponált 
A vidám földművese következett. Itt érző-
dött igazán Korb jazzjátékos képzettsége: 
az eredeti dallamot igen hangulatosan „vi-
dámította” tovább, át- meg átszőve azt a 
dzsesszre jellemző akkordfűzésekkel. Utol-
sóként pedig a következő év kiemelkedő 
zeneszerzőjére emlékeztek: Kodály Zoltán 
(1881–1967) Kállai kettős című, három 
népdalt feldolgozó művét adták elő. Nem 
volt minden részletében jó választás a da-
rab, a magyar népdal és a kíséret könnyed-
sége eltorzult, nem volt az az ünnepélyes, 
könnyed hangzás, amelyet Kodály művé-
nek adott. Esetleg a második dallam, a du-
danóta felelt meg valamennyire az eredeti 
kíséret karakterének.

Itt nem ért véget a hangverseny, mert 
kétszer is visszatapsolták őket. Először idő-
sebb Lehár Ferenc Szamosparti indulóját 
játszották, majd pedig egy gyönyörű barokk 
kórus-intavolatúrával (hangszeres átiratával), 
az angol William Boyce Alleluia kórusával 
búcsúztak a szeredai közönségtől.

Cs. Szabó András
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a egy társadalom bedilizett és félnótás vezetők 
táncoltatták a népet, még nem jelentette azt, 
hogy az ember magánélete reggeltől estig jajga-
tásból, társadalombírálatból, jövőfürkészésből 

állt. Még fiatal család voltunk, életünk elsősorban egymásról 
szólt – anya és lánya, apa és fia szinte mindig vidám egymásra 
figyeléséről. Gyermekeink felcseperedése, sokoldalú érdek-
lődése, az, hogy jól érezték magukat közösségeikben, hogy 
különösebb erőfeszítés vagy trauma nélkül tanultak, és, hogy, 
ha nem is zökkenőmentesen, azonban beadták derekukat a 
nem túl merev, de mégiscsak kellemetlen iskolai elvárások-
nak, teljesen kitöltötte életünket. Nem voltunk tökéletes 
szülők, és ők sem csodagyerekek. Rendetlenek voltak és hét-
alvók, szívből utálták a pontos időt, imádtak olvasni, de nem 
a házi olvasmányokat, szerettek kirándulni, táncolni, zenét 
hallgatni, barátkozni. Nem volt titkunk előttük, mindent 
megbeszéltünk a világról, amiben éltünk, tudtak házkutatá-
sokról, kitelepedési kérés miatti kényszerű állásváltoztatásról, 
kiszökött szülőkről, nagyszülőknél hagyott gyermekekről 
stb. Mi azért rettegtünk, nehogy valami meggondolatlanság 
miatt belefussanak az államvédők karmaiba, és azért szurkol-
tunk, hogy továbbtanulhassanak, mintha ez útlevél lett volna 
a boldog jövő felé. Ők azt lesték arcunkon, ha bosszúsnak lát-
tak, nehogy mi is elváljunk, mint sok barátjuk szülei, vagy azt 
kérdezték szorongva, ugye mi nem megyünk sehova, mint 
egyre több osztálytársuk családja? Amikor már három nagy-
nénjük és az egyik nagymamájuk is magyar állampolgár lett, 
komolyan megtárgyaltuk velük, hogy mi nem akarunk átte-
lepedni, mert még országunkon belül is naponta megvívunk 
a kihelyezés miatti gyökértelenség következményeivel, nem 

tudnánk még egyszer vállalni ugyanezt ugyanolyan nyelvű 
és kultúrájú „idegenek” között a világ összes Amo szappana, 
Pick szalámija, Omnia kávéja, sertéskaraja kedvéért sem! Ha 
viszont bármikor úgy fogják érezni, hogy jövőjük szempont-
jából, vagy szívügyeik miatt hazát szeretnének változtatni, 
akkor újratárgyaljuk közös hogyan továbbunkat.

Akkor már az iskolában szakosított elméleti osztályokba 
felvételiztek nyolcadik után. Lányunkat irodalmi beállított-
sága és angol nyelvtudása az elsők között juttatta be az akkor 
induló vegyes tannyelvű filológia osztály fél magyar tagoza-
tára, ahol aztán négy éven keresztül, engedékeny reálszakos 
tanárok segítségével rengeteget olvashatott és jegyzetelhetett 
magyarból és angolból, ezekből a tantárgyakból évről évre 
díjazott lett a megyei tantárgyversenyeken, és választania kel-
lett, melyikből megy az országosra, ahonnan díjjal, dicsérettel 
tért haza. Ma az ilyen eredmények nyitott kapukat jelentenek 
rengeteg egyetemi központ filológia karán. Akkor viszont 
csak a kolozsvári huszonöt helyre mérkőzött az ország min-
den magyar irodalmárjelöltje. Akkor a serdülő gyermekek 
kétévenként nehéz, komoly vizsgát kellett tegyenek. Egy szál 
tollal, buletinnel, puska nélkül felvételi kilencedikbe, tizen-
egyedikbe, érettségi, egyetemi felvételi. A hatalmas tananya-

got úgy lehetett elsajátíttatni velük, hogy alig feleltettünk, 
mert eltörölték a szóbeliket, állandóan felmérőket írattunk. 
Kétségbeejtő torzulásokat okozott ez az egyoldalúság a sike-
res felvételizésért. Az 1985-ös év mindkét gyermekünk éle-
tében a pályaválasztás gondterhelt hónapjait hozta. Lányom 
a magyar–angol szakra készült nem nagy lelkesedéssel, mert 
figyelemmel követte az évek során végzett ismerősei kihelye-
zését nagyon távoli megyék falusi általános iskoláiba, meg 
amúgy sem akart tanár lenni, egyenruhát, hajpántot, karszá-
mot ellenőrizni, gyűléseken aszalódni, „brigádtól” retteg-
ni. Fiam a nyolcadik osztályban azt kellett eldöntse, hogy 
szíve szerint válasszon filológiát, vagy haladjon a korral, 
és legyen ő is egy a sok százezer műszaki szakember közül 
szocialista iparunk egyik zászlóvivője, a termelési verse-
nyek hőse. Vagyis MÉRNÖK! Azaz matematika-fizika 
osztályba bejutott kockafej. Oda jutott be, de feje maka-
csul ellenállt, nem kockásodott eléggé, így tizenegyediktől 
magyar mechanikában olvasott sokat továbbra is, forrada-
lom után pedig bölcsészkaron végzett.

De addig még a lányomnak ballagnia kellett. Csíkban 
népünnepély a ballagás. Főleg a legjobb líceum udvarán, ahol 
a domboldalon egy-egy növendéket félfalunyi rokona, isme-
rőse búcsúztatta az egyenruhától. Hozzánk csak édesanyám 
utazott le. A fényképen, ami az iskolaudvaron készült mind 
az öten nagyon vidámak vagyunk. Mindenki ünneplőben, 
kivéve az ünnepeltet, aki ugyanúgy egyenruhájában, kar-
számmal, mint minden iskolanapon, csak kibontott szép 
búzaszőke haja és az akkor kapható szegfűcsokor jelzi, hogy 
kiballagott gyerekkorából.

Ki tudta akkor, hogy hova...?

„Ballag már…”! Hova?
H
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Újraértelmezni 
a közelmúltat

folytatás a 7. oldalról
– Melyek voltak az erdélyi kérdés alapvető problémái?

– Az úgynevezett erdélyi kérdés – Erdély alatt itt most az 
1920-ban Romániának ítélt területeket értem – legalapvetőbb 
problémája 1920-ban és 1940-ben is az volt, hogy miként le-
hetne igazságos, az etnikai/néprajzi elveket szem előtt tartó 
határt megvonni. (A Felvidék esetében ez viszonylag egysze-
rűnek tűnt, a magyar–szlovák határ könnyen meghúzható, 
az etnikailag kevert régió viszonylag kevés volt.) Röviden úgy 
lehet a kérdést összefoglalni, hogy a székely etnikai tömb és a 
kelet-magyarországi (partiumi) magyar tömb között egy ve-
gyes lakosságú terület húzódik. Emiatt, ha a Székelyföld Ma-
gyarországhoz kerül, csak nagy létszámú román átcsatolásával 
történhet meg. Arról nem is beszélve, hogy egy kelet–nyugati 
irányú határváltoztatás számtalan problémát vetett fel. Emiatt 
a kérdés szakértői több határmódosító tervezetet készítettek 
el, amelyeket – attól függően, hogy mekkora román többségű 
területtel képzelték el a Székelyföld visszacsatolását – úgyne-
vezett szűkített, illetve bővített korridoros megoldásnak ne-
veztek. (1940. augusztus végén tulajdonképpen a két tervezet 
variációja valósult meg.) Ha az etnikai elvtől eltekintettek (te-
hát a Székelyföld kérdésével nem foglalkoztak), és a földrajzi 
szempontok domináltak, az ún. „partiumos” határmódosítás 
került szóba, ami azt jelentette, hogy a történelmi Erdély ha-
tárán, vagy attól valamennyivel nyugatabbra húzták meg az 
új államhatárt – nem törődve azzal, hogy így több százezer 
román kerül magyar fennhatóság alá, és a magyarság jó része 
pedig román uralom alatt marad. Ezt a „problémát” egyesek – 
például 1940 augusztusában a román kormány – lakosságcse-
rével „oldotta” volna meg… Megjegyzem, hogy 1946-ban a 
Nagy Ferenc-kormány is egyfajta partiumos határmódosítást 
szorgalmazott Moszkvában, Londonban és Washingtonban. 
A nyugatiak ezt támogatták is, csak Sztálin állt ki az 1939-es 
magyar–román határ visszaállítása mellett…

– Milyen, eddig fel nem tárt forrásokat használt a téma ku-
tatása során?

– Most már viszonylag könnyű dolga van a kérdés magyar 
kutatójának, ugyanis 2002-ben – Sallai Gergelynek és Balogh 
Béninek köszönhetően – megjelent a két bécsi döntés monog-
rafikus szintű feldolgozása. 1989 előtt a kádárista történészek 
ezzel a két eseménnyel érdemben nem foglalkoztak! Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy ne lennének még feltárásra váró kér-
dések. Hogy csak egyet említsek: jó lenne megvizsgálni a ma-
gyar–román határkijelölő bizottság tevékenységét. Ami pedig 
az általam felhasznált forrásokat illeti: mintegy tíz éve egy pesti 
filmrendező barátommal, néhai Nagy Tiborral készítettünk egy 
dokumentumfilmet a „kis magyar világról”, és ekkor több olyan 
városban, faluban is forgattunk, amelyek 1940-ben – lévén ma-
gyar többségűek – joggal számítottak arra, hogy visszakerülnek 
Magyarországhoz. És a csalódásuk is, ennek megfelelően óriási 
volt. Sok esetben ekkor, jórészt emiatt kezdődött el a magyar-
ság számarányának csökkenése, gondoljunk csak Arad, Torda, 
Nagyenyed esetére. A kutatók szerencséjére a Magyar Országos 
Levéltár mellett most már a bukaresti és a vidéki erdélyi levéltá-
rak idevonatkozó iratanyaga is kutatható, emiatt még számtalan 
részletkérdéssel lehet majd gazdagítani eddigi ismereteinket.

– Hogyan értékeli az első, illetve a második bécsi döntés követ-
kezményeit, máig kiható pozitív/negatív hatását?

– Egy dolgot tudomásul kell venni. A két bécsi döntést sem 
a szlovák, sem a román társadalom nem fogadta kitörő lelkese-
déssel – ami részükről érthető is. Számukra ez azzal járt, hogy 
kisebbségi sorba kerültek. A felvidéki és észak-erdélyi magyar-
ság azonban ismét az anyaállamhoz tartozhatott, megint hasz-
nálhatta a közhivatalokban az anyanyelvét, magyarul tanulhat-
tak a gyermekei – a sort hosszan lehetne folytatni. Újra kiépült 
a magyar identitásmegőrző intézményrendszer. Ami a későbbi 
hatásokat illeti, a Felvidék esetében az 1945 utáni magyarül-
dözés, kényszerű „lakosságcsere”, jogfosztottság stb. a pozitívu-
mokat elhalványította. Sokan máig azt hiszik, hogy csak azért 
kellett szenvedniük, mert „Budapest hozzájárult Csehszlovákia 
szétveréséhez” – valójában ez nagy tévedés… Erdély esetében 
azonban kijelenthetjük: ha nincs a „kis magyar világ”, 1945-ben 
nem épül ki a teljes magyar iskolahálózat, nincs Bolyai egyetem,  
és az észak-erdélyi magyarság sem erősödik meg identitásában 
annyira, hogy viszonylag kevés asszimilációs veszteséggel vészel-
je át az elkövetkező hatvan évet. 

– Melyek a román történetírás legnagyobb csúsztatásai a má-
sodik bécsi döntés kapcsán?

– Alapvetően az a legnagyobb hiba, hogy a román törté-
netírás máig nem hajlandó elismerni, hogy 1940. augusztus 
végén Bukarest kért Hitlertől döntőbíráskodást, arra szá-
mítva, hogy az számára kedvező végkifejletet eredményez 
– hiszen tudták, hogy a Führer az utolsó pillanatig ellenezte 
a Székelyföld Magyarországhoz csatolását, és nem a magyar! 
Erre egyértelmű bizonyítékok találhatók a bukaresti állami 
levéltárban, ezeknek egy részét Balogh Béni publikálta is… 
Továbbra is „bécsi diktátumról” beszélnek, miközben ez egy 
diplomáciai döntőbíráskodás volt: két ország fölkér egy har-
madik, ill. negyedik felet, hogy döntsön a vitás kérdésükben, 
és a döntésnek mindketten előzetesen alávetik magukat. 
Ilyen jellegű „döntésre” 1945 után is számos példa akad… 
Ami pedig az észak-erdélyi románok sorsát illeti, máig az a 
mítosz él a szakmai és a szélesebb román közvéleményben, 
hogy a négy év alatt ezrével mészárolták le a románokat, 
százezreket üldöztek el, a szenvedéseik apokaliptikusak 
voltak stb. stb. Elég, ha csak emlékeztetem az olvasókat egy 
1986-ban kiadott ceausiszta fércműre, a Teroarea horthysto-
fascistă în Nord-vestul României-re… Az észak-erdélyi ro-
mánság helyzetének román részről történő reális feltárására 
szerintem még várnunk kell.

– Előadásában számos, már-már „szentírásnak” tartott, sű-
rűn idézett kijelentést felülvizsgált, s itt többek között Kós Károly 
Kiáltó szavára gondolok...

– Előadásomban azért említettem meg Kós Károly elhíre-
sült Kiáltó szó című röpiratát, mert abban a neves író-építész-
politikus burkoltan ugyan, de azzal vádolja azt a több mint 200 
ezer magyart, aki eltávozott a szülőföldjéről, hogy cserbenhagy-

ta az otthon maradókat. Ez nagyon igaztalan vád, ugyanis a me-
nekültek döntő része nem önként távozott, hanem kiutasítot-
ták a román hatóságok! Előadásomban megemlítettem, hogy 
az „utódállamok” – Csehszlovákia, Románia és a délszláv állam 
– magyarságpolitikájának egyik közös motívuma az volt, hogy 
1919–20-ban lehetőleg minél több magyart utasítsanak ki a 
megkaparintott területről, hogy ezzel is a javukra változtassák 
meg az etnikai arányokat.

– Gömbös Gyulát Hitler szálláscsinálójának tartják. Ön ezt a 
megítélést is próbálta árnyalni... 

– Valóban, 1989 előtt a kádárista, és napjainkban még 
néhány posztkádárista történész is azt hangoztatta/hangoz-
tatja, hogy Gömbös totalitárius diktatúrát akart létrehoz-
ni – úgy írtak róla, mintha egy „hazai Hitler” lett volna. A 
valóság egészen más. Szerencsére az utóbbi időben megje-
lent több olyan tanulmány, amely objektívebben ábrázolja a 
Gömbös-érát, a volt vezérkari százados négyéves kormány-
zását. Gömbös reálpolitikus volt, fölismerte azt, hogy a ma-
gyar társadalom komoly reformra szorul – támogatta egy 
radikális földreform tervét! –, és azt is el kell mondani, hogy 
az sem igaz, amit vele kapcsolatban korábban hangoztattak: 
nem támogatta az „integrális revízió” tervét, vagyis a Szent 
István-i Magyarország visszaállítását. Ehelyett egy sajátos re-
víziós tervet dolgoztatott ki, amely részben etnikai, részben 

gazdasági megfontolásokat tartalmazott. Ezt a tervezetet az 
elmúlt időkben publikálták. Egyébiránt ő nem Hitler, ha-
nem Mussolini politikájával szimpatizált…

– Nagymagyarországról beszélt, és a közelmúltig a Nagy Ma-
gyarország című lap főszerkesztője volt, amely kiemelt céljának 
tartotta a marxista történetírás ma is érzékelhető negatív hatásai-
nak korrigálását. Melyek ezek a negatív hatások? Hogyan lehet 
ezeket korrigálni?

– Bár az utóbbi időkig erről kevés szó esett, de arról van szó, 
hogy a magyar történésztársadalom ugyanolyan megosztott, 
mint általában a magyarországi értelmiség. Politikai-gazdasági 
rendszerváltást viszonylag „egyszerű” végrehajtani, de szellemi 
téren a változások sokszor lassan mennek végbe. Bár 1989 előtt 
Magyarországon a történészszakma nem volt annyira gúzsba 
kötve, mint Romániában, ám számos tabukérdés (1956, szovjet 
megszállás stb.) létezett – nem is beszélve az uralkodó ideoló-
giai korlátról. A marxista történelemszemlélet szerintem ma is 
hat, mondhatni tovább él a rendszerváltás után is. A magukat 
most baloldalinak vagy liberálisnak tartó történészek továbbra 
is hajlamosak arra, hogy a korábbi ideológiának megfelelően 
ábrázolják a 20. századi Magyarország történelmét. „Szükség-
szerűnek” tartják a történelmi Magyarország „szétesését” – va-
lójában szétverését –, kárhoztatják a Horthy-korszak revizio-
nista politikáját, miközben a vérlázítóan igazságtalan trianoni 
diktátum után egyetlen kormány sem tehetett mást – a társa-
dalom pedig a szélsőjobbtól a szélsőbalig támogatta a magyar 
többségű területek visszaszerzését; fölmagasztalják az 1945 és 
1948 közötti „népi demokratikus” átmeneti időszakot, vagy 
elhallgatják azt, hogy 1959 és 1961 között Kádárék milyen el-
képesztő terrorral kényszerítették be a gazdákat a kolhozokba. 
Azt is el kell mondani, hogy a nemzeti-konzervatív szemléletű 
történészeket az intézményrendszer – egyetemi tanszékek, aka-

démiai intézetek stb. – vezető pozícióiból kiszorították. Pedig 
egyre nagyobb az igény arra, hogy újraértelmezzük a közelmúl-
tunkat, új szemlélettel közelítsünk a problémákhoz. Megfigyel-
hető egy fiatal generáció jelentkezése, amelyre már nem hat a 
meghaladottnak tartott balos-marxizáló szemlélet. Mi ezt a 
generációt is igyekeztünk bevonni a Nagy Magyarország című 
történelmi folyóirat munkájába. 

– Ön volt a Nemzeti Konzervatív Történetkutató Alapítvány 
egyik alapítója. Az alapítvány neve – ha az internetes böngésző-
ben próbálunk utánaolvasni – elsősorban a Szabó Ervin Könyv-
tár átnevezési kezdeményezésével fonódik össze. Működik még az 
alapítvány? Miért volt/van/lenne rá szükség?

– Az alapítvány valóban a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár nevének megváltoztatására tett javaslatunk kapcsán 
vált ismertté. Amint nyilvánosságra került, hogy akadnak 
néhányan az országban, akik nyíltan kimondják, hogy Sza-
bó Ervin a 21. században vállalhatatlan személy, elképesz-
tő össztűz zúdult ránk a bal-liberális értelmiségi táborból. 
Persze a bírálatokból kiderült, hogy ellenfeleink valójában 
nem is ismerik Szabó Ervin műveit, cikkeit, könyveit – csu-
pán az dühítette föl őket, hogy egy „baloldali szent” szim-
bolikus szobrát szeretnénk ledönteni. Igen egyoldalú volt 
a vita. Észérvek helyett csupán üres vagdalkozásra futotta. 
Számomra ez az egész dolog igen tanulságos volt…


