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ELÕ SZÓ  HE LYETT
„…nem azé, aki akar ja, sem nem azé,

aki fut, ha nem a kö nyö rü lõ Is te né.”

(Róm 9,16)

Ez a kis ön élet raj zi könyv két szán dék ta lál ko zá sá ból szü -
le tett. Koz ma Hu ba ba rá tom – mint „rend szer vál tó vi dé ki
ér tel mi ség gel” – egy úgy ne ve zett mély in ter jút ké szí tett ve -
lem, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt pe dig sor ra je len te ti
meg par la men ti frak ci ó ja tag ja i nak po li ti kai te vé keny sé gé -
rõl szó ló so ro za tát. Az in ter jú nak kö szön he tõ en kis sé
rend ha gyó ez a ki ad vány az ed dig meg je lent kö te tek hez
ké pest – kö szö nöm, hogy a szer kesz tõ és a ki adó ezt le -
he tõ vé tet te.

Há lá val tar to zom Koz ma Hu bá nak a ve lem va ló tü rel -
mes és ér tõ be szél ge té se kért, kö szö nöm Zsumbera Ár pád
fi a tal te het sé ges mun ka tár sam oda adó se gít sé gét a szö veg
szer kesz té sé ben, for má lá sá ban és Nyiri Já nos nak hoz zá ér -
tõ lek to ri mun ká ját. Nél kü lük ez a könyv nem jö he tett vol -
na lét re.

Mot tó mat, amely bõl a könyv cí me is vé te tett, gyer mek -
ko rom ból hoz tam. A pá pai re for má tus temp lom ban a szó -
szék fe lett ol vas ha tó nagy be tûk kel a fa lon ez az ige, ame -
lyet gye rek fej jel jól meg ta nul tam és idõ söd ve tu da to san
pró bá lok al kal maz ni a hét köz na pi tör té né sek el fo ga dá sá -
hoz. Gyar ló em be ri lé tünk ben ezt bi zony sok szor nem
kön  nyû meg va ló sí ta ni, mint ahogy ne héz ki mon da ni õsz-
in te szív vel ku dar ca ink, bá na ta ink, kü lö nö sen tra gé di á ink
ide jén azt, hogy „Le gyen meg a Te aka ra tod!” Nem kön  -
nyû, de tö re ked ni kell rá, mert lel ki bé kénk meg te rem té -
sé nek és fenn tar tá sá nak, élet ta pasz ta la tom sze rint, ez az
egyet len mód ja. Lel ki bé ke nél kül pe dig nem le het él ni.
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Élet raj zi be szél ge tés
BE SZÉL GE TÕ TÁRS KOZ MA HUBA
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1956
„Két ka réj ke nyér rel és egy nagy ka pu kulc  csal”

Dis  szi dá lás

– Fél év szá zad dal ez elõtt ne ki in dul tál a vi lág nak, vi lág gá
men tél. Dis  szi dál tál – aho gyan ab ban az idõ ben mond ták. 

– No vem ber 13-án volt ez, 1956-ban. Fél év szá zad táv la tá -
ból is ugyan úgy lá tom lel ki sze me im mel ezt a ne ki buz du lást,
mint min dig. Nem azért vág tam ne ki a vi lág nak, mert el ke se -
rí tett az oro szok be vo nu lá sa – pe dig az ugyan csak szí ven
ütött –, ha nem ka land vágy ból. Két ba rá tom mal, Papp Sa nyi -
val és Bumbival ha tá roz tuk el a dis  szi dá lást. Hall gat tuk a Sza -
bad Eu ró pát, hal lot tuk, hogy so kan ne ki in dul tak a nagy vi lág -
nak, és el dön töt tük, hogy mi is sze ren csét pró bá lunk. Na -
gyon iz gá ga gye rek vol tam én ak kor, ez is ré sze volt dön té -
sem nek. Ti zen ket te di kén dél után meg be szél tem a ba rá ta im -
mal, hogy reg gel ta lál ko zunk az ál lo má son, és vo nat tal in du -
lunk ne ki a nyu ga ti ha tár nak. Es te hall gat tuk ott hon a Sza bad
Eu ró pát, és be mond ták már azt is, hogy lõ nek a ha tá ron.
Édes anyám, aki va ló szí nû leg ész re ve he tett raj tam va la mi szo -
kat lant, hoz zám for dult: – Kis fi am, ne hogy el in dul jál! Lá tod,
hogy mi van a ha tá ron. És én ve lem is mi len ne, ha te itt hag-
y nál ben nün ket! En nek az anyai szó nak kö szön he tõ en nem
men tem el a reg ge li ta lál ko zó ra. Ér de kelt ugyan ak kor, hogy
mi tör tént a ba rá ta im mal, ezért el men tem Papp Sa nyi édes -
any já hoz, aki zo kog va ne kem esett, hogy teg nap biz to san ar -
ról be szél te tek, hogy el men tek nyu gat ra! He beg tem-ha bog -
tam, szin te meg le pett, hogy õk nél kü lem még is el men tek.
Ak kor ha za men tem, zseb re vág tam a nagy ka pu kul csot, és
el bú csúz tam a kis hú gom tól. Ez megint fel tûnt édes anyám -
nak: – Mi ért bú csúz kodsz te Ju li ká tól? So ha sem tet tél még
ilyes mit! Mi re ké szülsz már megint? Nem szól tam sem mit, el -
men tem a men zá ra ebé del ni, zseb re vág tam két ka réj ke nye -
ret, hogy le gyen mit en nem az úton, s el in dul tam az ál lo más -
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ra. Két ka réj ke nyér rel és egy nagy ka pu kulc  csal a nagy ka bá -
tom zse bé ben ne ki vág tam a „buj do sás nak”. Az ál lo má son
egy is me rõs, fi a tal vas utas nak mond tam, hogy, ha ke res nek,
mond ja meg, hogy Bécs be men tem. Ahogy ké sõbb meg tud -
tam, az üze ne tet a ke re sé sem re in dult bá tyám nak át is ad ta. 

Há rom óra kö rül in dult is a vo nat Csor na fe lé. Te li volt a
sze rel vény, min den ki a nyu ga ti ha tár fe lé igye ke zett. Ami -
kor le száll tunk a vo nat ról, azt néz tem, mer re megy a tö meg.
Ez volt az irány tûm. Év ti ze dek kel ké sõbb re konst ru ál tam,
hogy Bõsárkány fe lé ment a so ka da lom, és igye kez tem a
sor ele jé re jut ni, hogy ne ma rad jak le a töb bi ek tõl. Sze ren -
csém is volt hogy így gon dol kod tam, mert egy te her au tót az
élen já rók le ál lí tot tak, s így ar ra én is fel fér tem. Ez a te jes -
kan nák kal, s ve lünk zsú fo lá sig telt te her au tó el vitt ben nün -
ket egy Acsalag ne vû köz sé gig. Jött egy pa raszt sze kér, amit
a fel nõtt fér fi ak meg fo gad tak, hogy ve zes se nek ben nün ket
a ha tá rig. A gye re kek és az as  szo nyok fe lül tek a ko csi ra, én
pe dig a sa rog lyá ba ka pasz kod va men tem a sár tól cup po gós
úton a ha tár fe lé. Egy idõ után – már kö zel a ha tár hoz –, a
ko csi nem jött to vább. Mi gya log men tünk a hold vi lá gos
tisz ta éj sza ká ban nyu gat fe lé. Egy üres õr to rony alatt men -
tünk el, de tá vol ról már lö vé sek is hal lat szot tak. Egy szer
csak erõs ref lek tor fény és ide gen szó hal lat szott. Ak kor hir -
te len azt gon dol tam, hogy az oro szok fog sá gá ba ke rül tünk.
De ezek már oszt rák ha tár õrök vol tak, és ki ve zet tek ben -
nün ket az út ra. Ahogy ki ér tünk, va la ki el kezd te éne kel ni a
Him nuszt. Min den ki éne kelt, de én ar ra gon dol tam köz ben,
hogy mi lyen jo gon éne kel jük mi nem ze ti imán kat, hi szen
ép pen most hagy tuk el a ha zán kat. 

„Le es tem ál mom ban a cso mag tar tó ról”
Kül föld ön

Az oszt rák ha tár õrök be vit tek ben nün ket egy Boldog  asz-
szonyfalva ne vû te le pü lés re, az is ko lá ban volt a szál lá -
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sunk, ott te át ad tak, az oszt rá kok vé gig na gyon se gí tõ -
ké szek, mond hat ni ked ve sek vol tak. Más nap Kis mar ton -
ba utaz tunk au tó bus  szal. Ak kor már ös  sze is mer ked tem
a Szé les csa lád dal, amely az anyá ból, egy nagy fi ú ból,
egy na gyobb és egy ki sebb lány ból állt. A na gyob bik
lányt, Edi tet is mer tem Pá pá ról, egy tánc is ko lá ba jár tunk.
Még két – hoz zám ha son ló ko rú kó sza fiú – csa tla ko zott
hoz zánk, így ös  sze sen egy hét fõs csa lá dot al kot tunk.
Együtt ma rad tunk, min den ho vá együtt men tünk. Kis -
mar ton ban már re giszt rál tak ben nün ket, me ne kült iga -
zol ványt kap tunk, az tán ok má nyok kal fel sze rel kez ve
Bécs mel lé, Traiskirchenbe vit tek ben nün ket vo nat tal.
Sok szor meg állt a sze rel vény, s an  nyi na ran csot, cso ko -
lá dét kap tam-kap tunk a meg ál lá sok so rán, hogy bõ sé ge -
sen ma radt tar ta lé kunk is. Éj jel fel mász tam a cso mag tar -
tó ra, ott tér tem nyu go vó ra. Ar ra éb red tem fel, hogy ál -
lok a két ülés kö zött, kör be áll nak az em be rek, és kér -
dez ge tik, hogy tör tént-e va la mi ba jom? Mert hogy az tör -
tént, hogy le es tem ál mom ban a cso mag tar tó ról, de
olyan sze ren csé sen, hogy tal pon ma rad tam. Így let tem
„talp ra esett” gye rek. 

Traiskirchenben egy ka to nai ka szár nyá ban – me lyet
leg utóbb az oro szok lak tak – he lyez tek el ben nün ket, itt
ren dez ték be az oszt rá kok az egyik leg na gyobb ha tár hoz
kö ze li me ne kült tá bo ru kat. Az ál lo más ról bus  szal vit tek
be ben nün ket a tá bor ba, ahon nan egy má sik busz for dult
ki, s lá tom ám, hogy ott ül nek eb ben a má sik jár mû ben
Papp Sa nyi és Bumbi. Mi kor az tán a tá bor ban el he lyez -
tek ben nün ket, el men tem a tá bor pa rancs nok ság ra, és ér -
dek lõ dé sem re azt vá la szol ták, hogy ezt a két fi út ki kér te
a han no ve ri her ceg, a Bodeni-tó part ján van egy is ko la,
ahol õk majd is ko lá ba jár nak. Gyor san be je lent kez tem én
is eb be az is ko lá ba, mert volt még ott sza bad hely. Ek kor
már ti zen ha to di ka volt, de már ek kor el kezd tem bús la -
kod ni, hogy ha za me gyek-e én még va la ha? A lá ger el lá tás -
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ra pe dig nem le he tett ki fo gást ta lál ni, tisz ta volt a szál lás,
el vi sel he tõ a koszt. Min den ki ka pott tisz tál ko dá si cso ma -
got, s az oda hor dott hasz nált ru hák ból meg fe le lõ en fel is
ru ház kod hat tunk. Szé les néniéknek Ame ri ká ban vol tak
ro ko na ik, és õ rá be szélt ar ra, hogy én is men jek ve lük.
Föl is irat koz tam, még pe dig har ma dik nak, így nagy igye -
ke ze tem ben még Széleséket is meg elõz tem az ame ri kai
ki ván dor lá si lis tán.

– És rá adá sul ez már a má so dik be je lent ke zé sed-ki je -
lent ke zé sed volt.

– Igen, mert nem jött ér te sí tés a Bodeni tó part já ról,
és Szé les né ni vé dõ szár nya it biz ton sá go sabb nak ta lál hat -
tam, mint azt, hogy Bumbiékat meg ta lá lom vagy nem. A
lá ger ben ba ran gol va az egyik szo bá ba be nyit va rá ta lál -
tam Jó kai Ihász Miklósné Er zsi ke né ni re, aki nél he te di -
kes ko rom ban Pá pán lak tam. Õ na gyon jó zan gond ol -
kodá sú as  szony volt. Pe dig ala po san meg pró bál ta az
élet, fér je meg õrült, ami kor az oro szok be jöt tek és éhen
halt, leg idõ sebb fia a hír hed ten em ber te len fran cia ha di -
fog ság ban szin tén éhen halt. Két ki seb bik fi át a lo vá -
szuk kal ki küld te Ame ri ká ba, emi att õ meg kap ta a ki ván -
dor lá si en ge délyt még a for ra da lom elõtt, és most, ki -
hasz nál va az al kal mat, s fél ve at tól, hogy azt az en ge -
délyt eset leg vis  sza von ják, õ is meg in dult az ára dat tal. Õ
le be szélt en gem Ame ri ká ról. – Nem tud ják ott hon hogy
hol vagy! – mond ta. – Ne he zen tudsz élet jelt ad ni ma -
gad ról! Ala po san ki kér de zett, s mi kor meg tud ta, hogy
Bécs ben ro ko na im van nak, ak kor azt a ta ná csot ad ta,
hogy ke res sem meg in kább a bé csi ro ko na i mat, mert õk
bi zo nyá ra az ott ho ni a kat is ér te sí te ni tud ják majd. Bécs -
ben édes anyám el sõ fo kú uno ka test vé rei lak tak, egyi kük
fér je Bécs leg je le sebb épí té sze volt, õ res ta u rál ta pél dá -
ul a Bé csi Ope rát a há bo rú után. Le mond tam az ame ri -
kai utat, s ami kor mond tam a ma gya rul is tu dó egyik
oszt rák iro dis tá nak épí tész ro ko nom ne vét, föl kap ta a fe -

12 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



jét: – Boltens tern Erich1? Is mer te a ne vét, s mind járt te le -
fo nál tak, s más nap ez az úr, aki te le fo nált ott tett le
rokonomék há za elõtt, Schlissmanngasse 13. szám elõtt.
Na gyon ked ve sen fo gad tak, Bazsó Pé ter uno ka bá tyám,
aki Gyõr bõl dis  szi dált, már ott volt. Én is ná luk kap tam
ele in te szá lást. 

A bé csi csa lá di ta nács úgy dön tött, hogy az Inns bruck -
ban mû kö dõ ma gyar gim ná zi um ba kül de nek, hogy ott
foly tas sam a gim ná zi u mi má so dik osz tályt. Elõ ször tö meg -
szál lá son lak tunk de az tán – va ló szí nû leg a ro ko nok in téz -
ték el –, fel köl töz tet tek a hegy ol dal ban lé võ kol lé gi um ba,
me lyet egy ma gyar há zas pár irá nyí tott, ott ti zen ha tan vol -
tunk. Eb bõl ket ten vol tunk dis  szi den sek, a töb bi ek Eu ró -
pá ban élõ ma gyar csa lá dok gyer me kei vol tak. Ez na gyon
jó hely volt, de ek kor már – de cem ber kö ze pén tar tunk –
erõs hon vá gyam volt. Ott ar ra ne vel tek ben nün ket, hogy
mi egy szer majd vis  sza fo gunk men ni Ma gyar or szág ra, és
en nek meg fe le lõ en ki tû nõ en kell ta nul nunk, mert mi va -
gyunk az or szág re mény sé ge. Em lék szem, én köz ben már
ar ra gon dol tam, hogy én elõbb tel je sí tem ezt a re ményt,
mert min den bi zon  nyal elõbb ha za jö vök. Egy re in kább el -
ha tal ma so dott raj tam a hon vágy. A csa lád, anyám, a test -
vé rek, apám egy re in kább hi á nyoz tak. A vég sõ lö kést a
ha za in du lás hoz Tom pa Mihály egy vers so ra ad ta meg, egy
ott ke zem be ke rült vers gyûj te mény bõl: „Szivet cse rél jen
az, aki ha zát cse rél”. Ti zen öt éves ka masz gye rek vol tam
ak kor, rend kí vül fo gé kony a köl té szet re.
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Ka rá csony ra vis  sza hív tak ro ko na im Bécs be, s ak kor már
min den hol mi mat ös  sze cso ma gol tam, ké szül tem a ha za u -
ta zás ra. Cso ma go lás köz ben vet tem ész re, hogy ész re vét -
le nül meg gaz da god tam. Inns bruck ban pél dá ul kap tunk
egy-egy ezer shil lin get, azt el vá sá rol hat tuk, s a tá bor ban, a
vo nat- és busz ab la kon ke resz tül lép ten-nyo mon aján dé -
kok kal hal moz tak el ben nün ket, fõ leg min ket, apátlan-
anyátlan-hazátlan gye re ke ket. Vis  sza jöt tem Bécs be. Na -
gyon szo mo rú vol tam az Ün nep alatt an nak el le né re, hogy
nagy-nagy sze re tet tel vet tek kö rül. Nagy né ném, El li né ni
tu dott ma gya rul, így az tán nyel vi ne héz sé ge im sem vol tak.
Ka rá csony es té jén még is el dön töt tem, hogy nem ma ra dok
to vább, ha za jö vök. S még pe dig ugyan úgy, mint aho gyan
el men tem, el in du lok ha za fe lé to rony iránt. 

Ka rá csony el sõ nap ján el men tem a re for má tus temp -
lom ba, ahol ma gyar nyel vû is ten tisz te le tet tar tot tak, és ott
ta lál koz tam Pi ros ka né ni vel, aki az én pá pai gim ná zi u -
mom ban gond nok volt. Egy más nya ká ba bo rul tunk sír va.
Az õ csa lád juk két rész let ben tu dott ki szök ni, õ a gye re -
kek kel jött, fér je le ma radt, és ami kor vég re Bécs ben
megint együtt le het tek, õ vak bél gyul la dást ka pott, és ott
kel lett ma rad nia, mert meg mû töt ték. El me sél tem ne ki az
én tör té ne te met – ott kint min den ki nek volt ilyen, s az el -
sõ ta lál ko zás kor már mond tuk is egy más nak –, és azt is,
hogy most a for dí tott dis  szi dá lás ra ké szü lök. – Ne csi nálj
õrült sé get! – mond ta. – Most ha za mész, és el mon dod nag-
y  né néd nek, hogy te ha za akarsz men ni, és õ majd se gít
ne ked ab ban, hogy ez koc ká zat nél kül si ke rül jön. Az as  -
szo nyi gon dos ko dás megint se gít sé gem re volt, meg aka dá -
lyo zott ab ban, hogy na gyobb mar ha sá got csi nál jak. – Na -
gyon he lyes, hogy így dön töt tél – mond ta El li né ni –, mert
a te szo mo rú ké pe det néz ni már ne künk is ret te ne tes volt.
Õk az tán be szél tek a nagy kö vet ség gel, és de cem ber 28-án
már egy ro zo ga Ika rusz busz ban ül tem, amely el vitt egé -
szen a ha tá rig. Az ös  szes ru hát, amit kint sze rez tem, ma -
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gam ra vet tem, mert at tól tar tot tam, hogy el ve szik tõ lem,
így az tán még a moz gás is ne he zem re esett. Sze ren csé re
sem mi sem tör tént, és nem tör tént a to váb bi ak ban sem.
Ami att hogy dis  szi dál tam, nem ke rül tem so ha sem hát rá -
nyos hely zet be. Azt azért na gyon saj nál tam, hogy nem volt
ben nem kal már szel lem, mert ott Bécs ben öt schil lin gért le -
he tett száz fo rin tot ven ni.  Ha a zseb pén ze met, meg a se -
gély ként ka pott oszt rák va lu tá mat fo rint ra vál tot tam vol na,
az ilyen mó don húsz-har minc ezer fo rin tot is ki tett vol na.
Ez apám több ha vi fi ze té sét je len tet te ak kor. So ha sem vol -
tam jó üz let em ber, mi ért let tem vol na az ép pen ilyen szo -
rult hely zet ben? 

„El fe lej tet tem a ci rill be tû ket”
Új ra itt hon

Vo nat tal Gyõr be utaz tam, és egy tel jes na pot ott ma rasz talt
a né pes ro kon ság. Más nap, 29-én men tem a dél utá ni vo -
nat tal Pá pá ra. Egy nagy bõ rönd del és egy kis tás ká val ér -
kez tem meg az ott ho ni ál lo más ra, és egy, az ál lo más hoz
kö ze li is me rõ söm tõl kér tem köl csön egy kis ko csit, és az -
zal húz tam ha za a „zsák mányt”. A ka pu kulcs még min dig
ná lam volt, így nem kel lett zö rög nöm. Be men tem, le ra -
kod tam az elõ szo bá ban. Bent csönd volt. Be ko pog tam.
Mi kor meg hal lot tam a szót: sza bad, be lép tem S ak kor rö -
pült fe lém anyám! Nagy volt a bol dog ság. Édes apám köny  -
nye sen tu dott mo so lyog ni, meg ve re get te a vál la mat, bá -
tyám nem volt ott hon, de lány test vé re im örö me is azt iga -
zol ta, hogy ér de mes volt ha za jön nöm. 

Pá pán – kis vá ros lé vén –, el ter jedt a hír, hogy ha za jöt -
tem, so kan meg ál lí tot tak az ut cán, s hoz zánk is el jöt tek, ér -
dek lõd tek nyu gat ra ván do rolt hoz zá tar to zó ik után. Csak ál -
ta lá nos sá go kat tud tam mon da ni, hogy jók a kin ti kö rül mé -
nyek, szí ve sen fo gad tak ben nün ket, s eh hez ha son ló kat. 

Ja nu ár ban foly tat tam a ta nul má nya i mat a gim ná zi um -
ban, nem mu lasz tot tam sem mit. Már a gyõ ri nagy bá tyám is
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„meg tisz telt” az zal a mon dat tal ha za té ré sem nap ján, hogy
el árul tad az ügyün ket! S ezt a vá dat fel sõbb év fo lyam ra já -
ró is ko la tár sa im tól is meg kap tam. Gya na kod va néz tek rám,
ar ra gon dol tak ta lán, hogy „kül de tés sel” ér kez tem ha za?
En nek is tu laj do nít ha tó an majd nem a ki csa pa tás ha tá rá ra
ju tot tam, mert eze ket a vá da kat el len sú lyoz ni akar ván, túl -
tel je sí tet tem a ha za fi as, az el len zé ki lec két. Már ci us ti zen -
ötö di kén nyil vá no san ja va sol tam, hogy vo nul junk ut cá ra,
orosz órán, nyil ván ma gam nak is bi zony gat ván, hogy én
ma gyar for ra dal már va gyok, azt ál lí tot tam, hogy el fe lej tet -
tem a ci rill be tû ket. Feb ru ár ban azt a ha mis hírt kö zöl ték a
Sza bad Eu ró pa Rá di ó ban, hogy Maléter Pált ha lál ra ítél ték.
Más nap be men tem az osz tály ba, és osz tály tár sa im nak azt
ja va sol tam, hogy azt je lent sük a ta ná rok nak, hogy nem tud -
tunk ké szül ni, mert an  nyi ra meg vi selt ben nün ket ez a hír.
Bi o ló gia ta ná runk nak én je len tet tem az el len ál lók ver dikt jét:
– Ta nár úr, Maléter tá bor no kot teg nap ha lál ra ítél ték, ezért
az osz tály olyan lel ki ál la pot ba ke rült, hogy nem tu dott ké -
szül ni. Ez már feb ru ár ban volt, ami kor dü hön gött a ter ror.
Sze gény ta nár úr csak né zett rám. – Hát ak kor ki nem tu -
dott ké szül ni!? – el len õriz te ál lí tá so mat Ba bos ta nár úr. Hál'
Is ten nek raj tam kí vül csak egy osz tály tár sam állt föl, Ga zsi
Jós ka. Hál' Is ten nek, mert nem lett be lõ le ügy. De ugyan -
ak kor lec két kap tam szo li da ri tás ból is. Nem állt föl egy em -
ber ként az osz tály. A ta nár úr ki hí vott ket tõn ket fe lel ni, az
új anyag ból meg sem muk kan tunk, de is mét lõ kér dé se ket is
föl tett ne künk. Azt tud tuk, s így hár mast kap tunk. 

A ci rill be tû ket érin tõ fe le dé keny sé günk már tel je sebb
kö rû volt, két hé tig az egész osz tály am né zi á ban szen ve -
dett. Két hét után azt mond ta a ta ná runk. – Ide fi gyel je tek!
Elég volt. Aki ez után nem tud ol vas ni, egyest kap! Az
egyik jó ta nu lót szó lí tot ta fel elõ ször, s õ hir te len jé ben
meg ta nult oro szul. S kö vet te pél dá ját min den ki, csak Ga -
zsi Jós ka meg én nem. Má jus ele jén be hí vat ták édes anyá -
mat az is ko lá ba. – As  szo nyom, ve gyék ki ezt a gye re ket az

16 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



is ko lá ból, mert elõbb-utóbb ki kell csap nunk. Édes anyánk
ha za jött, s elõ vett: – Mit akarsz? Hogy édes apá dat megint
el vi gyék? S ne kem ak kor ért vé get a for ra da lom. Meg rop -
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pant ben nem va la mi, at tól kezd ve al kal maz ko dó let tem.
Orosz ból ugyan né gyest kap tam év vé gén, de a töb bi bõl
je les vol tam. Ez per sze a gim ná zi um ve ze tõ i nek, ta ná ra i -
nak volt az ér de me el sõ sor ban, õk na gyon ta pin ta to san és
jó pe da gó gi ai ér zék kel ke zel ték eze ket az ügye ket ab ban
a nem kön  nyû idõ szak ban. Kothaj ta nár úr tól tu dom, hogy
egyik kol lé gis ta szek ré nyé ben egy pisz tolyt ta lál tak. Ta nár
úr ma gá hoz hív ta az egyik fi út és lel ké re kö töt te, hogy ne
szól jon sen ki nek, vi gye és dob ja be a Ba kony-ér be. Hi he -
tet len, de igaz tör té net. Mer ték ezek a ta ná rok vál lal ni,
hogy nem je len te nek, nem ro han nak fel sõbb ha tó sá ga ik -
hoz, hall gat tak. 

IRTÁSPUSZTÁN

„Édes apám egy kis pa ra di cso mot 
épí tett fel ott, Irtáspusztán”

Szü lõk, nagy szü lõk

– Kezd jük ele jén a tör té ne tet: Irtáspusztán.
– Szü le té sem ide jén mi Irtáspusztán (ak kor Veszp rém

vár me gye, ma Fej ér me gye) lak tunk, de én a Mór mel let ti
Árkipusztán szü let tem, mert anyai nagy apám ak kor ott volt
in té zõ és ott jó bá ba as  szony volt. Amint az tán szál lít ha tó
ál la pot ban vol tam, ha za vit tek a mi pusz tánk ra, ami
Mezõszilas, Ozora, Lajoskomárom há rom szög ének kö ze -
pén volt, amíg volt. 

– Iro dal mi kör nyék, Né meth Lász ló és Il  lyés Gyu la szü lõ -
föld je, ked ves vi dé ke ez a tá jék.

– Igen, itt élt a „Pusz ták né pe”. Édes apám a gaz da sá gi
vál ság ide jé ben vé gez te a Keszt he lyi Gaz da sá gi Aka dé mi -
át, apai nagy apám Lep sény ben volt re for má tus lel kész.
Apám egy ide ig a fa lu si pa pi bir to kot gon doz ta ott hon, de
már ak kor is gaz da tisz te ket ké pez tek az aka dé mi án, nem
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pa raszt gaz dá kat, így az tán õ in kább a nagy bir to kon va ló
gaz dál ko dás hoz ér tett iga zán. Mi kor az tán a re for má tus
egy ház ka pott a kincs tár tól öt száz ka tasz te ri hold föl det,
en nek meg mun kál ta tá sa, az ura da lom be ren de zé se már in -
kább meg fe lelt az õ el kép ze lé se i nek. Mi kor õ oda ér ke zett,
egyet len csi kós tar tóz ko dott csu pán a bir to kon, és in nen,
mond hat ni a pusz ta lét bõl kel lett meg te rem te ni az ura dal -
mat. Édes apám rend kí vül ma gas er köl csi sé gû csa lád ban
nõtt föl. Nagy apám pu ri tán em ber volt, apám nõ vé rei idõ -
seb bek vol tak ti zen va la hány év vel ná la, s volt még egy ve -
le egy ívá sú öc  cse is. Két lány és két fiú szü le tett te hát
nagy szü le im há zas sá gá ból. A két fiú ma gáz ta a nõ vé re it,
õk pe dig te gez ték öc  cse i ket. Nagy szü le im is ma gá zód tak a
kor szo ká sai sze rint. Ezt a csa lá di in dít ta tást, a szi go rú er -
köl csi sé get apám meg tar tot ta mind vé gig. Az egy há zi bir to -
kot be kel lett ren dez ni, de apá mék csa lád ja nem ren del ke -
zett an  nyi pénz zel, hogy ezt a be ru há zást meg te gyék. Ke -
res tek egy pénz ügyi be fek te tõt, aki csen des társ ként be -
szállt az üz let be az zal, hogy meg ha tá ro zott idõn be lül visz  -
sza kap ja a pén zét – ter mé sze te sen az elõ re ki al ku dott ka -
ma tok kal együtt. Apám egyik nagy nén je vál lalt ke zes sé get,
így in dul ha tott meg a bir tok épí tés. Édes apám egy kis pa -
ra di cso mot épí tett fel ott Irtáspusztán. Vol tak cse léd há zak,
ame lyek szo bá ból, ka ma rá ból és kony há ból áll tak, a kor
szín vo na lá nál ma ga sabb kom fort fo ko za tú la ká sok vol tak
ezek. A cse lé dek és kö zöt tünk igen szí vé lyes, együtt mû kö -
dõ volt a kap cso lat. A mi la ká sun kon kí vül – me lyet apám
a csi kós la kást ki bõ vít ve öt szo bás igen ké nyel mes épü let té
ala kít ta tott át – is tál lók és egyéb gaz da sá gi épü le tek vol tak
még Irtáspusztán. A har min cas évek má so dik fe lé ben már
meg in dult a gaz da sá gi kon junk tú ra, nem oko zott gon dot
te hát a föl vett köl csön tör lesz té se. Lent a völgy ben volt a
kút, amely bõl egy jár gány se gít sé gé vel a sza már húz ta föl
a vi zet, azt föl nyo mat ták az is tál ló pad lá sá ra, s on nan min -
den épü let be ju tott ivó víz. Na gyon kor sze rû gaz da sá got
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épí tett ki apám az ak ko ri vi szo nyok kö zött, de egye dül élt,
egye dül volt. Nagy apám ver se lõ em ber volt, er rõl is írt egy
köl te ményt, mely így szól: „Az ir tá si ma jor ba' / Vad ró zsa
nõtt bo kor ba. / Ra kott an nak sok ága, / Csak egy nek nin -
csen vi rá ga. // Szállj el da los ma dár ka / Az ir tá si ha tár ba /
Mondd meg an nak az ág nak, / el men nék rá vi rág nak.”

No, ez a vi rág lett az én édes anyám. Nagy né ném, Ilon ka
né ni kom men dál ta anyá mat a csa lád ba. Édes anyám a pá pai
re for má tus nõ ne ve lõ be járt, s Ilon ka né ném ott ta ní tott. S
meg tet szett ne ki ez a pusz tai kis lány – anyám is pusz tán ne -
vel ke dett, An  nyit kell el mon da nom édes anyám csa lád já ról,
hogy nagy anyám, édes anyám édes any ja be le ful ladt egy tó ba,
mi kor édes anyám nyolc éves volt. Nagy apám el sõ fe le sé ge tü -
dõ baj ban halt meg, s az tán vet te el fe le sé gül Boór Pi ros kát,
az én édes nagy anyá mat, ki tõl négy lá nya szü le tett. Nagy -
apám uno ka hú ga lent nya ralt ná luk Pest rõl. Egy ha las tó ban
fü röd tek, s a pes ti lány el kez dett ful do kol ni. Nagy anyám, aki
pe dig jó úszó volt, utá nament, de va la mi ok nál fog va mind -
ket ten be le ful lad tak a víz be. Édes anyám örö kös sze re tet éh sé -
ge in nen szár maz ha tott, kü lö nö sen idõ sebb ko rá ban em le -
get te so kat ko rán el ment édes any ját. Nagy apám har mad szor
is meg nõ sült, tõ le még egy lá nya szü le tett, s a har ma dik fe le -
ség, Lo la nagy ma ma olyan volt, mint ha vér sze rin ti nagy -
anyánk lett vol na. Rend kí vül ara nyos, jó szí vû te rem tés volt.
Anyai nagy apám szin tén ag rár mér nök volt, mint a csa lád ban
töb ben is. Õ Óvá ron vég zett, in té zõ volt az Eszterházy-bir-
tokon, elõ ször Veszprémvarsány mel lett, Vecsenypusztán.
Nagy apám, Szupper Er nõ nagy tár sa sá gi éle tet élt, rá is kény -
sze rült, ha a hat lá nyát férj hez akar ta ad ni. Ilon ka né ném is -
mer tet te ös  sze szü le in ket va la mi lyen is ko lai ün nep sé gen. De
le het hogy a gyõ ri me gye bá lon, ahol fõ leg a gaz da tisz tek vit -
ték a prí met. Édes anyám me sél te ké sõbb, hogy na gyon tet -
szett ne ki a Medgyasszay Laj csi, de még nem volt bi zo nyos -
ság ket tõ jük kö zött, így hát el ment Pécs re nagy apám test vé r é-
hez, Szupper De zsõ bá csi ék hoz, aki el vit te a Szupper lá nyo -
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kat, hogy ott a bá li sze zon ban is mer ked je nek a korukbeli-
körükbeli fi a tal fi úk kal. Volt olyan is köz tük, aki meg is akar -
ta kér ni a ke zét, de ne ki csak min dig apám járt az eszé ben.
Ez volt szá má ra – mint utó lag mond ta – a pró ba té tel. Úgy
gon dol ta, hogy ha vis  sza men ve apám meg ké ri a ke zét, ak kor
igent mond ne ki. Volt is ha ma ro san egy újabb bál Gyõr ben,
ahol va ló ban meg tör tént a le ány ké rés. Ezen a bá lon  fél re vo -
nul tak – me sél te nem egy szer édes anyánk –, és ak kor meg -
kér te édes apánk a ke zét. – Majd mind járt meg adom a vá laszt!
– kö zöl te a ké rõ vel anyám. S föl ve zet te a szo bá já ba. Ott meg -
for dult, meg csó kol ta s an  nyit mon dott: ez a vá lasz! 

Õ ket ten együtt rend kí vül kü lön le ges em ber pár vol tak.
El jött a má so dik vi lág égés, és édes apá mat – aho gyan õ ezt
el ne vez te – a li ba com bos há bo rú tól kezd ve min dig be hív ták. 

Ir tás pusz ta

„Édes apám egy kis pisz tolyt adott édes anyánk nak”
Há bo rú

– Mi re utal ez az el ne ve zés?
– Apám azért ne vez te így a fel vi dé ki be vo nu lást, mert

min de nütt li ba pe cse nyé vel vár ták õket. Nem csak vi rág gal,
li bá val is. Dél vi dé ket meg úsz ta, ott nem volt, az er dé lyi be -
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vo nu lást vé gig csi nál ta, és 1941-tõl ki ke rült az orosz front -
ra. Köz ben ha za-ha za jött, így az tán há bo rú ide-oda, mi
szü let tünk sor já ban, én pél dá ul 1941-ben. Anyám gye rek -
vál la lá si bá tor sá ga mind két hú gom ese té ben meg mu tat ko -
zott. Na gyob bik hú gom, Pi ros ka 1944-ben szü le tett, ami -
kor a front már na gyon kö zel volt. Egy re fe nye ge tõbb hí -
rek ér kez tek az oro szok van da liz mu sá ról, erõ sza kos ko dá -
sá tól. Édes apám egy kis pisz tolyt adott édes anyánk nak,
hogy ha az oro szok meg akar ják gya láz ni, in kább lõ je fõ -
be ma gát. Er rõl so ha sem be szél tünk, de a csa lá di le gen dá -
ri um meg õriz te ezt a ke mény, szin te ke gyet len pa ran csot. 

Amint kö ze lebb jött a front, a pusz tá ról el köl töz tünk Pá -
pá ra nyu gal ma zott püs pök nagy apánk hoz.2 Ró la an  nyit
azért még el kell mon da nom, hogy elég ké sõn lett püs pök,
és ki ne ve zé se után jöt tek vi zi tál ni kol lé gái, köz tük a zsi dó
rab bi is. És õ ez ün ne pé lyes al ka lom mal „leméltóságo-
suramozta” nagy apá mat. – Te bo lond vagy, Ná ci3?! Hát el -
fe lej ted, hogy egy is ko lá ba jár tunk?! És meg fog ta rab bi kar -
ját, majd az eset le ges sér tõ sza va kért en gesz te lést kér ve
meg ölel te. A Pá pai Iz ra e li ta Ke res ke del mi Egy let nek a
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2 Medgyasszay Vin ce (Csaj ág, 1868. jan. 13. – Pá pa, 1952. márc. 2.) A Veszp rém

me gyei Csaj ágon, föld mû ves szü lõk tõl szü le tett 1868. ja nu ár 13-án. Pá pán

érett sé gi zett, itt vé gez te a te o ló gi ai aka dé mi át, itt szer zett nép is ko lai ta ní tói

ok le ve let és itt tet te le lel kész ké pe sí tõ vizs gá it is. Se géd lel kész ként szol gált

Enyingen, Balatonfõkajáron, Pol gár din, Berhidán és Ba la ton ke ne sén. 1895-

ben lett ren des lel kész. 1901 és 1935 kö zött Lep sény ben szol gált. 1920–1935

kö zött a me zõ föl di egy ház me gye es pe re se, 1935-tõl 1943-ig a du nán tú li re for -

má tus egy ház ke rü let püs pö ki tisz tét töl töt te be Pá pán. 1931-ben a kor mány -

zó kor mány fõ ta ná cso si cím mel tün tet te ki. 1935-tõl volt a pá pai Jó kai Kör el -

nö ke. Ver se ket, egy há zi be szé de ket írt. Szá mos cik ke je lent meg egy há zi fo -

lyó irat ok ban. Önál ló ver ses kö te tei: Vi har után - al ko nyat fe lé (1926); Fa lu si

me ló di ák (1937). Pá pán hunyt el 1952. már ci us  2-án, Ba la ton ke ne sén a csa -

lá di sír bolt ban nyug szik.

3 Az Ignác becézett alakja



dísz tag sá gát is el vál lal ta olyan idõk ben, ami kor ez nem
szá mí tott sza lon ké pes cse le ke det nek. Õ na gyon köz vet len
volt az em be rek hez, so ha sem fe lej tet te el, hogy pa rasz ti
sor ból szár ma zik. Már ti zen két-ti zen há rom éves ko rá ban
írt ver se ket, és ezt ugyan csak a csa lá di el be szé lé sek bõl tu -
dom, az is ko lai szü net be kö szön tét kö ve tõ en Pá pá ról gya -
log men tek ha za az egyik ba rát já val Csaj ág ra. A két fi a tal
kö lyök tél víz ide jén, Ka rá csonyt meg elõ zõ en el in dul ha za
száz negy ven ki lo mé ter re lé võ fa lu já ba. És mind ezt meg -
ver sel te. Mi kor se géd lel kész volt Balatonfõkajáron, be ült a
mér nö kök kö zé ferb liz ni4, és rend sze rint el nyer te azok
pén zét. Ez zel egé szí tet te ki se géd lel ké szi fi ze té sét. Nagy -
apám püs pök ként fel sõ há zi tag volt, és a csa lád ban gyak -
ran em le ge tett mon da ta – hogy mi ért vo nult nyug díj ba és
mond ta föl min den tiszt sé gét – így szólt: – Ha nem tud tam
meg vé de ni a Kõ röst, ak kor nem va gyok mél tó tiszt sé ge im -
re. Kõ rös End re5 a re for má tus In ter ná tus igaz ga tó ja volt, s
ne ki jó ba rát ja, aki fe le sé gé vel együtt ki ke resz tel ke dett,
még is a zsi dó tör vé nyek ha tá lya alá es tek. Nagy né ném,
Ilon ka né ni szin tén ta nár nõ volt a „Nátusban” és ami kor
get tó ba csuk ták Pá pán egyik ked ves ta nít vá nyát, az egyik
zsi dó ügy véd lá nyát, min dig oda ment dél után a get tó aj ta -
já hoz, és a kis lán  nyal – szin te tün te tõ en – ka ron fog va sé -
tált a Kos suth La jos ut cá ban.
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4 Kártyajáték

5 Kõ rös End re (1872–1944) böl csész dok tor, ta nár, író, mû for dí tó. 1896-tól a pá -

pai re for má tus gim ná zi um ban ta ní tott, 1901-tõl a Re for má tus Ta ní tó kép zõ In -

té zet ta ná ra, 1909–34-ig igaz ga tó ja. Szer kesz tet te a Pá pai Hír la pot, 1897-tõl a

Jó kai Kör fõ tit ká ra. Ver ses kö te tei, mû for dí tá sai, iro da lom tör té ne ti írá sai je len -

tek meg. Re for má tus val lá sú volt, de zsi dó szár ma zá sa mi att get tó ba kel lett

vol na vo nul nia. Egy há zi elöl já rók köz ben jár tak az ér de ké ben, de el ke se re dé -

sé ben fe le sé gé vel 1944-ben ön gyil kos lett. A fel men tés te me té sük után ér ke -

zett meg. For rás: Pá pai Pe da gó gus Le xi kon – Pá pai Mû ve lõ dé si Tár sa ság,

1997. – www.mek.oszk.hu



Vis  sza tér ve a szo ro san vett csa lád tör té net hez, mi kor az
oro szok elõl me ne kül ve Pá pá ra köl töz tünk nagy apám hoz,
ott szü le tett meg a kis hú gom, Pi ros ka. Édes apá mék a visz  -
sza vo nu lás so rán Gyõ rön men tek ke resz tül. Gyõ ri ro ko na -
im tól meg tud ta, hogy meg szü le tett a lá nya. Ak kor õ üteg pa -
rancs nok volt a tü zé rek nél, és fe let te sé tõl ka pott egy nap el -
tá vo zást, és Gyõr bõl ha za lo va golt Pá pá ra. Nagy apá mék há -
za ma gas épí té sû volt, és az ab la kon ke resz tül, amely alatt
õ fe küdt a kis hú gom mal – me sél te gyak ran édes anyám a
tör té ne tet – egy szer csak lát két ló fü let, majd pe dig a ló nak
a fe jét is. – Lajcsi! – ki ál tott fel. Apám be jött a ház ba, ko po -
gott az aj tón. S édes anyám to vább foly tat ta a já té kot: – Ki
az? – kér dez te. – Csak én va gyok, csak én – éne kelt édes -
apám – el ha gya tott sze gény. Sok szor el gon dol kod tam ezen
a tör té ne ten. Dúlt a há bo rú, rá di ón bi zo nyá ra édes anyá mék
is hall gat ták az ös  sze om lás ról szó ló hí re ket, éle tük csu pa
ag go da lom volt. És volt ben nük an  nyi já té kos ság, sze re tet -
tel jes hu mor, hogy egy más sal össz hang ban részt ve gye nek
egy kö zö sen kom po nált ke se ré des je le net ben. 

Apá mék Auszt ri á ban es tek – s mind ös  sze húsz ki lo mé -
te ren mú lott, hogy nem ame ri kai, ha nem – orosz fog ság -
ba. Csa pa tát a „bumácska” ígé re té vel bé ké sen ha za kí sér te
né hány orosz ka to na. De az tán Jánosházán be te rel ték õket
a szö ges drót ok kö zé, utá na el vit ték õket a Szov jet uni ó ba,
s on nan csak 1947 au gusz tu sá ban sza ba dult. 

Az egész há bo rút, a Don-ka nyart meg úsz ta, mert ukrán -
kát (vér hassze rû be teg sé get) ka pott és azon a té len ott hon
volt. Az egész há bo rút sé rü lés nél kül át vé szel te és a sors
iró ni á ja, hogy a ha di fog ság ban se be sült meg. Ugyan is út -
épí té sen dol goz tat ták, ami kor egy ré szeg tiszt a fog lyok ra
kez dett lö völ döz ni s el ta lál ta édes apá mat. Egyik lá bán át -
ment a go lyó, a má sik ban állt meg, de cson tot nem tört.
Min den kár ban van ha szon: a gyógy ulás után kön  nyû
mun ká ra, ko sár fo nás ra tet ték és az el sõ tisz ti transz port tal
jö he tett ha za.
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„Én meg gyõ zõ dé ses kommenista va gyok, 
an nak ár tok, aki nek aka rok!”

Utol só idõk Irtáspusztán

Ar ra már em lék szem, mert ak kor már hat éves vol tam,
hogy jött a táv irat, s ben ne az ér te sí tés: édes apám a dél -
utá ni vo nat tal ér ke zik. Köz be ve tõ leg jegy zem meg, hogy
ami kor a há bo rú után vis  sza men tünk Irtáspusztára, meg ta -
pasz tal tuk, hogy a cse lé dek min dent szét hord tak. De mi -
kor lát ták, hogy vis  sza jöt tünk, min dent vis  sza hoz tak. És
oda áll tak anyám mel lé. Szalai Im re bá csi, Mekota Jós ka bá -
csi, még Szipli is, aki pe dig kom mu nis ta volt. Min den ki.
Édes anyánk pe dig el kez dett gaz dál kod ni. Az egy ház el he -
lyez te vol na, hi szen ta ní tó nõ volt, de õ azt mond ta, hogy
ha ha za jön az ura, és nem lesz gaz da ság, ak kor mit fog csi -
nál ni?! Véd te, óv ta apám mun ka hely ét. Meg hagy tak a föld -
osz tás so rán az egy ház nak két száz hold föl det, s azon le -
he tett a bér le tet to vább foly tat ni. Ra vasz Lász ló püs pök úr
ve le kö töt te meg a bér le ti szer zõ dést. 

Édes anyánk ak kor har minc éves volt, há rom gye rek kel
és Ir ma né ni vel, nagy apánk test vé ré vel együtt vá gott ne ki
a fér fi as fel adat nak, a gaz dál ko dás nak. Mi kor édes apánk
negy ven hét ben ha za jött, volt négy pár lo vunk, tíz fe jõs te -
he nünk, ment a trak tor, az ele vá tor, a csép lõ gép. Az egy -
ko ri cse lé dek im má ron sa ját jut ta tott föld jük höz meg kap -
tak min den szol gál ta tást. Ara tás után az ara tó mun kás ok
fel jöt tek a há zunk hoz a ve ran dá ra, és Mekota bá csi, a ban -
da gaz da sza vá ra most is em lék szem: – Re mél jük, jö võ re
már a gaz da is itt lesz ve lünk! Azon a bi zo nyos na pon,
ami kor a táv irat ér ke zett, le men tünk édes anyám mal az is -
tál ló ba, és a mag tár sar ká nál va la ki meg állt és ránk kö -
szönt: – Ad jon Is ten jó na pot! S azt lá tom, hogy anyánk ro -
han a szá mom ra ide gen em ber fe lé. Édes apám volt az.
Mint ké sõbb ki de rült, Szé kes fe hér vá ron le szállt a vo nat ról,
s jött gya log, nem akar ta, hogy elé je men je nek, elõ ször
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édes anyánk kal akart ta lál koz ni. Ez a ro man ti ká ba haj ló
gon dol ko dás, a lo va gi as gesz tu sok na gyon jel lem zõ ek vol -
tak rá, és ar ra a kor ra, mely ben õk fel ne ve lõd tek. 

Hat éves vol tam ek kor, et tõl kezd ve szá mí tom én a
gyer mek ko ro mat, amely na gyon szép volt. Nagy sza bad -
ság ban él tünk, rá adá sul mi vel anyánk ta ní tó nõ volt, el sõ
osz tály ba nem kel lett is ko lá ba sem jár nunk, két ko rom bé -
li kis lán  nyal együtt õ ta ní tott meg ben nün ket az írás ra-ol -
va sás ra. Volt egy ol va só köny vünk, s kint a kony há ban ül -
ve ta nul tunk. Év vé gén né hány he tet bent kel lett töl te ni
egy is ko lá ban, s ott le vizs gáz tunk hi va ta lo san is. Én Ácson
– ahol édes apám test vé re, Bellus né ni re for má tus pap né
volt – kap tam így bi zo nyít ványt. Má so dik ban fél évet az
Irtáspusztától há rom ki lo mé ter re lé võ osz tat lan nyolc osz tá -
lyos ta nyai is ko lá ba jár tam, de már fél év tõl ki ad tak Ács ra,
ahol har ma dik ban már az egész évet töl töt tem. 

Ak kor kez dõd tek a ku lák pe rek6, és az uno ka bá tyám, a
ház as  szo nyá nak fia, if jú Ke le men Bé la já rás bí ró volt ab -
ban az idõ ben. És õ, mert el len ke zett lel ki is me re té vel az,
hogy ezek ben a ki ra kat pe rek ben igaz ság ta lan dön té se ket
hoz zon, ki lé pett a já rás bí ró ság tól. He gesz tõ lett a cu kor -
gyár ban. Mert nem volt kö te le zõ ku lá ko kat kon cep ci ós
per ben sú lyo san el ítél ni! Csak ci vil ku rá zsi kel lett ah hoz,
hogy va la ki ott hagy ja ta nult szak má ját, és vá las  szon egy
má si kat –, akár ki sebb tár sa dal mi te kin té lyût he lyet te. Ha
nem vál lal ja az igaz ság ta lan ítél ke zést, õt is el vit ték vol na
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bör tön be, így azon ban meg tud ta õriz ni sze mé lyes sza bad -
sá gát. Elõt tem vi szont min dig úgy be szél tek, hogy ab ból
egy ab szurd tör té net ke re ke dett. Azt ját szot tam em lék szem
rend sze rint ná luk, hogy pa pír ból ha jó kat haj to gat tam, me -
lyek nek ka pi tá nyai Sztalin bá csi meg Rá ko si bá csi vol tak,
és nagy csa ták ban le gyõz ték a ron da ka pi ta lis tá kat, im pe -
ri a lis tá kat. Nyolc éves vol tam, s ez lett a ked venc já té kom.
Min den vá gyam az volt, hogy le gyõz zem Trumanékat eb -
ben a kép zelt ádáz ten ge ri üt kö zet ben. Hogy kel lett ott ho -
nuk ba fo ga dó ro ko na im nak ala kos kod ni uk elõt tem, hogy
egy ilyen já té kot ta lál jak ki! Mert bi zo nyá ra el járt vol na a
szám. És mit kér tem ka rá csony ra a Jé zus ká tól? Út tö rõ nyak -
ken dõt, szí jat meg sap kát. Mi kor ezt apám meg tud ta, két -
ség beesett, hogy kom mu nis tát ne vel nek a fi á ból. Úgy kel -
lett nagy bá tyá mék nak vi sel ked ni ük elõt tem, hogy én ezt
kér jem a Jé zus ká tól. Az öt ve nes éve ket pel len gér re ál lí tó
fil mek be il lõ je le net volt: föl öl töz tem út tö rõ egyen ru há ba,
sé tál tam föl-alá a ka rá csony fa mel lett, és éne kel tem har sá -
nyan az út tö rõ da lo kat. 

Szá mom ra na gyon szép vi dék volt Ir tás pusz ta és kör -
nyé ke, gye rek ko rom vi lá ga. Nem vol tak nagy dom bok,
csak hos  szan el nyú ló völ gyek. Li ge tes, fás táj volt ez, több
pusz ta volt ar ra fe lé a völ gyek ben. Tüs kés, Han gász, Dád,
Zöld ma jor, Új ma jor, Sáripuszta stb. Ezek 1945 elõtt vagy
in té zõ sé gek vagy ki sebb bir to kok vol tak. Száz hold tól az
öt száz ka taszt rá lis hol dig. Nem vol tunk gaz da gok, de az
élel münk min dig meg volt. Szü le im va rázs la ta foly tán so ha -
sem érez tem, hogy mi ül dö zöt tek va gyunk. Pe dig azok
vol tunk. Mint ké sõbb ki de rült szá mom ra, osz tá lyi de ge nek.
Nyolc éves ko rom tól csak a szün idõ alatt vol tam Irtás pusz -
tán, ezért szá mom ra az ott hon a sza bad sá got is je len tet te.
Ugyan úgy él tünk, mint a pusz tai gye re kek. Nyá ron klott -
nad rág ban jár tam, ko pasz ra nyír tak ben nün ket, tar tó san jó
idõ ben ez volt a pusz tai gye re kek – köz tük az enyém is –
egyenöltözete. Ter mé sze te sen me zít láb töl töt tük a na pot,
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es te en nek kö vet kez té ben nagy-nagy si ká lá sok tör tén tek.
A ház vé gé ben la vór ba ál lí tot tak ben nün ket, és ott tör tént
a na pi tisz tál ko dá si mû ve let. Az es ti prog ram hoz hoz zá tar -
to zott még a talp vi zit, ami na pi rend sze res ség gel „szál kát -
la ní tást” je len tett. 

– Va ló di pusz tai gye rek ként él tél?  Il  lyés-ver se ket ol vas tál
ak ko ri ban?

– So kat ol vas tam, s ezek az ol vas má nyok is hoz zá já rul -
tak ah hoz, hogy vi lág lá tá som ki ala kul jon. Pe dig so kat kel -
lett gya lo gol nom, hogy ko rom nak meg fe le lõ ol vas mány -
hoz jut has sak. Lajoskomárom hat ki lo mé ter rel esett tõ lünk,
ahol egyik ro ko nunk nál be köt ve meg volt az Én Új sá gom
cí mû if jú sá gi lap. Nya ran ta gyak ran el men tem hoz zá, ki fe -
küd tem a kert be, és fal tam a be tû ket. 

A vers ol va sás szá mom ra ti zen két-ti zen há rom éves ko -
rom ban kez dõ dött. Il  lyés ver se i re csak ké sõbb ta lál tam rá,
elõbb ol vas tam a Pusz ták né pét, mint a ver se it. Il  lyés Gyu -
la na gyobb pusz tán ne vel ke dett, ná lunk csak tíz cse léd
volt. A pusz ta i ak szó ra ko zá sát, a cuhárét is meg ta pasz tal -
hat tam va sár na pon ként. A cse léd há zak elõt ti le sö pört dön -
gölt föl dön gyü le kez tek a pusz ta i ak, szólt a ci te ra szó, né -
ha még tan gó har mo ni ka is. A szom széd pusz ták ról is át jöt -
tek hoz zánk a lá nyok és le gé nyek. A nép tánc és a mo dern
tánc ke ve ré ke volt az, amit õk jár tak, rend kí vül sik ke sen
tán col tak. Ak kor olyan nyolc-ki lenc éves gye rek le het tem,
mi kor tól er re em lék szem. Lá tom ma ga mat, amint ülök a
föl dön, és száj tát va né zem a tán cot. Mi ak kor min den ki nek
egy ön te tû en ke zi csó ko lom mal kö szön tünk. Úr nak-pa -
raszt nak egy aránt. A leg kö ze leb bi temp lom Lajoskomá -
rom ban volt, ezért oda csak rit kán jár tunk. Még is em lék -
szem egy ka rá cso nyi ilyen al ka lom ra. Nagy hó volt, apám
ment elöl csiz má ban, mi pe dig a nyo má ban. Két te le pes
rá dió volt a pusz tán, az egyik a mi énk, a má sik Far kas
néniéké. Õ hí res-ne ve ze tes as  szony volt, és nem csak a rá -
di ó ja mi att, ha nem ezért is, mert õ sü töt te a ke nye ret. Éde-
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s anyánk be da gasz tott, és Far kas né ni sü töt te meg. Na gyon
sze ret tünk el men ni a ke nyé rért, mert min dig volt lan gal ló,
a ke nyér ma ra dé ka. Azt li ba zsír ral meg ken ték ne künk, s
áll tunk sor ba, vár tunk a fi nom ság ra. Rá di ón hall gat tuk az
öt ven né gyes vi lág baj no ki dön tõt is. Az egész pusz ta iz gult
az arany lá bú ak si ke ré ért, egye dül Far kas né ni mond ta: –
Nem tu dom, mi nek iz gul nak. Nincs eb bõl ne künk se hasz -
nunk, se ká runk. Ez az tán szál ló igé vé vált a csa lád ban. A
vers, és ál ta lá ban az iro da lom irán ti sze re tet ötö di kes ko -
rom ban kez dõ dött, el sõ ver se met is ek kor kö vet tem el. Ju -
pi ter rõl, a tûz oká dó Ju pi ter rõl szólt ez a ver se zet em lé ke -
ze tem sze rint. 

Igen csak lus ta gye rek vol tam, na gyon ne héz volt en gem
mun ká ra fog ni. Min den ki nek volt pe dig fel ada ta, még a
kert ben is, Ne kem a din  nye föld ju tott. Az én mun ka te rü le -
tem tõl nem mes  sze volt a mé hes, és a mé hek ter mé sze te -
sen min dig a din  nye föld fe lé re pül tek. Így az tán ké zen fek -
võ volt a ki fo gás is: fé lek a méh csí pés tõl. Az es ti kony ha -
ker ti ön tö zést vi szont már nem úsz hat tam meg, a mé hek
ad dig ra már el ül tek. Volt egy te he nünk is, Il ka, azt vi szont
én le gel tet tem. 

Ak ko ri ban már csak ti zen két hold jut ta tott föl dünk volt,
ez negy ven nyolc kö rül le he tett, és a te hén kö rü li te en dõk
egy ré sze is rám há ram lott. Apá mat köz ben el vit ték a rend -
õrök fegy ver rej te ge tés cí mén, ép pen eb ben az idõ ben. Ép -
pen a trak to ron ült, mi kor jöt tek ér te a rend õrök. Le tar tóz -
tat ták, és a csa lá di em lé ke zet sze rint – én nem em lé ke zem
er re –, na gyon sír tam. – Ne vi gyék el édes apá mat, édes -
apám nem lo pó! – ki ál toz tam. Ak kor úgy hi het tem, hogy
csak a lo pó kat vi szik el. A vád fegy ver rej te ge tés volt, pe -
dig még nem tör tént meg a kom mu nis ta ha ta lom át vé tel,
de már Rajk Lász ló volt a bel ügy mi nisz ter. Apá mat el vit ték
Enyingre, azon ban – a rész le te ket nem kö töt ték az or rom -
ra – va ló szí nû leg nagy apám köz ben já rás ára két nap után
ha za en ged ték. Ha mis volt ter mé sze te sen a vád, de ha mis
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vád alap ján ak kor már akasz tot tak is em be re ket. Dörögdi
bá csi – aki ara tó gaz da volt – mon dá sát is fel je gyez te a csa -
lá di em lé ke zet: – Én meg gyõ zõ dé ses kommenista va gyok,
an nak ár tok, aki nek aka rok! Mi kor ez a Dörögdi bá csi
meg hal lot ta, hogy el vit ték apá mat, azt mond ta: – Na, föl -
öl tö zök, és ki ho zom a Medgyasszayt! Föl is öl tö zött, el is
ment Enyingre, de ad dig ra már el en ged ték apá mat.

Már be szol gál ta tá sos idõ szak7 volt, Mezõszilason kel lett
le ad ni a disz nó vá gás után a zsírt a hen tes nél, aki szin tén
meg gyõ zõ dé ses kommenista volt. Szi go rú ak vol tak a ha -
tár idõk, és ami kor anyám vit te – kés ve – a zsírt, ez a hen -
tes azt mond ta, hogy Medgyasszayné, le ad tam ma ga he -
lyett a zsírt, mert baj lett vol na, ha nem adom le. Anyám
meg kö szön te a szív jó sá gát. – Tud ja, hogy mi ért csi nál tam
ezt? – kér dez te a hen tes. – Mert ami kor an nak ide jén a
Medgyasszay be jött ide hú sért, meg kér dez tem tõ le, hogy
ki nek vi szi. Az ara tó i nak, vagy sa ját ma gá nak? És ak kor azt
a vá laszt kap tam, hogy mit kép ze lek én!? Egy kosz ton van -
nak õk mind an  nyi an. Ta lán szü le im ilyen gesz tu sa i nak kö -
szön het jük, hogy nem ül döz tek min ket túl sá go san. 

Köz ben meg tör tént az ál la mo sí tás. Az ál la mi gaz da ság ban
lo pott min den ki. Mi – apám szi go rú pa ran csát kö vet ve – egy
csõ ku ko ri cát sem vi het tünk el a má sé ból, még ha az az ál -
la mé volt, ak kor sem. Egy szer azon ban há zunk mö gött táb -
lán le ka szált lu cer ná nak nem tud tunk el len áll ni a bá tyám mal
és egy jó cso mót be pa kol tunk ab ba az is tál ló ba, amely ben a
te he net tar tot tuk. Mit tesz Is ten, ép pen az nap édes apám szo -
ká sá tól el té rõ en el ha tá roz ta, hogy meg né zi a sa ját kis gaz da -
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sá got. – Lajcsikám, fá radt vagy, ne nézd meg! – kér lel te éde-
s anyám, de apám tar tot ta ma gát ere de ti szán dé ká hoz. Ha va -
la mi nem tet szett apám nak, nem ki a bált, ha nem né ma ság ba
bur ko ló dzott. En nek tu laj do nít ha tó an nem em lék szem ar ra,
hogy édes anyám hoz egy han gos szót is szó lott vol na. Ha
meg ne hez telt, nem szólt. Még bo csá na tot sem le he tett ilyen -
kor kér ni tõ le. – A leg egy sze rûbb bo csá na tot kér ni! – mond -
ta ilyen kor. – Úgy kell vi sel ked ni, hogy ne ke rül hes sen sor a
bo csá nat ké rés re! A lu cer nás eset után na po kig csend volt a
csa lád ban. Né ma csönd ben ebé del tünk, va cso ráz tunk. So kat
gon dol kod tam már azon, hogy tu laj don sá ga im hon nan és
ho gyan rög zül tek be lém. A sza bad ság sze re te tem min den bi -
zon  nyal a pusz tán ala kult ki, a tu laj don irán ti tisz te le tem pe -
dig va ló szí nû leg apám pél dá ja nyo mán.

Apá mat már ko ra gyer mek ko rá ban ló ra ül tet ték, nyolc -
éves volt, mi kor hu szár ez re des nagy báty ja egy hucul ló val
aján dé koz ta meg, az volt a Pin dur. Na gyon ér tett is a lo vak -
hoz, így az tán szá má ra nem oko zott tra u mát, ami kor az ál la -
mo sí tás után a csi kó te lep ve ze tõ jé vé tet ték. Az ál la mi gaz da -
ság nak több mint ezer csi kó ja volt, s en nek gond ját-ba ját õrá
bíz ták. Egé szen ad dig jól és har mo ni ku san is mû kö dött ez a
mun ka, míg oda nem he lyez tek egy fi a tal ag rár mér nö köt. Õ
az el sõk kö zött volt, akit már az új rend szer ben ké pez tek ki.
A la ká sunk ból le vá lasz tot tak két szo bát, s õ oda köl tö zött.
Szü le im na gyon szí vé lye sen fo gad ták, ott lett fi a tal há zas. Ál -
lí tó lag õ kér dez te fe let te se i tõl, hogy aki itt bér lõ volt, az hogy
ma rad hat a gaz da ság ban?! Is ten nyu gosz tal ja, már nem tu -
dom meg kér dez ni tõ le, hogy tény leg így volt-e. 

„A püs pök úr fia fönn ül a ba kon”
Pá pán

A tá ma dá sok elõl ki tér ve apám el ment dol goz ni 1953-ban
a bakonypölöskei ál la mi gaz da ság ba, és ott be osz tott lett.
Édes anyám ak kor vár ta má so dik hú go mat. Ahá nyan, an  nyi -
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fe lé vol tunk. Édes anyám Ir ma né ni vel, s a po cak já ban Ju -
li ká val Irtáspusztán ma rad tak, apám Bakonypölöskén, mi
a bá tyám mal Pá pán, Pi ros ka hú gom Enyingen az egyik ro -
kon nál járt is ko lá ba. 1954 szep tem be ré ben tud tunk be köl -
töz ni Pá pá ra, s ak kor már mind an  nyi an együtt vol tunk. 

Azt a he lyet, ami szá munk ra sza bad sá got, a biz ton sá got,
a böl csõt je len tet te, Irtáspusztát édes anyám két szer is el ad -
ta. Az ál la mi gaz da ság ugyan is nem ko boz ta el va gyo nun -
kat, a há zat, az in gó sá got, a jó szá got, ha nem meg vet ték.
Igen ám, de nem vet ték lel tár ba. Ki fi zet ték, ám el ma radt
en nek írá sos rög zí té se, s min den ma radt a ne vün kön. S jött
a kö vet ke zõ év, s jött a gaz da ság, hogy meg ven nék a csé-
p lõ gé pet, a há zat, a jó szá got. – Jó, ve gyék meg – egye zett
be le édes anyám. Így az tán még egy szer meg vet ték az éde-
s anyám ne vén lé võ ér té ke ket. At tól kez dõ dõ en ma gunk
kö zött, csak bel sõ hasz ná lat ra azt szok tuk mon da ni, hogy
édes anyánk a leg ki vá lóbb ke res ke dõ a csa lád ban, mert
két szer tud ja el ad ni az „árut”. Egye dül édes apám volt en -
gesz tel he tet len, az õ er köl csi ér zé ke há bor gott haj lít ha tat -
la nul ter mé sze te sen. 

Pá pán vet tek szü le im egy há zat. Az adás vé te li szer zõ -
dés ben az állt, hogy ami kor szük sé günk lesz a la kás ra, ak -
kor egy szo bát hu szon négy órán be lül, a töb bi in gat lant
pe dig fél éven be lül ad ják át a ben ne la kó el adók. Igen
ám, de a bent la kó volt tu laj do nos párt em ber lett köz ben,
és ami kor mi Pá pá ra men tünk, szó ba sem jö he tett, hogy
ne künk át ad ja nak egy szo bát. Öt ven négy ben köl töz tünk
be a vá ros ba egy kor nagy apánk ál tal bé relt ház rész be. Al -
bér let be köl töz tünk te hát. Ab ban a la kás ban Ilon ka né -
ném, egy ka to na tiszt-csa lád és egy egye dül ál ló tiszt volt
bér lõ. Nem tu dom pon to san, hogy ho gyan in té zõ dött, de
a ka to na tiszt ék el köl töz tek, si ke rült le fi zet nünk a ta ná csi il -
le té ke se ket, s így ne künk utal ták ki az õ két szo bá ju kat.
Elõ ször egy szo bá ba köl töz tünk be. A kony ha egy ud va -
ron ke resz tül meg kö ze lít he tõ mel lék épü let ben volt. Eb be
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az egy szo bá ba szü le tett meg leg ki sebb test vé rünk, Ju li ka.
Ve le együtt – ami kor hét vé gén apánk is ott hon volt –, he -
ten lak tunk egy szo bá ban. A má sik szo bát, mint egy ka rá -
cso nyi aján dék ként meg kap tuk. Ve lünk szem ben volt
ugyan ak kor az a ház, amely a mi énk volt. Nap, mint nap
mé re get het tük sa ját há zun kat, mi köz ben al bér let ben lak -
tunk. Ez az ál la pot 1954-tõl hat va nig tar tott, csak ak kor ve -
het tük bir tok ba jo gos tu laj do nun kat. 

A Zimmermann ut cai ál ta lá nos is ko lá ba jár tam, amit a
vá ros ban Ró zsa kert nek hív tak. Ezt a ne vet azért kap ta az
is ko la, mert Ró zsa Já nos8, aki egyéb ként kán tor ta ní tó
volt, és negy ven öt után be lé pett a párt ba, lett az is ko la
igaz ga tó ja. Na gyon jó volt a tan tes tü let, mert az igaz ga tó,
vé dett sé get él vez vén, az egy há zi is ko lák ból ki eb ru dalt
tan erõ ket is ko lá já ba fo gad ta, és õk szin te ki vé tel nél kül
rend kí vül fel ké szült ta ná rok vol tak. Elit is ko lá nak ugyan a
Püs pö ki nek ne ve zett is ko la szá mí tott, mert a köz pont -
ban, az egy ko ri püs pö ki pa lo tá ban he lyez ték el, de a mi
al só vá ro si is ko lánk sem ma radt el szín vo nal ban et tõl a
tan in téz mény tõl. Rend sze res volt egy-egy po fon, vagy a
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8 Ró zsa Já nos (Uraiújfalu, 1896 – Pá pa, 1957): ta ní tó. Ta nul má nya it a fel sõ lö või

ev. gimn.-ban 1907–11-ig, va la mint a sop ro ni Ev. Ta ní tó kép zõ ben 1911–15-ig

vé gez te. 1915–20-ig ka to nai szol gá la tot tel je sí tett az orosz fron ton, ha di fo goly

volt Szi bé ri á ban. Ha za té ré se kor, 1920 au gusz tu sá ban meg hív ták Ostffyasz -

szony fára az isk. kán tor ta ní tó já nak, s az õ jó vol tá ból ke rült az épü let hom lok -

za tá ra Pe tõ fi Sán dor em lék táb lá ja ot ta ni tar tóz ko dá sá nak em lé ké re. Az „Evan -

gé li kus Nép is ko la” címû fo lyó irat ban rend sze re sen pub li kált be széd- és ér te -

lem gya kor lat té mák ban. 13 év el tel té vel hív ták meg Pá pá ra, és 1934. ja nu ár 10-

tõl a pá pai ev. népisk. igaz ga tó-kán tor ta ní tó ja. 1938–50-ig kör ze ti is ko lai szak -

fel ügye lõ. 1948–55-ig a II. sz. fiú is ko la igazgatójaja. Oro szul és né me tül be -

szélt. Ze nei kép zett sé ge ma gas szin ten el is mert volt, ki tû nõ en or go nált, he ge -

dült, és ének hang ja is kép zett volt. Vá ro si dal kö ré vel önál ló hang ver se nye ket

adott (Kár pát Dal kör, Perutz Ének kar stb.) Éve ken át a Pe da gó gus Szak szer ve -

zet el nö ke és el nök he lyet te se volt.  For rás: Pá pai Pe da gó gus Le xi kon)



fe nék re pál ca, de so ha sem igaz ság ta la nul, min dig volt
„ma ka ren kói” oka, és so ha sen ki nem rek la mált. A szü lõk
sem. Reg ge len ként zász ló fel vo nás kor a Him nuszt éne kel -
tük, s eb bõl so ha nem volt sem mi prob lé ma. Szín da ra bo -
kat ját szot tunk, volt ének ka runk. Vol tam én Pe tõ fi Sán -
dor, Bor nem is  sza Ger gely és Bo ka Já nos. Egész év ben ta -
nul tuk a sze re pe ket, élénk sport élet is folyt az in téz mény -
ben, tor nász csa pa tunk rend sze rint min den év ben el ju tott
az or szá gos baj nok ság ra. Nem csak ta ní tot tak, ne vel tek is
ab ban az is ko lá ban. Jó ta nu ló vol tam. Öt ven öt ta va szán
vol tam nyol ca di kos és an nak el le né re, hogy ér tel mi sé gi
ka te gó ri á ba so rol tak, en gem vá lasz tot tak meg – zász ló tar -
tó ból – az út tö rõ ta nács el nö ké nek. A püs pök uno ka út tö -
rõ fõ nök lett a Ró zsa kert ben. Az ak kor, 1955-ben meg -
szer ve zett or szá gos út tö rõ-ta lál ko zón én is in te get tem Rá -
ko si paj tás nak Bu da pes ten, fel az emel vény re. Apá mat
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Csa pat ta nács el nök a Ró zsa kert ben



ül döz ték mint osz tá lyi de gent9, én pe dig csa pat ta nács el -
nök vol tam. Volt né hány ilyen ab szurd hely zet a rend -
szer ben. 

Édes anyánk fá rad ha tat lan szer ve zõ kész sé gé nek kö szön -
he tõ en Pá pán is min ta sze rû en be ren dez ked tünk. Barom fi -
ólat, ser tés ólat épí tet tünk az ud var ba a töb bi la kó en ge dé -
lyé vel. Mi den év ben hiz lal tunk disz nót, édes apám ka pott az
ál la mi gaz da ság ból ta kar mányt, eb bõl ne vel tünk fel éven te
két disz nót. Fej ada got (lisz tet) is ad tak az ál la mi gaz da ság -
ban, en nek kö vet kez té ben mi nem vol tunk an  nyi ra ki szol -
gál tat va a ke nyér hi ány okoz ta gya ko ri sor ban ál lá sok nak,
mint az em be rek ál ta lá ban Ma gyar or szá gon, hi szen min den
hé ten sü töt tünk ke nye ret. Anyám be da gasz tot ta a tész tát, és
el vit tük a pék hez, majd tõ le hoz tuk ha za a friss me leg ke -
nye ret. Ker tünk két ezer négy szög öles volt, ker tész ked ni ak -
kor, mi u tán bá tyám el ment az egye tem re, ta nul tam meg iga -
zán. Bá tyám ma te ma ti ká ból nagy te het ség nek bi zo nyult, a
gim ná zi u mi ma te ma ti ka-ta nár nõ je ta nár se géd jé nek ne vez te,
még is csak a kö zép is ko la jó in du la tá nak kö szön he tõ en vet -
ték föl õt a Keszt he lyi Egye tem re, mert osz tály ide gen he lyett
ér tel mi sé gi szár ma zás ba so rol ták.

Apám Bakonypölöskén dol go zott az ál la mi gaz da ság -
ban. 1955 õszén édes apám no vem ber 7-e al kal má ból Ki -
vá ló Mun ká ért ki tün te tést és pénz ju tal mat ka pott. Rá há -
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9 „Osz tá lyi de gen nek” szá mí tott ál ta lá ban az, aki 1945 elõtt föld bir to kos, arisz -

tok ra ta, üzem, mû hely, üz let tu laj don nal ren del ke zett, csend õr, rend õr, ka to -

na tiszt, egy há zi sze mély vagy ép pen hi va tal nok volt. A fo gal mat elég „ru gal -

ma san” hasz nál ták, így gyak ran osz tá lyi de gen nek mi nõ sült, aki jobb ol da li

párt tag ja, vagy ép pen egy há zi szer ve zet tag ja, ve ze tõ je volt, de egyéb ként

nem volt va gyo na. A meg bé lyeg zés mi att az „osz tály ide gen” és csa lád ja ki lett

zár va a fel sõ ok ta tás ból és szá mos ál lás ból. Az ‘56-os for ra da lom utá ni meg -

tor lá sok so rán sú lyos bí tó kö rül mény volt az osz tály ide gen szár ma zás. Hi va ta -

lo san 1962-ben tö röl ték el a meg kü lön böz te tést. (For rás: www.rev.hu, Az

1956-os in té zet hon lap ja)



rom hét re pe dig ott volt az asz ta lán a le vél: „mun ka vi szo -
nyát azon na li ha tál  lyal meg szün te tem osz tály ide gen szár -
ma zá sa mi att”. 

Bá tyám ne gye di kes, én el sõ gim na zis ta vol tam, s volt
még két hú gom. És a csa lá dunk fel hal mo zott va gyon, min -
den tar ta lék nél kül. Ne héz idõk vol tak. Úgy let tem gim na -
zis ta, hogy a Pe tõ fi rõl el ne ve zett gim ná zi um ba je lent kez -
tem, de a Türr Ist ván Gim ná zi um ba vet tek fel. Itt kell meg -
em lé kez nem va la ki rõl. A Pe tõ fi Gim ná zi um egy kor a re for -
má tus kol lé gi um volt. A le gen da sze rint az ál la mo sí tás kor
Olé Sán dor10 nagy tisz te le tû úr a kö vet ke zõ sza vak kal ad ta
át ezt az is ko lát az ál lam nak: „Úgy ad lak át, mint a ha lot -
ta kat a te me tõ ben: ta lál ko zunk a fel tá ma dás kor!” Õt
egyéb iránt, mert na gyon ke mény pap volt, el is he lyez ték
ha ma ro san egy kis fa lu ba Pá pá ról. Én még õná la konfir-
málkodtam. 

Édes apá mat még ka nász nak sem vet ték fel a kör nye -
zõ gaz da sá gok ba. Ne ki 1956. már ci us kö ze pé ig nem
volt ál lá sa, ak kor egyik volt gim ná zi u mi osz tály tár sa,
Steinhoff Jó zsef se gí tett ne ki, hogy fel ve gyék a sör ipa ri
vál lalt hoz se géd mun kás nak. Eb ben az ál lás ta lan idõ -
szak ban na gyon sok fõ ze lé ket et tünk. A kert meg a hí -
zó men tett meg min ket az éhe zés tõl. Anyánk egy ko ri
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10 Olé Sán dor (1884–1976) re for má tus lel kész, hit ok ta tó. A pá pai Re for má tus

Kol lé gi um ban vé gez te kö zép is ko lai és te o ló gi ai ta nul má nya it. 1912-tõl 1929-

ig Mó ron, 1929-tõl Pá pán lel kész. 1929-tõl ta ní tott a pá pai Ál la mi Ta ní tó kép -

zõ In té zet ben. Több temp lom épí té sé ben vál lalt meg ha tá ro zó sze re pet. Sze -

gé nye ket se gí tõ nõ egy le tet szer ve zett. A II. vi lág há bo rú alatt véd te a ná cik

ál tal ül dö zöt te ket, 1944-ben Kõ rös End re ér de ké ben még Baky Lász ló bel -

ügy mi nisz ter nél is járt Gyõry Elem ér. 1954-ben a kom mu nis ták el ül döz ték,

ki te le pí tet ték Babarc-Bolyra he lyet tes lel kész ként. (For rás: Kövy Zsolt: A re -

for má tus egy ház sze re pe Pá pa vá ros éle té ben In.: Ta nul má nyok Pá pa vá ros

tör té ne té bõl A kez de tek tõl 1970-ig Pá pa, 1994. Fõ szer kesz tõ: Dr. Kubinyi

And rás. Pá pa Vá ros Ön kor mány za ta)



ta ní tó nõi, akik pe dig ma guk is sze gé nyek vol tak, se gí -
tés kép pen meg fo gad ták ta ka rí tó nõ nek édes anyán kat,
így lett egy kis köl tõ pén zünk. Ak kor még stráf ko csi val
vit ték ki a sö rös hor dó kat a kocs mák ba, és sok em ber -
nek fel tûnt, hogy a püs pök úr fia fönn ül a ba kon. A
párt bi zott sá gon ez több em ber nek is a fü lé be ju tott, s
meg ál la pí tot ták az elv tár sak, hogy ez nem szül jó vért.
Így az tán le vet ték a ko csi ról és egy töl tõ gép hez he lyez -
ték át. Sze gény apám nak, aki ma gas em ber volt, so kat
kel lett ha jol gat nia, de cse ré be ka pott na pi egy li ter sört.
Mi gye re kek per sze vis  sza sír tuk az ál la mi gaz da sá got,
mert ott tej színt ka pott jut ta tás ként. Min den va ló szí nû -
ség sze rint nem en nek, in kább a SZKP XX. kongresz -
szusának11 kö szön he tõ en jú li us ban vis  sza vet ték apán -
kat az ál la mi gaz da ság ba 1956-ban. Rá adá sul no vem -
ber ben re ha bi li tál ták is, és en nek kö szön he tõ en vis  sza -
me nõ leg ál lás ta lan sá ga ide jé re meg kap ta a bakonypö -
löskei fi ze té sét. 

Öt ven hat ban édes apám ott hon volt ép pen, így nem vá -
lasz tot ták be sem mi fé le bi zott ság ba az ál la mi gaz da ság ban,
így a szá mon ké rés so rán meg úsz ta újabb ál lás vesz tés nél kül
a for ra dal mat kö ve tõ meg tor lást. Bá tyá mék év fo lya ma Keszt -
hely rõl Mo son ma gya ró vár ra ment az ot ta ni sor tûz ál do za tai
irán ti szo li da ri tás ból, de eb bõl sem lett baj. 1956-ban én Pá -
pán a Türr Ist ván Gim ná zi um orosz ta go za tá ra jár tam, ahol
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11 A Szov jet unió Kom mu nis ta Párt já nak XX. kong res  szu sán (1956. feb ru ár

14–25.) Hrus csov, a párt fõ tit ká ra rész ben el ítél te a sztá li ni idõk ter ror ját. En -

nek kö vet kez té ben Ma gyar or szá gon is eny hült a dik ta tú ra el nyo má sa, Rá ko -

si Má tyás is „ön kri ti kát gya ko rolt”, rész ben el is mer te fe le lõs sé gét a jog ta lan -

sá gok ban, jú li us ban pe dig le vál tot ták és Gerõ Er nõ lett az utód ja. A Pe tõ fi

Kör vi tái, az Író szö vet ség kong res  szu sa, a jú ni u si len gyel or szá gi mun kás fel -

ke lés és az ok tó ber 6-i Rajk-újratemetés az 56-os for ra dal mat je lez te elõ re.

(Ma gyar or szág a XX. szá zad ban. Ba bits Ki adó, Szek szárd, 1996-2000.

www.mek.oszk.hu)



Hencze Bé la12 bá csi volt a ma gyar ta ná rom. Õ ko ráb ban a pá -
pai re for má tus kol lé gi um igaz ga tó ja volt, on nan tet ték át több
ta nár tár sá val együtt eb be a gim ná zi um ba. En gem na gyon
sze re tett, az iro dal mat sze re tõ ta nu ló ként én ak kor már so kat
ol vas tam, mond hat ni ol va sott nak szá mí tot tam. 1956 ta va szán
Arany Já nos Bu da ha lá la cí mû epo sza sze re pelt a tan terv ben.
– Na, mi a ta nul sá ga en nek az eposz nak? – kér dez te tõ lünk
az órán. – Az – vá la szol ta meg sa ját kér dé sét –, hogy je ge nye -
fák nem nõ nek az égig. Ér ted, La ci fi am? Je ge nye fák nem nõ -
nek az égig! Öt ven hat már ci u sa volt ek kor, s mi ér tet tük ta -
ná runk sza vát. Sok meg ha tá ro zó él mé nyem szár ma zik eb bõl
a gim ná zi um ból. S má ig be csü löm em ber sé gü ket, irán tam
meg nyil vá nu ló tü rel mü ket, hogy ki vár ták a dis  szi dá lá som
utá ni dac kor sza kom el mú lá sát. Azt mi, gye re kek a csa lád ban
min dig tud tuk, hogy ne künk – osz tá lyi de ge nek lé vén – na -
gyon jól kell ta nul nunk, hogy fel sõbb is ko lá ba jut has sunk.
Sok dac, lá za dás volt pe dig ben nem azok ban az idõk ben.
Ön kép zõ kört szer vez tem, szor gal maz tam – mind járt öt ven hét
már ci u sá ban – Petõfiék meg ün nep lé sét. – Vo nul junk ki –
mond tam Du dás Ist ván13 osz tály fõ nö köm nek, aki kom mu nis -
ta volt pe dig – Ha fél az igaz ga tó úr, majd mi meg véd jük! És
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12 Hencze Bé la (Léc fal va, 1900 – Pá pa, 1972): ma gyar-fran cia szakos középisk. ta -

nár. Is ko lá it Sep si szent györ gyön vé gez te, Bp.-en ta ná ri ok le ve let szer zett, ké -

sõbb Genf ben fran cia iro dal mat ta nult. Szek szár don, Bu da pest-Má tyás föld ön,

majd Désen ta ní tott. 1945-72-ig Pá pán élt. 1947-52-ig a ref. gimn. ig.-ja. 1952-tõl

nyug díj ba vo nu lá sá ig a Türr Ist ván Gimn. ta ná ra. Né hány évig me gyei ma gyar

sza kos szak fel ügye lõ is volt. Szer kesz tet te a Pá pai Kol lé gi u mi La po kat. Fõ mû -

vei: Ka zin czy és a fran cia fel vi lá go so dás (dok to ri ért. Bp., 1928); Az if jú ság hoz =

Pá pai Kol lé gi u mi La pok, 1948. már ci us 15. 1. (For rás: Pá pai Pe da gó gus Le xi kon)

13 Dudás István (Pápa, 1924 – Pápa, 1992): tanító, matematika-fizika sz. ált. isk.

tanár, szakmunkásképzõ intézeti ig. Tanítói oklevelét a pápai Áll. Tanítóképzõben

(1949), ált. iskolai tanári diplomáját a bp.-i Pedagógiai Fõiskolán 1952-ben

szerezte. 1944-46-ig a nemesszalóki, 1946-48-ig a pápai róm. kat., 1948-52-ig az
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I. sz. ált. isk. tanítója. 1952–64-ig a Bocsor István Középiskolai Koll. vezetõje,

1964-88-ig a 304. sz. Szakmunkásképzõ Intézet ig.-ja. Több mint négy évtizedig

dolgozott a Pedagógusok Szakszervezetében. Kitüntetései: Kiváló Tanár (1972),

Apáczai-díj (1982), Munka Érdemrend Arany Fokozata (1984). 1988–92-ig

nyugállományban Pápán élt. Fõ mûvei: Szemléletformálásra van szükség (hoz-

zászólás a Szakmunkásképzõ Intézetek Országos Tanács kozásán, 1972. okt. 10.)

= Szakmunkásnevelés 1972/9. sz. 18. (Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon)

14 Csa pó Gyu la (Felsõörs, 1916 – Pá pa, 1991): ma gyar–la tin sz. középisk. ta -

nár. Ele mi isk. ta nul má nya it a felsõörsi is ko lá ban vé gez te. Tíz éves ko rá tól a

Pá pai Ref. Koll. di ák ja volt. Itt érett sé gi zett, majd lel ké szi ké pe sí tést szer zett.

Ez után a deb re ce ni tu do mány egye tem böl csész ka rán ta nult, s ma gyar-la tin

sza kos középisk. ta ná ri dip lo mát ka pott. 1943-52-ig a pá pai Koll., majd

1952-76-ig a Türr Gimn. ta ná ra volt. Óra adó ként ugyan itt még kö zel egy év -

ti ze den át dol go zott. A Türr Ist ván Gimn.-ban ál ta la ve ze tett ön kép zõ kör

szá mos ki vá ló iro dal márt és írót adott az or szág nak (pl. Vathy Zsu zsa, Kris -

tóf At ti la). Fõ mû vei: Pá pa az iro da lom ban = Pá pa (úti ka la uz (Bp., 1967. 31-

41.); A kí sér le te zés tõl a köl té szet meg újí tá sá ig = Nap ló, 1971. no vem ber 13.

For rás: Pá pai Pe da gó gus Le xi kon

ez a kom mu nis ta ta nár nem sza ladt a mun kás õr ség hez, nem
je len tett fel sem mi fé le fó ru mon, ha nem csak rám mor dult: –
Hü lye vagy te?!

Pe dig volt olyan eset, hogy be jöt tek a gim ná zi um ba a
mun kás õrök, s fönt rõl rá juk ki a bál tak a di á kok, hogy Ká -
dár-hu szá rok! Két gye re ket két nap ra el vit tek a gya nú sí tot -
tak kö zül. Ös  sze ver ve en ged ték vis  sza õket. Két-há rom
gye rek ment el öt ven hat ban nyu gat ra a gim ná zi um ból, ve -
lük kint a lá ger ben ta lál koz tam. Har ma dik ban meg szer -
vez tük az ön kép zõ kört. A pá pai re for má tus kol lé gi um ha -
gyo má nya it át vé ve ez a vá ros ban nem szá mí tott ide gen
gon do lat nak. Az ön kép zõ kör el nö ke Vathy Zsu zsi, ké sõbb
ne ves író és a nem ke vés bé is mert Láz ár Er vin fe le sé ge,
én pe dig tit ká ra let tünk. Csa pó Gyu la bá csi14 lett a kör ta -
nár-el nö ke. Ha gyo mány õr zõ vál lal ko zás volt ez, egy más



ver se it, pró zai írá sa it bí rál tuk el, ha von ként egy szer, va sár -
na pon ként ta lál koz tunk. Az ön kép zõ kö ri fog lal ko zá sok
után be ül tünk a Fõ ut cai cuk rász dá ban hát ra a fo lyo só ra
egy szimp la mel lé, s meg hány tuk-ve tet tük a vi lág dol gát.
Egy szer be jött Csa pó Gyu la bá csi is utá nunk. Csak ma rad -
ja tok nyu god tan! – in tett fe lénk. Úgy érez tük ma gun kat,
mint ha fel nõt tek len nénk. Va sár na pon ként itt Pá pán már
el jár tunk a temp lom ba is, de apám nem vett so ha sem úr -
va cso rát. Mert úr va cso ra-vé tel nél tel jes bûn bá na tot kell fo -
gad ni, és õ azt mond ta, hogy õ ezek nek nem bo csát meg
so ha sem. Köz ben meg ala kult a Kom mu nis ta If jú sá gi Szö -
vet ség, s ka pa ci tál tak en gem is, hogy lép jek be a szer ve -
zet be. – Be lé pek én – mond tam –, de én nem va gyok ate -
is ta. Meg hív tak azért a gyû lés re, hogy vi tat koz zunk. El -
mond tam az tán ne kik, hogy tud já tok, az atom mag nál is
van nak még ki sebb ré szecs kék és az atom mi cso da óri á si
ener gi át kép vi sel. Ak kor el kép zel he ti tek – ér vel tem –,
hogy a már nem is anyag szel le mi lény ben, az Is ten ben,
mi lyen ha ta lom, erõ la kik. Eb ben az ér ve lés ben vol tak
azért je len tõs bak ug rás ok, de nagy meg döb be nést okoz -
tam ok fej té sem mel. Meg hív tak egy újabb KISZ-gyû lés re,
ak kor már fel ké szül tebb vi ta part ne rek rõl gon dos kod tak,
de iga zán õk sem tud ták meg gyõz ni  a hall ga tó sá got ar ról,
hogy sza már sá got be szé lek. Ne gye dik év vé gén az tán
még is be lép tem. 

El jött az érett sé gi, majd pe dig a fel vé te li idõ sza ka. Ak -
kor az volt a gya kor lat, hogy a fel vé te li re egy vizs gáz ta tó
bi zott ság ad ta ki a pa pírt, a fel vé te li ja vas la tot. Az osz tály -
fõ nök, az igaz ga tó, a szak szer ve ze ti tit kár, a párt tit kár és a
párt bi zott ság egyik mun ka tár sa al kot ta ezt a bi zott sá got. A
pá pai pár tot egy ti zen ki len ces kom mu nis ta, Se bes tyén bá -
csi kép vi sel te. Egy, a csa lá dot tisz te lõ kom mu nis ta ta ní tó,
Bertha ta nár úr se gí tett és meg ma gya ráz ta Se bes tyén bá csi -
nak, hogy en gem mi ért kell tá mo gat ni. Igen ám, de oda -
jött a bi zott ság ba a kór ház gond no ka, Szi li elv társ, aki vad
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kom mu nis ta volt. Mi kor oda ér tek a ne vem hez, el mond tak
ró lam min den jót. Igen ám, de meg kér dez te ez az elv társ,
hogy mi is volt en nek a gye rek nek az ap ja fel sza ba du lás
elõtt? Mond ják ne ki, hogy bér lõ. – Na, az én apám egy bér -
lõ nél volt bé res. Ha va la ki, én tu dom, hogy mi lye nek vol -
tak a bér lõk. Ez ma guk nak ér tel mi sé gi?! Aki nek bér lõ volt
az ap ja, az osz tály ide gen! Mit gon dol nak ma guk?! Így az -
tán egy olyan le ve let kap tam a gim ná zi um igaz ga tó já tól,
hogy „ér te sí tem, hogy fel vé te li ké rel mét osz tály ide gen
szár ma zá sa mi att a bi zott ság nem tá mo gat ja”. Hi á ba vol tam
ki vá ló spor to ló, lel kes kö zös sé gi em ber, ki tû nõ ta nu ló,
még a fel vé te li re sem me het tem el. De még a hú go mat, Pi -
ros kát – aki ak kor fe jez te be az ál ta lá nos is ko lát – csak egy
párt bi zott sá gi is me rõ sünk se gít sé gé vel vet ték fel a Pe tõ fi
Gim ná zi um ba. Bá tyám egye te mi he lyét is ve szély fe nye -
get het te vol na, ha fel leb be zést nyúj tok be fel vé te li ké rel -
mem el uta sí tá sa mi att. 

Saj nos van még ne ga tív él mé nyem eb bõl az idõ szak -
ból. Érett sé gi elõtt egy év vel har ma di kos ként én bú csúz -
tat tam a di ák tár sak ne vé ben a ne gye di ke se ket. Ter mé -
sze tes volt, hogy a há rom vég zõs év fo lyam ne vé ben én
fo gok bú csúz ni is a di ák tár sak kép vi se le té ben a bal la gá -
son. Az ün nep ség elõtt négy nap pal oda jött hoz zám Var -
ga Sa nyi a IV. B-bõl: – Az igaz ga tó úr azt üze ni, add ide
a be szé de det, mert én fo gok bú csúz ni a töb bi ek tõl. Sze -
gény igaz ga tó nem mer te meg ten ni azt, hogy be hí vat és
négy szem közt el mond ja, hogy nem vál lal hat ják, hogy
egy osz tály ide gen bú csúz zon a bal la gók ne vé ben. Az,
hogy nem ja va sol hat tak az egye tem re, azt meg ér tet tem:
ilyen hü lye rend szer van, ami még ezt a mél tány ta lan sá -
got is meg te he ti. Azon job ban túl tet tem ma gam, mint az
üzen ge té sen. Ez an  nyi ra fájt, hogy nem ad tam oda a már
meg írt be szé de met. Az is na gyon fájt, hogy az év zá rón
egye dül én nem kap tam meg a ki tû nõ ta nu lók nak já ró
em lék ér met sem. 
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– Nem at tól fél tek, hogy be szé ded be be le szö vöd a té ged
ért mél tány ta lan sá got is?

– Nem, nem. Ak kor ra már ki ala kult ben nem az az ön -
kont roll, amely meg gá tol ta vol na ezt a re bel lis sé get. Mert
ne kem – mint édes anyám ezt lá za dó kor sza kom ban el -
mond ta – édes apám és test vé re im ál lá sá ra, egye te mi, kö -
zép is ko lai hely ét re is gon dol nom kel lett. És ezt jól tud ták
ró lam ta ná ra im is. Ez a meg alá zó mél tány ta lan ság ugyan -
ak kor ros  szab bul esett, mint hogy nem ja va sol tak az egye -
tem re. Azt el fo gad tam, mert nem a tan tes tü le ten mú lott.
1959-ben a fé le lem még min dig olyan nagy volt, hogy az
igaz ga tó nem mer te vál lal ni, hogy én bú csúz zam el az is -
ko lá tól a töb bi ek ne vé ben. Mert osz tály ide gen szár ma zá sú
va gyok. Mind ezt tud tam, tu dom, meg bo csá tot tam, de nem
tud tam el fe lej te ni. A mai na pig sem. 

Kar pa szo má nyos la ka tos ból osz tály el len ség egye te mis ta

Eb ben az idõ ben még na gyon szi go rú an vet ték a szár ma zást
a fel vé te li vizs gá kon, ek kor még Ká dár nem mond ta ki azt
a mon da tot, hogy aki nincs el le nünk, az ve lünk van. Ön -
kép zõ kö ri tár sa mat, a ké sõb bi író nõt, Vathy Zsu zsit sem vet -
ték fel egye tem re, egy évig õ is bél mo só ként dol go zott a
hús gyár ban. Õt szin tén Szi li elv társ vág ta el, ami rõl ké sõbb
egy no vel lá já ban ír is. 1957 ta va szá tól édes apám több ször
volt be teg sza bad sá gon, ezért a csa lád megint meg  él he té si
gon dok kal küz dött, na gyon sze gé nyek vol tunk ek kor. Már
má so dik tól ma gán ta nít vá nyo kat vál lal tam, fi zi kát és ma te -
ma ti kát ok tat tam az al sóbb év fo lya mo sok nak, min den hé ten
több órát ad tam, s en nek kö szön he tõ en ön el lá tó let tem. Bá -
tyám egye tem re járt, s így gim na zis ta ko rom tól én let tem
egyik tá ma sza anyám nak. Et tõl kez dõ dõ en ke rül tünk lel ki -
leg is igen kö zel egy más hoz. Ve lem osz tot ta meg ag go dal -
ma it, gon do la ta it, hi szen bá tyám is a ma ga éle tét él te, át -
ment Keszt hely rõl Gö döl lõ re, ott har mad éves ko rá ban el -
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vet te fe le sé gül gim na zis ta kor tól el sõ sze rel mét, Pi ri Idát. Et -
tõl kezd ve õk már kü lön csa lád nak szá mí tot tak. 

Be le tö rõd ve hely ze tem be iro da lom iránt ra jon gó fi a tal -
em ber lé tem re – hogy ki tû nõ érett sé gi bi zo nyít vá nyo mat
még is ka ma toz tat ni tud jam –, je lent kez tem la ka tos nak a
gyõ ri szak mun kás kép zõ is ko lá ba.

A 401-es Ipa ri ta nu ló Is ko lá ban mi vol tunk az el sõ érett -
sé gi zett osz tály, úgy is hív tak ben nün ket, hogy kar pa szo -
má nyos la ka to sok. Itt is jó ta ná ra im vol tak. Kucsmár Jó zsef
igaz ga tó és az osz tály fõ nö köm, Strommer Bé la ne vét kell
el sõ sor ban meg je gyez nem. Csak szak tár gya kat ta nul tunk,
ezért csak más fél éves volt a kép zés. Szak ok ta tónk Hor -
váth Jó zsi bá csi volt, aki nagy tü re lem mel vi sel te a mi ap -
ró kis go nosz ko dá sa in kat. Az egyik osz tály tár sunk a mun -
ka nap ló ba pél dá ul azt ír ta, hogy „kis moz dony ve ze tõ re -
sze lé se mé ret re”. Hogy Jó zsi bá csi ezt nem tet te szó vá, ab -
ból tud tuk meg, hogy esze ágá ban sem volt el ol vas ni a mi
mun ka nap ló in kat. Itt, eb ben az is ko lá ban megint meg be -
csül tek, és nem néz ték azt, hogy mi lyen szár ma zá sú va -
gyok. Még szak szer ve ze ti bi zal mi vá is meg vá lasz tot tak az
osz tály ban!

– Mi kor es te le fe küd tél, mi rõl áb rán doz tál el sõ éves ipa ri
ta nu ló ként?

– Ol vas tam, ta nul tam Ham let mo no lóg ját, ke se reg tem
sor som fe lett, ír tam a ros  szabb nál ros  szabb, élet fáj da lom -
ban bõ vel ke dõ ver se i met. Na gyon nem sze ret tem a mû -
sza ki pá lyát, a reg ge li ko rán ke lést, a „mun kás éle tet”. Oly -
an  nyi ra, hogy az egyik szom ba ton, ka rá csony elõtt, úgy
utaz tam ha za a dél utá ni mû szak ból az éj je li vo nat tal, hogy
be fe jez tem. Va sár nap dél elõtt pe dig szü le im nek is el mond -
tam, hogy nem aka rok vis  sza men ni az inas is ko lá ba. – Jól
van, kis fi am, aho gyan gon do lod – saj nált meg édes anyám.
Az nap meg lá to gat tam Bujáki Mik lóst, a volt osz tály fõ nö kö -
met. El mond tam ne ki is, hogy ta nár úr, úgy dön töt tem,
hogy nem me gyek vis  sza az ipa ri is ko lá ba. Egy ko ri osz -
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tály fõ nö köm er re mind ös  sze an  nyit mon dott, hogy vé gül
is azt csi nálsz, La ci amit akarsz, hi szen las san fel nõtt em -
ber vagy. De azért an  nyit hadd mond jak, hogy nem fér fi -
as do log meg fu ta mod ni. En  nyit mon dott csu pán. Más nap
reg gel fe lül tem a vo nat ra, és vis  sza men tem Gyõr be. Ek kor
ha tá roz tam el, hogy, ha már el kezd tem, be is fe je zem a
szak ma ta nu lá sát, ezért nem is je lent kez tem 1960-ban
egye tem re. Szak mun kás let tem ki tû nõ ered mén  nyel, ma is
õr zöm a pi ros ok le ve let.

Bent dol goz tam a va gon gyár ban, Hermann Mik lós mû -
ve ze tõ és Var ga Gyu la cso port ve ze tõ ke ze alatt a se bes ség -
vál tó-sze re lõ cso port nál. Ki vá ló és jó em be rek vol tak.

Ne gyed év kö rül, ami kor a terv tel je sí tés na pi ren den volt,
ak kor éj jel-nap pal bent vol tunk a gyár ban, de volt olyan
al ka lom is, ami kor reg gel oda ho zott ne kem egy fo gas ke -
re ket a cso port ve ze tõ: – Ide fi gyelj! – mond ta. – Ezt kell
sor jáz ni. Ez azt je len tet te, hogy a fo gas ke re kek élét le kel -
lett re szel nem, tar tott leg fel jebb fél órá ig. – De úgy csi náld,
hogy egész nap le gyen mun kád! Ilyen volt a mun ka szer -
ve zés. De több volt a fi ze té sem ak kor, mint ké sõbb, az ál -
lat or vos-gya kor no ki fi ze tés. A mun kás osz tályt meg kell be -
csül ni. Ha von ta ál ta lá ban két ezer fo rin tot kap tam kéz hez.
Ha ki kül de tés ben vol tam, ak kor még en nél is lé nye ge sen
több volt a bo rí ték ban. 

– Ho gyan je lent kez tél még is az ál lat or vo si egye tem re?
– Az, hogy nem le he tek iro da lom tör té nész, tu do má sul

kel lett ven nem. Édes apám ja va sol ta, hogy le gyek ál lat or -
vos: – Kis fi am, te sze re ted a kö tet len sé get – mond ta –, és
az ál lat or vost egyéb ként is, egyik rend szer sem bánt ja.
Így az tán az Ál lat or vo si Fõ is ko lá ra je lent kez tem. A fel vé -
te li rõl csak an  nyit, hogy a szó be lin egy KISZ-ve zér tõl
kap tam az el sõ kér dést: „Mi volt az édes ap ja '45 elõtt,
hány al kal ma zott juk volt?” A fel vé te li bi zott ság szim pá ti á -
ját mu tat ja, hogy ezek után ma xi má lis pont szá mot kap -
tam, pe dig a bi o ló gi ai kér dé sek nél vol tak prob lé má im.
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En nek el le né re el sõ kör ben nem vet tek fel, a mi nisz te rig
kel lett fel leb bez nem. 

Szep tem ber ben az egyik hét vé gén nem men tem ha za
Pá pá ra. Egy szer csak jön nagy né ném, Pi pi né ni sír va: - Föl -
vet tek az egye tem re! Örö mé ben sírt. A pos tá sok ak kor
még va sár nap is ki vit ték az aján lott le ve let, s a mi pos tá -
sunk, Patyi bá csi Pá pán egy ház ban la kott ve lünk. Tud ta,
hogy vár juk a fel vé te li ered mény rõl tá jé koz ta tó egye te mi
le ve let. Lát ta bent, hogy jött egy aján lott le vél, ami ben csak
az ér te sí tés le het, s ki vit te szü le im nek. Óri á si nagy bol dog -
sá got is oko zott pos tá sunk ez zel a le vél lel ott hon. Az ér te -
sí tés a fel vé te lem rõl szólt. Te le fo nál tak ter mé sze te sen nag-
y né ném nek is, így az tán én is meg tud tam so ron kí vül a jó
hírt. Ez volt az iga zi vi rág va sár nap 1961-ben. Más nap le -
sze rel tem, vé gig men tem a gyár ban, el bú csúz tam, így az tán
ki irat koz tam a mun kás osz tály ból. A kö vet ke zõ nyá ron vis  -
sza men tem még két hó nap ra dol goz ni, de az már csak egy
kis pénz ke re set, egy kis ki rán du lás volt. 

A szo ká sos egye te mi éle tet él tem, meg ra kod va bú val és
öröm mel. Ered mé nyes volt az öt év, mert nem csak dip lo -
mát, de fe le sé get is kap tam. Ju li ka év fo lyam tár sam volt, sõt
cso port tár sam is már a má so dik év tõl kez dõ dõ en. Má sod -
év ben már ud va rol gat tam ne ki, és még az egye te mi évek
alatt el je gyez tem Tö rök Jú li át, aki vel ta valy ün ne pel tük a
negy ve ne dik há zas sá gi év for du lón kat. Meg kell val la nom,
hogy an nak el le né re hogy fel vet tek, nem vol tam bol dog.
To vább ra is ír tam a ver se ket, s ezek ben rög zí tet tem lel ki
ál la po to mat, szen ve leg tem. Jár tam ki ál lí tá sok ra, iro dal mi
ös  sze jö ve te lek re. Csak a má so dik év tõl kezd ve ta nul tam
iga zán, ak kor vet tem fel a rit must. Ele in te al bér let ben lak -
tam, ott ta nul tam meg süt ni-fõz ni. Mert pró bál tam én ön -
költ sé ges áron ebéd je gyet sze rez ni, föl is men tem a ta nul -
má nyi osz tály ra, de az év fo lyam-fe le lõs hölgy, ne ve ze tes
Móroczné föl csat tant: – Mit kép zel ma ga, Medgyasszay!
Örül jön, hogy itt van! Nem volt osz tály ide gen az egye te -
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men tíz éve, hogy is kép zel het ilyes mit! Nagy szé gyen volt
ez, fõ leg a hang erõ mi att, mert min den ki hal lot ta még a fo -
lyo són is. Úgy érez tem ma gam, mint akit le for ráz tak. Szé -
gyell tem ma gam, va ló ban. Pe dig nem ne kem kel lett vol na
szé gyen kez nem. Ezt a hang ütést már nem a rend szer kö -
ve tel te meg, ez már az egyes em be rek „terv túl tel je sí té -
se”volt. 

– Nagy hí rû földid, Il  lyés Gyu la „ma gán szor gal mú ku -
tyák nak” ne vez te az ilyen „terv túl tel je sí tõ ket”. 

– Ez volt az utol só al ka lom, ami kor szár ma zá so mat a fe -
jem hez vág ták. Kö rül mé nye im egyéb ként is ja vul tak, mert
so kan ki buk tak az egye tem rõl, így hát a kol lé gi um ban is
ürül tek he lyek. Ott az tán már kap hat tam men za je gyet is,
nem kel lett kü lön ké rel mez nem. Per sze azért ez sem volt
ilyen egy sze rû. Meg ürült egy hely a Má ria ut cai kol lé gi um -
ban. A di ák bi zott ság ös  sze ült, és a KISZ-tit kár, Ke le men Jó -
zsef év fo lyam tár sam, nem ja va solt a szár ma zá som mi att.
Még is föl vet tek. A bi zott ság egyik tag ja volt egy ötöd éves
fiú, Sitku La ci, aki édes apám nak volt be osz tott ja még az
egye tem elõtt. – Mi az, hogy Medgyasszay La jos fi át nem
ve szik föl?! – fa kadt ki ez a fiú, és el mond ta, hogy mi lyen
nagy sze rû, nagy tu dá sú, hu ma nis ta em ber az én apám. El -
gon dol koz tam már több ször az élet gond vi se lés sze rû for -
du la ta in. Ha en gem an nak ide jén még a gim ná zi um el vég -
zé se után Szi li elv társ nem vág el, ha nem te szi le he tet len -
né, hogy egye tem re men jek, ma gyar-tör té ne lem sza kos ta -
nár let tem vol na min den va ló szí nû ség sze rint. És mi vel a
pe da gó gu sok vol tak a leg ki szol gál ta tot tab bak a Ká dár-
rend szer ben, nem biz tos, hogy olyan sza bad em ber le het -
tem vol na, mint ál lat or vos ként. Az 1963-as Ká dár-mon dat
után meg szûnt az osz tály ide gen ka te gó ria, és har mad éves
ko rom tól kezd ve már nor ma li zá ló dott kö rü löt tem a hely -
zet. Nyá ron dol goz tam, a nyá ri disz nó ol tá sok ból még fél -
re tett pén zem is ma radt. Iga zán má so dik év tõl kezd ve sze -
ret tem meg ezt a pá lyát, at tól kezd ve meg em be rel tem ma -
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gam, s el kezd tem iga zán ta nul ni. 1966-ban volt az ál lam -
vizs ga, nem di csek vés, de ki csit büsz ke va gyok rá, hogy
mind a négy ál lam vizs ga tárgy ból je lest kap tam.

Ál lat or vos ként Pá pa ko vá csi tól Ménfõcsanakig

Fe le sé gem édes ap ja, Tö rök Já nos15 Mo son ma gya ró vá ron
is  mert és el is mert ana tó miapro fes  szor volt. Ezért nem
men tem – hogy szó ne ér je a ház ele jét – az is me ret sé ge
ré vén a Gyõr-Sop ron me gyé ben fel aján lott ál lás ba. Si ke rült
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15 Dr. Tö rök Já nos (Kis bér, 1907. máj. 17. – Mo son ma gya ró vár, 1969. jún. 17.)

állatorvos, hi gi é ni kus, egy. ta nár. A bp.-i Ál lat orv. Fõisk.-án sze rez te meg ál -

lat or vo si ok le ve lét. Zimmermann Ágos ton ta nár se géd je volt, majd 1934-ben

a Marek Jó zsef ve zet te bel gyó gyá sza ti kli ni kán dol go zott. 1937-tõl Sár vá ron,

Rác ke vén, Magyaróvárott já rá si ál lat or vos, majd 1943-tól Gyõ rött ve ze tõ

fõállatorvos. 1954-tõl az Agrártud. Egy. ál lat bonc ta ni és élet ta ni tan szék ének

tszv. egy. do cen se, 1959-tõl ha lá lá ig a mo son ma gya ró vá ri Mezõgazd. Akad.

ál lat élet ta ni és ál lat te nyész té si tan szék ének a pro fes  szo ra. Je len tés ér de me -

ket szer zett az 1952–1953-as száj- és kö röm fá jás jár vány le küz dé sé ben. (For -

rás: Kapronczay Kár oly: Ma gyar Orvoséletrajzi Le xi kon Mundus Ma gyar

Egye te mi Ki adó 2004. www.tankonyvtar.hu)



bá tyám se gít sé gé vel Pá pa ko vá csi ban kör ze ti ál lat or vo si ál -
lást kap ni a kö te le zõ gya kor no ki év után. Ak kor vol tam
hu szon hat éves, ak kor, 1967-ben há za sod tunk ös  sze, és a
kö vet ke zõ év ben szü le tett meg az el sõ fi am. Mi kor ha za -
jöt tünk a nász út ról, fe le sé ge met meg kér dez te egy hen tes a
hús gyár ban, ahol dol go zott, hogy na, dok tor nõ, há nyan
jöt tek ha za? – Ket ten – vá la szol ta a na i van Ju li. – Na na! Mi -
kor fe le sé gem meg ér tet te, hogy ez mi re vo nat ko zik, el pi -
rult. Mi kor az tán az elõ írá sok nak meg fe le lõ idõ pont ban
meg szü le tett Csa ba, a hús gyár ban nagy volt az öröm: – Na,
ugye meg mond tuk, hogy hár man jöt tek ha za a nász út ról!

Csa ba fi am ren des fiú volt, ki lenc hó nap ra szü le tett, így
nem ér het te szó a ház ele jét. Ak kor még más er köl csök
ural kod tak. Na gyon szép volt az a fa lu si élet. Az em be rek -
kel el fo gad tat tam ma gam, önál ló ak vol tunk, szol gá la ti la -
kás ban, de önál ló ház ban él tünk. Köl csön bõl ugyan, de
vet tünk egy mo tor ke rék párt, ami nagy ban meg kön  nyí tet te
a mun ká mat. A hos  szú-hos  szú sze gény ség után – ami nek
sú lyát azért so ha sem érez tünk iga zán – vég re kon szo li dált
vi szo nyok vet tek kö rül ben nün ket. Pápakovácsin ránk kö -
szön tött az arany kor. A fi ze tés mel lé a ház tá ji gaz da sá gok -
nál vég zett mun ká kért ka pott pénz bõl kony ha bú tort, mi e -
gye bet vet tünk. Vé gül pe dig Tra ban tot. Ös  sze sen ti zen öt
Tra ban tot nyût tem el ál lat or vos ko rom ban. Na gyon jó pra -
xis ko csi nak bi zo nyult. Nem sok kal ké sõbb, 1969-ben apó -
som vá rat la nul meg halt, Jan csi fi unk szü le té se elõtt há rom
hét tel. Ju li ka meg tet te azt, hogy el jött ve lem Pá pa kör nyé -
ké re, így én is meg tet tem mint egy vi szon zá sul, hogy el köl -
töz tünk Mo son ma gya ró vár ra 1970-ben. Le vél, He gyes ha -
lom, Bezenye lett a kör ze tem, de öt hó nap után be hív tak
ka to ná nak. Két hó nap alap ki kép zés után elõ jött ná lam egy
ál lat or vos ok nál gya ko ri be teg ség, a bru cel ló zis, amit ha
idõ ben nem vesz nek ész re, akár vég ze tes is le het. Ne kem
sze ren csém volt, mert ami kor be men tem a Hon véd Kór -
ház ba ki vizs gá lás ra, a fer tõ zõ osz tály fõ or vo sa föl is mer te a
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be teg sé ge met, így az tán negy ven na pi in ten zív ke ze lés
után tel je sen ki gyógy ul tam, de a ka to na ság tól vég leg meg -
sza ba dul tam, le sze rel tek. 

Me gyei szakállatorvos let tem, mert idõ köz ben „szét -
ment” a kör ze tem. Kap tunk egy két szo bás la kást is Gyõr -
ben, a fe le sé gem pe dig me gyei élel mi szer-hi gi é ni kus lett.
An nak, hogy egy he lyen dol goz tunk, volt elõ nye is, hát rá -
nya is. Fi ze tés eme lés kor pél dá ul „csa lá di áta lányt” kap -
tunk, egy ház tar tás ként ke zel tek min ket. 1974-ben meg -
szü le tett a har ma dik kis fi unk, La ci ka. Ná lam bol do gabb
em bert nem le he tett ta lál ni há rom vár me gyé ben. S ek kor,
no vem ber ben meg halt a má so dik kis fi unk, Jan csi ka agy -
hár tya gyul la dás ban. Ne héz volt az ezt kö ve tõ két ség be -
esés  bõl talp ra áll ni. Dol goz tunk to vább, s 1977-ben meg -
szü le tett ne gye dik kis fi unk, Gá bor. 

Kö rül be lül ak kor dön töt tem el, hogy el me gyek vi dék re
dol goz ni. A párt bi zott sá gon vál to zás tör tént, s akik az egy -
ko ri tit kár em be rei vol tak, kegy vesz tet tek let tek. Az én fõ -
nö kö met és ba rá to mat is le cse rél ték, pe dig ve le nagy sze -
rû en tud tam együtt dol goz ni, hagy ta ugyan is azt, hogy a
ma gam fe je után men ve meg va ló sít sam a ma gam el kép ze -
lé se it. A me gyei szakál lat or vo si ál lást ott hagy va, ki hasz nál -
va egy vá rat la nul adó dó ked ve zõ le he tõ sé get, Ménfõcsa -
nakra ke rül tem. 1978 ta va szán jöt tem üze mi ál lat or vos nak
eb be a Gyõr köz vet len kö ze lé ben fek võ te le pü lés re. A má -
so dik iga zi ott ho nom Ménfõcsanakon lett. Az idõk so rán a
te le pü lés is hoz zám nõtt. Öt-hat ezer lé lek szá mú volt a
köz ség, ami kor oda köl töz tünk, most va la mi vel több, mert
Gyõr al vó fa lu ja lett, és so kan ki köl töz tek a gyõ ri ek kö zül
is. Egy jó év be telt, míg a té esz ve ze tõk tõl – akik kel ké sõbb
szí vé lyes, szin te ba rá ti kap cso lat ba ke rül tem – ki vív tam azt
a sza bad sá got, amely nél kül ne he zen tu dok lé tez ni. 

Jö ve del mem egy ré sze a ház tá ji ból szár ma zott. Ha egy
ál lat or vos tud az em be rek kel be szél ni, ak kor biz to sí tott a
meg él he té se. Azt is szok tuk mon da ni tré fá san ma gunk kö -
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zött, hogy elõ ször a gaz dát kell meg nyug tat ni, meg gyó gyí -
ta ni, s csak utá na a hi vat ko zott ál la tot. Ménfõcsanak a te -
nye rén hor dott. An  nyi kós to lót, pu colt ba rom fit, to jást
kap tam, hogy hû tõ lá dát kel lett ven nünk. És ezt mind a
mun ka dí jon felül. Nem vol tam „vá gós”, kö zép ka te gó ri ás
in kább. Mint a vi dé ki ér tel mi sé gi ek ál ta lá ban, a csa lá dom -
nak és a mun kám nak él tem. Utaz gat tunk, ne vel tük a gye -
re ke ket, és az 1981-ben vett tel ken el kezd tünk épít kez ni.
Ez azt is je len tet te, hogy vég le ges lak he lyem nek te kin tem
Ménfõcsanakot. A fe le sé gem új ra dol goz ni kez dett, az élet
szé pen ala kult.
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Meg nyílt a de mok ra ti kus po li ti kai pá lya. Csurka Ist ván nal Mén fõ -

csa nakon, 1989. au gusz tus 20.



A KÖZÉLET
„Ismerem a Csurkát, majd beajánlom magát”

Az MDF-ben

A fa lu ban 1985-ben az em be rek ta nács tag nak akar tak je löl -
ni, de nem vál lal tam. – Ne hoz za nak már szé gyen be! –
mond tam Hajdúfi La ci bá csi nak. Ahogy már em lí tet tem,
édes apám an nak ide jén az zal ja va sol ta az ál lat or vo si pá -
lyát, hogy „az ál lat or vos ok min den rend szer ben jól él nek,
egyik rend szer ben sem bánt ják õket. Egy do log ra ügyelj,
fi am, hogy so ha se po li ti zálj!”

Ne künk a me gyei lap, a Kis al föld járt, nem na gyon tud -
tam így te hát kö vet ni az or szág ban ki ala ku ló el len zé ki moz -
go ló dá so kat. A Jur ta Szín ház ról Pes ten sógoroméktól hal lot -
tam, még pe dig ne hez te lõ mon da tok kí sé re té ben, mert hú -
gom nem sze ret te, ha só go rom el megy a szín ház el len zé ki
po li ti kai ren dez vé nye i re. Hú gom ból is a fé le lem, a fél tés be -
szélt. 1988-ban ol vas tam elõ ször a Ma gyar De mok ra ta Fó -
rum ról a Kis al föld ben, Ke resz tes K. Sán dor16, Ba kó La jos17,
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16 Ke resz tes K. Sán dor (1944) épí tész, 1986–1990 Észak-du nán tú li Ter ve zõ

Vál la lat vá ros ren de zé si szak osz tá lyát ve zet te, 1990–1993 kör nye zet vé del mi

és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, 1994-ig or szág gyû lé si kép vi se lõ, 1995-tõl

nyu gat-du nán tú li te rü le ti fõ épí tész. A Ma gyar De mok ra ta Fó rum gyõ ri

szer ve ze té nek ala pí tó ja, 1989–1990 az MDF al el nö ke, 1995–1998 a Ma gyar

Pax Romana el nö ke.

17 Ba kó La jos (1958) vál lal ko zó, po li ti kus, köz gaz dász szak ér tõ. 1985-tõl a

Bar tók Bé la Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont fõ elõ adó ja. 1990-tõl az MDF or -

szág gyû lé si kép vi se lõ je. 1994-tõl a Kon zum bank fi ók ve ze tõ je. 1996-tól

vál lal ko zó, be fek te té si ta nács adó. A gyõ ri MDF ala pí tó tag ja, az MDF or -

szá gos és Gyõr-Moson-Sopron me gyei vá laszt má nyá nak is tag ja volt.

1999–2003 a Magyar Televízió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke,

2003–2007 kö zött az Magyar Televízió Köz ala pít vány Ku ra tó ri umának el -

nök sé gi tag ja.



Ki rály Gé za18, Bajtay dok tor19, jó ne vek vol tak ezek. Galgóczi
Er zsé bet író nõ mén fõi szár ma zá sú volt, és azon az õszön ott -
hon járt. Ko ráb ban is be szél get tem már ve le, is mer te a szo -
ci a liz mus ról val lott fel fo gá so mat, és ak kor azon az õszön a
báty ja disznóólja mel lett an  nyit mon dott, hogy Medgyasszay,
el jött a ma ga ide je! – Mi ért? – kér dez tem meg le põd ve. – Hát
meg ala kult az MDF. Nem tud ja? Is me rem Csurkát, majd be -
aján lom ma gát. Csurka Ist ván nal együtt jár tam dra ma tur gia
szak ra a Szín mû vé sze ti Fõ is ko lán. – El búj tatsz majd, Kar csi
bá tyám? – kér dez tem a há zi gaz dá tól. – El, per sze hogy el –
ne ve tett vá lasz ként Galgó czi Er zsé bet báty ja. De az tán kis sé
ko mo lyab ban azt is mond tam, az író nõ fe lé for dul va: – Er -
zsé bet, ne kem a sejt je im ben van a fé le lem, én nem aka rok
po li ti zál ni. Azu tán még is más ként tör tént. 
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18 Dr. Ki rály Gé za (1944) se bész, kéz se bész, tra u ma to ló gus szak or vos, osz tály -

ve ze tõ fõ or vos. 1969-ben vég zett a SO TE-n, ez után a gyõ ri kór ház ban dol go -

zik. 1996 óta a Kéz se bé sze ti Osz tály ve ze tõ je, ugyan itt 1991–1995 kö zött az

orvosigazgató he lyet te se, 1996–2005-ig a fõ igaz ga tó or vos he lyet te se, 2005-tõl

a fõ igaz ga tó fõ or vos he lyet te se. A gyõ ri MDF ala pí tó tag ja.

19 dr. Bajtay And rás Nyu gal ma zott me gyei tisz ti fõ or vos, in té zet ve ze tõ Szü le tett: Új -

pest, 1939.02.06. Ta nul má nyai: 1953-57 Jó zsef At ti la Gimn. Bu da pest, 1957-63

Bu da pes ti Or vos tu do má nyi Egye tem ál ta lá nos or vos, 1967 Or to pé di ai szak vizs -

ga, 1973 Tra u ma to ló gi ai szak vizs ga, 1992 Tisz ti or vo si tan fo lyam, 2000 Köz igaz -

ga tá si szak vizs ga Mun ka he lyei: 1962–68 Greifswaldi Egy. Or to pé di ai Kli ni ka, ta -

nár se géd, 1968-69 Ta ta bá nyai Szén bá nyák Fizioterápiás Int., mun ka társ, 1969–73

Ta ta bá nyai Me gyei Kór ház Bal ese ti Se bé sze ti Osz tá lya, tra u ma to ló gus, 1973–90

Petz Ala dár Me gyei Kór ház, Gyõr, or to péd fõ or vos, 1990–91 Nép jó lé ti Mi nisz té -

ri um, egész ség ügy ért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár, An tall-kor mány egész ség ügyi

prog ram já nak egyik ki dol go zó ja, 1991-ben lett Áll. Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -

vo si Szol gá lat Gyõr-Moson-Sopron Me gyei In té ze tét ve ze tõ me gyei tisz ti fõ or vos

Szá mos el is me rést ka pott: Ki vá ló Or vos (1985), Petz Ala dár Díj, Petz Ala dár Me -

gyei Ok ta tó kór ház Mil len ni u mi Dísz ok le ve le, Nép egész ség ügyi Tud. Társ. Ki tün -

te tõ Em lék ér me (1999), Batthyány-Strattmann Lász ló Díj, Mi nisz te ri ki tün te tés

(2000) (for rás: Who is Who Ma gyar or szá gon www.whoiswho-verlag.ch/ungarn)



December elején Keresztes K. Sándor felesége, Marika
hozta a kutyájukat oltani. Sándor akkor már az MDF elnök-
ségének volt tagja. Fölírtam az adatokat, és közben
megkérdeztem tõle, hogy a maga férje az a Keresztes, aki
emdéefezik? – Igen. – Nem félnek ?! Három gyerekük van!
– Nem olyan idõket élünk már! – mondta nyugtatólag
Sándor felesége. És elkezdte politikai kiképzésemet. – Ha
a diktatúra ajtaját egy kicsit kinyitják, oda kell tennünk a
lábunkat, tért kell nyerni, és a végén már be is jutunk a
közélet termébe. A harmadik oltásnál már el is hívott az
egyik gyõri MDF-gyûlésre. Január hatodika vagy hetedike
volt 1989-ben, elmentem a Petõfi Mûvelõdési Házba, ahol
egy jólfésült úr tartott elõadást. Király Géza, a kiváló kéz -
sebész volt a fölvezetõje. Hatvanan-hetvenen lehettünk,
nem volt teltház. Az elõadó gaz bolsevikokról, szent for-
radalmunkról beszélt, és én a meglepettségtõl megder-
medtem. Akkor és ott vettem észre, hogy „Hunniában
valami készül”. Mint ott megtudtam, ez a bátor ember Für
Lajos volt. Nagyon jó beszédet mondott, és ennek hatására
otthon elkezdtem gondolkodni. Beszéltem Keresztes K.
Sándorral is, és az õ kapacitálására léptem be a Magyar
Demokrata Fórumba. Tagkönyvem dátuma 1989. február
28. Ez azért érdekes, mert elsõszülött fiam születésnapja.
Eljártam a gyûlésekre, és fölébredt bennem az egykori
diák, aki önképzõkört szervezett, beszédeket mondott,
verset szavalt – a közéleti ember.

– Nevedhez fûzõdik az MDF falutagozatának a mega-
lakítása…

– Gyõr ben ak kor már meg ala kult az MDF. A párt, il let ve
ak kor még moz ga lom erõ sen vi dé ki kö tõ dé sû volt, de ne -
kem ez nem volt elég, meg ala kí tot tam az MDF Fa lu ta go za -
tát, és ez zel a név vel, az MDF Ménfõcsanaki Fa lu ta go za ta
név vel je gyez tet tük be ma gun kat az or szá gos köz pont nál.
Ke resz tes Sa nyi se gí tett a prog ra munk ös  sze ál lí tá sá ban. Az
el sõ fa lu si fó rum ná lunk volt a me gyé ben. Bí ró Zo lán volt
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a ven dég elõ adó. Te li volt a te rem, jól si ke rült a gyû lés an -
nak el le né re, hogy ma gam is meg le põd tem, men  nyi re lám -
pa lá zas va gyok, hi szen ne kem kel lett be mu tat nom az elõ -
adót, s il lett is né hány szót ezen kí vül szól nom. Na pon ta
be szél tem azok kal az em be rek kel, akik ott vol tak a te rem -
ben, még is, alig tud tam meg szó lal ni, mert nem szok tam a
nyil vá nos sze rep lés hez. Ki áll tam hát a né pem elé, ke zem -
ben a pa pi ros, s el kez dett re meg ni a ke zem, a lá bam. A
har ma dik mon dat után meg áll tam. – Hát tud ják – néz tem
föl a pa pí ros ból –, egy ne héz el lést kön  nyebb le ve zet ni,
mint most ezt a ta lál ko zót! Ne ve tés, taps volt a vá lasz. Ez -
zel az tán fel ol dó dott a han gu lat, az enyém is. Rá adá sul ki -
jött a gyõ ri rá dió is in ter jút ké szí te ni, s alig tud tam va la mit
mon da ni a mik ro fon ba. Az óta meg ér tés sel fi gye lem a kez -
dõ po li ti ku so kat, kép vi se lõ je löl te ket, új pol gár mes te re ket.
Nagy fej lõ dés ment vég be egyéb ként e té ren is. Ör ven de -
tes mó don sza ba to san, fel sza ba dul tan be szél a mai fi a tal
po li ti ku sok ja va ré sze. Idé ze te ket szõ nek mon da ni va ló juk ba,
utá na néz nek an nak a té má nak, ami rõl be szél nek. Csur ka
Ist vánt is si ke rült ezek ben a kez de ti idõk ben „meg sze rez -
nem”. Galgóczi Er zsé bet tar tot ta a sza vát, mert még ha lá la
után is se gí tett ab ban, hogy egy ko ri év fo lyam tár sa
Ménfõcsanakra jöj jön. Nem sok kal az író nõ ha lá la után egy
író-ol va só ta lál ko zón is mer ked tem meg Csurka Ist ván nal a
me gyei könyv tár ban. Be mu tat koz tam, és el kezd tünk Gal -
gócziról be szél get ni. Így adó dott, hogy meg hív tam au gusz -
tus 20-ára Ménfõcsanakra, s min den va ló szí nû ség mi att az
író nõ szü lõ fa lu já ra va ló te kin tet tel el is fo gad ta a meg hí -
vást. Még idõ ben le stop pol tam te hát az ak kor a sztá rok nál
is el fog lal tabb írót, az MDF ala pí tó i nak egyi két. A gyõ ri ek
mér ge sek vol tak, hogy Ménfõcsanak meg elõz te õket, de a
mi te le pü lé sün kön dél elõtt el mon dott be szé de után es te
Gyõr ben is az ér dek lõ dõk szí ne elé lé pett, ott is tar tott fó -
ru mot. Na gyon szép nap volt nap volt 1989. au gusz tus 20-
a, és iz gal mas is. Reg gel tõl esett az esõ, pe dig mi a Beze -
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rédj-kastély elõtt sza bad té ri mi sét és meg em lé ke zést ter vez -
tünk. Csurka fel lé pé se elõtt még részt vet tünk a Ha za fi as
Nép front új ke nye ret ál dó ün nep sé gén, s mi re an nak vé ge
lett, 10 óra kor ki sü tött a nap. Mur vá val volt fel szór va a kas -
tély elõt ti tér, és az óta ben nem van a lé pé sek csi kor gó
hang ja, amely men  nyei mu zsi ka volt a fü lem nek. El állt az
ad dig zu ho gó esõ, és jöt tek, jöt tek az em be rek. Tö me ge -
sen. Szin te ze nélt tal puk alatt a mur va. „Legkülömb em ber,
aki bá tor / S csak egy külömb van, aki: bát rabb.”20 – ez zel
az Ady-idé zet tel mu tat tam be Csurkát, s ad tam át ne ki a
szót. Né ma csönd volt a be széd ele jén. Ami kor a szó nok
odá ig ért a be szé dé ben, hogy en ged ték, hogy ke ve set lop -
junk, hogy õk töb bet lop has sa nak, ak kor föl csat tant a taps.
Nagy vissz hang ja volt az er dé lyi gyûj tés nek is, amit szin tén
mi szer vez tünk. Na gyon szép idõk vol tak azok. Meg csi nál -
tuk az el sõ rész ön kor mány za tot, el sõ nek az or szág ban. Az
ak ko ri ta nács el nök, ké sõb bi pol gár mes ter Ba logh Jó zsef
na gyon együtt mû kö dõ volt. En nek a rész ön kor mány za ti el -
kép ze lés nek az ele mei be ke rül tek ké sõbb az ön kor mány -
za ti tör vény be. Új sá got, nép fõ is ko lát szer vez tünk. 

„Kóstolót hoztak, imádkoztak, hogy ne legyek képviselõ”
Az 1990-es választás

Így jött el a vá lasz tás ide je. A gyõ ri MDF-szer ve zet je löl te
ki a kör ze tek kép vi se lõ-je lölt je it. Bár az egyes kör zet negy -
ven fa lu já ba nem tar to zott be le Ménfõcsanak, en nek el le -
né re en gem kér tek fel kép vi se lõ-je lölt nek, mond ván, – Te
ál lat or vos vagy, jól is mer nek a fal vak ban és a kol le gá id is
biz tos se gí te nek. A kam pány so rán az utol só két gyû lés re
már nem men tem el, mert min de nütt az zal szem be sül tem,
hogy az elõt tem tar tott kis gaz da ös  sze jö ve te le ken két szer
an  nyi an vol tak, mint az én gyû lé se i men. A kis gaz dák je -
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lölt je Sza bó Já nos21 ügy véd volt, igen jó ki ál lá sú, gaz dag
szó kin csû, a fal vak la kó i nak nyel vén jól be szé lõ em ber. Az
SZDSZ ré szé rõl Büky Do rot  tya22 volt a je lölt, aki né hány
éve volt ta ní tó nõ Tényõn és a vá lasz tá sok után rö vi de sen
Pest re köl töz tek. Az zal a tu dat tal fe jez tem be idõ elõtt a
kam pányt, hogy min den bi zon  nyal a kis gaz dák nyer nek,
még pe dig fö lé nye sen. Szin te meg kön  nyeb bül tem. Jött az
el sõ for du ló, és meg le pe tés re má so dik let tem az SZDSZ je -
lölt je után. A me gyei MDF-esek va la mi hát tér al ku ra hi vat -
koz va ar ra kér tek, hogy lép jek vis  sza a KDNP és a Füg get -
len Kis gaz da párt ja vá ra, te hát a har ma dik he lyen vég zett
Sza bó Já nost jut tas suk be a par la ment be, mert ak kor õk
más hol meg a mi ja vunk ra lép nek vis  sza. Úgy dön töt tem,
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21 Dr. Sza bó Já nos ügy véd, po li ti kus (1938-) Az An tall-kor mány kis gaz da pár ti

föld mû ve lés ügyi mi nisz te re 1993-1994 kö zött) 2006-tól az MDF ön kor mány -

za ti kép vi se lõ je a gyõ ri köz gyû lés ben

22 Büky Do rot  tya Sá ra (1961) Az ál ta lá nos és a kö zép is ko lát Bu da pes ten vé gez -

te. 1984-ben az EL TE Ál ta lá nos Is ko lai Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Ka rán szer zett

ta ná ri ok le ve let. 1986-ig az Egész ség ügyi To vább kép zõ In té zet ben könyv tá -

ros, köz ben 1984-ben a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár szak tan fo lya mán

könyv tá ro si ké pe sí tést szer zett. 1986-ban fér jé vel a Gyõr-Sop ron me gyei

Tény õre köl töz tek, az Ady End re Ál ta lá nos Is ko lá ban ka pott ta ná ri ál lást.

Gyermekszínházat ve ze tett, 1989-ben C ka te gó ri ás ren de zõi dip lo mát szer -

zett. 1990-ben Bu da pest re köl töz tek. 1993 óta fõ ál lá sú kép vi se lõ. Fér jé vel

1989-ben lét re hoz ta Ma gyar or szág el sõ fa lu si új sá gát, a Kis bí rót, amely ben

több cik ke is meg je lent. 1989-ben be lé pett az SZDSZ-be, a gyõ ri szer ve zet

ta nács tag ja lett. 1990. áp ri lis tól fo lya ma to san az SZDSZ Or szá gos Ta ná csá nak

a tag ja. Az 1990. évi or szág gyû lé si vá lasz tá so kon – bár egyé ni je lölt ként is

in dult –, párt ja or szá gos lis tá ján szer zett man dá tu mot. Az 1990. évi ön kor -

mány za ti vá lasz tá so kon párt ja or szá gos kam pány fõ nö ke volt. Az 1994. évi

or szág gyû lé si vá lasz tá so kon – ez út tal Bu da pes ten in dult egyé ni je lölt ként, de

– man dá tu mát az SZDSZ or szá gos lis tá ján sze rez te. Volt az ÁPV Rt. kom mu -

ni ká ci ós igaz ga tó ja is, 2007. ok tó ber 1-tõl a MÁV kom mu ni ká ci ós igaz ga tó sá -

gá nak ve ze tõ je. 



hogy ezt nem te szem meg, en nek a fel ké rés nek nem te -
szek ele get. Mi ért? Kol lé gá im nak és má sok nak is az volt a
vé le mé nye, hogy Büky Do rot  tyát Sza bó Já nos nem, csak
én gyõz he tem le. Ak kor már jöt tek a hí rek az SZDSZ ál sá -
gos po li ti zá lá sá ról – ez meg erõ sí tet te, hogy Dó rát le kell
gyõz ni. Nagy volt a fel zú du lás, még éj jel is kap tam te le fo -
no kat, mi sze rint én le szek a fe le lõs, ha nem a jobb ol dal je -
lölt je gyõz. A me gyei MDF-iro dá ban néz tük te le ví zi ón az
An tall József–Kis Já nos vi ta mû sort, és ak kor már ott nyil -
ván va ló vá vált szá mom ra, hogy az MDF min den va ló szí nû -
ség sze rint gyõz ni fog. 

– A gyõri körzetben nem volt Fidesz-jelölt?
– Volt, de se hogy sem hív ták õket. Sop ron ban Szájer, Mo -

son ma gya ró vá ron pe dig Papp in dult, õk ered mé nye sen sze -
re pel tek. A gyõ ze lem el le né re szi lárd volt az el ha tá ro zá som,
hogy ál lat or vos ma ra dok. A két for du ló kö zött Borsné Irén
né ni, mi kor ta lál koz tunk azt mond ta: – Jaj, dok tor úr, an  nyit
imád ko zom ma gá ért! – Kö szö nöm Irén né ni, re mé lem, hogy
nyer ni fo gok – mond tam. – Én azért imádkozom, hogy ne
nyerjen, mert mi is len ne ve lünk – foly tat ta –, ha el men ne a
fa lu ból! Ki elleti meg akkor az én anyadisznómat? Ara nyos
volt, ennél nagyobb dicséretet, mint állatorvos, nem kaphat-
tam volna. 

Végül is a választást megnyertem, pedig sokat vívódtam
még a jelöltség elfogadásának idején is. 

Az iro da lom ek kor is kí sér tett, igen sok szor járt a fe jem -
ben az a Pe tõ fi-mon dat, hogy „Sors, nyiss ne kem tért,
hadd te hes sek / Az em be ri sé gért va la mit!” A köl té szet és a
Bib lia min dig, egész ed di gi éle tem ben irány mu ta tó volt
szá mom ra. Bi zo nyá ra ro man ti kus al kat va gyok ugyan úgy
mint a szü le im, de ez az idé zet megint so kat se gí tett ab -
ban, hogy ne ki fe szül jek.

Az is a po li ti zá lás vál la lá sa mel lett dön tött, hogy ar ra
gon dol tam, a bal ol da lon van nak ele gen. So kan van nak, hi -
szen az el múlt év ti ze dek alatt sok ká der kép zõ dött. De a
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mi ol da lun kon, a jobb ol da lon ke ve sen va gyunk, és mint
vi dé ki ér tel mi sé gi, aki a jó lét ét a fa lu nak kö szön he ti, úgy
érez tem, kö te les sé gem részt ven ni a po li ti ká ban, mert így
va la mit vis  sza ad ha tok ab ból, amit kap tam. Ben nem volt a
né pi írók szel le mi sé ge, el szánt sá ga, a be lém ivó dott ol vas -
mány él mé nyek. Ki te het töb bet a vi dé kért, ha nem egy vi -
dé ki ál lat or vos? Na gyon sok min den mo ti vál ja az em bert,
ami kor el in dul egy pá lyán. El in dul tam, pe dig sze ret tek
Ménfõcsanakon. Kós to lót hoz tak, imád koz tak, hogy ne le -
gyek kép vi se lõ, sze ret tek. És ak kor most ne ki vá gok egy is -
me ret len vi lág nak, ami rõl ed dig csak ros  szat hal lot tam. If -
jú ko rom el foj tott kö zé le ti sé ge is elõ jött, és ré gi kész te té sek
éled tek fel, ami kor rá jöt tem, hogy nem kell fél ni. 

„Irén néni malaca már nem fér bele az életembe”
Az MDF elnökségében

Hit tem ab ban, hogy ér tel mes em be rek kel kar ölt ve, a „dol -
go zó nép okos gyü le ke ze té ben” van ér tel me a cse lek vés -
nek. Volt sok na i vi tás is eb ben a lel ke se dés ben ter mé sze -
te sen, de olyan dol gok káp ráz tat tak el eb ben a fény csó vás
idõk ben, mint az, hogy be ke rül tem az MDF or szá gos el -
nök sé gé be! Én, egy vi dé ki ál lat or vos. Sok olyan ki vá ló em -
ber rel is mer ked het tem meg, ke rül tem sze mé lyes vi szony -
ba, akik rõl ko ráb ban so kat hal lot tam. Csoóri Sán dor, Csur -
ka Ist ván, Csengey Dé nes, Sza bad György, Ku lin Fe renc,
Für La jos, sorolhatnám… Jöt tek a pén te ki el nök sé gi ülé -
sek, ezek zár ták az igen csak te vé keny he tet. Mert ne kem
a ple ná ris ülé se ken túl jár nom kel lett a fal va kat, hi szen
negy ven köz ség tar to zott a kör ze tem be. A pén te ki el nök -
sé gi ülé sek is a haj na li órá kig tar tot tak, és így csak szom -
ba ton-va sár nap le het tem ott hon. Ele in te még fi ze té sem fe -
lé nek át en ge dé sé vel meg vál tot tam a ter me lõ szö vet ke zet -
ben kol lé gá im mal a mun kát. A na gyobb mun kák kal meg -
vár tak, de las san-las san rá kel lett jön nöm, hogy nem tu -
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dom foly tat ni a pra xist. Hogy Borsné Irén né ni ma la ca már
nem fér be le az éle tem be. 1991. ja nu ár el se jé vel ab ba hagy -
tam az ál lat or vo si mun kát. Pe dig új csa na ki há za mat úgy
épí tet tem meg, hogy az alag sor ban ki sebb mû té tek el vég -
zé sé re al kal mas he lyi sé ge ket is ki ala kí tot tam, és egé szen
jól ki ala kult, mert be in dult az „üz let”. Tel je sen át ala kult az
éle tem. Alig vol tam ott hon, par la men ti és el nök sé gi ülé -
sek, vá lasz tó kör ze ti gyû lé sek kö vet ték egy mást. Fi a im ka -
masz kor ban vol tak, s min den igye ke ze tem el le né re apa
nél kül, il let ve táv ne ve lés sel küz döt tek meg az élet ko ruk
okoz ta prob lé mák kal. Per sze, eh hez kel lett egy hû sé ges
Pé ne lo pé23, akit kis sé mor bid hu mor ral „po li ti kai öz vegy -
nek” ne vez tem.

– Az or szá gos saj tó ban a Nem ze ti Ala pít vány szer ve zé -
se kor je len tél meg elõször…

– Lét re jött a Nem ze ti Ala pít vány, kez de mé nye zé se met
Csengey Dé nes vit te gyõ ze lem re. Azt ja va sol tam, hogy a
kép vi se lõk – lát va az or szág ban egy re lát vá nyo sab ban el -
ural ko dó sze gény sé get –, ajánl ják fel egy ha vi fi ze té sü ket a
sze gé nyek meg se gí té sé re. Ta vas  szal tet tem meg in dít vá -
nyo mat egy frak ció ülé sen, de ja vas la tom vissz hang ta lan
ma radt. Nem egy ala pít vány dol ga a sze gény ség gel szem -
be ni küz de lem, ez kor mány fel adat, mond ták töb ben. Õsz  -
szel meg szó lí tott Csengey Dé nes, hogy foly tas suk együtt
ezt a mun kát. Ka rá csony elõtt, az utol só par la men ti na pon
fel állt és az én ere de ti ja vas la tom ra hi vat koz va már több -
pár ti alá írá si ívet mu ta tott fel, és esz mét adott az ala pít vány -
nak, az el ne ve zés is tõ le szár ma zik. Dé nes a saj tó vi lá gá -
ban ná lam na gyobb jár tas ság gal ren del ke zett, és ez na gyon
fon tos té nye zõ volt a Nem ze ti Ala pít vány nép sze rû sí té sé -
ben. Gyö nyö rû tör té ne tek szü let tek a szer ve zés alatt. Pél -
dá ul egy nyolc év kö rü li kis fiú is fel hí vott te le fo non, hogy
õ ol vas ta, a negy ven nyol cas sza bad ság harc ide jén a ma gyar
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höl gyek föl aján lot ták ék sze re i ket is, hogy az el len nel szem -
be ni har cot ilyen mó don is se gít hes sék. El mond ta, hogy a
nagy ma má já nak van egy szép arany jegy gyû rû je, és ezt a
nagy ma ma föl ajánl ja a Nem ze ti Ala pít vány nak. Ezt a jegy -
gyû rût még ma is õriz zük. So kat sze re pel tem az ala pít vá nyi
ügyek kap csán a nyil vá nos ság elõtt, így Dé nes se gít sé gé vel
las san be le jöt tem a köz sze rep lés be. Sok ér té kes ta pasz ta la -
tot és kap cso la tot sze rez tem eb ben az idõ szak ban, olya no -
kat, ame lyek ké sõbb hasz nom ra vál tak. 

Csurka Pista is megállított: – Laci, vállald el, 
majd én is besegítek…

Az MDF szóvivõje

Ek kor tör tént, hogy hir te len s vá rat la nul meg halt Csengey
Dé nes. Õ volt az MDF saj tó ért fe le lõs el nök sé gi tag ja, és ta -
lán az ala pít vá nyi kö zös mun kánk nak kö szön he tõ en az el -
nök ség ez zel a fel adat tal en gem bí zott meg. A kö rül mé -
nyek re is ha tá ro zot tan em lék szem. Nahimi Pé ter vitt ha za,
pes ti szál lá som ra rossz Sko da gép ko csi ján, amely nek az el -
sõ ülé se hol ki esett, hol nem. A Krisz ti na kör úton lak tam ak -
kor, el nök sé gi ülés rõl visz te hát ha za Pé ter, aki szin tén Bu -
dán la kik, és vá rat la nul hoz zám for dul: – Te La ci, úgy dön -
töt tünk, hogy te le szel a saj tó fõ nök! Õszin tén és spon tán el -
ne vet tem ma gam. – Ne hü lyés kedj, Pé ter! Én ál lat or vos va -
gyok, hogy jö vök én eh hez?! A mai na pig nem tu dom, hogy
õ ki vel be szél te meg ezt a dol got, va ló szí nû leg Lezsák Sa -
nyi val és An tal lal, nem tu dom. Az tán egy ide ig hú zó dott a
do log. A par la men ti fo lyo són Csurka Pis ta is meg ál lí tott: –
La ci, vál lald el, majd én is be se gí tek. Te csi ná lod hi va ta lo -
san, én pe dig majd há tul ról be se gí tek. Ak kor már meg ba rát -
koz tam a gon do lat tal, oly an  nyi ra, hogy azt vá la szol tam er -
re, hogy ha el vál la lom, ak kor egye dül aka rom csi nál ni.
Gon dol koz tam, ví vód tam, és azon az el nök sé gi ülé sen,
ame lyen a dön tés meg szü le tett, Sza bó Iván Debreczeni Jós -
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kát ja va sol ta er re a poszt ra. Beth len Ist ván vi szont meg sza -
vaz tat ta, hogy a saj tó fõ nök csak el nök sé gi tag le het, így
Debreczeni Jós ka ki esett a ja va solt je löl tek so rá ból. Csurka,
Nahimi Pé ter24 és én ma rad tunk, de e há rom kö zül fi a tal sá -
gá ra hi vat koz va Nahimi Pé ter nem vál lal ta el a poszt be töl -
té sét. Lezsák Sa nyi szó lalt fel ak kor, és ar ról be szélt, hogy
Csurkát így is na gyon lö vik a saj tó ban, nem te he tünk hát rá
még újabb ter het, nem ne he zít het jük to vább a hely ze tét az -
zal, hogy saj tó fõ nök ség gel bíz zuk meg õt. Ki fog ják ké szí -
te ni! Ezért azt ja vas lom – foly tat ta Lezsák –, hogy le gyen
Medgyasszay La ci a saj tó fõ nök. Sza bó Ta más is támogatólag
szó lalt fel, em lé ke im sze rint te is, én pe dig ki nyil vá ní tot tam,
hogy el vál la lom ezt a na gyon ne héz, de meg tisz te lõ fel ada -
tot, így az tán meg sza va zott az el nök ség. Egye dül Ku lin Fe ri
nem sza va zott rám, és négy szem közt el is mond ta mi ért: –
Meg mon dom ne ked õszin tén, hogy nem tar ta lak er re al kal -
mas nak. (Egy év múl va megint csak õszin tén és megint csak
négy szem közt azt mond ta: – Be lá tom, té ved tem, még is csak
jól csi ná lod.) Et tõl kez dõ dõ en csak szom ba ton és va sár nap
tud tam ha za men ni, és ezt a fel ada tot egy leg alább en  nyi el -
fog lalt ság gal já ró meg bí za tás vál tot ta fel 1993-ban, ami kor
ki ne ve ze tek ál lam tit kár nak. A saj tó fõ nök sé gi meg bí za tás
1991 au gusz tu sá val kez dõ dött. 
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– Milyen volt az elsõ sajtótájékoztató?
– Az el sõ saj tó tá jé koz ta tón töm ve volt a te rem. Va ló szí -

nû leg kí ván csi ak vol tak, hogy ki ez a vi dé ki ál lat or vos, mit
ke res a saj tó ügyek nél. Az zal kezd tem, hogy – Bi zo nyá ra
tud ják, az én ta nult fog lal ko zá som ál lat or vos, nem is aka -
rom meg ját sza ni a saj tó szak em bert. Ha nem sze ret ném, mint
el nök sé gi tag, önö ket ki szol gál ni az MDF hí re i vel, in for má -
ci ó i val. S ép pen ezért ar ra ké rem önö ket, hogy ha va la mit
ros  szul csi ná lok, mond ják meg ne kem nyu god tam, s én ígé -
rem, mert min dig nagy tisz te lõ je vol tam az írás tu dók nak,
igyek szem meg fo gad ni a ta ná csa i kat. És ezt ko mo lyan is
gon dol tam. Na gyon sok na i vi tás, ár tat lan ság volt ben nem
azok ban az idõk ben. De en nek a be mu tat ko zás nak kö szön -
he tõ en az új ság írók nem lát ták ben nem a po ten ci á lis nagy
em bert, és ezért nem is akar tak ki ké szí te ni. A saj tó iro dán jó
mun ka tár sa im vol tak, s en nek tu laj do nít ha tó an le het tem az
MDF „mu száj Her ku le se”. Rend kí vül iz gal mas idõ szak volt
ez. Ek kor él tük át a Csurka-ügyet, An tall Jó zsef be teg sé gét.
Ak kor nyi lat koz tam azt, ami nek igaz sá gát mind két fél ta gad -
ta, hogy az MDF-nek szük sé ge van Debreczenire is meg
Csurkára is. Pe dig ezt is ko mo lyan gon dol tam. Nem ar ra a
Csurkára van szük ség per sze, aki azt ír ta amit írt ab ban az
au gusz tu si cikk ben An tall Jó zsef be teg sé ge ürü gyén, és nem
ar ra a Debreczeni Jós ká ra, aki azt ír ta er rõl a cikk rõl, amit
írt. Na gyon sze ret tem Csurka Ist vánt. Meg lá tá sa i nak nagy ré -
szé vel ko ráb ban egyet is tud tam ér te ni, de a zöm mel helyt -
ál ló di ag nó zi so kon túl õ sem tu dott iga zi gyógyjavallatokat
aján la ni. An tall Jó zse fet pe dig ak kor ta nul tam meg tisz tel ni
és sze ret ni, ami kor be ke rül tem az el nök ség be, és kö ze lebb -
rõl meg is mer het tem õt. Lát hat tam így azt is, hogy a köz -
ügye ket min dig sa ját sze mé lyes ügyei elé he lye zi még ak -
kor is, ha az éle té rõl, az egész sé gé rõl van szó. Eb ben az
idõ szak ban si ke rült saj tó fõ nök ként el in téz ni azt, hogy az
an gol tu laj do nos sal a hát tér ben szö vet kez ve, si ke rült a Mai
Na pot az ak ko ri, ve lünk szem ben meg le he tõ sen el len sé ges
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szer kesz tõk ke zé bõl ki ven ni, és a kor rekt Gazsó L. Fe ren cet
ki ne vez ni fõ szer kesz tõ nek. Vi dé ki ál lat or vos ként – há lyog -
ko vács ként? – olyan ügye ket si ke rült meg ol da nom, ame lyet
szak ma bé li ek nek, va ló szí nû leg ko ráb bi be ideg zõ dé se ik mi -
att, nem si ke rült. Nem vol tam, so ha sem vol tam ön telt, de
nem is bék lyóz tak elõ í té le tek, mint sok okos li te rá tort. Na -
gyon rossz kor jött a „Csurka-dolgozat”, mert úgy tûnt ak kor,
hogy fel szál ló ág ba jut nak dol ga ink, kezd ték el fo gad ni dön -
té se in ket, kezd tünk ki lá bal ni a nép sze rût len ség bõl. Csurka
írá sa egy ér tel mû ál lás fog la lás ra kész te tett min den kit. Én An -
tall mel lé áll tam. 
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FÖLDMÛVELÉSÜGYI
ÁLLAMTITKÁRSÁG

„Járatlan úton haladva”
Sajtósból államtitkár

– Hogyan lett belõled államtitkár?
– Jött az õsz, 1992 õsze, és ak kor a mi nisz ter el nök úr

még utol já ra – rész ben az ügy nök tör vény kö vet kez mé nye -
ként – el ha tá roz ta a kor mány át ala kí tá sát, s en gem a Föld -
mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um po li ti kai ál lam tit ká rá nak kért
fel. Egy he ti gon dol ko dás után el vál lal tam, és 1993 feb ru ár -
já ban meg kap tam a ki ne ve zést. 

De egy ki csit men jünk vis  sza az idõ ben. 1991-ben már
volt egy mi nisz ter cse re a mi nisz té ri um ban. An tall Jó zsef
ne kem is el mond ta, hogy Nagy Fe renc he lyett új em bert
akar ki ne vez ni, aki nek min den kép pen kis gaz dá nak kell
len nie a ko a lí ci ós meg egye zés kö vet kez té ben. – Le gyen
ér tel mes em ber, s nem árt, ha tud nyel ve ket is – ad ta meg
a leg fon to sabb mu ta tó kat. Mit tesz Is ten, me gyek ha za a
vo nat tal, és ott ta lál ko zom Gergátz Elem ér rel25, aki vel év -
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fo lyam tár sak vol tunk az egye te men. Év fo lyam el sõ volt, s
ek kor már, mi kor ta lál koz tunk, egye te mi ta nár Mo son ma -
gya ró vá ron. Tu do má nyos mun kái vol tak, ki tû nõ en be -
szélt an go lul, jo vi á lis pa raszt gye rek volt, köz vet len min -
den ki vel, egye te mi ta nár lé vén jól be szélt nyil vá nos ság
elõtt. Min den együtt volt a kí vá nal mak kö zül, még a kis -
gaz da párt nak is tag ja volt már nyolc van ki lenc óta. Mi kor
rá néz tem ott a vo na ton, el sõ mon da tom a kö szö nés után
ez volt: – Elem ér, te le szel a mi nisz ter! (Ez olyas mi volt,
mint ami kor Nahimi Pé ter azt mond ta ne kem, hogy én le -
szek a saj tó fõ nök az MDF-ben.) – Hogy kép ze led te ezt ?
– kér dez te meg le pet ten. Meg hogy õ nem va ló er re a
poszt ra. – Nem hü lyés ke dek – mond tam meg le pett év fo -
lyam tár sam nak –, ez ko moly do log. Fél óra múl tán haj lott
a szó ra. El mond ta, hogy ha ezt An tall úr tény leg így gon -
dol ja, akit na gyon tisz tel, ak kor meg gon dol ja a dol got. El -
mond tam ezt a be szél ge tést mi nisz ter el nök úr nak, aki –
mint ké sõbb ki de rült – mi be szél ge té sün ket kö ve tõ en utá -
na né ze tett az én év fo lyam tár sam nak több, ál lat or vo si kö -
rök ben mér ték adó kol le gá nál. Min den ki jót mon dott
Gergátz Elem ér rõl, egye dül Szent ivá nyi Ta más pro fes  szor
vé le mé nye volt óva tos – ezt ké sõbb An tall tól tud tam meg
–, Na gyon ren des em ber, de nem va ló mi nisz ter nek –
mond ta a mi nisz ter el nök úr nak. És ne ki lett iga za. Õr zöm
Elem ér le ve lét, amely ben ar ra kér, hogy ke res sünk mást
he lyet te, mert nem ér zi al kal mas nak ma gát er re a fel adat -
ra. Ez a le vél is jel zi ma gas er köl csi sé gét, be csü le tes gon -
dol ko dá sát. Ak kor ra már mi nisz ter el nök úr el fo gad tat ta õt
a kis gaz dák kal, így õ lett még is az el sõ em ber a me zõ gaz -
da ság front ján. 

– Em lék szem el sõ par la men ti sze rep lé sé re. A szem be jö võ
har sány kri ti kák tól meg ri ad va vis  sza von ta a pe dig el fo ga -
dás ra érett, s a ko a lí ci ós meg be szé lés sze rint jó vá ha gyott
tör vény ja vas la tát. Hogy me lyi ket, így ka pás ból már nem
em lék szem.
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– Igen, vá rat la nul föl állt és vis  sza von ta a tör vény ja vas -
la tot. Nem volt po li ti kus al kat. Egy tan szé ket nagy sze rû en
el di ri gált, de egy mi nisz té ri u mot már ne he zeb ben. Egy ki -
csit  ne hez tel tem rá, hogy nem vett igény be. Pe dig ak kor -
ra már volt jár tas sá gom, gya kor la tom a po li ti ká ban. Ki ne -
ve zé se elõtt még azt mond ta, hogy csak úgy vál lal ja el a
mi nisz te ri ki ne ve zést, ha én be me gyek mel lé ál lam tit kár -
nak. Ez ak kor le he tet len volt. Ké sõbb, 1991 nya rán volt az
el sõ túl sú lyos ser té sek mi att ki ala kult krí zis, s ezt Sárossy
La ci sem po li ti ka i lag, sem szak ma i lag nem tud ta az eset
sú lyá nak meg fe le lõ en ke zel ni. Ek kor megint meg szó lí tott
Gergátz Elem ér, hogy azt sze ret né, ha én len nék a po li ti -
kai ál lam tit kár. – Ez raj tad mú lik, Elem ér – mond tam ne ki.
– Menj be a mi nisz ter el nök úr hoz, és mondd el ne ki a
prob lé má dat. Mondd el azt is, hogy csak ak kor tu dod to -
vább ra is vál lal ni a mi nisz ter sé get, ha vég re hajt ja az ál lam -
tit kár-cse rét. Ak kor már el vál lal tam vol na ezt a fel ada tot.
Sok ke mény har cot kel lett meg vív ni ak kor. A kár pót lás
kér dé sét, a rész arány-tu laj don ügyét ab ból a po zí ci ó ból
job ban le he tett vol na kép vi sel ni. Saj tó fõ nök ként er re ne -
kem jó val ke ve sebb le he tõ sé gem adó dott. Ha ek kor ke rü -
lök eb be a po zí ci ó ba, ta lán min den más ként ala kul ha tott
vol na. A fa lu gaz dász-há ló zat ki ala kí tá sa, a ked vez mé nyes
gép vá sár lás le he tõ vé té te le ugyan csak elõbb me he tett vol -
na vég be. 

– Gaz da kö ri el nök ként so kat kín lód tunk mi ab ban az
idõ ben. Meg hall gat ták ugyan öt le te in ket, az ál ta lunk he -
lyes nek vélt, ki bon ta ko zást cél zó ja vas la ta in kat, de az volt
az ér zé sünk, hogy nem vesz nek ben nün ket ko mo lyan. A
pa rasz ti ér dek kép vi se let je len tõ sé gét An tall Jó zsef fel is mer te
ugyan – sok szor em le get te, hogy Keresztes-Fischer bel ügy -
mi nisz ter rel együtt ap ja hoz ta lét re a Pa raszt szö vet sé get
an nak ide jén, és na gyon bos  szan tot ta, hogy an nak a szö -
vet ség nek az utód ja csu pán bel ter jes, szû kebb kö rû ér de ke -
ket szol gá ló klub ként mû kö dött. Raj ta kí vül azon ban alig-
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alig tud tuk be fo lyá sol ni a me zõ gaz da sá gi fõ áram lat irá -
nyát, se bes sé gét. 

– De így utó lag vé gig gon dol va a ve lünk tör tén te ket,
Lezsák Sán dor jót tett ne kem, ami kor Sárossy La cit ja va sol -
ta he lyet tem ál lam tit kár nak 1990-ben. (Ér ted dön töt tem –
el le ned – mond ta ak kor.) Mert ne kem már kön  nyebb volt
a hely ze tem, ami kor La ci után ál lam tit kár le het tem. Per sze,
a mu lasz tá sok, az ag rár ér tel mi ség gel (is) el ma radt pár be -
széd mi att ak kor ra már szin te le he tet len volt a MOSZ kép -
vi se lõ i vel szót ér te ni. Mi kor kí sér le tet tet tem er re, s Nagy
Ta más sal, a MOSZ el nö ké vel le ül tem be szél get ni, õ azt
mond ta kö ze le dé sem re, hogy már ké sõ. Már nem tár gyal -
nak. Nyil ván va ló an már el kö te lez ték ma gu kat az ak kor ala -
ku ló li be rá lis ala ku lat, az SZDSZ–Fidesz–Agrárszövetség vá -
lasz tá si szö vet sé gé nek. Mi re én ál lam tit kár let tem, már sok
kér dés el dõlt. A szö vet ke ze ti át ala ku lást úgy kel lett vol na
pél dá ul meg ol da ni, hogy az üz let részt nem va gyon jegy for -
má já ban kap ta vol na meg az ar ra ér de me sült. Mert a va -
gyon je gyet meg le het ven ni, és ezt fel is mer ve föl vá sá rol ták
ol csó pén zért azo kat, meg té veszt ve – hi á ba szer ve ze te tek
ti, gaz da kö ri ek in gye nes jog se gély-szol gá la tot – és ki sem -
miz ve az egy ko ri szö vet ke ze ti ta go kat. An nál, amit mi csi -
nál tunk – já rat lan úton ha lad va –, még az is jobb lett vol na
ta lán, amit a ro má nok csi nál tak, ami kor tel jes ség gel szét -
ver ték a ma guk me zõ gaz da sá gát, hogy az tán új ala po kon
fel épít hes sék azt. Ál lam tit kár ként hasz nom ra vált saj tós
múl tam, job ban szót tud tam ér te ni az új ság írók kal, er re
egyéb ként is nagy súlyt he lyez tem. Mi kor el fog lal tam iro -
dá mat a mi nisz té ri um ban, a tit kár ság nak a kö vet ke zõ be ju -
tá si sor ren det ad tam: kép vi se lõk, új ság írók, ál lat or vos ok s
csak ezt kö ve tõ en az egyéb föl di ha lan dók. Jó is volt a saj -
tóm. S ez nem azt je len ti, hogy kesz tyûs kéz zel bán tak ve -
lem a ri por te rek, ha nem csu pán azt, hogy hagy tak „ki bon -
ta koz ni”. Betlen Já nos pél dá ul na gyon meg szo ron ga tott
egy ve lem ké szí tett in ter jú ja ele jén. Min dig köz be kér de zett,
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nem hagy ta vé gig mon da ni a mon da ta i mat. Meg is áll tam
emi att: – Hadd mond jam már vé gig, szer kesz tõ úr a gon do -
la ta i mat! Ek kor az tán en ge dett a gyep lõs zá ron, ha gyott „ki -
bon ta koz ni”. Pro fi volt. Meg szo ron ga tott, az tán te ret ha -
gyott az ér vé nye sü lés re. Mond ták is a té vé sze rep lés után
azok, akik lát ták a ri por tot: Mi lyen sze mét volt ez a Betlen!
De te azért nem hagy tad ma gad! – hoz tak ki vé gül hát ba
ve re get ve gyõz tes nek. A má sik vég le tet A Hét 1994. ja nu á -
ri el sõ adá sá ban él tem meg. Egy na gyon hos  szú, több mint
tíz per ces in ter jút ké szí tet tek ak kor ve lem. A gép tá mo ga tá -
sok ról be szél tem. S utá na egy öreg té esz el nök kel ké szí tet -
tek be szél ge tést, aki agy ba-fõ be di csért en gem. – Ez na -
gyon jó, amit az ál lam tit kár úr mon dott! Ez igen! Na, mon -
dom, mi kor néz tem: kész, vé ge! Sá ri Eni kõ, aki a saj tó som
volt föl hí vott te le fo non s meg is mé tel te, amit a mû sor lát tán
gon dol tam: - Ál lam tit kár úr, ez ször nyû! Ké szek va gyunk! 

Ahogy mú lik az idõ, egy re in kább erõ sö dik ben nem a
gon do lat, hogy saj tó ide, saj tó oda, a tör té ne lem íté lõ szé -
ke elõtt nem kell majd so kat szé gyen kez nünk azo kért az
éve kért. Nem rég ta lál koz tam Sza bó Ta más sal, az egy ko ri
pri va ti zá ci ós mi nisz ter rel, és õ is ezt mond ta. Hogy azok
kö zött a tör té nel mi kö rül mé nyek kö zött, amit mi csi nál -
tunk négy év alatt, az pél da ér té kû. Még ha most ez más -
képp lát szik is.

– An tall Jó zsef ha lá la után Boross Pé ter lett a mi nisz ter -
el nök. Õ ho gyan „vi szo nyult” a me zõ gaz da ság hoz?

– 1993 nya rán bent vol tam An tall Jó zsef nél, a be teg sé -
gé rõl be szél get tünk, és azt mond ta, hogy le- és el szá molt
már min den nel, csak azt nem tud ja, hogy ki lesz az utód -
ja. Ak kor én még nem so kat tud tam Boross Pé ter rõl, s õró -
la An tall ak kor, mint le het sé ges mi nisz ter el nök rõl be szélt.
Szó ba hoz ta, hogy már ak kor vál lal ko zó volt a ma ga te rü -
le tén, ami kor ez a fo ga lom még nem is volt hasz ná lat ban.
Di csér te Borosst, s mint a le het sé ges utód já ról be szélt. Bi -
zo nyá ra má sok nak is el mond ta eze ket, mint egy be ajánl va

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET68



õt a ma ga he lyé re. Ak kor még bí zott a gyógy ulá sá ban, de
– mint a nagy for má tu mú em be rek ál ta lá ban – gon dolt a
ha lá la utá ni idõk re is. 

Per sze, sok min dent más ként kel lett vol na csi nál ni. Na -
gyon saj ná lom, hogy a te szer ve zé sed ben lét re jött kiskun-
majsai ötpárti tár gya lá son ki ta lált föld ala pú kár pót lás öt le -
tét nem tud tuk ki dol goz ni, mert egy szer csak az igaz ság -
ügyi mi nisz ter Balsai Ist ván elõ állt – mind an  nyi unk szá má -
ra vá rat la nul – a mi nisz té ri u má ban ki dol go zott tör vén  nyel.
Ab ban az idõ ben nem ér té kel tem pon to san a gaz da kö rök
sze re pét. Af fé le vir tu á lis ér dek kép vi se le ti szer ve zet nek gon  -
dol ta lak ben ne te ket, amely nem fog lal ko zik be szer zés sel,
ér té ke sí tés sel, azt gon dol tam, hogy a fel ada ta csu pán az
ér de kek kép vi se le te. Olyan, mint a szak szer ve zet. Ré gen a
Han gya26 fog lal ko zott a be szer zés sel és az el adás sal, s nem
a gaz da kör – gon dol tam ele in te. 

– Ez a fél re ér tés ab ból szár maz hat, hogy du nán tú li
vagy, és nagy bir to kon nõt tél fel. A gaz da kö rök olyan te rü -
le te ken mû köd tek jól a XX. szá zad el sõ fe lé ben, ahol önál -
ló pa raszt gaz da ság ok lé tez tek. És a nagy ag rá ri us nem ze -
dék – kö zü lük is ki tün te tett sze re pe volt gróf Kár olyi Sán -
dor nak – szer ve zõ mun ká já nak kö vet kez té ben há rom lá -
bon állt a pa rasz ti ér dek kép vi se let. A gaz da kör té li tan fo -
lya mo kat szer ve zett, a „dol go zó nép okos gyü le ke ze te” volt,
s õk mû köd tet ték a be szer zés sel és az el adás sal fog lal ko zó
Han gyá kat, s õk hoz ták lét re a Hi tel szö vet ke ze tet is, a „vi -
dék bank ját”. Ér dek vé dõ mun kánk egyik ku dar ca ként
köny ve lem el, hogy mind ezt nem tud tuk meg ér tet ni még a
ve lünk ro kon szen ve zõk kel – lám-lám, ve led sem.

– Ma már úgy lá tom, hogy a gaz da kö rök nek kel lett vol -
na meg szer vez ni ük az új szö vet ke ze te ket. Ki kel lett vol na
épí te ni egy or szá gos há ló za tot a fa lu gaz dá szok há ló za tá ra
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tá masz kod va, amely iro dák kal, inf rast ruk tú rá val ren del ke -
zik, s ez a há ló zat a gaz da kö ri bá zi son fel épí ti az új tí pu -
sú szö vet ke ze te ket. 

A kulcs a fa lu gaz dá szok mi elõb bi ki ne ve zé se kel lett vol -
na, hogy idõ rend ben el sõ fel ada tunk le gyen. Nem ezer öt -
száz, há rom ezer fa lu gaz dász ki ne ve zé sét akar tam én el ér -
ni, de csak a fe lé re fu tot ta a pénz bõl, a meg egye zés ere jé -
bõl. Mert so kan azt hit ték, hogy ezek a fa lu gaz dá szok
pártkomisszárok lesz nek majd. Min den fa lu ba köz tiszt vi se -
lõi stá tus ban lé te zõ fa lu gaz dászt kel lett vol na ki ne vez nünk.
Hogy ezt nem ta lál tuk ki idõ ben, és hogy ezt nem si ke rült
el ér ni, ez is a sú lyos mu lasz tá sa ink egyi ke. A föld ala pú kár -
pót lás ki har co lá sá nak el ma ra dá sa pe dig a má sik. Ha mind -
ezt idõ ben meg tes  szük, sok kal zökkenõmentesebben men -
tek vol na vég be a vál to zá sok a vi dék po li ti ká ban.

– Mi kor ál lam tit ká ri ki ne ve zé sed rõl kér dez te lek, tu laj -
don kép pen nem vá la szol tál a kér dés re, in kább Gergátz mi -
nisz te ri ki ne ve zé sé rõl kezd tél el be szél ni. 

– „Ha ló nincs, a sza már is kincs” – szok tam idéz ni kü -
lön bö zõ ki ne ve zé se im re utal va. Mi kor ak tu á lis sá vált a po -
li ti kai ál lam tit kár cse ré je, az MDF-ben nem volt olyan kép -
vi se lõ, aki ko mo lyan szó ba jö he tett. 

– És Bogárdi Zol tán?
– Ak kor már nem jött szó ba õ sem. Az el sõ kor mány ki -

ne ve zé se ide jén ez a tár ca a kis gaz dá ké lett a ko a lí ci ós
egyez ség ér tel mé ben, és Bogárdi Zol tán ag rár ügyek rõl val -
lott el kép ze lé sei szö ges el len tét ben áll tak a kis gaz dá ké val,
így az tán õ sem vál lalt vol na sze re pet a kis gaz da ve ze té sû
mi nisz té ri um ban. Az MDF-ben 1990-ben – a frak ci ó ban és
az el nök ség ben – a po li ti kai ál lam tit kár sze mé lyé re Sárossy
Lász ló és Bogárdi, il let ve (Ke resz tes K. Sán dor aján lá sá ra)
én jöt tünk szó ba. Ak kor el is vál lal tam a je lö lést, hogy a
ne vem szó ba jöj jön, mert az ag rár vi lá got jól is me re tem, az
igaz ga tás ban is dol goz tam, elég szé les kö rû is me ret sé gem
volt ab ban a kör ben, nem csak he lyi, ha nem or szá gos szin -
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ten is. Az ál lam tit ká ri aján lás ról-ki ne ve zés rõl dön tõ el nök -
sé gi ülés után ta lál koz tam Lezsák Sán dor ral a Bem té ri fo -
lyo són, és ak kor mond ta ne kem azt a mon da tot, ame lyet
már idéz tem. – El le ned dön töt tem – éret ted. Ma gya rá za tul
fel hoz ta azt hogy tá vol la kom a fõ vá ros tól, s hogy há rom
gyer me kem van. Õ  Sárossyt tá mo gat ta, Bogárdi Zo li pe -
dig nem vál la l ta az ál lam tit kár sá got „kis gaz da kör nye zet -
ben”. Ahogy már em lí tet tem, 1992 õszén, no vem ber ben
hí vott be iro dá já ba An tall Jó zsef, és ak kor kér dez te meg
tõ lem, hogy el vál lal nám-e ezt a tisz tet. Va ló szí nû leg a saj -
tó fõ nök ként vég zett mun kám mal nyer het tem el a bi zal mát,
ak kor már el nök sé gi tag is vol tam, meg is mer he tett. Er rõl a
no vem be ri be szél ge tés rõl egyi künk sem be szélt nyil vá no -
san, de volt idõm tá jé ko zód ni a mi nisz té ri um ban, hi szen
csak 1993. feb ru ár já ban fog lal tam el he lye met. Mi kor az ál -
lam tit ká ri ki ne ve zé sem meg tör tént, az ak kor hi va tal ba
emel tek hoz zá tar to zói is je len le het tek az es kü al kal má ból,
aki ket a mi nisz ter el nök úr kéz fo gás sal üd vö zöl. Mi kor a fe -
le sé gem hez ért, meg kér dez te tõ le, hogy – És mi új ság
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Ménfõcsanakon? 1991 õszén ugyan is volt ná lunk a ke resz -
tény de mok ra ta ta go zat ren dez vé nyén és ak kor ta lál koz tak.
Nem gon dol tam vol na, hogy két év után is fel is me ri a
ménfõcsanaki ál lat or vos fe le sé gét. Ezt az ese tet azért me -
sél tem el, mert pél dáz za An tall Jó zsef ki vá ló arc- és név -
me mó ri á ját. 

– Hogyan látod ma államtitkári tevékenységedet?
– Ha er rõl az idõ szak ról sum máz va kell be szél nem, ak -

kor azt mond ha tom, hogy po li ti kai pá lya fu tá som csú csa
volt az a ti zen négy hó nap. A leg iz gal ma sabb, a leg gaz da -
gabb és a leg ha té ko nyabb idõ szak az éle tem ben. Olyan
hely zet be ke rül tem, ami ben tud tam ten ni is va la mit mind -
azért, ami ért kép vi se lõ let tem. Nem tud tam meg vál ta ni a
vi lá got – nem is volt er re elég idõ, meg nem is hagy ta na -
gyon ma gát az a frá nya vi lág –, de igye kez tem a le he tõ sé -
ge ket ki hasz nál ni, hogy a me zõ gaz da sá got, az ab ból élõ -
ket jobb hely zet be hoz zam. Il le tõ leg hogy se gít sem en nek
a ki tel je se dé sét. Ál lat or vos va gyok, s ez egy spe ci á lis pe -
re me az ag rár vi lág nak. Mi vel azon ban olyan csa lád ból
szár ma zom, amely nek tag jai – apám is, bá tyám is – a me -
zõ gaz da ság ban mun kál kod tak, nem állt tá vol tõ lem ez a
te rü let, nem csak az ál lat egész ség ügy ben vol tam tá jé ko -
zott. Mi vel nem is mer tem a mi nisz té ri um ban dol go zó kat
sem em be ri leg, sem szak ma i lag, négy szak ér tõt kér tem fel
szak ta nács adó nak. Markovszky Györ gyöt, aki ko moly ag -
rár szak em ber, a Csopaktáj Ter me lõ szö vet ke zet rend kí vül
kre a tív, a kö tött ke re te ket min dig fe sze ge tõ volt el nök he -
lyet te se, Manninger Sán dort, aki a tu do má nyos élet is mert
sze mé lyi sé ge, Ke le men Lász ló jo gászt, és kér tem még egy
al kal ma zot ti ál lás he lyet, hogy egy pri va ti zá ci ós te rü le ten
jár tas szak em bert is al kal maz has sak. Meg rö kö nyö dött az
ag rár vi lág a csa pat hir de tés után. Mi kor nyil vá nos ság ra ke -
rült, hogy Markovszky ezt el vál lal ta, ak kor meg döb ben tek
a ter me lõ szö vet ke ze ti ve ze tõk. Manninger ese té ben pe dig
a tu do má nyos vi lág tag ja i nak fe jé ben for dul tak meg ha -
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son ló gon do la tok. Mert az el sõ kor mány egyik hi bá ja az
volt, hogy az ál ta lá nos sá vált zöld bá ró zás kö vet kez té ben a
ter me lõ szö vet ke ze ti ve ze tõk – akik pe dig már nem párt -
uta sí tás ra let tek azok – a kor mán  nyal szem be for dul tak.
Ahe lyett, hogy mel lénk ál lí tot tuk vol na õket, el len ség gé
tet tük õket. – Saj nos a ma gyar agár ér tel mi ség pros ti tu á ló -
dott – mon do gat ták még a mi nisz té ri um ban is. Er re min -
dig azt mond tam, hogy el kell ítél ni azo kat, akik ki sem miz -
ték sa ját fa lu ju kat az át ala ku lás so rán. De na gyon so kan
vol tak, akik ezt nem tet ték. Az agrárértelmiségieket a me -
zõ gaz da sá gi aka dé mi á kon min dig a nagy bir to kon va ló
gaz dál ko dás ra ok tat ták. Az én édes apá mat is. Le het-e cso -
dál koz ni azon, hogy ne he zen áll tak át, és ál lí tot ták át gon -
dol ko dá su kat is az olyas faj ta szem lé let re, amely a kö zép-
és kis gaz da ság ok új bó li élet re hí vá sát szor gal maz ta. – Most
mi lesz ve lünk? – gon dol kod tak el fo gad ha tó és ért he tõ ag -
go da lom mal az ag rár ér tel mi sé gi ek. S rá adá sul kü lön fé le
irá nyok ból, he lyek rõl még kü lön fé le cím ké ket is rá juk ra -
gasz tot tak. – Hagy juk bé kén a szö vet ke ze te ket! – han goz -
tat tam. Meg ad tuk a le he tõ sé get az át ala ku lás ra, aki nem élt
ez zel a le he tõ ség gel, azt mi nem kény sze rít het jük er re. Ha -
nem köz ben tá mo gas suk az új gaz dá kat, a kis- és kö zép -
gaz da sá gok mû köd te tõ it, mert õk van nak iga zán rá szo rul -
va a tá mo ga tás ra. Ha van ezek nek az em be rek nek bá tor -
sá guk úgy ne ki kez de ni a gaz dál ko dás nak, hogy a föld jü -
kön kí vül sem mi jük sincs, meg ér dem lik a  tá mo ga tást, a
ki emelt se gít sé get. Ezért örül tem a gaz da kö rös Bagi Bé la
egyik Ba la ton part ján ren de zett vá laszt má nyi ülé sen a ti
kez de mé nye zé se tek re elõ a dott meg va ló sí tás ra ér de mes öt -
le tének, s ezért tá mo gat tam min den erõm mel a fa lu gaz -
dász-há ló zat ki épí té sét vagy ké sõbb a gép tá mo ga tás meg -
va ló sí tá sát. Tá mo gas suk a föld rõl most fel tá pász ko dó új
gaz dá kat, a ter me lõ szö vet ke ze te ket pe dig hagy juk bé kén!
Most már utó lag azt is tu dom, hogy a gaz da kö rök nek több
tá mo ga tást kel lett vol na ad nunk. En gem csu pán az za vart,
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hogy a gaz da kö rök már meg vol tak, ho lott gaz dák még
alig-alig. Az lett vol na a sze ren csés, ha a már élet erõs gaz -
dák hoz zák lét re a gaz da kö rö ket, nem pe dig fe lül rõl jön -
nek lét re azok. 

– Igen ám, csak er re nem volt ak kor idõ. Egy nem ze dék -
nyi idõ sza kot ki vár ni nem le he tett. A gaz da kö rök szer ve zé -
sé ben a tör té nel mi ha gyo má nyok ra tud tunk tá masz kod ni
– ki vé ve az ura dal mi föl dek né pét –, mert a nagy ag rá ri us
nem ze dék a XIX. szá zad vé gén, a XX. ele jén már lét re hoz -
ta eze ket a szer ve ze te ket, és az em lé ke zet még mint pa ra di -
cso mi ál la po to kat õriz te a gaz da kö rö ket. A Han gyát, a Hi -
tel szö vet ke ze tet. A gróf úr, Kár olyi Sán dor ha gya té kát. 

„Itt van elõttem, Iván, papír és ceruza”
Falugazdászok, géptámogatás

– Ez igaz. Mint aho gyan az is, hogy a szö vet ke ze te ket is
ál la mi se gít ség gel kell lét re hoz ni. Meg csi nál ni a vá zát,
szer ve ze ti fel épí té sét, inf rast ruk tú rá ját. Nem volt elég bá -
tor sá gunk vagy in kább idõnk hoz zá. Vis  sza tér ve a fa lu gaz -
dász-há ló zat ki ala kí tá sá ra, a költ ség ve tés bõl er re a cél ra
egy mil li árd két száz mil lió fo rint kel lett vol na, s mi kor ne ki -
vág tunk a meg va ló sí tás nak, nem volt rá en  nyi pénz és a
dön tés is egy re hú zó dott. Mi kor ez szá mom ra ki de rült, na -
gyon in du la tos let tem. Kor mány ülés volt az nap dél után
egy ja nu á ri na pon, már An tall Jó zsef ha lá la után. Tud tam,
hogy az ag rár mi nisz ter nincs itt hon, ezért én he lyet te sí tem.
Fel hív tam te le fo non a pénz ügy mi nisz tert, Sza bó Ivánt. – Itt
van elõt tem, Iván pa pír és ce ru za – mond tam ne ki a te le -
fon ba. – Lesz-e pénz a fa lu gaz dász-há ló zat ki épí té sé re
vagy nem? Mert a le mon dá so mat most meg fo gal ma zom, és
el mon dom a nyil vá nos ság elõtt is, hogy azért te szem ezt,
mert a pénz ügy mi nisz ter nem gon dos ko dott a há ló zat ki -
épí té sé nek fe de ze té rõl. Mit tesz Is ten, dél után ra lett pénz.
Nem a kért ös  szeg, ha nem csak ki lenc száz mil lió kö rü li, de
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meg in dul ha tott a szer ve zés. Úgy szólt a fa lu gaz dá szi stá -
tusz meg fo gal ma zá sa, hogy nem csak köz tiszt vi se lõk, de
le het nek vál lal ko zók is a fa lu gaz dá szok. Mond hat ni zsa ro -
lás sal sze rez tem meg er re a pénzt, de eh hez az is kel lett,
hogy Sza bó Iván tud ta, hogy amit mond tam, azt tel je sí tem
is, ha õ, il let ve a kor mány nem tel je sí ti ígé re tét. Meg sza -
vaz ta a kor mány az elõ ter jesz tett ös  sze get, és két hó nap
múl va már mû kö dött is a fa lu gaz dász-há ló zat. Föl di Pé ter
volt a fõ osz tály ve ze tõ ezen a te rü le ten, és mond hat ni köz -
meg elé ge dés re si ke rült ös  sze ál lí ta ni a ki ne ve zett fa lu gaz -
dá szok lis tá ját. Kö rül be lül tíz szá za lé kuk pár tok nyo má sá -
ra ke rült fel, de a töb bi nem, és ezt jó ered mény nek köny -
vel tem el. En nek tu laj do nít ha tó an zöm mel jó szak em be rek
ke rül tek er re a poszt ra, és ami kor a szo ci a lis ták ke rül tek
kor mány ra, La kos mi nisz ter nem tud ta meg szün tet ni a há -
ló za tot, mert ad dig ra az már ered mé nye sen, köz meg elé ge -
dés re mû kö dött. Ami kor az Ag rár ka ma rá hoz ve zé nyel ték
át ezt a csa pa tot, szin te ki vé tel nél kül min den kit át vet tek,
ami azt je len ti, hogy nem párt po li ti kai szem pont ok ve zé -
rel ték eze ket az ál ta lunk ki vá lasz tott szak em be re ket, ha -
nem a na gyon ne héz sor sot vál la lók irán ti se gí tõ kész ség. 

– Sok vá ra ko zás elõz te meg az úgy ne ve zett gép tá mo ga -
tás be in dí tá sát. Hogy si ke rült ezt a pénz ügyi kor mány zat -
tól ki lob biz ni?

– A gép tá mo ga tás meg szer ve zé se szin tén kap cso ló dik a
gaz da kö rök höz. Az in du ló gaz dák esz kö zök nél kül vág tak
be le a me zõ gaz da sá gi ter me lés be, s így szin te biz tos ra ve -
he tõ volt az hogy be le buk nak a vál lal ko zá sa ik ba. Már 1993
nya rán be szél tem én er rõl, de a meg va ló sí tás so ká ig vá ra -
tott ma gá ra. Egé szen a vá lasz tá so kig. Emi att az tán so kan
azt gon dol ták, hogy ez csu pán kam pány fo gás, a gaz dák
kor mány párt ok hoz édes ge té se. A min ta eh hez a gép tá mo -
ga tás hoz a gaz da kö ri gép vá sár lá si kez de mé nye zés volt,
amely hez si ke rült nek tek az OTP tá mo ga tá sát meg nyer ni.
De e mel lett még nem volt ál la mi tá mo ga tás! Az ál ta lam
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kez de mé nye zett ak ció an  nyi val volt ked ve zõbb, hogy ál la -
mi tá mo ga tást is kap tak mel lé a gaz dák. Va ló szí nû leg a
ked ve zõ ta pasz ta la tok mi att ek kor is az OTP állt mel lénk.
Ha va la ki nek volt het ven öt ezer fo rint ja, az más fél mil lió
fo rint ér té kû be ru há zást tu dott vég re haj ta ni en nek az ak ci -
ó nak a se gít sé gé vel. Eb ben a más fél mil lió fo rin tos ös  szeg -
ben az ön erõn kí vül volt öt száz ezer fo rin tos vis  sza nem té -
rí ten dõ tá mo ga tás, és volt ka mat tá mo ga tott és ka mat men -
tes köl csön is. Az utó la gos el len õr zés so rán né hány ki vé -
tel tõl el te kint ve min den tá mo ga tott tel je sí tet te vál lalt kö te -
le zett sé gét, mint ko ráb ban a gaz da kö ri kez de mé nye zés re
in dí tott gép vá sár lá si ak ció ese té ben. Is mé tel ten be bi zo -
nyo so dott, hogy ez a sze gény pa raszt ha a ga tyá ját el is
kell ad nia, de vis  sza fi ze ti a köl csönt. Ami kor ké sõbb már
el len zék ben vol tam or szág gyû lé si kép vi se lõ, s jár tam az
or szá got mint ko ráb ban, min dig elõ for dult, hogy va la ki
oda vitt egy-egy gép hez. – Ál lam tit kár úr, kö szön jük, ez zel
tud tunk meg in dul ni. Pe dig na gyon ne he zen ala kult ki ez a
tá mo ga tá si for ma is. Egy kö zös frak ció ülés volt a „Fe hér
Ház ban”, és még dél elõtt föl hív tam te le fo non a kis gaz da
Zsí ros Gé zát: – Az a ké ré sem, Gé za, hogy állj föl a frak ció -
ülé sen és mondd el, hogy amen  nyi ben ez a tá mo ga tás
nem lesz meg, a kis gaz da har minc ha tok nem fog ják meg -
sza vaz ni a költ ség ve tést. Így is tör tént. Ott volt Sza bó Iván
is, Becker Pa li, ak kor ál lam tit kár volt, õ is. Mi kor Zsí ros
Gé  za el mond ta azt, ami ben meg egyez tünk, oda for dul tam
Sza bó Iván hoz: – Na, lá tod?! Min dig mond tam, hogy ezt
kell csi nál nunk! Itt van ná lam, nézd meg a pa pír, ki dol goz -
tat tam már az egész konst ruk ci ót. A pénz ügy mi nisz ter er -
re rá bó lin tott. Er re én szót kér tem, föl áll tam, és én vá la -
szol tam Zsí ros Gé zá nak: – Ked ves kép vi se lõ úr nyi tott ka -
pu kat dön get. Itt van elõt tem a kor mány-elõ ter jesz tés, tel -
je sül a kí ván sá ga. 

– A pá lyáz ta tás si ke res volt, a pénz elõ i rány zat ke vés nek
bizonyult…
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– Ez zel az össz já ték kal kel lett meg zsa rol nom kor má -
nyunk pénz ügy mi nisz ter ét, hogy meg va ló sul jon az, amit
kö zö sen el ter vez tünk. Igen ám, de ez zel még nem va ló sult
meg a gép tá mo ga tás ügye. Az ak ció be in dult, az igény óri -
á si és az er re szánt költ ség ve té si ös  szeg vé sze sen fo gyott.
Boross Pé ter mi nisz ter el nök úr job ban bí zott a köz igaz ga -
tá si ál lam tit kár úr ban, mint ben nem. Az egyik szom ba ti na -
pon fel hí vott te le fo non az ál lam tit kár úr, hogy a mi nisz ter -
el nök azt üzen te, hogy azon nal le kell ál lí ta ni az egész ak -
ci ót, én pe dig áll jak ki a saj tó elé, és kép vi sel jem (le gyek
szí ves) ezt az ügyet. – Tu dod mit, Gyu ri? Menj vis  sza a mi -
nisz ter el nök úr hoz, és mondd meg ne ki, hogy azt, amit
üzent, nem va gyok haj lan dó meg csi nál ni. Nem ál lok ki a
saj tó elé, a gép tá mo ga tás vis  sza vo ná sá val pe dig sem saj tó -
ban, sem má sutt nem ér tek egyet. Ír tam egy le ve let a mi -
nisz ter el nök úr nak, mely ben le ír tam, hogy ez a tá mo ga tá -
si for ma men  nyi re fon tos, és hogy én ezért nem va gyok
haj lan dó en nek el len ke zõ jét mon da ni, ez zel szem be men -
ve sem mit cse le ked ni. Ezt az ügyet – pél dá ul – An tall Jó -
zsef más ként in téz te vol na. Õ be hí vott vol na hi va ta lá ba, és
meg be szél te vol na ve lem, hogy mi a meg ol dás. Az üzen -
ge tés tá vol állt tõ le. Kel lett az tán szi go rí ta ni va la mit a pá -
lyá za ti for mán, de vé gül to vább ment a pá lyá za ti ki írás, és
mint ko ráb ban is mond tam, na gyon nagy se gít sé get je len -
tett ez az ak kor in dul ni szán dé ko zó gaz dák nak. Még öt-hat
mil li árd fo rint kel lett vol na ah hoz, hogy min den pá lyá zat
cél ba jus son, de saj nos er re pénzt már a vá lasz tá sok elõtt
nem sok kal nem szánt a kor mány. Boross Pé ter azt mond -
ta, hogy azt nem te het jük meg, hogy a má so dik fél év ter -
hé re pénzt költ sünk. Mert ha nem mi le szünk kor má nyon,
ak kor már a kö vet ke zõk pén zét költ jük. Ez kor rekt, úri em -
be ri vi sel ke dés re vall, de na gyon hi bás dön tés volt vé le -
mé nyem sze rint. Az, hogy nél kü löz he tet len me zõ gaz da sá -
gi esz kö zök höz jut tat juk az ar ra rá szo rul ta kat, még nem
kö vet tünk vol na el fõ ben já ró bûnt.
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– Je len tõs hi bát az zal kö ve tett el az el sõ kor mány, hogy
ezt a két tá mo ga tá si for mát, a fa lu gaz dász-há ló zat ki épí té -
sét és a gép tá mo ga tás meg va ló sí tá sát túl ké sõn kezd te. 

– És így, hogy a vé gé re ma radt e két tá mo ga tá si for ma
meg va ló sí tá sa, az zal ér vel tek a po li ti kai és tár sa dal mi el -
len ér de kel tek, hogy mind ez csu pán kam pány fo gás. Pe dig
na gyon ne héz volt még a sa ját kor má nyun kat is meg gyõz -
ni ar ról, hogy a tá mo ga tás ra szo ru ló le en dõ gaz dá kat bá -
to rí ta ni, se gí te ni kell. Az Ószö vet ség ben ol vas ha tó, hogy
„Az or szág hasz na pe dig min de nek fe lett a földmívelést
ked ve lõ ki rály.”27 És a rend szer vál toz ta tás óta egye dül An -
tall Jó zsef rõl mond ha tó el, hogy õ va ló ban a me zõ gaz da -
sá got ked ve lõ mi nisz ter el nök volt. Em lék szem, a me zõ gaz -
da sá gi károk – aszály, jég ve rés – ide jén mi lyen ve le ér zés -
sel for dult a ká ro sul tak fe lé, s ho gyan ke res te a kár eny hí -
tés le he tõ sé ge it. Õr zöm azo kat a le ve le ket, gaz dák le ve le -
it, akik ar ról ír nak, hogy csak úgy tud ták túl él ni a kez de ti
sa nya rú idõ ket, hogy hoz zá ju tot tak azok hoz a me zõ gaz da -
sá gi gé pek hez, me lye ket pá lyá za ton nyer tek-vá sá rol tak.
Mi kor baj ban volt az ága zat, s be ko pog tam mi nisz ter el nök
úr hoz, s el mond tam, hogy mi lyen kár eny hí tés ügyé ben
jöt tem – mert nem csak aszály és jég ve rés súj tot ta a gaz dá -
kat, de sás ka já rás, túl sú lyos ser té sek fel nem vá sár lá sa és
sok egyéb – szó val mi kor be ko pog tam mi nisz ter el nök úr -
hoz, ak kor õ min den eset ben azt mond ta, hogy: igen. 

– Em lék szem egy je le net re, amely ezt iga zol ja, amit most
mon dasz. 1991 má ju sá ban Kiskunmajsára hív tuk An tall
Jó zse fet. Te li volt a négy száz fõs kul túr te rem zöm mel pa -
raszt em be rek kel. S egy szer oda for dult hoz zám a pul pi tu -
son: – Ke ve sen hin nék ezek kö zül az em be rek kö zül, hogy
én ka masz ko rom ban ló val szán tot tam. Úgy, hogy a nya -
kam ban volt a gyep lõ! Néz tem az ar cát: büsz ke sé get, s a
vis  sza em lé ke zés okoz ta örö möt lát tam raj ta. Ar ról is több -
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ször be szélt, hogy ap ja is egyik kez de mé nye zõ je volt a Pa -
raszt szö vet ség meg ala kí tá sá nak. 

– A ló te nyész tés hez job ban ér tett, mint sok ál lat or vos
vagy ló te nyész tõ. Ha el men tem hoz zá egy prob lé má val,
szin te min dig so ron kí vül fo ga dott, és rend re el hit te, el fo -
gad ta, amit mond tam. És rend sze rint rá bó lin tott a ké ré -
sem re. Mert tud ta, hogy mi ért s kik nek az ér de ké ben ké -
rem, amit ké rek. Ne kem a mi nisz té ri u mi ap pa rá tus sal sem
volt gon dom. Mi kor ez a túlsúlyosbárány- és -sertés-prob-
léma tör tént, an nak az volt az oka, hogy az ola szok hús -
vét kor, 1993 ta va szán em bar gót szer vez tek. Ki dol goz tuk a
mi nisz té ri um ban en nek a prob lé má nak a ke ze lé si mód ját,
még sem tör tént sem mi, az idõ ha ladt, a túl sú lyos ser tés
meg csak hí zott az ól ban. Ak kor a mi nisz te rem egy hét re
va la ho vá el uta zott és ad dig én vol tam a „kvá zi” he lyet te se.
Be hí vat tam az iro dám ba az egyik he lyet tes ál lam tit kárt
pén te ken, s meg hagy tam ne ki, hogy hét fõ re le gyen az asz -
ta lo mon a ren de let ter ve zet. – De hát a társminisztéri-
umok… – ag go dal mas ko dott az egyéb ként jó szak em ber.
– Hét fõ re ké rem a ren de let ter ve ze tet – mond tam hajt ha tat -
la nul. A hét fõ re el ké szült ter ve zet bir to ká ban föl hív tam a
gaz da sá gi és a pénz ügy mi nisz té ri u mot és kö zöl tem ve lük,
hogy ha nem lesz meg két nap alatt az egyet ér tés, csü tör -
tö kön saj tó tá jé koz ta tót tar tok, és el fo gom mon da ni, hogy
a társ mi nisz té ri u mok aka dá lyoz zák ezt a mun kát, és ez zel
fel mér he tet len kárt okoz nak az or szág nak. Pén te ken meg -
je lent a ren de let. Ezt azért mond tam el, hogy be bi zo nyít -
sam, hogy nem igaz az, hogy a szak ap pa rá tus sal nem le -
he tett együtt dol goz ni, csak õk el vár ják, hogy a mi nisz ter
vagy az ál lam tit kár fel vál lal ja azt a po li ti kai konf lik tust,
ami vel ez eset leg jár. 

– Mi lyen sze re pe volt mi nisz té ri u mi mun kád ban a saj -
tó nak, a nyil vá nos ság nak?

– A nyil vá nos ság min dig szív ügyem volt. Na gyon so kat
se gí tett eb ben Sá ri Eni kõ, aki ki ne ve zé sem után há rom
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hét tel már saj tó re fe ren sem volt. Is mer te az egész szak saj -
tót, az ott dol go zó új ság író kat és na gyon jól se gí tett hasz -
nál ni az én saj tó fõ nök sé gem alatt ki ala kult kap cso lat rend -
szert is. Tõ le ta nul tam meg, hogy egy ál lam tit kár nak a na -
pi ap ró mun ka mel lett a faj sú lyos ügye ket kell jól a nyil vá -
nos ság elõtt kép vi sel ni. Se gí tett ab ban, hogy ezek a fon tos
ügyek a ne vem hez kö tõd je nek. 

Nem sze ret tem a – né ha szán dé ko san – ho mály ban ha -
gyott ügye ket. Hogy még így több mint egy év ti zed múl tán is
ered mé nyes nek tar tom ál lam tit ká ri mû kö dé se met, azt az
elõb bi e ken kí vül ki ter jedt kap cso lat rend sze rem nek tu laj do ní -
tom. Jöt tek hoz zám is per sze az én „kap cso la ta im”, pél dá ul
kép vi se lõ tár sam, a sá ros pa ta ki Hörcsik Ri chárd, aki az zal ál -
lí tott be az iro dám ba, hogy ilyen jó aszú ter més már ré gen
volt, mint az idén. – De nincs pénz fel vá sár lás ra, a jó ter més
fo ga dá sá ra – mond ta. Kel le ne vagy két száz mil lió fo rint, hogy
eze ket a gon do kat meg old ják. Ná lunk a mi nisz té ri um ban a
kas  sza üres volt. A Kincs tá ri Va gyon ke ze lõ In té zet nél volt egy
is me rõ söm, s õt hív tam fel te le fo non. Ricsiék ott ül tek há rom
gaz dá val az iro dám ban, míg a tit kár sá gon in téz tem a „pénz -
ügye ket”. – El van in téz ve – mond ta a te le fon ba az is me rõ -
söm gon dol ko dás nél kül. Ennyi volt. Vis  sza men tem az iro -
dám ba gond ter hel ten. – Hát ne héz dol got kér te tek tõ lem.
Nincs pénz se hol. De hát – mon dom ne kik – vol tam én a to -
ka ji pin cék ben és meg kí nál tak ott nek tár ral. Ha el in té zi tek
ne kem – mon dom ne vet ve –, hogy kap jak egy üveg gel eb -
bõl a „gyógy szer bõl”, vi szon zá sul én is el in té zem nek tek a
pénzt. Mit tesz Is ten, ka rá csony elõtt Hörcsik Ri chárd be ál lít
hoz zám egy pók há lós üveg gel. Hoz ta az adós sá got. – Ri csi,
ne mar hás kodj! – le põd tem meg. – Hát azt mond tad, hogy ez
az ára a hi tel nek – mo soly gott. Így az tán kor rum pá lód tam. 

– Nem vol ta tok né ha ki csit bá tor ta la nok?
– Sok minden nek gát ját szab ta a ros  szul ér tel me zett óva -

tos ság. Ezt ezért nem le het, azt meg azért – hal lot tam ál lan -
dó an hol a po li ti kus tár sak tól, hol az ap pa rá tus dol go zó i tól.
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Nem vol tunk ma ga biz to sak. A kor mány zó párt ál lam tit ká ra -
ként nem egy szer pi tiz nem kel lett evi dens dol go kért egy
bank nál, az Ál la mi Va gyon ügy nök ség nél s egyéb he lye ken.
Nem tud tam pél dá ul el in téz ni olyan dol go kat, amit ál lam tit -
kár ként ma gá tól ér te tõ dõ en sa ját ha tás kör ben el kel lett vol -
na tud nom in téz ni. Ma már nem hall gat nék an  nyi ra az „üvöl -
tõ kó rus ra”. Meg kel lett vol na ten nünk mind azt, amit az Al -
kot mány szel le mé ben le het sé ges. Nem volt elég ta pasz ta la -
tunk sem – per sze. Nem vol tunk elég ha tá ro zot tak sem. Jó
lett vol na foly tat ni ál lam tit kár ként a mun ká mat, mert ti zen -
há rom hó nap alatt sze rez tem an  nyi ta pasz ta la tot, ami nek bir -
to ká ban sok kal ha tá ro zot tab ban, ke mé nyeb ben te het tem
vol na a dol go mat. Tu dom, ez nem ment ség, ha tör té nel mi
táv lat ban vizs gál juk a tör tén te ket. Te le vol tunk el hi va tott ság -
gal, tisz tes ség gel, tisz ta ság gal, a má sok vé le mé nyé nek fi gye -
lem be vé te lé re ké pes jó szán dék kal. És an  nyi ra ügyet le nek
sem vol tunk, mint amen  nyi re ezt ál lí tot ták ró lunk a ve lünk
szem ben ülõk, jö võk. Mind ezek el le né re tet tünk mi cso da
dol go kat is. A par la men ti de mok rá ci át pél dá ul úgy le cö ve -
kel tük, hogy mind má ig nem le he tett fel rob ban ta ni. És ez na -
gyobb ér dem, mint ami lyen nek el sõ lá tás ra tû nik. An tall Jó -
zsef min dig és min de nek elõtt ügyelt a de mok ra ti kus já ték -
sza bály ok be tar tá sá ra. Vol tak olyan pil la na ta im ne kem is ál -
lam tit ká ri kor sza kom ban, ami kor egy-egy ügyet sze ret tem
vol na rö vid úton meg ol da ni, még sem tet tem. Pél dá ul, hogy
vá lasz tá si kör ze tem ben, Kun szi ge ten ipa ri park lé te sül he tett,
az an nak volt kö szön he tõ, hogy ké ré sem re az egyik fõ osz -
tály ve ze tõ meg ta lál ta az ak kor még nem ren de zett föld bir -
tok vi szo nyok kö zött a fa lu szá má ra a jo gi kis ka put. Nem ad -
tam ki pa ran csot, hogy ezt meg kell csi nál ni, csu pán kér tem,
hogy ha meg en ge dik az ak kor lé te zõ jog sza bály ok, ke res sék
meg a le he tõ sé gét an nak, hogy ez az ipa ri park a fa lu ha tá -
rá ban meg épül hes sen. Sok ha son ló ügyem volt, ami ért eré-
ly te len nek tûn het tem, de az is fon tos, hogy emelt fej jel néz -
he tek ma is ál lam tit ká ri múl tam ra.
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ELLENZÉKBEN – 1994
„…döbbent csendet éreztem…” „Bukás vagy  vereség”

1994

– Ho gyan zaj lot tak le a te szem szö ged bõl az 1994-es vá -
lasz tá sok?

– 1994-ben is in dul tam egyé ni vá lasz tó ke rü let ben, a
me gyé ben lis ta ve ze tõ vol tam. Érez tem, hogy sok min den
nem úgy tör tént, aho gyan sze ret tük vol na, ja ví tá si kí sér let -
re ké szül tem hát. Szám ba vet tem, hogy mit kel le ne még
vég re haj ta ni. A szö vet ke zést pél dá ul. Min den kép pen azt
sze ret tem vol na elõ se gí te ni, hogy a gaz dák, akik most már
vis  sza kap ták a föld je i ket, gé pe ik, is me re te ik van nak, egye -
sít ve ere jü ket, hoz za nak lét re új tí pu sú szö vet ke ze te ket.
Emi att az el tö kélt ség mi att – most utó lag rös tel lem is –
nem vol tam te kin tet tel ar ra, hogy Ke resz tes K. Sán dor nak,
aki be vitt en gem a po li ti ká ba, a ma ga mé he lyett fel ajánl -
jam a be fu tó me gyei lis ta ve ze tõ he lyet. A me gyei lis ta ve -
ze tést a me gyei vá laszt mány dön töt te el. Az or szá gos el -
nök ség nem szólt be le a dön tés be, nem tar tott igényt ar ra,
hogy vál toz tas son raj ta. 

En gem tet tek a lis ta ve ze tõ hely re, pe dig az Ke resz tes K.
Sán dort il let te vol na meg. Nem fi gyel tem ar ra sem, hogy az
or szá gos lis tán a ti zen egye dik he lyen vol tam az el nök ség -
ben ki ala kí tott pont rend szer sze rint. Én ak kor el nök sé gi tag
ál lam tit kár vol tam, el fo ga dott az ag rár tár sa da lom. S az or -
szá gos lis tá ról min den kép pen be ju tot tam vol na. Az lett vol -
na az iga zán kor rekt ré szem rõl, hogy azt mon dom, hogy
Ke resz tes K. Sán dor le gyen a me gyei lis ta ve ze tõ. Rá adá sul
ak kor bi zony ta lan volt az õ eg zisz ten ci á ja is. Ment sé gem re
hoz zá te szem, hogy tör te tõ azért so sem vol tam, mert pél dá -
ul 1990-ben a me gyei lis ta ös  sze ál lí tá sa kor fel szó lal tam,
hogy cse rél jünk he lyet Ma gas Lász ló val, aki a Pán eu ró pai
Pik ni ket szer vez te Sop ron ban, úgy vél tem, hogy õ elõ ke -
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lõbb lis tás he lyet ér de mel ná lam nál. S ez a cse re in dít vá -
nyom ra ak kor meg is tör tént. Az a kü lö nös eb ben, hogy ha
ak kor, te hát 1994-ben ma gam he lyett Ke resz tes Sán dort je -
lö lik me gyei lis ta ve ze tõ nek, ak kor Dá vid Ibo lya nem jut be
a par la ment be. Ha or szá gos lis tá ról ke rü lök be a par la -
ment be, ak kor Dá vid Ibo lya nem, de Ke resz tes Sán dor or -
szág gyû lé si kép vi se lõ lesz. Hoz zá te szem, õ mint te het sé ges
épí tész ka pott egy jó ci vil ál lást, egye nes be jött. A köz vé le -
mény nem tud ja, hogy ugyan ak kor jó né hány volt kép vi se -
lõnk meg alá zó hely zet be ke rült, mi kor meg szûnt kép vi se -
lõ sé ge, és szin te kol dul nia kel lett ál lá sért.  

– Itt, a mi kör ze tünk ben is ez tör tént. Fe ke te Pál, aki
eb ben a Bács-Kis kun me gyei ötös vá lasz tó ke rü let ben volt
az el sõ sza ba don vá lasz tott par la ment tag ja, Kis kun fél -
egy há zán csak nap kö zi ott hon ban ka pott ál lást an nak
el le né re, hogy meg vá lasz tá sa elõtt tan köny ve ket írt, szak -
fel ügye lõ volt.

– Az én kör ze tem ben - mint an  nyi he lyen ak kor – a szo -
ci a lis ták nyer tek 1994-ben, Pozsgai Ba lázs, én csak har ma dik
let tem, 19%-kö rü li ered mén  nyel. Elég gé szo ros volt ak kor a
be fu tók ered mé nye, és a má so dik for du ló ban – az or szág -
ban egye dül ná lunk – né gyen ju tot tunk be, mert a kis gaz da
je lölt is el ér te a 15 szá za lé kot. Így azu tán, mi vel ak kor még
az SZDSZ is an ti kom mu nis tá nak szá mí tott, a jobb ol da li sza -
va za tok hár munk kö zött osz lot tak meg. De az is le het, hogy
azt a két-há rom szá za lé kot az zal ve szí tet tem el, hogy rá be -
szél tek se gí tõ im, hogy a vá lasz tás elõtt egy mo li nót hú zat tas -
sak egy re pü lõ vel, amely re ne ve met ír ták. Ez el len ér zést kel -
tett, sõt azt su gall ta, hogy úgy meg gaz da god tam, hogy ne -
kem még ar ra is te lik, hogy az ég re is föl íras sam a ne vem.
Azt a ne ga tív pro pa gan dát, hogy mi, MDF-es po li ti ku sok ala -
po san meg gaz da god tunk, ez az ak ció erõ sí tet te. 

– Mi ben lá tod az 1994-es vá lasz tá si ku darc oka it? Biz -
to san so kat gon dol kod tál már ezen, biz to san so kan meg -
kér dez ték már ezt tõ led. 
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– Sze ret ném le szö gez ni, hogy a ku dar cot ak kor sem bu -
kás nak, ha nem ve re ség nek él tem meg. Az okát so kan sok -
fé le kép pen ma gya ráz ták. An tall tól hal lot tam jós lat ként,
hogy az el sõ ke let-eu ró pai kor má nyok tör vény sze rû en bu -
kás ra ítél tet tek. Mert olyan nagy csõd tö me get kell el ta ka rí -
ta ni, s olyan fáj dal ma sak azok az in téz ke dé sek, ame lyek
ez zel jár nak, hogy ezt nem bo csát ják meg egy ha mar az
em be rek. A szo ci a liz mus vég nap ja i ban el ké nyez te tett tár -
sa dal mat sok kos ál la pot ba hoz ták ezek a vál to zá sok. Pe -
dig Ká na ánt várt az em be rek nagy ré sze. Azt, hogy ha ma -
ro san utol ér jük Auszt ri át. A nyug dí jak ala cso nyak, az inf lá -
ció har mincszá za lé kos, en nek kö vet kez té ben nö ve ke dett a
lét bi zony ta lan ság. Még azok is el le nünk for dul tak, akik pe -
dig ko ráb ban lel kes hí ve ink vol tak és ránk sza vaz tak. 

– S mi lett volna akkor, ha az SZDSZ javaslatát betartva
valóban sokkterápiát alkalmazva vezényelte volna le a kor-
mány az átalakulást! 

– A lét bi zony ta lan sá got fo koz ta az egy re nö vek võ mun -
ka nél kü li ség, mun ka he lyek szûn tek meg az át ala ku lás sal,
a bá nyák, gyá rak be zá rá sá val. Tud tuk, hogy rend kí vü li ne -
héz sé gek lesz nek, de hogy ek ko rák, ar ra sze rin tem na -
gyon ke ve sen gon dol tak.

Az MDF bel sõ el len té te it, ve ze tõ i nek ma ra ko dá sát sem
sza bad ki hagy nunk a ve re ség oka i nak fel so ro lá sa kor. Az el -
sõ re pe dést Csurkáék ki vá lá sa je len tet te. Az a kong lo me rá -
tum, amely MDF né ven ös  sze jött, he te ro gén volt, és ne héz,
na gyon ne héz volt eb bõl egy sé ges pár tot lét re hoz ni. A sok
kép vi se lõ tár sunk ban meg nyil vá nu ló ön tör vé nyû sé get, fé -
kez he tet len ön azo nos ság-ke re sõ in du la tot is kár hoz ta tom a
szét esé sért, és nem azt, amit gyak ran em le get nek, hogy be -
épí tett egy ko ri tit kos szol gá la ti em be rek bom lasz tot ták a pár -
tot. Sok jószándékú bombagyáros te vé keny ke dett ab ban a
frak ci ó ban. Min dig vol tak ügyek, ame lyek a köz han gu la tot
el le nünk szí tot ták, mert ter mé sze te sen a ko ra be li saj tó a haj -
szál re pe dé sek bõl is sza ka dé kot lé te sí tett. És ezek bi zony hi -
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tel vesz tést ered mé nyez tek. Gon dolj csak vis  sza Maczó Ág -
nes, Dé nes Já nos, Pa lo tás Já nos, Za csek Gyu la kü lön út ja i -
ra, fé kez he tet len in du la ta i ra. Eze ket az ügye ket öröm mel tá -
lal ták – meg fe le lõ kö rí tés sel, kom men tár ral ter mé sze te sen –
a saj tó min dig szen zá ci ó ra éhes mun ká sai. Az tán szin te kü -
lön-kü lön min den kép vi se lõ vagy el nök sé gi tag el len meg -
in dul tak a rá ga lom had já rat ok. Az a ménfõcsanaki nép,
amely a te nye rén hor dott, el hit te pél dá ul, hogy ne kem ben -
zin ku tam, szar vas mar ha te le pem, nagy bir to kom, ka mi on -
csor dám van – és per sze mind ezt úgy lop tam. 

– Igen, ez ál ta lá nos volt, va ló ban. Min den kor mány pár -
ti kép vi se lõ kor rupt, sa ját zseb re dol go zó gaz em ber – igye -
kez ték su gall ni saj tó ban és köz be széd ben egy aránt. Ró lam
azt ál lí tot ták az én Ménfõcsanakomon, Kiskunmajsán,
hogy ezer hek tár er dõm van Er dély ben meg a Du nán tú lon.
S rá adá sul az egyik ko ráb bi fut bal lis ta cim bo rám, a maj-
sai fagy lal tos volt az egyik fõ szó csõ. És ami kor meg kér tem,
hogy ke res se már meg eze ket az er dõ ket, és ak kor – szen tül
meg ígé rem – fe le zünk, ha rá juk ta lál, azt vá la szol ta, hogy
ezt nem õ ta lál ta ki ezt a hírt, csak ter jesz tet te. Gon do lom,
ered mény te le nül ku ta ko dott a föld hi va tal ban. 

– Ezt a sut to gó pro pa gan dát na gyon ered mé nye sen al -
kal maz ták ve lünk szem ben. 

– S en nek a bot nak a má sik vé ge meg az, hogy ke ring -
tek, száll tak a ma gas ba hí rek a 3,60-as ke nyér rõl, ol csó
sör rõl, mi e gyéb rõl.

– Nem vá rok én so kat em ber tár sa im tól. Már di ák ko rom -
ban is meg ér tet tem, hogy nem áll tak föl mel let tem di ák tár -
sa im, ba rá ta im, de az na gyon ros  szul esett, hogy a mén-
fõcsanakiak el hit ték azt a sok rossz in du la tú men de mon -
dát, me lyet ró lam ter jesz tet tek ab ban az idõ ben. Is mer tek,
jól is mer tek, még is el hit ték a ben zin ku tat és a töb bit. Ne -
he zen tet tem túl ma gam eze ken a rá gal ma kon. Ke ve seb -
bet ke res tem kép vi se lõ ként, mint ál lat or vos ként, ugyan ak -
kor kí no san ügyel tem ar ra, hogy sem mi gya nús föld- vagy
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egyéb in gat lan vá sár lás ba ne ke ve red jek. A rá ga lom had já -
ra ton kí vül el in dult ak kor egy nosz tal gia pro pa gan da is, a
ré gi jó ká dá ri idõ ket vis  sza sí ró, ked vez mé nyek kel te li,
mond hat ni bé ke be li, biz ton sá gos vi lág ról. Ezért hoz ták
vis  sza olyan nagy arány ban a vá lasz tók a szo ci a lis tá kat.
Mert bíz tak a biz ton sá gos, fe szült sé gek tõl, vál to zá sok tól
men tes élet le he tõ sé gé ben.

„Ott ül három mikiegér…”
Rögös rendszerváltás

– Szin tén a mi nisz ter el nök úr, An tall Jó zsef mond ta, hogy
ezt a hely ze tet úgy élik meg az em be rek, mint a ra bok, akik
negy ven év bör tön után sza ba dul nak. Elõ ször örül nek a
sza bad le ve gõ nek, a kor lát lan sza bad ság nak, de egy idõ
után hi ány zik ne kik a biz ton sá gos fö dél, a rend sze res ét ke -
zés, elõbb-utóbb még a zár ka rend is. És el kez de nek dö röm -
böl ni a bör tön aj ta ján, hogy en ged jék vis  sza õket. – Ezért
fog nak gyõz ni – mond ta –, fi gyel jé tek meg, a szo ci a lis ták.
Gyõz tek is ren de sen. 

– Az egyip to mi fog ság ba is vis  sza kí ván koz tak a zsi dók
a hú sos fa ze kak mel lé, mint az Ószö vet ség ben ez ol vas ha -
tó. A la kos ság, a nép mély ré te ge i ben 1990-ben sem volt
for ra dal mi han gu lat, hát még 1994-ben. Ugyan ak kor a
rend szer vál to zás so kunk nak ho zott po zi tív él ményt. És
nem anya gi ter mé sze tût, mert a Ká dár-kor szak utol só év ti -
zed ében én is jól él tem, dup lá ját ke res tem ál lat or vos ként,
mint kép vi se lõ ként. A gyirmóti szar vas mar ha te lep bri gád -
ve ze tõ je nem akar ta el hin ni, hogy men  nyit ke re sek kép vi -
se lõ ként. El vit tem hát ne ki a fi ze té si jegy zé ke met, és még
ak kor is ké tel ke dett, mond ván, hogy va la mi egyéb jö ve -
del met biz to san el tit ko lok. A ve re ség okai kö zé tar to zik az
a kí mé let le nül el len sé ges saj tó is, amely csak a ros  szat
igye ke zett ész re ven ni tel je sít mé nyünk bõl. Mon dom ezt ak -
kor is, ha hoz zá te szem, hogy ne kem ki mon dot tan jó saj -
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tóm volt. – Ha va la mit mon dunk vagy cse lek szünk –
mond ta An tall Jó zsef –, ak kor es te a te le ví zi ó ban már ott
ül há rom mikiegér, és ar ról be szél, hogy mi ért rossz az,
amit mon dunk vagy cse lek szünk. Ez a hely zet nem so kat
vál to zott az óta sem. Ha a bu kás oka it so rol juk, az zal nem
ér tek egyet, hogy el ma radt a ta va szi nagy ta ka rí tás. An nak
el le né re sem, hogy még a túl ol dal ról is hal lat szot tak né ha
ko mo lyan, né ha tré fá san ilyen vé le mé nyek. Sza bó Ist ván -
nal28, aki a Ká dár-kor szak ban a TOT ve ze tõ je és a Po li ti kai
Bi zott ság tag ja volt, 1994-ben ta lál koz tam. Õ mond ta, hogy
An tall Jós ka ott ron tot ta el, hogy nem csu kott ben nün ket
bör tön be. Néz tem rá, hogy ezt ho gyan ér ti. – Te, hát leg -
alább le kel lett vol na fog ni ben nün ket! Min den kit, aki a
polbiz tag ja volt, min den kit. El kel lett vol na per sze en ged -
ni ben nün ket egy hét múl va, de hogy lás sák az em be rek,
hogy itt ko mo lyan men nek a dol gok. Az új rend szer nek
min dig meg kell bün tet nie a ré gi rend szer ve ze tõ it –
mond ta, és nem tud tam, hogy ko mo lyan ve gyem-e azt,
amit mond. – Nem kel lett vol na hosz  szabb ide ig le csuk ni
min ket – mond ta vál to zat la nul ko moly arc cal –, csak egy
ki csit ös  sze gyûj te ni ben nün ket! Egy kis pa rasz ti hun cut ság
azért volt a sze mé ben, de azt szok ták mon da ni, hogy min -
den tré fa fe le igaz. 

– So kan ne hez mé nye zik ma is, hogy el ma radt a „ta va -
szi nagy ta ka rí tás”.

– Ami a nagy ta ka rí tást il le ti, a még is csak le vál tott ve ze -
tõ he lyett sem volt egy sze rû új és meg fe le lõ utó dot ta lál ni.
Pél dá ul a Gyõ ri Szesz gyár nál él tem meg azt, hogy az ar ra
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al kal mas szak em ber azért nem vál lal ta el a ki ne ve zést,
mert õ nem akar „ren det csi nál ni”. – Elõ ször va la ki ezt vé -
gez ze el, az tán majd el vál lal ja – mond ta. Ha son lót ta pasz -
tal tam az ak kor há rom me gyé re ki ter je dõ Ferrovill vál la lat -
nál. Egy jó szak em ber, aki Mén fõn la kott, több ször kér dõ -
re vont, hogy mi ért nem tör té nik ná luk vál to zás. Ami kor
Bod Pé ter Ákos ja vas la tom ra ki akar ta ne vez ni mi nisz te ri
biz tos nak az zal, hogy sza bad ke zet kap a cég nél, nem vál -
lal ta. De ugyan csak ne he zen ta lál tunk igaz ga tót a Ga bo na -
for gal mi Vál la lat élé re. Két ség kí vül vol tak szub jek tív meg -
íté lé sek is egyes ve ze tõk ese té ben, ahol ép pen a ré gi is -
me ret ség, ne tán di ák ko ri kap cso lat tar tot ta meg az egy ko -
ri párt bi zott sá gi mun ka társ ból ve zér igaz ga tó vá ki ne ve zett
ré gi ká dert a he lyén. De néz zünk egy má sik te rü le tet: mi -
kor a tör vény el ké szül te után 1990 õszén meg tör tén tek az
ön kor mány za ti vá lasz tá sok, akik ko ráb ban szid ták a ta -
nács el nö köt, õs  szel sok he lyen meg vá lasz tot ták pol gár -
mes ter nek. Ugyan ez tör tént a té e szek ben, az üze mi ta ná -
csok ban is. Hát ak kor?! Mit vár tak az em be rek? Hogy mi
vált suk le azo kat a ve ze tõ ket, akik sor sa az õ sza va za tuk -
tól füg gött? Mert fe le lõs sé get vál lal ni nem volt ked vük, ere -
jük, bá tor sá guk?! A rend csi ná lást már nem vál lal ták a vá -
lasz tók. Mert az kel le met len, és mert az ki vé te les bá tor sá -
got igé nyel.

– Pa nasz kod nak még ma is so kan, hogy nem volt iga zi
a rend szer vál to zás. An  nyi az igaz ság eb ben, hogy so kan
el vár ták azok ban a rend kí vü li idõ ben, hogy he lyet tük má -
sok – akik he lyet tük majd a ve szélyt is vál lal ják – vál toz tas -
sák már meg azt a kár ho zat ra ítélt át ko zott rend szert! Az
egy ko ri fin  nyás (vagy sem mit nem koc káz ta tó) fél re ál lók
most a leg har sá nyab bak. 

– Köz hely ként hang zik, ha azt mon dom, hogy a rend -
szer vál to zás vég hez vi te le nem volt egy sze rû do log. Nem
volt elég meg hoz ni az át ala ku lást le he tõ vé te võ tör vé nye -
ket, él ni is kel lett vol na azok kal. Ha a tör té ne lem ha gyott
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vol na idõt és le he tõ sé get ar ra, hogy ez az új rend szer ki ne -
vel je az új ve ze tõi gar ni tú rát, akik majd él ve a le he tõ ség gel
vál la la ti igaz ga tók, pol gár mes te rek le het nek, har mo ni ku sab -
ban ala kult vol na az át ala ku lás. De hát eh hez egy nem ze -
dék nyi idõ re lett vol na szük ség! Meg tör tén tek 1990-ben az
ön kor mány za ti vá lasz tá sok. Min den fa lu ban de mok ra ti ku -
san men tek vég be a vok so lá sok. „A dol go zó nép okos gyü -
le ke ze té ben”. Túl ko rán hoz tuk meg az ön kor mány za ti tör -
vényt? Hagy ni kel lett vol na idõt ar ra, hogy az em be rek ne -
ki bá to rod ja nak a dön tés nek? Hogy meg vi lá go sod ja nak,
mint én 1989-ben? Ne héz volt ak ko ri ban meg ta lál ni az iga -
zán kö zös sé gi em be re ket is, per sze. Min den párt ra ér vé nyes
ez, nem csak a mi énk re. Egyéb ként na gyon sok tisz tes sé -
ges, be csü le tes em ber dol go zott ko ráb ban is a fa lu, a vá ros
ér de ké ben, akár a Ha za fi as Nép front, akár más, ak kor ci vil -
nek ne ve zett szer ve zet ke re té ben. Az 1990-es ön kor mány -
za ti vá lasz tá so kat kö ve tõ en né hány hét múl va ös  sze hív tam
kör ze tem meg vá lasz tott pol gár mes te re it. Ezek kö zött volt
egy ko ri ta nács el nök, párt- és nép front tit kár, és el mond tam
ne kik, hogy ne kem má tól kezd ve önök tel je sen egy for mák.
Mert a vá lasz tás hi te le sí tett min den kit, ez a de mok rá cia
alap el vei kö zé tar to zik. Nem te szek kü lönb sé get önök kö -
zött, s azt ké rem önök tõl, hogy a párt ho va tar to zást fe lejt ve
pró bál junk meg együtt dol goz ni. Ha egy-egy meg be szé lés -
re meg hív tam a pol gár mes te re ket, ki lenc ven szá za lék ban
ele get is tet tek a meg hí vás nak. Még a „pirosszemûekkel” is
ma ra dék ta la nul együtt tud tam dol goz ni a vá lasz tá so kat kö -
ve tõ en. Szok ták volt kér dez ni an nak ide jén, hogy az MDF
tar tott-e ön vizs gá la tot a ve re ség után? A hi bák fel so ro lá sát
én ál ta lá ban a na i  vi tá sunk kal szok tam kez de ni. El ke rül he tõ
hi ba volt a kár pót lás kér dé sé nek a ke ze lé se. Min den kép pen
sze ret tük vol na a ter mõ föl det vis  sza jut tat ni azok nak, il let ve
az õ utó da ik nak, akik tõl azt an nak ide jén erõ szak kal el vet -
ték. Utó lag er re azt szok tam mon da ni, hogy az adott par la -
men ti vi szo nyok kö zött, az adott al kot má nyos hely zet ben
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ez a kár pót lás volt el ér he tõ. Ezt mon dom ön iga zo lá sul. De
azért ki kell mon da nunk, hogy ad dig kel lett vol na a jo gi
hely ze tet ke res ni, akár több több pár ti egyez te tést csi nál ni,
ami vel ezt az iszo nyú kár pót lást el ke rül het tük vol na. Pél dá -
ul az Al kot mány bí ró ság ki mond hat ta vol na, hogy a ter mõ -
föld kü lön le ges jó szág, amely re más sza bá lyok vo nat koz -
nak, mint egyéb va gyon tár gyak ra. Ak kor le he tett vol na föld -
rep ri va ti zá ció és nem kel lett vol na a kár pót lá si tör vény. So -
kan azt mond ják, hogy nem volt azért an  nyi ra rossz ez a tör -
vény. Ta lán azok mond ják ezt, akik meg gaz da god tak a kár-
pót lá si tör vény ad ta le he tõ sé gek ré vén. 

– Most éppen Kiskunmajsán beszélgetünk. 1990 õszén,
az itt megszervezett ötpárti megbeszélésen – a Fidesz
hiányzott – találtuk ki a földalapú kárpótlást. Az MDF-et te
képviselted itt Kiskunmajsán, a kisgazdákat Zsíros Géza, a
kereszténydemokratákat Szakáll Ferenc, a szabad demok -
ra tákat Juhász Pál, a szocialistákat pedig a késõbbi mezõ -
gaz dasági miniszter, Lakos László. 

– Igen. És egyet ér tés sel ki dol goz tuk, majd el fo gad tuk
sok-sok vi ta után a kö zös ál lás pon tun kat. A frak ci ónk nak
tet szett az a meg ol dás, és meg bí zott en gem az zal, hogy
foly tas sam a tör vény elõ ké szí té sét hatpárti egyet ér tés sel.
Mert min den ki tud ta, hogy ez na gyon nagy hor de re jû kér -
dés, és ak kor lesz iga zán ha tá sa, ha egyez ség gel tud juk ezt
meg ol da ni. Én el is kezd tem a hatpárti egyez te tést, és ak -
kor az egyik frak ció ülé sen mind an  nyi unk szá má ra vá rat la -
nul meg je lent az igaz ság ügyi mi nisz ter, és fel ol vas ta a mi -
nisz té ri um ál tal ki dol go zott kárpótlásitörvény-tervezetet.
Nem tud ta a jobb kéz, hogy mit csi nál a bal. Az dön töt te
el a kér dést, hogy An tall Jó zsef is a kár pót lá si tör vény mel -
lett tet te le a vok sát, és így az ötpárti egyez te té sen el fo ga -
dott kö zös ter ve zet meg bu kott. 

Az tán ros  szul si ke rült a kam pá nyunk is, a má so dik sza -
bad vá lasz tá so kon. Ér zõ dött raj tunk az el bi zony ta la no dás,
meg érez tük is, hogy va ló szí nû leg már nem min ket vá lasz -
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ta nak. An tall ha lá la kor föl ment a nép sze rû sé günk, de az
csa ló ka volt, az el kö ve tett hi bák, meg a sok szor igaz ta lan
el len pro pa gan da meg tet ték a ma gu két, je len tõs ve re sé get
szen ved tünk a szo ci a lis ták tól. Na gyon saj nál tam, hogy nem
foly tat hat tam az ál lam tit ká ri mun kát, mert azon a fe le lõs
posz ton volt le he tõ ség lé nye ges dol gok meg vál toz ta tá sá ra
vagy ép pen tá mo ga tá sá ra. 

– Tér jünk vis  sza a vá lasz tá si ve re ség re!
– Az el sõ for du ló után szo ká som sze rint a szol gá la ti ko -

csim mal – gép ko csi ve ze tõ nél kül ter mé sze te sen – jöt tem
ko rán reg gel Bu da pest re. Szin te döb bent csen det érez tem.
El sõ sor ban a mi nisz té ri um ban, de az ut cá kon is. Vagy csak
ben nem volt ez a csend?

Ez után fel kel lett ké szül nöm a hi va ta lom át adá sá ra.
Hadd em lít sek meg eb bõl a né hány ke se rû hét bõl né hány
„gyógy írt”. Az egyik a „ház ban” tör tént. Leg köz vet le nebb
mun ka tár sa im tól bú csúz tam fe hér asz tal mel lett. Egyi kõ -
jük, Szer da he lyi Pé ter fan tasz ti ku san meg tisz telt: „Sok fõ -
nö köm volt már, de ed dig egyikõjüket sem hív tam meg az
ott ho nom ba. Te le szel az el sõ, ha el fo ga dod.” – Nem tu -
dom, hogy szó sze rint idéz tem-e, de a lé nye ge ez volt. És
ek kor már a rossz in du lat sem tud ta vol na meg gya nú sí ta ni,
hogy ér dek bõl te szi. Na gyon jól esett. A lá to ga tás ké sõbb
meg tör tént.

A má sik kel le mes meg le pe tés vi dék rõl jött. Még a vá -
lasz tá sok elõtt a hód me zõ vá sár he lyi Ju hász Na po kon meg -
hí vott a geleji szö vet ke zet el nö ke, hogy lá to gas sam meg a
gaz da sá gu kat. Úgy em lék szem, a tit kár ság ve ze tõt, Lan tos
Csa bát – egyéb ként ál lat or vos kol lé gá mat – kér tem meg,
hogy a meg vál to zott hely zet re va ló te kin tet tel, mond ja el
az ál lam tit ká ri lá to ga tást. Né hány nap múl va meg je lent ná -
lam sze mé lye sen a szö vet ke zet el nö ke és ked ve sen, de ha -
tá ro zot tan azt mond ta, hogy „Én nem az ál lam tit kárt, ha -
nem Medgyasszay Lász lót hív tam meg.” Gon dol ha tod,
hogy ezek az em be ri gesz tu sok men  nyi re jó les tek ab ban a
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még is csak sé rült lel ki ál la pot ban. Na gyon szép na pot töl -
töt tem Gelejen.

Azu tán el jött a hi va tal át adá sá nak ide je, amit utó dom -
mal, Kiss Zol tán nal egy kö zös saj tó tá jé koz ta tó val ös  sze köt -
ve bo nyo lí tot tunk le. Ilyen sem volt ad dig más tár cák nál,
Zo li val az óta is szí vé lyes vi szony ban va gyunk. 

Er rõl a nap ról még van egy tör té ne tem. Az át adás után
le au tóz tam szü lõ föl dem re, egy ki csit nosz tal gi áz ni akar tam
Irtáspusztán. Az is mert dû lõ úton a víz hú za tó völgy bõl haj -
tot tam fel a pusz tá hoz – és he lyet te egy nagy nap ra for gó -
táb lát ta lál tam. Ép pen vi rág zott, lát vány nak szép volt, ér zés -
nek szo mo rú. Sáripusztán ér dek lõd tem, mi tör tént. Rö vi den:
gyer mek ko rom szép böl csõ jét a szo ci a liz mus fel szá mol ta és
fel szán tot ta. He lyét só val azért ta lán nem hin tet ték be.

„A kutya ugat, a karaván halad”
Építkezés ellenzékben

– Mi lyen volt az el len zé ki lét?
– Saj nos Ma gyar or szá gon még ott tar tunk, hogy a kor -

mány az el len zék vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te le nél kül
ve ze ti az or szá got, ezért szok tam mon da ni, hogy a „a ku -
tya ugat, a ka ra ván ha lad”. Bár az el len zé ki „ku tya sors ban”
is le het po zi tív él mé nye ket sze rez ni és ered mé nye sen po -
li ti zál ni.

Elõ ször is úgy dön töt tem, hogy igyek szem úgy dol goz -
ni és vi sel ked ni, mint ha én len nék a vá lasz tá si kör ze tem
egyé ni kép vi se lõ je. Mecséri La jos, sokorópátkai szó ki mon -
dó pol gár mes ter egyé ni ve re sé gem okát ab ban is lát ta,
hogy saj tó fõ nök sé gem és ál lam tit kár sá gom ide je alatt ke -
ve set vol tam itt hon, kö zöt tük. Ez na gyon fon tos ész re vé tel
és út mu ta tás volt, de kap tam más jel le gû kri ti kát is. A leg -
na gyobb el is me rés ként tar tom szá mon a té ti nagy vál lal ko -
zó Majsa Sán dor mon da tát: „Azért sze re tünk, mert nem
vál toz tál, ugyan olyan vagy, mint ré gen.” Ugye mi lyen ér -
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de kes? Ezek az ap ró, õszin te em be ri gesz tu sok el kí sé rik az
em bert éle te vé gé ig és eszem be jut tat ták nagy apá mat, aki
püs pök ként is egy sze rû em ber tu dott ma rad ni.

– A „ku tya sors ban” is biz tos vol tak ma ra dan dó él mé -
nyed?

– Sok min den tör tént ez alatt a négy év alatt par la men -
ti, or szá gos és he lyi szin ten is ve lem. Ezek bõl ta lán hár mat
ér de mes fel idéz ni, ame lyek ha tás sal vol tak po li ti ku si lé -
nyem ala ku lá sá ra, ké sõb bi sor som ra, sõt az egyik or szá gos
je len tõ sé gû, nem zet sor sot be fo lyá so ló ak ció volt.

1995 ta va szán „Po li ti ku sok em ber kö zel ben” cím mel pó -
di um be szél ge té se ket foly tat tam, ak kor nem ze ti el kö te le -
zett sé gû po li ti ku sok kal. Az el sõ ven dé gem Or bán Vik tor
volt Té ten, akit a zsú folt kul túr ház ban úgy mu tat tam be,
mint Ma gyar or szág jö ven dõ mi nisz ter el nök ét. De rû és taps
volt a re a gá lás. Si ker él mény volt az a dél után. Szá mom ra
ott fej tet te ki elõ ször Or bán Vik tor a jobb ol da li erõk ös  sze -
fo gá sá nak fon tos sá gát, ta lán ak kor már meg fo gal ma zó dott
ben ne az „egy a tá bor” ki ala kí tá sá nak el kép ze lé se. Nem a
Fi de szen mú lott, hogy nem jött lét re az MDF–KDNP–
Fidesz pol gá ri szö vet ség, ha nem saj nos ép pen az MDF ak -
ko ri ve ze tõ in. Utó lag is ter mé sze tes szá mom ra, hogy, ami -
kor nyil ván va ló vá vált, hogy nem jön lét re ez a hár mas
szö vet ség, a Fi desz el kezd te az önál ló me ne te lést. 

Vis  sza tér ve a pó di um be szél ge té sek re, azu tán jött Szû rös
Má tyás, Maczó Ági, Sza bó Iván, Kö vér Lász ló, Für La jos,
Giczy György és má sok.

Na gyon él vez tem eze ket a be szél ge té se ket, saj nos pont
Or bán Vik tor ról még nem ké szült hang fel vé tel, a töb bi ek -
rõl igen. Ér de kes len ne most meg hall gat ni, le ír ni, ki ad ni.
Ta lán egy szer er re is sor ke rül.

A má sik – az „or szá gos sors dön tõ” ügy – az 1997-es
nép sza va zá si kez de mé nye zés volt ter mõ föld ügy ben. Ez
olyan faj sú lyos tör té net, amely rõl kü lön vis  sza em lé ke zõ ta -
nul mányt kell egy szer ír ni. Most csak an  nyit, hogy ez az
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ak ció volt a jö ven dõ ko a lí ció fõ pró bá ja, itt ült elõ ször egy
asz tal hoz egy tö rek vés sel a Fi desz és a Kis gaz da párt – ter -
mé sze te sen ott volt az MDF és né hány ci vil szer ve zet is. Az
alá írás gyûj tés mo tor ja az MDF volt. A lé nyeg az, hogy si -
ke rült meg aka dá lyoz ni a föld pi ac meg nyi tá sát, a gaz da sá -
gi tár sa sá gok és azo kon ke resz tül a kül föl di ek föld tu laj -
don-szer zé sét. Mi vel a nép sza va zás kez de mé nye zé se –
par la men ti jegy zõ könyv ta nú sít ja – tõ lem in dult ki, ta lán
édes apám is azt mond ta vol na, ha él, hogy ezért még is csak
ér de mes volt po li ti ká ra ad ni a fe je met.

A har ma dik már az 1998-as vá lasz tá sok hoz kap cso ló dik.
Az MDF Lezsák Sán dor ve ze té sé vel önál ló an in dult, én a
hu szon va la há nya dik vol tam az or szá gos és is mét el sõ a
me gyei lis tán. Az egyé ni kör zet ben MDF-Fidesz kö zös je -
lölt. Ki ta lál tam, hogy po li ti kai he lyett kul tu rá lis kam pányt
csi ná lok. Bozzay Lász ló nép mû ve lõ ba rá tom se gít sé gé vel
hir det tük meg a Sokoró Folk lór fesz ti vált. Ti zen öt köz ség
ne ve zett a kü lön fé le mû vé sze ti ka te gó ri ák dön tõ in és gá -
la mû so ro kon ös  sze sen ta lán öt ezer em ber rel ta lál koz tam.
Meg nyi tot tam, kö szön töt tem, üd vö zöl tem –, de vá lasz tás -
ról, po li ti ká ról egy szó sem esett. A Kis al föld címû me gyei
na pi lap még szpon zor ként is tá mo gat ta a ren dez vényt, így
a leg na gyobb nyil vá nos sá got kap tam. Ba logh Jós ka me sél -
te ké sõbb, hogy a szo ci a lis ták mér ge lõd tek is, de „mi ért
nem ta lál tá tok ti ki?” – sze rel te le elv ba rá ta it. 

A csúcs a té ti anyák na pi ün nep ség gel egy be kö tött gá -
la volt, ahol az is mét zsú folt te rem ben is mét Or bán Vik tor
volt a ven dég. Kö szön tõ je után ne héz volt mit mon da ni,
így elõ ad tam 17 éves ko rom ban édes anyám hoz írt ver se -
met – nem kis si ker rel. Kön  nyez tek, fõ leg a nagy ma mák.
Egyéb ként az óta kap tam rá a vers mon dás ra. Vé gül is a má -
so dik for du ló ban nyer tem, de úgy, hogy az or szá gos „top -
lis tán” a har ma dik let tem, kö zel 70 szá za lé kos ered mény  -
nyel. Be val lom, óri á si elég té tel volt az 1994-es ve re ség
után. Saj nos az MDF sem az or szá gos, sem a me gyei lis tá -
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kon nem jut ta tott be kép vi se lõ ket, de sze ren csé re a Fi -
desszel kö zös egyé ni je lölt je ink szá ma el ér te a ti zen öt öt,
így önál ló frak ci ót tud tunk ala kí ta ni.

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
ALELNÖKE ÉS ORSZÁGGYÛLÉSI

KÉPVISELÕ – 1998

– 1998 a po li ti zá lás új szín te rét is meg nyi tot ta szá mod ra.
Ho gyan let tél a me gyei ön kor mány zat al el nö ke?

– A par la men ti vá lasz tá so kon az MDF nagy ará nyú vesz -
te sé get szen ve dett (2,8 szá za lé kot ért el). Úgy érez tem,
hogy az el nök ség oda dob ta a gyep lõt a lo vak kö zé, mert
az ön kor mány za ti vá lasz tá so kat tel je sen rá bíz ta a he lyi és
me gyei szer ve ze tek re. Ak kor én már négy éve me gyei
MDF-el nök vol tam. Er rõl majd ké sõbb még lesz szó. Nagy
ár va sá gom ban úgy érez tem, va la mit ten ni, kez de ni kell,
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hogy fel ráz zuk a le tar gi á ban lé võ MDF-et. '98 nya rán tu da -
to san ön erõ sí tés cél já ból meg hív tam Ménfõcsanakra egy
be szél ge tés re min den me gyei MDF-el nö köt és még egy
fõt. A bu da pes ti ek – nem tu dom, mi ért – ki ma rad tak, és itt
volt Boross Pé ter is. A vi ta in dí tó elem zést a bölcs és hig -
gadt Székelyhidi Ágos ton tar tot ta. Tu laj don kép pen konk -
rét ál lás pon tot, nyi lat ko za tot, írás be li do ku men tu mot nem
fo gad tunk el. Fõ ként az MDF le het sé ges szö vet sé gi po li ti -
ká já ról és a mély pont ról va ló ki lá ba lás ról be szél get tünk.
Amit sze ret tem vol na, az ös  sze tar to zás érez he tõ volt és
erõt, el szá nást adott, leg alább is ne kem. Ez után dön töt tem
el, hogy ja vas lom az MDF me gyei vá laszt má nyá nak a me -
gyei ön kor mány za ti vá lasz tá son az önál ló lis ta ál lí tást, amit
a vá laszt mány el is fo ga dott. Az MDF or szá gos ve ze té sé -
ben volt, aki tá mo gat ta, pél dá ul Szõ ke Lász ló, de leg töb ben
szkep szis sel fo gad ták. Balsai Pis ta egye ne sen azt mond  ta,
hogy õrült ség. 

Az MDF me gyei vá laszt má nya nagy ön kor lá to zás sal el fo -
gad ta, hogy a lis tán nem az MDF hû sé ges tag jai sze re pel tek
több sé gé ben, ha nem sa ját kör nye ze tük ben nép sze rû és az
MDF-hez kö zel ál ló pol gár mes te rek, pe da gó gu sok és más
ba rá ta ink. Csak az úgy ne ve zett fa lu si lis tát (10 ezer la kos
alat ti te le pü lé sek) in dí tot tuk. Lis ta ve ze tõ vé gül is úgy let tem,
hogy Bo tos Gá bor, aki az elõ zõ cik lus MDF-es me gyei ön -
kor mány za ti el nö ke volt, a Gyõr-Moson-Sopron Me gyé ért
Egye sü let ál tal ál lí tott lis ta ve ze té sét vá lasz tot ta, az zal, hogy
el nö ki tö rek vé se it tá mo gat ni fog juk. Ba kó La jos je gyez te
meg azon az el nök sé gi ülé sen, ahol Gá bor ezt a dön tést
meg hoz ta, hogy tá mo gat juk, ha re á lis le he tõ ség lesz rá. Ezt
azért tar tot tam fon tos nak el mon da ni, mert vé gül is az MDF
si ke re el le né re Bo tos Gá bor el nö ki am bí ci ó it a ki ala kult erõ -
vi szony ok kö vet kez té ben nem tud tuk tá mo gat ni.

Ami kor az MDF or szá go san 1-2 szá za lé kos nép sze rû sé -
gi mu ta tó val ren del ke zett, mi a lis tánk kal 8,5 szá za lé kot
ér tünk el, így hár man, Mecséri La jos sokorópátkai és
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Linter Ti bor iváni pol gár mes te rek kel ke rül tünk a me gyei
köz gyû lés be.

Nél kü lünk nem volt meg a jobb ol da li több ség a köz -
gyû lés ben, így Ivanics Fe renc el nök je lölt és a Fi desz me -
gyei el nö ke a par la men ti fo lyó son aján lot ták fel a me gyei
ko a lí ci ót. Föl aján lot tak egy bi zott sá gi el nö ki, két bi zott sá gi
és két-há rom kül sõ bi zott sá gi he lyet. Ki csit el mo so lyod va,
– Nem, fi úk, egy al el nök, két bi zott sá gi el nök, két bi zott -
sá gi tag ság, hét kül sõ tag ság – ez a fel té te le – mond tam.
Elõ ször meg rö kö nyöd tek, de vé gül is az egyez mény lét re -
jött az MDF fel tét elei alap ján. Azért rész le tez tem az al ku fo -
lya ma tot rö vi den, mert a mi ese tünk is mu tat ja, hogy a po -
li ti ká ban nem az szá mít, men  nyi en va gyunk, ha nem, hogy
szük ség van-e ránk a több ség hez.

– Al el nök ként mi lyen fel ada to kat kap tál?
– A kul tú ra és az ok ta tás fel ügye le te, irá nyí tá sa, ös  sze -

fo gá sa tar to zott hoz zám. Rész le te seb ben az ön kor mány zat
ál tal fenn tar tott né hány is ko la, a köz mû ve lõ dés, en nek a
kap csán a me gyei mû ve lõ dé si köz pont, a me gyei könyv -
tár és a mú ze u mok. So kak sze rint ké zen fek võ lett vol na a
me zõ gaz da ság, de ezt a kis gaz da al el nök ma gá nak kér te.

Nem so ká ra ma gam is meg ta pasz tal tam azt a tényt, hogy
a me gyei ön kor mány zat tu laj don kép pen egy in téz mény -
fenn tar tó szer ve zet. En nek ke re té ben vég zi az ún. kö te le zõ
jel le gû fel ada to kat sza bott köz pon ti költ ség ve tés bõl. Sa ját
be vé tel lel mi ni má lis sal ren del ke zik, amely nek a fel hasz ná -
lá sá val vé gez het ún. ön ként vál lalt fel ada to kat, ame lyek el -
sõ sor ban szer ve zõ, ko or di ná ló mun ká ban nyil vá nul hat nak
meg, és le he tõ sé get ad nak új kez de mé nye zé sek nek.

Fel le het ne ten ni a kér dést, hogy ál lat or vos ként ho gyan
vál lal hat tam el ezek nek a te rü le tek nek az irá nyí tá sát, ame -
lyek hez nem volt szak ké pe sí té sem. Azt szok tam mon da ni
tré fá san, hogy „a po li ti kus nak nem kell, hogy túl sok esze
le gyen, de an  nyi min den kép pen, hogy okos, hoz zá ér tõ
mun ka tár sak kal ve gye ma gát kö rül, és érez zen rá a gya -
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kor la ti prob lé mák ra.” Itt is úgy tet tem. Ki vá ló mun ka tár sa -
kat si ke rült ta lál nom, az ok ta tá si re fe ren sem Koz ma Lász -
ló, a kul tu rá lis re fe ren sem pe dig Kissné Heller Ilo na lett.
Ön bi zal mat adott az is, hogy si ke rült az MDF-es mun ka tár -
sam mal, Granát Károlyné Bo ri val mint tit kár nõ vel to vább -
ra is együtt dol goz ni. Pél dá val sze ret ném az együtt mû kö -
dé sün ket meg vi lá gí ta ni. Ké szí tet tünk egy fel mé rést a te le -
pü lé si pol gár mes te rek meg kér de zé sé vel ok ta tá si kér dé sek -
rõl. Az ered mé nyek rõl tar tott szim pó zi u mon az zal kezd -
tem, hogy „én le szek Koz ma Lász ló ma gyar hang ja, itt ül
az el sõ sor ban, ké rem, tap sol ják meg.” Ha son ló kép pen jár -
tam el kul tu rá lis ren dez vé nyen is, ahol Kissné Heller Ilo na
„ma gyar hang ja ként” mu tat koz tam be. Így tar tot tam eze ket
ter mé sze tes nek, ak kor let tem vol na ne vet sé ges, hogy ha
szak em ber ként akar tam vol na ma ga mat elõ ad ni. Ez per sze
nem azt je len ti, hogy nem volt vé le mé nyem és nem vál lal -
tam vol na a dön tést.

Ar ra is tö re ked tem, hogy a fel ügye le tem alá tar to zó in -
téz mé nyek ve ze tõ i nek mun ká já ba a me gyei hi va tal csak
az el ke rül he tet le nül szük sé ges mér ték ben foly jék be le.
Ab ból in dul tam ki, hogy ma gam is min dig önál ló an sze -
ret tem dol goz ni. Utó lag is úgy ér zem, hogy ez „nye rõ”
mód szer volt.

– Sok min den tör tén he tett a négy év alatt, me lyek azok
az ese mé nyek, ame lyek re szí ve sen em lék szel vis  sza?

– Je len tõs nek tar tom az a fel mé rést, ame lyet már em lí -
tet tem, mert ez erõ sí tett meg ab ban a meg gyõ zõ dé sem ben,
hogy a fa lus kis is ko lák fenn ma ra dá sá nak a leg jobb út ja az,
hogy ha a do lo gi, tár gyi fel té te le ket a te le pü lé si ön kor -
mány zat, a sze mé lyi e ket pe dig az ál lam biz to sít ja. Ez utób -
bi a pe da gó gu sok bé rét je len ti, de a ki ne ve zé si jog gal
együtt. A pol gár mes te rek több sé gé nek vé le mé nye sze rint
ez ked ve zõbb lett vol na az ak ko ri hely zet nél, gon do lom
most még in kább igaz ez. En nek a ki vi te le zé sé re nem volt
idõ, pe dig Pokorni Zol tán haj lott a me gyénk fel fo gá sá ra.
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Oly an  nyi ra, hogy ami kor – már a 2006-os or szág gyû lé si
vá lasz tá si kam pány alatt – meg hív tam, egy ér tel mû en ki je -
len tet te nagy nyil vá nos ság elõtt, hogy, ha a Fi desz ke rül
ha ta lom ra, ilyen irány ban fej lesz tik a fi nan szí ro zást.

A Pokorni Zol tán nal va ló együtt mû kö dé sem hez fû zõ -
dik az ún. szo ci á lis ösz tön díj Gyõr-Moson-Sopron me gyei
pró ba éve, amely kez de mé nye zé sem re in dult meg. Bursa
Hun garica né ven or szá gos ösz tön díj rend szer lett be lõ le,
amely ma is él.

Ol da la kon ke resz tül so rol hat nám fel azt a sok po zi tív él -
ményt, ese ményt, amely nem csak az el sõ, ha nem a má so dik
al el nö ki cik lu som alatt is tör tént. Ilyen volt a Kul tú rá val a Nyu -
gat Ka pu já ban ren dez vény. Vár he gyi At ti la ál lam tit kár tá mo ga -
tá sá val szin tén or szá gos ren dez vén  nyé nõt te ki ma gát. Az öt -
let alap ja az a Sokoró Fesz ti vál volt, amely rõl már be szél tem.
2000-ben, a Mil len ni um esz ten de jé ben 10 ezer em bert moz ga -
tott meg a mi me gyénk ben. Or szá go san 400 ez ren lép tek szín -
pad ra a leg kü lön fé lébb mû vé sze ti ágak ban. Te hát Bozzay
Lász ló nép mû ve lõ öt le té bõl or szá gos moz ga lom szer ve zõ dött.
Öröm és büsz ke ség volt, hogy nem csak ne kem, a me gyé nek
is, hogy az or szá gos zárórendezvényt Bu da pes ten a Ha lász -
bás tyán kö szön tõm mel és a nyú li majorettek tán cá val nyi tot -
tuk meg. Ezt a fesz ti vált, amíg al el nök vol tam, két éven te meg -
szer vez tük a me gyé ben, vál to zat lan si ker rel és ér dek lõ dés sel.

Szí vem hez kö zel ál ló volt a me gyei iro dal mi hét, ame lyet
Bor bély Já nos gyõ ri köl tõ ja vas la tá ra a Rad nó ti Mik lós Iro -
dal mi Tár sa ság ren de zett meg se gít sé gem mel. En nek egyik
ele me a me gyé ben ta ní tó iro da lom ta ná rok egy na pos kon -
fe ren ci á ja, amely min dig me di tá lás ra kész te tett, és nem
egy szer úgy kö szön töt tem õket, „Hej, ha én is, én is köz -
te tek le het nék!” Hi szen me sél tem, hogy ere de ti leg iro da -
lom tör té nész sze ret tem vol na len ni.

Ta lán az egész nyolc év alatt a leg fel eme lõbb a Ma -
gyar Mil len ni um esz ten de jé ben, 2000-ben a mil len ni u mi
em lék ke resz tek ál lí tá sa volt. Ma gas Lász ló ke re sett meg
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az zal, hogy fel kel le ne újí ta ni, vis  sza kel le ne ál lí ta ni az
út szé li ke resz te ket. Eb bõl az öt let bõl bon tot tuk ki azu tán
azt a gon do la tot, hogy se gít sünk a fal vak nak meg ün ne -
pel ni ezt a ne ve ze tes év for du lót, hogy em lék mû gya nánt
egy-egy ke resz tet tud ja nak ál lí ta ni. Ezek az 5-6 mé ter
ma gas ke resz tek ma is ott áll nak a Gyõr-Moson-Sopron
me gyei fal vak ban és vá ro sok ban, hir det ve, hogy mél tó
mó don em lé kez tünk meg Krisz tus szü le té sé nek 2000. és
az ál lam ala pí tás 1000. év for du ló já ról. Vá lasz tá si kör ze -
tem min den te le pü lé sén és a me gyé ben ös  sze sen 165
he lyen avat tunk ke resz te ket a Kis al föl di Er dõ gaz da ság
se gít sé gé vel.

Már az el sõ cik lus vé gén, a 2002. évi ön kor mány za ti vá -
lasz tá sok elõtt nyug dí jam fel hasz ná lá sá val lé te sí tet tem egy
ala pot a nyug dí jas szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra.

– Áll junk meg egy kér dés re a vá lasz tá sok nál. Ho gyan
zaj lott le a me gyé ben?

– Is mét önál ló lis tán in dult az MDF, il let ve a kis vá ro si lis -
tát a KDNP-vel kö zö sen ál lí tot tuk fel. Szá mí tot tam a jó
ered mény re, hi szen az elõ zõ négy év ben na gyon sok ese -
mény fû zõ dött raj tam ke resz tül az MDF ne vé hez. Ös  sze sen
ha tan ke rül tünk be, és az 1998-as szisz té má nak meg fe le lõ
lis ta ál lí tás ered mé nye ként ket ten vol tunk MDF ta gok, Sza -
bó Mik lós sal, a kis vá ro si lis ta ve ze tõ jé vel, és frak ci ónk tag -
ja volt még négy a kör nye ze té ben el is mert pol gár mes ter.
Az ön kor mány zat meg ala ku lá sát, a tiszt sé gek el osz tá sát ke -
mény vi ták elõz ték meg. A Fi desz Ivanics Fe rit sze ret te vol -
na to vább ra is a köz gyû lés el nö ké nek, mi azon ban Sza kács
Im re mel lett tet tük le a vok sun kat, így az óta is õ ve ze ti a
me gyei ön kor mány za tot. A már em lí tett MDF-es ba rá to mat,
Sza bó Mik lóst ek kor „fe dez tem fel”. Õ ve lem együtt al el nö -
ki stá tuszt ka pott. Az õ al el nök ké va ló meg vá lasz tá sa azért
volt fon tos, hogy a me gye kö zé le té ben rend sze re sen meg -
je le nõ po li ti ku sunk nak át tud jam ad ni az MDF me gyei el -
nö ki tiszt sé gét, ami ha ma ro san meg is tör tént. 
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Eb ben a négy év ben to vább ra is hoz zám tar to zott a
köz mû ve lõ dés, a Bar tók Bé la Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont
és a me gyei könyv tár. A BBMMK köz hasz nú tár sa ság gá
ala kult, a me gyei könyv tár pe dig könyv tár busz-pá lyá za ton
volt si ke res. Saj nos ez utób bi nem va ló sult meg, mert köz -
be jött 2006, utá na nem volt le he tõ sé gem ezt szor gal maz ni.
Ja vas la tom ra eb ben a cik lus ban ala kult me zõ gaz da sá gi bi -
zott ság, és meg kez dõ dött a me gyé ben mû kö dõ pol gár õr -
sé gek tá mo ga tá sa is.

– Tér jünk vis  sza a nyugdíjasalapra. Ho gyan mû kö dött?
– 2001-ben let tem hat van éves. A kö vet ke zõ év tõl kez dõ -

dõ en nyug dí jas let tem. Ak kor kép vi se lõ is vol tam, me gyei al -
el nök is, ezért úgy dön töt tem, hogy a nyug dí ja mat nem ve -
szem fel, ha nem ezt a pénzt be fi ze tem egy nyugdíjasalapba,
gyûj tök hoz zá még pénzt, és az ös  sze gyûlt ös  sze get pá lyá za -
ti úton kul tu rá lis ren dez vé nyek cél ja i ra szét oszt juk. 

So kan azt gon dol ták, hogy az alap lé te sí té se és a pénz -
osz tás a nyug dí jas klu bok nak kam pány fo gás volt. Ter mé -
sze te sen nem ez volt a szán dé kom. To vább ra is a Nem ze -
ti Ala pít vány el kü lö ní tett szám lá já ra át utal tam ha vi nyug dí -
ja mat, és ki egé szí tet tem sa ját for rás ból és szpon zo rok tá -
mo ga tá sá ból. A rend szer na gyon jól mû kö dött. Az én fel -
ada tom a pá lyá za ti ke ret ös  sze gyûj té se volt. A pá lyá za to -
kat há rom nyug dí jas ve ze tõ bí rál ta el. El sõ al ka lom mal né -
hány nyugdíjasszervezet a me gyei ön kor mány zat nak kö -
szön te meg a pá lyá za ton nyert pénzt, pe dig azt az alap tól
kap ták. Ezért az tán – mert en  nyi re ön zet len azért nem va -
gyok – nagy apám ról el ne vez tem ezt a szer ve zõ dést Med -
gyasszay Vin ce Nyug dí jas Alap nak, eb bõl azu tán tud ták,
hogy ki tõl szár ma zik a tá mo ga tás. Ugyan ak kor el mond tam
a ked vez mé nye zett nyug dí ja sok nak, hogy en nek az alap -
nak a tá mo ga tó ere je csak ad dig ma rad meg, amíg két fi -
ze té sem van. Ez így is lett, négy év alatt öt mil lió-négy száz -
ezer fo rin tot tet tem eb be az alap ba, és éven te kö zel száz
nyug dí jas klub ka pott kü lön fé le ös  sze gû tá mo ga tást.
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Meg kell, mondjam, nagyon szerettek érte a nyugdíjas
klubok. Különösen megható volt számomra, amikor a
sokorópátkai nyugdíjasok felkeresték a névadó nagyapám
nyughelyét Balatonkenesén. Miután alelnöki tisztem 2006-
ban megszûnt, az alap sem mûködik.

Ta lán az ál ta lam kez de mé nye zett sok-sok ese mény,
ren dezvény közül érdemes még kiemelni a gyõrszemerei
Március 15-e lányfoci-kupát és a fiúk részére kiírt Sziget -
köz Kupát, amelyet Gyõrzámoly rendez meg azóta is min-
den évben.

– Biztos voltak kudarcaid is, melyek a legfájóbbak?
– Volt egy ál mom, hogy min den ma gyar gyer mek ta nul -

jon meg lo va gol ni. Ezen be lül kap jon hang súlyt az ún. te -
rá pi ás lo va gol ta tás. Sze ret tem vol na el ér ni, hogy a lovas -
oktatás be ke rül jön az is ko lai tan rend be, ha son ló an az
úszás ok ta tás hoz, a lovasterápia pe dig ki emelt ál la mi tá mo -
ga tás sal ter jed jen el. Ez utób bi elõ se gí té se ér de ké ben a
me gyénk ben egy szak mai csa pat is ös  sze állt, egye sü let jött
lét re, én ma gam Olasz or szág ból két Bardigiano-csikót ho -
zat tam, ame lyek kü lö nö sen al kal ma sak a gyógylova gol -
tatásra. Saj nos sem az is ko lai, sem a te rá pi ás prog ram nem
va ló sult meg. Úgy fo gal maz hat nék, „tetsz ha lott” ál la pot ban
van. Nem ad tam fel, egy em ber ba rát pol gá ri kor mány alatt
új ra ne ki fe szü lök az ügy nek, s re mé lem, meg va ló sul.

– Köz ben fo lya ma to san or szág gyû lé si kép vi se lõ is vol tál
1998-tól. Ho gyan le he tett a két po zí ci ót ös  sze egyez tet ni?

– A ma gam hely ze tét fel idéz ve el mond ha tom, hogy ne -
kem nem oko zott gon dot a ket tõs mun ka vég zés, sõt ki -
egé szí tet te egy mást a két mun ka te rü let, hi szen sok or szá -
gos té má ban tud tak se gí te ni a me gyei tiszt vi se lõk is. Ter -
mé sze te sen a na pi 10-12 órás mun ka vég zés mel lett szük -
ség volt ar ra az or szá gos szak ér tõi bá zis ra, amel  lyel az ak -
ko ri MDF ren del ke zett. Frisch Osz kár ve ze té sé vel mû kö -
dött ez a jó csa pat, amely nagy ban meg kön  nyí tet te a szak -
po li ti ku si mun ká mat. 
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– A kor mány ko a lí ció tag jai vol ta tok. Kor mány pár ti kép -
vi se lõ ként igé nyel ték-e az em lí tett szak ér tõi bá zis sal alá tá -
masz tott szak mai fel ké szült sé ge det?

– Is-is. Er rõl a négy év rõl kü lön hos  szú fe je ze tet le het -
ne ír ni. Egy szer ta lán meg te szem, most csak an  nyit, hogy
a ‘97-es, ter mõ föld del kap cso la tos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés után azt vár tam vol na sa ját kor má nyom tól, hogy
egy ér tel mû tör vény ke zés sel biz to sít ja, hogy a ma gyar ter -
mõ föld so ha ne ke rül hes sen kül föl di tu laj do no sok ke zé be.
Ez nem tör tént meg, nem raj tam mú lott, sok bel sõ har cot
foly tat tam kor má nyom mal, ami bõl egy-egy sze let ju tott
csak a nyil vá nos ság elé. Ta lán an  nyit még rö vi den, hogy
nem tud tam el ér ni, hogy tör vény ír ja elõ azt, hogy csak az
úgy ne ve zett hely ben la kó me zõ gaz da sá gi fõ fog lal ko zá sú
em be rek vá sá rol has sa nak és/vagy bé rel hes se nek ter mõ föl -
det. To váb bá, hogy a Nem ze ti Föld alap egy olyan jog in téz -
mény le gyen, mint pél dá ul a Ma gyar Nem ze ti Bank, amely
a min den ko ri kor mány tól nagy fo kú füg get len ség ben vé di
a ter mõ föld vo nat ko zá sá ban a nem ze ti ér de ke in ket. Er rõl
most en  nyit, „a töb bi né ma csönd”.
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2002
– A 2002-es vá lasz tá si év. Ho gyan ké szül tél az újabb meg -
mé ret te tés re? 

– Ezen a vá lasz tá son az MDF és a Fi desz kö zös lis tát
ál lí tott, kö zös je lölt je ink vol tak. A mi ré szünk rõl Hende
Csa ba tár gyalt, s sze rin tem elõ nyös meg ál la po dást kö -
tött. En nek a meg ál la po dás nak az ered mé nye kép pen
hu szon négy MDF-es kép vi se lõ ju tott be a par la ment be.
Mi het ven-nyolc van szá za lék ban tel je sí tet tük je lölt je ink
be jut ta tá sát. Ha a Fi desz is így tel je sí tett vol na, ak kor
két har ma dos gyõ zel met ara tunk. Ehe lyett mi tör tént? A
szo ci a lis ták nyer tek. Ezen a vá lasz tá son már az el sõ
kör ben nyer tem, nem volt szük ség a má so dik for du ló -
ra. Ek kor a Kis gaz da párt már nem je len tett koc ká za ti
té nye zõt, alig egy szá za lék nyit tel je sí tet tek. El tûn tek a
po li ti kai szín tér rõl. 

A 2002-es vá lasz tá sok kam pá nyát a Fi desz irá nyí tot -
ta. A pla ká to kat, a szó ró la po kat is õk nyom tat ták. Volt
olyan szó ró lap is, amely ben ta lál ni kel lett nyolc-tíz
olyan vá lasz tó pol gárt a kör ze tem ben, aki jó kat tud
mon da ni ró lam. Ezt mar ha ság nak tar tot tam, ezért ezt
nem küld tem ki. Er re az tán Áder azt mond ta, hogy aki
ma ga csi nál ja a kam pányt, az fi zes se is ma ga! Így az tán
a zse bem be is kel lett nyúl nom, a szó ró lap ok így egyé -
ni, test re sza bott pos ta lá dá ba do bott kül de mé nyek vol -
tak, s ta lán en nek is volt kö szön he tõ az, hogy már az
el sõ kör ben gyõz tem. Pozsgay Ba lázs volt a szo ci a lis ta
el len fe lem, aki a Bel ügy mi nisz té ri um ban lett ál lam tit -
kár, és va ló ban so kat se gí tett ne kem a to váb bi ak ban.
Amit a négy év alatt el tud tam ér ni a kör zet ben, azt
szin te ki vé tel nél kül az õ se gít sé gé vel si ke rült el ér nem.
Mert el len zé ki kép vi se lõ ként rend kí vül ne héz fon tos
ered mé nye ket el ér ni, olya no kat, ame lyek a kör zet ér -
de ke it szol gál ják.
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„Elõször érzékenyültem el pártpolitikai okokból”
Búcsú az MDF-tõl

Ez a par la men ti cik lus egyéb ként is bõ vel ke dett vi ha ros
ese mé nyek ben. 2004-ben be kö vet ke zett az MDF-ben az a
frak ció sza ka dás, amely még in kább meg ne he zí tet te a ki -
egyen sú lyo zott mun kát. Pe dig ad dig az el len zé ki ag rár po -
li ti kát az MDF kép vi sel te a par la ment ben. Nap ra ké szek
vol tunk és jól tá jé ko zot tak, mert a ru tin mel lett jó hát tér-
csa pa tot tud tunk ki épí te ni, mely nek ve ze tõ je a már em lí -
tett Frisch Osz kár volt. Ek kor, a Kis gaz da párt ki esé se után
a sors tál cán kí nál ta az MDF-nek, hogy va ló ban a vi dék
párt ja le gyen. Mond tam is tré fá san egy szer Dá vid Ibo lyá -
nak, hogy le gyen a vi dék nagy as  szo nya. Er re meg le he tõ -
sen el uta sí tó an azt mond ta, hogy õ nem akar a vi dék nagy -
as  szo nya len ni. Meg sze rez tük a kor mány za ti szak anya go -
kat is, és nem egy szer a kor mány kö ze li MOSZ ös  sze ál lí -
tá sa i nak fel hasz ná lá sá val bí rál tuk a kor mányt. Az Ag rár -
gaz da sá gi Ku ta tó in té zet ben ké szült anyag ban ki mu tat ták
pél dá ul, hogy az uni ós csat la ko zás után a ba rom fi- és a
ser tés ága zat tönk re fog men ni. Ezt a prog nó zist is én tud -
tam el mon da ni elõ ször a Par la ment ben. Nem csak kri ti zál -
tunk, ha nem meg is mond tuk, hogy vé le mé nyünk sze rint
mit kel le ne cse le ked ni, ki bon ta ko zá si prog ra mot is aján lot -
tunk te hát. Eb ben az idõ szak ban rend kí vül in ten zív ag rár -
po li ti zá lást foly tat tam, mert volt hoz zá jel zõ rend szer, szak -
ér tõi hát tér. Na gyon sok ér té kes ta ná csot kap tam a ter mék -
ta ná csok tól, pél dá ul tej ügyek ben. A ser tés ta ná cso sok kal
va ló be szél ge tés so rán ki de rült, hogy mi ként le het ne nem -
ze ti tá mo ga tást ad ni az Eu ró pai Uni ón be lül. 

– És akkor jött Herényi!
– Igen, saj nos meg tör tén tek az MDF-en be lül azok az

ese mé nyek, amik meg tör tén tek. Mi kor He ré nyi Kár oly ki -
je len tet te or szág-vi lág elõtt, hogy õ tud ja, hogy amit õ csi -
nált az er kölcs te len és tör vény te len, és ezt nem cá fol ta
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sen ki, sõt az or szá gos vá laszt mány jó vá hagy ta He ré nyi dön-
té sét, ak kor ar ra jöt tem rá, hogy egy olyan párt nak va gyok
a tag ja, ame lyik er kölcs te len, tör vény te len el já rá so kat al -
kal maz, ha a szük ség úgy kí ván ja. Mert a cél sze rû ség so -
ha sem in do kol hat ja az er kölcs te len sé get, a cél nem szen -
te sít he ti az esz közt. En nek el le né re én még ak kor nem
hagy tam ott az MDF-et, a frak ci ó ból is utol só ként lép tem
ki a nem kí vá na tos sze mé lyek, a más ként gon dol ko dók kö -
zül. Mi kor már vi lá go san lát szott szá mom ra, hogy eb bõl a
patt hely zet bõl, a nyolc kont ra nyolc frak ció tag szem ben ál -
lá sá ból nem le het egy sé get ko vá csol ni, ami kor Lezsákot és
Ba logh Lász lót ki zár ták, ak kor érett meg ben nem a dön tés.
A konf lik tus az zal zá rult, hogy Szi li Ka ta lin köz re mû kö dé -
sé vel a szo ci a lis ta párt az ügy ren di bi zott ság ban Heré nyi -
éknek adott iga zat, és en nek kö vet kez té ben nyol can egy -
sé ge sen ki lép tek. Én tõ lük füg get le nül kü lön fel áll tam a
Par la ment ben, de nem tud tam vé gig mon da ni azt, amit el -
ha tá ro zá som ról, ki lé pé si szán dé kom ról mon da ni akar tam.
Elõ ször ér zé ke nyül tem el párt po li ti kai okok ból. Ki lép tem
a frak ci ó ból, s füg get len kép vi se lõ let tem. Meg ala kult a
Nem  ze ti Fó rum, s ezt azért tar tot tam fon tos nak, mert így
egy sé ge sen kép vi selt ér té ket ez a ki zárt, ki eb ru dalt csa pat
és az egy min den ki ért, min den ki egyért elv alap ján tár gyal -
junk a to váb bi sorsunkól. Ez így is tör tént. Or bán Vik tor
min den kit föl vál lalt. A Nem ze ti Fó rum tag jai, kép vi se lõ je -
lölt jei kö zül csak ket ten nem ju tot tak be a Par la ment be
2006-ban. Ugyan ak kor úgy lát tam, hogy a Nem ze ti Fó rum -
ban nincs elég erõ, amely nek kö vet kez té ben po li ti kai té -
nye zõ le het ne. Tisz te let re mél tó Lezsák Sán dor óri á si erõ -
fe szí té se, or szág já rá sa, mely nek ered mé nye kép pen min -
den me gyé ben lét re jött a Nem ze ti Fó rum. Gyõr-Moson-
Sopron me gyé ben is ter mé sze te sen. De a mi me gyénk
MDF-esei nem jöt tek át. Vagy ki lép tek az MDF-bõl vagy
bent ma rad tak, de nem iga zol tak át más csa pat ba. En nek
kö vet kez té ben nem lát tam an nak le he tõ sé gét, hogy fel
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tud juk töl te ni a meg ala kult jó mag kö ré szer vez ve az új
csa pa tot. Eset leg ta lán az ön kor mány za ti vá lasz tá sok ra
meg erõ söd het ez a tár sa ság – gon dol tam. Mert a mi me -
gyénk ben en nek „ha la dó hagyományai” voltak. A ma gam
ed di gi tel je sít mé nye és egy jól ös  sze rá zó dott csa pat ta lán
ered mé nyes le het. Azu tán úgy ala kult, hogy a Nem ze ti Fó -
rum me gyei el nö ki tisz té rõl is le mond tam. 

– Térjünk vissza az MDF-hez.
– A ba jok az MDF-ben Veránkán, ezen a kis du nai szi -

ge ten, egy ki he lye zett frak ció ülé sen kez dõd tek, kezd tek
el mér ge sed ni. S en nek aka rat la nul ma gam is ré sze se let -
tem. De ezt meg elõz te a té vé ku rá to rok – Fi des  szel szem -
be me nõ – ki ne ve zé se, amely kér dés ben én azt az ál lás -
pon tot kép vi sel tem, hogy már csak a párt önál ló sá gá nak
meg vé dé se ér de ké ben is, nem sza bad en ged nünk a „nagy
test vér” zsa ro lá sá nak. Így tör tént, hogy a Fi desz sér tõ dött -
ség bõl nem je lölt ku rá to ro kat az MTV ku ra tó ri u má ba, az
MDF vi szont élt je lö lé si jo gá val, és négy ku rá tort jut ta tott
be eb be a tes tü let be, köz tük té ged is. Már ezt sem sza vaz -
ták meg töb ben a mi frak ci ónk ból, de eb ben a kér dés ben
még nem volt je len tõs az el len tét köz tünk. Ha nem ami kor
a te le ví zió el nö ké nek meg vá lasz tá sa kor a mi ku rá to ra ink
együtt sza vaz tak a szo ci a lis ták kal és az SZDSZ-szel, és az
elõ zõ es ti meg ál la po dást fel rúg va meg vá lasz tot ták el nök -
nek Ragáts Im rét, el sza ba dult a po kol. 

– És itt a csa pos köz be szól. A ti dön té se tek ér tel mé ben en -
nek a négy fõs MDF-es ku rá to ri csa pat nak tag ja vol tam, sõt
a köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak al el nö ke is. A vá lasz tás
so rán – nyolc ta gú volt a tes tü let – patt hely zet ala kult ki,
ezért idõt kér tem, és egy kü lön te rem ben né gyen meg vi tat -
tuk a ki ala kult hely ze tet. En nek a ta na ko dás nak ré sze volt
az is, hogy te le fo non hív tam He ré nyi Kár oly frak ció ve ze tõt,
hogy ta ná csát kér jem, ho gyan cse le ked jünk. Há rom szor
hív tam, há rom szor nem vet te föl a te le font, de köz ben Pe -
ták Ist ván is te le fo nált, õ Gémesi Györ gyöt, az MDF mé di á -
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ért fe le lõ al el nök ét hív ta. Gémesi föl vet te a te le font, és azt
mond ta Ist ván kér dé sé re, hogy sza vaz zunk úgy, hogy le -
gyen el nö ke a te le ví zi ó nak. Ezért sza vaz tuk meg a köz be -
széd sze rint pe dig a ma ga anya gi hasz ná ra tény ke dõ –
még a Fi desz-ku ra tó ri um ál tal – meg bí zott el nök ként te vé -
keny ke dõ Ragáts Im rét. 

– A té vé el nök ki ne ve zé se kö rü li ese mény nek kö vet kez té -
ben az MDF ép pen ak tu á lis fe ke te bá rá nya Gémesi György
al el nök lett. 

Gyu ri nyíl tan is föl vál lal ta, hogy õ ad ta azt a ta ná csot
nek tek, hogy Ragátsot vá las  szá tok, de ezt Dá vid Ibo lya kí -
mé let le nül ki hasz nál ta. Ek kor vet tem ész re, hogy Gyu rit õ
nem el len fe lé nek, el len sé gé nek te kin ti. Ez volt te hát az
MDF ve zér ka rá ban az el sõ rob ba nás. Utá na jött Veránka.

– Veránkát meg elõ zõ en volt egy ménfõcsanaki talál -
kozó…

– Az el nök ség ben a hely zet szin te el vi sel he tet len volt.
Gémesi Gyu ri fel hí vott, hogy  ta lál koz nunk kel le ne Ménfõ -
csanakon. Lezsák Sán dor, Viniczai Lász ló, Gémesi György
és jó ma gam ké szí tet tünk egy írás be li meg ál la po dást, amely
az el nök ség bel sõ bé ké jé nek meg va ló sí tá sát szol gál ta vol -
na. Ez ide ig-órá ig ered mé nye zett is va la mi fé le lát szat bé két.
S ez után kö vet ke zett Veránka. 

Az egyik par la men ti ülé sen Font Sa nyi azt mond ja ne -
kem, hogy te, La ci, a Lezsák té ged akar meg vá lasz tat ni az
MDF el nö ké nek! Meg le põd tem, nem mond tam igent, de
száz szá za lé ko san nem mond tam ne met sem. Már Ve rán kán
vol tunk, ami kor még be szél tem Lezsák Sán dor ral, de nem
egyez tünk meg sem mi ben. Lezsák Sán dor elem zést tar tott
az MDF hely ze té rõl, és en nek vé gén Dá vid Ibo lyá hoz for -
dult: – El nök as  szony – mond ta –, ha ez a hely zet õszig
nem vál to zik, ak kor le kell von ni a ta nul sá go kat, le kell
mon da nod, és ak kor egy más el nö köt kell vá lasz ta ni. Pél -
dá ul Medgyasszay Lász lót, aki al kal mas er re a fel adat ra. Dá -
vid Ibo lya rám né zett, meg le pe tés volt a sze mé ben. Szó lás -
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ra je lent kez tem és ki je len tet tem, hogy eszem ágá ban sincs
az MDF el nö ké nek len ni. Egyéb ként nem tu dom, hogy mi
volt Lezsák iga zi szán dé ka, hi szen így kell el jár ni, ha va la -
ki bõl nem aka runk el nö köt csi nál ni. A mai na pig nem tu -
dom, hogy mind ez mi ért tör tént. Mert so ha sem akar  tam el -
nök len ni. Et tõl kezd ve na gyon ne héz volt az MDF frak ci -
ó já nak egy sé gét meg tar ta ni. 

Lezsák Sándor és Dávid Ibolya között Veránka után
teljesen megromlott a kapcsolat, pedig Lezsák Sándor
korábban ugyancsak nagyon tisztességes módon nem tett
semmit – sem szóban, sem cselekedetben – Dávid Ibolya
elnök asszony ellen. Sem nyilvánosság elõtt, sem
szûkebb körben. 

– Ebben a helyzetben ki mellé álltál?
– Az MDF mel lé, az MDF-ért, ahogy a Csurka-ügy és

egyéb ügyek ese tén is. Ugyan ak kor Dá vid Ibo lyá tól kezd -
tem el tá vo lod ni, ami kor az au tó pá lya-épí tés re uta ló 30-70
szá za lé kos kam pá nyát el kezd te. Azt tu do má sul vet tem,
hogy az MDF tá vol sá got tart a Fi des  szel szem ben, mert
meg akar ja õriz ni ar cát, önál ló sá gát. Tu do má sul vet tem, de
azt nem tar tot tam he lyes nek, hogy a hang nem el dur vult, s
olyan vá das ko dá sok kal áll tunk elõ, ame lyek nek va ló ság -
tar tal má ról még az el nök as  szony sem volt meg gyõ zõd ve.
Részt vet tem az uni ós kam pány ban is, de mi vel a mi kam -
pá nyunk egy re in kább a Fi desz el len irá nyult, s ami kor a
vá laszt má nyi ülé sek zöm mel a Fi desz gya lá zá sá val tel tek
el, be telt a po hár. Dá vid Ibo lyát egy neo li be rá lis ta nács adó
cso port vet te kö rül, s csak az õ vé le mé nyük re hall ga tott,
az el nök ség tag ja i é ra egy re ke vés bé. 2004. má jus 14-én ír -
tam egy le ve let Dá vid Ibo lyá nak, s az zal a meg jegy zés sel
ad tam át ne ki, hogy csak a kam pány vé gén hoz hat juk nyil -
vá nos ság ra an nak tar tal mát. Azért dön töt tem így, mert
nyil ván va ló vá akar tam ten ni, hogy nem az uni ós vá lasz tás
ered mé nye be fo lyá solt ab ban a dön té sem ben, hogy le -
mon dok az el nök sé gi tag sá gom ról, ha nem azért, mert nem
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ér tek egyet az MDF új stí lu sá val, ame lyet ek kor már zöm -
mel a Political Capital be fo lyá solt. 

– S mi lett a levél sorsa? 
– Az uni ós vá lasz tá so kat kö ve tõ el nök sé gi ülés elõtt egy

négy szem köz ti be szél ge té sen kér tem Dá vid Ibo lyát, hogy
a ko ráb ban ne ki írt le ve le met ol vas suk fel az el nök ség
elõtt. Ibo lya azt vá la szol ta, hogy tép jük ös  sze a le ve let, hi -
szen gyõz tünk, kö zös erõ fe szí tés sel el ér tük, amit akar tunk,
a Fó rum kép vi se lõ je lölt je be ju tott az Eu ró pai Unió kép vi -
se lõ-tes tü le té be. – Egy fel té tel lel – mond tam ne ki –, ha bé -
ke lesz. Ha va ló di és fel té tel nél kü li bé ke. – Nem! – csat -
tant föl ha tá ro zot tan. – Et tõl kezd ve nin cse nek kü lön utak!
– mond ta, és még azt is ér zé kel tet te, hogy a vá lasz tás meg -
nye ré sé nek fõ ér de me az övé. – Jó, ak kor bont suk föl a
bo rí té kot! Így is tör tént, be men tünk az el nök sé gi ülés re,
Ibo lya fel ol vas ta le ve le met, amely az el nök sé gi tag sá gom -
ról szó ló le mon dá so mat tar tal maz ta. Rög tön el is men tem,
de a saj tó tá jé koz ta tó ra ös  sze gyûlt új ság írók nak tá vo zá som
oká ról egy szót sem szól tam. Vi szont Dá vid Ibo lya el -
mond ta le mon dá som té nyét is, így az tán aka rat la nul nagy
hang súlyt ka pott dön té sem. 

– Ezután alakult meg a Lakitelek Munkacsoport…
– Igen, de én ak kor még nem csat la koz tam. Saj nos

meg in dult az a fo lya mat, amely a ki zá rá sok hoz ve ze tett.
Egy re in kább elõ tér be ke rült az MDF önál ló in du lá sa a kö -
vet ke zõ or szág gyû lé si vá lasz tá so kon. Egy re na gyobb volt
az ag go da lom so kunk ban – fõ leg a frak ci ó ban –, hogy
önál ló in du lás ese tén nem ér jük el az öt szá za lé kot, nem
ju tunk be a par la ment be, az MDF el fog tûn ni. Ezt su gall -
ták a köz vé le mény-ku ta tás ok is. Az MDF vá lasz tott tes tü le -
te i ben vi szont egy ér tel mû volt a han gu lat, az ab ban részt
ve võ úgy ne ve zett „me zei MDF-esek” egy ér tel mû en az
önál ló ság mel lett fog lal tak ál lást. En nek kö vet kez mé nye
lett az is, hogy a kép vi se lõk és a vá laszt mány kö zött is
meg rom lott a kap cso lat, amit el sõ sor ban az el nök as  szony

110 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ger jesz tett. Ma gam azon az ál lás pon ton vol tam, hogy azt a
Fi deszt, amel  lyel együtt kell mû köd nünk, ne tá mad juk.
Em be ri sor sok ról volt szó, ép pen ezért nem volt túl sport -
sze rû a cím ké zés: akik a Fi desz-szö vet sé get akar ják, azok
„meg él he té si po li ti ku sok”. Most vis  sza néz ve föl te szem a
kér dést: ho vá ve ze tett ez a kö vet ke ze tes füg get len sé gi
harc? El vesz tet tük – fõ leg vi dé ken – leg jobb em be re in ket
a he lyi és me gyei vá lasz tá so kon. Az egyé ni sé ge ket. 2002-
ben 24 kép vi se lõnk volt a Par la ment ben, nyolc me gyé ben
önál ló frak ci ó ink vol tak, volt olyan me gye, ahol al el nö köt
is adott a párt. 

– Köz ben meg tör tént a ki bé kü lés az 1996-ban ki vált
néppártiakkal…

– Õk ak kor jöt tek vis  sza, ami kor mi már el men tünk.
Vis  sza jö ve tel ük is vis  szá já ra sült el. Han gos ze ne szó ra vo -
nul tak be az or szá gos gyû lés re azok, akik an nak ide jén
cser ben hagy tak ben nün ket. Ezt az ös  sze bé kü lést úgy kel -
lett vol na meg ol da ni, hogy ha vis  sza akar nak jön ni, je lent -
kez ze nek a la kó hely ük sze rin ti MDF-szer ve zet nél, s ott
kér jék fel vé te lü ket. Is mét. Ne kem ba rá ta im men tek el a
MDNP meg ala ku lá sa kor és még is azt mond tam, hogy aki
vis  sza akar jön ni, az jöj jön, de nem úgy, hogy kö zös el -
nök sé get csi ná lunk, ma gya rán a vis  sza ér ke zõk az MDF ve -
zér ka rá ba ér kez nek meg sza ka dár sá guk után. Eb ben az
idõ ben sok szer ve zet meg is szûnt, il le tõ leg sok szer ve zet
tag sá ga ki cse ré lõ dött. 

– Az MDF-frak ci ó ban ti több ség ben vol ta tok, ami kor az
még tel jes lét szá mú volt. Még is ti húz tá tok a rö vi deb bet, ki -
ját szot tak ben ne te ket. Nem ér zed, hogy ba le kok vol ta tok? 

– In kább még min dig na i vak és tisz tes sé ge sek akar tunk
ma rad ni. Ek kor ra már na gyon be le fá rad tam eb be a bel sõ
há bo rús ko dás ba, en nek el le né re nem akar tam a frak ci ót és
az MDF-et ott hagy ni. Mi kor az el sõ ki zá rá sok után ma rad -
tunk ti zen ha tan úgy, hogy 8-8 volt az arány, én vol tam a
mér leg nyel ve. Ös  sze hoz tunk egy meg be szé lést, ame lyen
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ott volt Gémesi György, Sza bó Mik lós, Hock Zol tán és ezen
a meg be szé lé sen az a ja vas lat szü le tett, hogy a leg jobb az
len ne, ha He ré nyi Kar csi le mon da na, s he lyé be Gémesi
György lép ne. 

– Tu do má som sze rint a meg egye zé si ja vas la tot Dá vid
Ibo lya sö pör te le…

– Köz ben fo lya mat ban volt az eti kai vizs gá lat Lezsák
Sán dor és Ba logh Lász ló el len. Ar ra gon dol tam, hogy ha
nem si ke rül a meg bé ké lést lét re hoz ni, ak kor nincs ér tel me
a ma ra dás nak. Ezt a dön tést erõ sí tet te, hogy az or szá gos
vá laszt mány jó vá hagy ta He ré nyi er kölcs te len és tör vény te -
len dön té sét. Ek kor áll tam fel és, ahogy már mond tam, le -
ír tam ma gam nak egy öt per ces rö vid be szé det, de nem tud -
tam vé gig mon da ni a Par la ment ben, mert el csuk lott a han -
gom és le ül tem.

– Vé gül is ki volt a fe le lõs az MDF újabb „sza lá mi zá -
sá ért”?

– Ha na gyon õszin te aka rok len ni, úgy gon do lom min-
d an  nyi an. Azok is, akik meg kezd ték a „sza lá mi zást”, és mi
is, akik hagy tuk ezt, de is mert, „fe jé tõl bü dö sö dik a hal”.
Ibo lya elõ ször a me gyei el nö kö ket ál lí tot ta szem be a frak -
ci ó val, ezt kö ve tõ en pe dig az or szá gos vá laszt mányt. Mind-
ez Veránka után tör tént – fo lya ma to san. Eb ben nagy se gít -
sé gé re volt Boross Pé ter, aki ré gi ki rály csi ná ló az MDF-
ben. Az MDF bel sõ köz vé le mény ét kön  nyû volt ab ban az
ín sé ges idõ ben úgy ala kí ta ni, hogy a kép vi se lõk le gye nek
a fe ke te bá rá nyok. Mond ván, hogy árul ják az MDF-et és a
Fi desz keb lé re bo rul nak, mert csak így lát ják biz ton ság ban
kép vi se lõi he lyü ket. Ez na gyon mél tat lan és gya lá za tos
vád volt azok kal szem ben, akik az MDF meg ala ku lá sa óta
ott vol tak az el sõ vo na lak ban. 

– Úgy tû nik föl most a ket tõnk be szél ge té sé bõl, hogy az
MDF ve he mens mó don tá mad ta a Fi deszt, és a fi a tal de -
mok ra ták, sze gé nyek, csak vé de kez tek. Pe dig jó né há nyan
ép pen a Fi desz tõl fél tet ték az MDF-et, mond ván, hogy az
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egy ko ri „kis göm böc” föl fal ja a sa ját ol da lán el ér he tõ pár -
to kat. El sõ ként a ke resz tény de mok ra tá kat, az tán a kis gaz -
dá kat, a MIÉP-et, majd pe dig a so ron kö vet ke zõ MDF-et. 

– Eh hez azt te he tem hoz zá, hogy csak azt a pár tot le het
„me gen ni”, föl fal ni, ame lyik hagy ja ma gát, ame lyik be lül -
rõl el len té tek tõl szab dalt. Amely nek szin te fel old ha tat lan
bel sõ gond jai van nak. Én vé gig az MDF önál ló sá gá nak a
hí ve vol tam, de csak a Fi des  szel szö vet ség ben. Egyéb ként
ez zel tar toz tunk a fi a tal de mok ra ták nak, hi szen 1998-ban
az or szá gos vá lasz tá sok so rán õk men tet tek meg ben nün -
ket. Mert lis tán csak 2,8 szá za lé kot ér tünk el, és csak kö -
zös je lölt je ink ré vén ju tot tunk be a par la ment be és ala kí -
tot tunk önál ló frak ci ót. A Fi desz se gít sé gé vel. Mi kor er rõl
be szél tünk el nökas  szon  nyal, ak kor azt mond tam ne ki,
hogy én tu do má sul ve szem a ve szélyt, hogy a fi a tal de -
mok ra ták „in teg rál ni” akar nak min ket, és nem sza bad ezt
en ged ni. Ten ni kell el le ne, de nem fel tét le nül úgy, hogy
lép ten-nyo mon konf ron tá ló dunk és gya láz zuk a ve lünk
egy ol da lon lé võ pár tot, ha nem úgy, aho gyan mi ezt Gyõr-
Moson-Sopron me gyé ben tet tük az ön kor mány za ti vá lasz -
tá so kon. 1998-ban volt bá tor sá gunk önál ló lis tát in dí ta ni
ak kor, ami kor or szá go san 1%-os volt a nép sze rû sé gi mu ta -
tónk. És olyan he lyi kam pányt foly tat tunk, amely nek ered -
mé nye ként 8,5%-ot ér tünk el. És a mi pél dán kat kö vet ve
2002-ben már nyolc me gyé ben in dult önál ló an az MDF, és
hét me gyé ben tud tunk is önál ló frak ci ót ala kí ta ni. Ha az
or szá gos lis tán kö zö sen in du lunk a Fi des  szel a leg utób bi
vá lasz tá so kon, le het, hogy most negy ven kép vi se lõ je van
a ma gyar de mok ra ták nak a Par la ment ben, és a me gyei ön -
kor mány za ti tes tü le tek ben meg tud tuk vol na tar ta ni, sõt
nö vel ni tud tuk vol na kép vi se lõ ink szá mát. Sze mé lyes fe le -
lõs sé get ér zek ami att, hogy e mel lett a mo dell mel lett nem
tud tam elég ha té ko nyan ér vel ni sem a vá laszt má nyi, sem
pe dig az MDF or szá gos ülé se in. Dá vid Ibolyáék dön té se,
mely sze rint a párt önál ló an in dul a par la men ti meg mé ret -
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te té sen ve szé lyez tet te a par la men ti be ju tást, ugyan ak kor
ve szé lyez tet te az ak kor po zí ci ó ban lé võ or szág gyû lé si és
ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek po li ti kai jö -
võ jét is. A mai na pig bos  szant, hogy nem tud tam har co sab -
ban ki áll ni az MDF bel sõ köz vé le mény ét be fo lyá so ló vá -
laszt má nyi és or szá gos ülé se in a jobb ol da li pár tok együtt -
mû kö dé se mel lett.

– Nem na i vi tás, hogy egyen ran gú együtt mû kö dést kép -
zel tél a Fi des  szel? 

– Nem. Ezt az ál lí tá so mat egy sze mé lyes ta pasz ta la tom
tá maszt ja alá. Ha jól em lék szem, 2004 feb ru ár já ban, azon
a na pon, ami kor Medgyessy mi nisz ter el nök fo ga dott, ta lál -
koz tam Or bán Vik tor ral is. Egy nap két mi nisz ter el nök kel.
A be szél ge tést Lezsák Sán dor szer vez te meg, hoz ta ös  sze.
Ag rár po li ti ká ról, vi dék po li ti ká ról be szél get tünk. Nem telt
be le fél óra és Or bán Vik tor el fo gad ta ja vas la to mat, mi sze -
rint hoz zunk lét re kö zö sen egy „me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si iro dát”, eset leg in té ze tet. A cél a kö zös fel lé pés
meg te rem té se volt, ag rár- és vi dék po li ti kai ügyek ben. Ha
jól em lék szem, úgy be szél tük meg, hogy az uni ós vá lasz -
tá sok után konk re ti zál juk az el kép ze lést, de ad dig is fel té -
tel az el len sé ges ke dés meg szün te té se. Or bán Vik tor egy ér -
tel mû en fel aján lot ta, hogy az iro da ve ze té se, a mun ka irá -
nyí tá sa az MDF-é lesz. Az igaz ság hoz tar to zik, hogy eh hez
a be szél ge tés hez és szó be li meg ál la po dás hoz, sem mi fé le
tes tü le ti fel ha tal ma zá som nem volt. Az már az én gyar ló sá -
gom, hogy ezt a be szél ge tést egy az egy ben nem vit tem az
MDF or szá gos vá laszt má nya elé. Dá vid Ibo lyá val és az el -
nök ség gel be szél tem ró la, de vé gig az a rossz ér zé sem
volt, hogy azt gon dol ják, „a ma gam pe cse nyé jét sü tö ge -
tem”, pe dig én azt sze ret tem vol na, hogy az MDF kap jon
egy olyan te ret, ami rõl már be szél tem: a vi dék kép vi se le -
tét, ami nek kö vet kez té ben – amint már em lí tet tem, Dá vid
Ibo lya a vi dék nagy as  szo nya le he tett vol na. Az ál ta lam ja -
va solt és az Or bán ál tal el fo ga dott kö zös iro dá ból, in té zet -
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bõl nem lett sem mi, de ez nem Or bán Vik to ron, a Fi de -
szen mú lott. (Em lé kez te tõ ül, ahogy 1994–95-ben sem a Fi -
de szen mú lott a hár mas pol gá ri szö vet ség.)

– Ál ta lá nos az a vé le ke dés, hogy az az em ber, aki so ká -
ig má sok gyám ko dá sát el fo gad ja, ha hagy ja, hogy he lyet te
má sok cse le ked je nek, gon dol kod ja nak, az tes ti leg-lel ki leg
el sor vad, egy idõ után el le he tet le nül. Vo nat ko zik ez a pár -
tok ra is ter mé sze te sen. 

– Az Or bán Vik tor ral va ló ta lál ko zá som is ar ról gyõ zött
meg, hogy kor rekt együtt mû kö dés sel el le het ke rül ni a
gyám ko dást. De et tõl el te kint ve is, so sem érez tem, hogy
fö löt tem mint me gyei és or szá gos MDF-es po li ti kus fö lött,
bár ki gyám kod na. Mert a mi ese tünk ben – a te me ta fo rá -
dat hasz nál va – a „vég tag ok” iz mo sod tak, hi szen alul, me -
gyei szin ten ered mé nye sen mû köd he tett vol na a párt. És
fel sõ szin ten is ered mé nye sen kép vi sel tük a pár tot. Ha ag -
rár kér dé sek ke rül tek szó ba a par la ment ben, ak kor a mi
vé le mé nyünk volt a mérv adó. Font Sán do ré és az enyém.
De több sze le te is volt a nagy po li ti ká nak, ahol az el len zé -
ki vé le ményt ered mé nye sen az MDF je le ní tet te meg. Ilyen
te rü let volt Gémesi György jó vol tá ból az ön kor mány za ti
vi lág is. A he lyi kez de mé nye zé sek rõl nem is be szé lek. Egy
párt ak kor le het nép sze rû, ha erõs, vagy pe dig olyan ré te -
get tud meg szó lí ta ni, ame lyik fon tos össz tár sa dal mi mé re -
tek ben is. 2002-tõl az MDF a „vi dék párt ja” le he tett vol na. 

– Az MDF – leg alább is a ké sõbb bent ma rad tak és az
õket meg szó lal ta tó saj tó sze rint – fo lya ma to san a túl élé sért
har colt – a Fi des  szel szem ben. 

– Le het, hogy so kan így érez ték. De en nek a harc nak a
mód sze re volt el fo gad ha tat lan. A túl élés ér de ké ben al ku -
kat kell köt nie egy kis párt nak. Ez nem az esz mék fel adá -
sát je len ti, sok kal in kább a le he tõ sé gek ki vá rá sát. Dá vid
Ibo lya po li ti ká ja kö zép pont já ba a két fron tos har cot ál lí tot -
ta. Pél dá ul ar ról be szélt, hogy az MDF a mér leg nyel ve
kell, hogy le gyen. Ho gyan?! Az MDF bal ra is ki bil len het?
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Szá mom ra már a fel té te le zés is sér tõ volt. Egyéb ként mi
nem har col ni akar tunk, ha nem par la men ti mun ká val és a
fent em lí tett ügyek kép vi se le té vel sze ret tük vol na meg je le -
ní te ni az MDF önál ló sá gát. 

2006

„Politikai hibát követtem el…”
2006 után a megyében

– Itt vagyunk a jelenlegi választási ciklusban… 
– A 2006-os esz ten dõ. Egyé ni vá lasz tó kör zet ben ta vasz  -

szal el sõ kör ben nyer tem meg a par la men ti vá lasz tást a
KDNP–Fidesz–Nemzeti Fó rum je lölt je ként. A fel ké szü lés
idõ sza ká ban sú lyos po li ti kai hi bát kö vet tem el. Azt kér tem
a Fi desz ve ze tõ i tõl, hogy te gyék be fu tó hely re Ka ra Ákost,
aki az egész kam pányt irá nyí tot ta. Az zal ér vel tem, hogy õ
lesz az utó dom ezen a vá lasz tá si he lyen – ha egy szer visz  -
sza kí vá nok vo nul ni. – Elõt tem az utó dom! – mu tat tam be
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a vá lasz tá si gyõ ze lem utá ni öröm ün ne pen. Ar ra gon dol -
tam, hogy lis tás be fu tó ként õ meg ér dem li, hogy be jus son
a Par la ment be, hi szen so kat is dol go zott a vá lasz tá sok so -
rán, meg az tán ap rán ként meg kell szok nia az or szá gos
po li ti kai lég kört, sze rep lést. – Szó sem le het er rõl! – kap -
tam meg a vá laszt, ami kor elõ ho za kod tam ez zel a ké rés -
sel. Ez után tud to mon és meg kér de zé sem nél kül – mi vel
Áder Já nos va la mi ért nem vál lal ta a lis ta ve ze tõi po zí ci ót –,
en gem tet tek a me gyei Fidesz–KDNP-lista élé re. Az elõbb
el mon dott elõz mé nyek mi att – ki tart va Ka ra Ákos mel lett
– ezt pe dig én nem vál lal tam el. Ez po li ti kai hi ba volt. Mert
egy en gem is tá mo ga tó párt or szá gos ve ze tõ jé nek dön té -
sét il lik el fo gad ni. 

A má sik po li ti kai hi ba volt, hogy a me gyei Fi des  szel
va ló rész le tes meg ál la po dás nél kül az õszi ön kor mány za -
ti vá lasz tá son önál ló Nem ze ti Fó rum-lis tát ál lí tot tunk a
me gyé ben. A fo gya ték kal élõk me gyei szer ve ze té nek és
az Éle tet az Évek nek nyug dí jas egye sü let me gyei szer ve -
ze té nek tá mo ga tá sá val. Meg jegy zem, ez a dön tés a Fi desz
me gyei ve ze té sé nek, sze mély sze rint Sza kács Im ré nek a
szó be li egyet ér té sé vel, szin te kí ván sá gá val tör tént. Az
elõ zõ két vá lasz tás ta pasz ta la ta ugyan is az volt, hogy a Fi -
desz a me gyé ben nem tu dott vol na több sé get ad ni egye -
dül a köz gyû lés ben, kel let tünk hoz zá mi, az ak ko ri MDF.
Ezt a sze re pet töl töt te vol na be most a Nem ze ti Fó rum lis -
tá ja. Ab ban re mény ked tem, hogy a lis tánk ról leg alább
hár man be ju tunk a me gyei köz gyû lés be, ami vel biz to sí ta -
ni tud juk a jobb ol da li több sé get. Több ezer em ber rel
kap cso lat ban vol tam a me gyé ben. Az el múlt idõ ben kép -
vi se lõ ként és me gyei al el nök ként egyé nek és szer ve ze tek
ér de ké ben tud tam ered mé nye se sen fel lép ni, nem volt in -
do ko lat lan te hát bi za ko dá som, hogy ezen az ön kor mány -
za ti vá lasz tá son ez ka ma toz ni fog. Ön bi zal mat adott az is,
hogy ta vasz  szal már el sõ kör ben meg nyer tem a man dá -
tu mot. 
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– És ak kor szep tem ber ben jött a baleseted…
– Au gusz tus vé gén ün ne pel tem hat van ötö dik szü le tés -

na po mat. Éle tem ben két szer érez tem azt, mint ak kor: a vi -
lág gyö nyö rû! Elõ ször fi a tal há zas ko rom ban, ami kor már
anya gi lag kezd tünk rend ben len ni, s meg szü le tett a har -
ma dik fi unk. Az öröm, a büsz ke ség men  nyek be re pí tett. És
ak kor vá rat la nul meg halt az öt éves Jan csi, a má sod szü lött.
A Pa ra di csom ból a po kol ba zu han tam ak kor. 

S most is, 2006-ban mi tör tént? Más idõ szak ban, élet kor -
ban, más kö rül mé nyek kö zött is mét lõ dött meg egy ha son -
ló élet ér zés. Hat van ötö dik szü le tés na po mon az egész fa -
mí lia kö szön tött, nagy meg le pe tést és örö met okoz va ez -
zel szá mom ra. Érez tem, hogy sze ret nek azok, akik iránt én
is ha son ló an ér zek. Fu tott a sze kér. Kép vi se lõ vol tam. A
KDNP-be be hív tak, hogy le gyek frak ci ó juk tag ja. Örül tem
en nek, mert kis frak ci ó ban sok kal ered mé nye seb ben le het
ügye ket kép vi sel ni. Sok fe lé hív tak ag rár ügyek ben, vá lasz -
tó kör ze tem ben és azon kí vül is szin te min den ren dez vé -
nyen hi va ta los ven dég le het tem. Szep tem ber 9-én Kis fa lu -
don jár tam, ahon nan a dél utá ni órák ban in dul tam a 83. fõ -
úton vis  sza fe lé. Ami kor el hagy tam Kónyt, meg elõz tem egy
au tót, fel tûnt egy mo to ros elõt tem. Mi kor kö ze lebb ér tem
hoz zá, meg akar tam elõz ni õt is. És ak kor vá rat la nul, min -
den elõz mény nél kül elém ka nya ro dott, nem tud tam el ke -
rül ni az üt kö zést. Föl vá gó dott a szél vé dõ re. Öt ven év kö -
rü li mun kás em ber volt. 

Ször nyû ér zés volt ta lál koz ni a hoz zá tar to zó i val, a fe le -
sé gé vel, meg mon da ni, hogy kép te len vol tam el ke rül ni az
üt kö zést. A rend õrök sze rint le he tet len is volt. A csa lá di
ös  sze tar tás na gyon erõs ná lunk, a leg idõ sebb fi am fél óra
múl va ott volt, meg pró bált se gí te ni, mert ál lí tó lag sok kot
kap tam. Szem ta núk is vol tak, mö göt tem is jött egy au tó és
szem bõl is, õk is egy ér tel mû en ezt a tényt ta nú sí tot ták,
hogy eb ben a bal eset ben az ál do zat volt a hi bás. De ez a
bal eset jo gi ré sze. Ugyan ak kor meg halt egy em ber, aki nek
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a ha lá lá ban aka rat la nul sze re pet ját szot tam. És ez na gyon
meg vi selt. 

– Közben jött a választás…
– Az ön kor mány za ti vá lasz tá sok elõtt há rom hét tel tör -

tént mind ez. Nem volt lel ki erõm vé gig vin ni azt a kam -
pányt, amit el ter vez tünk. Pél dá ul tíz ezer sze mély re szó ló
le ve let akar tunk ki kül de ni pol gár õrök höz, nyug dí ja sok -
hoz, akik hez va la mi lyen kap cso lat kö tött nyolc év alatt.
Eb ben a hely zet ben ez le he tet len né vált. Vé gül négy szá -
za lék fö lött tel je sí tet tünk, ami ah hoz volt csak elég, hogy
én be ju tot tam a me gyei ön kor mány zat ba a Nem ze ti Fó rum
szí ne i ben. Ez az ered mény azon ban – te kin tet tel ar ra, hogy
a na gyob bik el len zé ki párt nak nem volt szük sé ge a vok -
som ra – nem volt ele gen dõ ar ra, hogy fon tos po zí ció, pél -
dá ul me gyei al el nök ség, be töl té sé re jo go sí tott vol na. Mert
a po li ti ká ban az nem szá mít, hogy te mi jót, hasz no sat tet -
tél ko ráb ban akár ugyan azon a po li ti kai ol dal szí ne i ben.
Csak az szá mít, hogy szük ség van-e a vok sod ra. Az én ese -
tem ben nem volt szük ség, mert ki tud tak vál ta ni fi a tal,
büsz ke erõk kel. Ezért volt po li ti kai hi ba rész le tes, elõ ze tes
írás be li meg ál la po dás nél kül kü lön in dul ni.

Még an  nyit az ön kor mány za ti vá lasz tá sok ról, hogy em -
lé ke ze tes ma rad szá mom ra az el sõ ún. ve ze tõi ér te kez let.
Szá mom ra ez volt az utol só. Sza kács Im re, Firtl Má tyás és
Ka ra Ákos vet tek részt, raj tam kí vül. Itt olyat tet tem, amit
po li ti kai pá lya fu tá som alatt még so ha: kér tem. Kér tem tud -
ni il lik egy tár sa dal mi al el nö ki tiszt sé get, hogy to váb bi po -
li ti kai, kép vi se lõi mun kám hoz meg ma rad jon az a bá zis,
amit egy al el nö ki po zí ció biz to sít. Meg fe led kez tem ar ról,
amit Pozsgay Im re úgy fo gal ma zott meg, hogy „a há la nem
po li ti kai ka te gó ria”. So sem hány tor gat tam fel azt, ha va la -
ki nek se gí tet tem, de az ros  szul eset, hogy akit az el nö ki
szék be se gí tet tem 2002-ben, ké ré se met rö vid úton el uta sí -
tot ta. És akik mel lett elõ zõ leg ki áll tam, ezt szó nél kül
hagy ták. Na gyon meg alá zó szi tu á ció volt és ezt ma gam nak
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kö szön het tem, mert kér tem. Ment sé ge mül szol gál jon ak -
ko ri lel ki ál la po tom. 

„Nyugodt lelkiismerettel...”
Összegzés helyett

– A va lós és vélt mu lasz tá sok után ve gyük szám ba azo kat
az ered mé nye ket is – hogy még vé let le nül se es sél az ál sze -
rény ség bû né be –, ame lyek re büsz kén, a jól vég zett mun ka
örö mé vel gon dolsz vis  sza!

– Leg büsz kébb ar ra va gyok, hogy nyu godt lel ki is me ret -
tel tu dom vál lal ni két év ti zed nyi po li ti ku si múl ta mat, még
ak kor is, ha a má ra fel gyûlt ta pasz ta la ta im alap ján né hány
dol got más kép pen ten nék. Úgy ér zem, be csü le tes ma rad -
tam, és el mond ha tom, hogy ami kor te het tem vol na, sem
él tem vis  sza a ha ta lom mal. Vol tak per sze kí sér té sek, de
azo kat vagy ész re sem vet tem, vagy pe dig rend re el há rí -
tot tam. Po li ti kai te vé keny sé gem csú csa két ség kí vül az ál -
lam tit kár ság más fél éve volt, mert ak kor dön tés ho zó hely -
zet ben vol tam konk rét, jó ügyek meg va ló sí tá sá ban. A fa -
lu gaz dász-há ló zat és a gép tá mo ga tá si rend szer ki épí té sé -
re gon do lok mint leg fon to sabb ered mény re. A gép tá mo -
ga tá si rend szert a kö vet ke zõ kor mány meg szün tet te, de a
fa lu gaz dász-há ló zat a mai na pig si ker rel mû kö dik. Büsz ke
va gyok a Nem ze ti Ala pít vány öt le té re is, jól ér zés sel tölt
el a Bursa Hungarica el ne ve zé sû ösz tön díj rend szer kez de -
mé nye zé se és be in dí tá sa, amely a rá szo ru ló di á kok ön -
kor mány za ti tá mo ga tá sát szol gál ja. Jól esõ ér zés sel gon do -
lok vis  sza a Kul tú rá val a Nyu gat Ka pu já ban ren dez vény -
so ro zat ra, amely csak a me gyé ben tíz ezer em bert moz ga -
tott meg és az egyéb meg va ló sult me gyei kul tu rá lis ren -
dez vé nyek re. 

A ter mõ föld del kap cso la tos küz del me i met – a ku dar -
cok el le né re – sem kell szé gyel le nem. Az 1997-es nép -
sza va zá si kez de mé nye zés volt en nek a harc nak a csúcs -
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pont ja, amely ak ció meg aka dá lyoz ta az ak ko ri szo ci a lis -
ta kor mány azon tö rek vé sét, hogy a tár sa sá gok föld tu laj -
don szer zé sét le he tõ vé té ve been ged je a ha zai föld pi ac ra
a kül föl di tõ két. Hogy a „hely ben la kó” fo ga lom sze re pel
a föld tör vény ben, ab ban is van ré szem, de az tény, hogy
a je len le gi sza bá lyo zás 201129 után nem vé di meg a kül -
föl di tõ ke fö lény tõl föld je in ket. Az a küz de lem, me lyet
töb bed ma gam mal vív tunk a ma gyar ter mõ föld vé del mé -
ben, még nem fe je zõ dött be, van még erõm a foly ta tás -
hoz. A má sik fon tos cél, amely a me zõ gaz da ság te rü le -
tén fon tos len ne meg va ló sí ta ni, az a szö vet ke zés. A ma -
gán gaz dák szö vet ke zé se. Hoz zá te het ném a ko ráb bi
rossz ta pasz ta lat mi att, hogy erõ szak men tes szö vet ke zé -
se, de az erõ szak még is je len van: ha nem szö vet kez nek
a ma gán gaz dák, vég képp el vesz nek, le he tet len né vál nak
a pi a con. 

– Az sem cse kély tel je sít mény ré szed rõl, hogy a de mok ra -
ti kus par la ment meg ala ku lá sa, 1990 óta meg sza kí tás nél -
kül tag ja vagy az or szág gyû lés nek. Ke ve sen va gyok ilye nek. 

– Az, hogy én még min dig kép vi se lõ va gyok, nem biz -
tos, hogy csak az én ér de mem. Szok tam mon do gat ni, hogy
sok ná lam al kal ma sabb kép vi se lõ esett ki a par la ment bõl.
Amint ko ro so dom, egy re in kább bib li ás em ber ré vá lok, és
fo ga dom el azt a ré gi igaz sá got, hogy min den em ber rel
van va la mi szán dé ka Is ten nek. Ezen kí vül pro fá nabb mó -
don azt is mond ha tom, hogy jó kor vol tam jó he lyen vagy
jó kor kép vi sel tem jó ügye ket. Min den vá lasz tás nál tör tén -
tek sze ren csés mo men tu mok. 1990-ben az MDF és An tall
Jó zsef nép sze rû sé ge rö pí tet te föl a párt kép vi se lõ je lölt je it.
Tud tam él ni a le he tõ ség gel, hi szen az el sõ cik lus ban is -
mert ség re tet tem szert, saj tó szó vi võ, majd ál lam tit kár vol -

29 A 2003-as EU-csatlakozási szer zõ dé sek ben - Mál ta, Cip rus és Szlo vé nia ki vé -

te lé vel – az új tag ál lam ok a kül föl di ek föld tu laj don-szer zé sé nek kor lá to zá sát

kér ték. Kül föl di ek így Ma gyar or szá gon 2011-ig nem vá sá rol hat nak föl det.
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tam, a Csengey Dé nes sel kö zö sen lét re ho zott Nem ze ti Ala -
pít vány is nagy vissz han got kel tett. Ezek a té nyek jut tat tak
1994-ben a párt lis ta elõ ke lõ, be ju tó he lyé re. Az egyik pol -
gár mes ter kri ti ká ját meg fo gad tam – hogy ott kell len ni le -
he tõ ség sze rint min dig a kör zet ben –, va ló ban sok idõt töl -
töt tem el „enyé im kö zött”. En nek az in ten zív je len lét nek
tu laj do ní tom, hogy a kö vet ke zõ meg mé re té sek so rán már
– ha gyõ zött a pár tom, ha nem – meg nyer tem az egyé ni
kör ze ti vá lasz tá so kat. Pe dig nem foly tat tam po li ti kai kam -
pányt egyik al ka lom mal sem, mert azt mond tam, hogy
kam pány az egész négy év, és a négy év alatt a kör zet ben
el vég zett ap ró mun ka. Ter mé sze te sen emel lett az or szá gos
po li ti ká ban is meg-meg je len tem. Ilyen volt az ál lam tit kár -
sá gom, ezt meg elõ zõ en a saj tó szó vi võ sé gem kor sza ka, az -
tán a ter mõ föld del kap cso la tos nép sza va zás, majd
2002–2004-ig, az el len zék ag rár po li ti ká ját leg több ször én
kép vi sel tem. – Lát tuk ám a dok tor urat a te le ví zi ó ban! – fo -
gad tak nem egy szer ott hon a vá lasz tó kör ze tem ben. Fa lu -
na po kon, ren dez vé nye ken szin te min dig je len va gyok, ha
nem men nék el, hi á nyol ná nak is. 

– Mi lyen meg ol dan dó fel ada to kat vár nak még rád? 
– Leg fon to sabb fel ada tom nak tar tom a vá lasz tá si kör -

ze tem prob lé má i nak meg ol dá sát. He lyi ügy is, mert
kör ze tem is érin tett, a fo gya ték kal élõk fog lal koz ta tá sá -
nak meg ol dá sa vagy a „min den gye rek ta nul jon meg lo -
va gol ni” prog ram. Nem szak te rü le tem ugyan, de az el -
múlt évek ben min dig har col tam ér te: a fa lu si is ko lák
élet ben tar tá sát az or szág jö võ je, meg ma ra dá sa szem -
pont já ból is fon tos, ki emelt tá mo ga tás ra ér de mes nek
tar tom. A vi dék ér de ke it min dig elõ tér be he lye zõ po li -
ti kus ként val lom, hogy leg alább az al só ta go zat nak
min den te le pü lé sen meg kell ma rad nia. Az ok ta tás-ne -
ve lés kér dé se az, amely tõl okos or szág so ha sem saj nál -
hat ja a pénzt, mert az biz to san jó be fek te tés.  Már ak -
kor is vé gig gon dol tam ezt, mi kor az MDF-en be lül lét -
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re hoz tuk a fa lu ta go za tot. Min den olyan té nye zõ, ügy,
el kép ze lés, terv élet be vá gó an fon tos, amely a vi dék
élet ké pes sé gét erõ sí ti és meg ál lít ja az évek óta tet ten
ér he tõ fa lu rom bo lást. 

– Ta lál koz tál-e ilyen konk rét ter vek kel?
– 1998-ban kezd tem el fog lal koz ni az al ter na tív ener -

gi ák be ve ze té sé nek, al kal ma zá sá nak le he tõ sé gé vel.
Szél-, bio-, geo ter mi kus és egyéb ener gia for rás ok al kal -
ma zá sá ra gon do lok itt. A leg utób bi idõk gáz krí zi se, a
ke le ti gáz tól va ló szin te ki zá ró la gos füg gé sünk erõ sí tett
meg ab ban a fel is me ré sem ben, hogy job ban ki kell
hasz nál nunk a meg lé võ adott sá ga in kat e té ren is. Az al -
ter na tív ener gi ák hasz ná lat ba vé te le vi dék po li ti kát is je -
len te ne egyút tal, hi szen a kü lön bö zõ ki sebb ener gia for -
rás ok ra te le pí tett erõ mû vek hely ben al kal maz ha tó mun -
ka erõt igé nyel nek. A vi dé ki né pes ség meg tar tó erõ is nö -
ve ked het ez ál tal. Az or szág nyu ga ti csücs ké ben la kom,
és így el mond ha tom, hogy szin te sza bad szem mel át lá -
tok a ha tár túl só ol da lá ra is. És ott nem csak a har mo -
ni kus, ki egyen sú lyo zott gaz da sá gi fej lõ dést, a kul tu rált
tár sa dal mi együtt lé tet, az ot ta ni te le pü lé sek ren de zett sé -
gét, de a fal vak szé lén for gó szél ke re ke ket is lá tom. Mi -
ért nem le het ná lunk is ezt az egy más ban bí zó, egy má -
sért te vé keny ke dõ kö zé le tet ki ala kí ta ni: Mi ért van az,
hogy ná lunk pél dá ul egy-egy szél ke rék fel ál lí tá sá hoz
an  nyi után já rás, hi va ta li pac ká zás já rul, hogy el ve szi az
em be rek ked vét a kez de mé nye zés tõl. Az és  sze rû ség ha -
tá ra in be lül ma ra dó eta nol elõ ál lí tá sa üzem anyag cél já -
ból, biz tos pi a cot je lent het a ga bo na ter mesz tõk nek. Ez
azt je len ti, hogy csak an  nyi ga bo nát hasz ná lunk fel e
cél ból, amen  nyi még nem ve szé lyez te ti az élel mi szer el -
lá tást. Az ún. biodízelt nem ha tal mas üze mek ben kel le -
ne elõ ál lí ta ni, ha nem úgy, mint Len gyel or szág ban, csa -
lá di mé re tû üze mek ben. Ahe lyett hogy szé le sí te nénk le -
he tõ sé ge in ket, e té ren is in kább az aka dé kos ko dás, a
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rossz tör vé nyek fenn tar tá sa a jel lem zõ ma Ma gyar or szá -
gon. A nap ener gia fel hasz ná ló it is tá mo gat ni kel le ne,
mert a sok szí nû sé get je len tik õk is az ener gia-elõ ál lí tók
és -felhasználók so rá ban. Mert a sok szí nû ség meg véd a
ki szol gál ta tott ság tól. 

A vi dék né pes ség meg tar tó ere jé nek egyik kulcs kér dé se
a mun ka he lyek ki ala kí tá sa. Min den al ter na tív ener gi á val
kap cso la tos te vé keny ség, gyár tó- és sze re lõ ka pa ci tás, erõ -
mû mun ka he lyet is je lent. Mi ért nem tá mo gat juk hát ezt a
nyil ván va ló an fon tos, nem zet stra té gi a i lag is meg ke rül he -
tet len ügyet? Mert min den hol ott van nak az energialobbik,
ame lyek el len ér de kel tek a kon ku ren cia lét re ho zá sá ban.
Ezért len ne fon tos az al ter na tív ener gia elõ ál lí tá sát és al kal -
ma zá sát szor gal ma zó ci vil szö vet sé gek meg erõ sö dé se. Ez
a jö võ út ja – vagy sze ré nyeb ben fo gal maz va, egyik jár ha -
tó ös vé nye – min den kép pen. Min dig újabb és újabb meg -
ol dás ra vá ró fel ada tok jön nek szem be ve lünk. 

A ter mõ föld meg óvá sa, a fa lu gaz dász-há ló zat lét re ho -
zá sa, a gép tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá sa után most ezek
a fel ada tok is rend kí vül fon to sak. És ha a Jó is ten, és a vá -
lasz tó pol gár ok kö zös aka ra ta úgy kí ván ja, az el jö ven dõk -
ben a ko ráb bi ak mel lett ezen prob lé mák meg ol dá sa áll
gon dol ko dá som és te vé keny sé gem kö zép pont já ban. Nem
el kez de ni, ha nem foly tat ni aka rom te hát azt, amit szin te
az Or szág ház ba va ló be lé pé sem óta el kezd tem. Kel lõ ta -
pasz ta la tom, jár tas sá gom van már a par la men ti csa ta me -
zõn ah hoz, hogy jó esél  lyel száll jak harc ba e kér dé sek
meg ol dá sá ért. 

– És nem csak jár tas ság kell mind eh hez, kell kap cso lat -
rend szer is, ami szin tén nem jön ma gá tól, má ról hol nap ra. 

– Er rõl jó ér zés sel mon dom el nem egy szer, hogy ha
akár a leg ki vá lóbb em be re ket is meg ke res tem – tu dó so kat,
pro fes  szo ro kat, gya kor ló szak em be re ket –, min dig kész sé -
ge sen ren del ke zés re áll tak. En nek per sze van egy tit ka.
Min dig jó ügy ben ke res tem meg õket. Fi a ta labb po li ti ku -
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sok nak is el mon dom mint egy oku lá sul. Na gyon fon tos jó
ügye kért min dent el kö vet ni, de „be le hal ni” nem sza bad.
Kö te les sé ge min den köz ügyet vál la ló em ber nek a le he tõ -
sé ge ha tá rá ig har col ni. An  nyi rossz em be ri tu laj don ság, bé -
két len ség, rossz in du lat, go nosz ság, bu ta ság, bi za lom mal
va ló vis  sza élés kö ze pet te na gyon ne héz fe gyel me zet ten
meg ten ni.

– En  nyi am bí ció mel lett hogy fo god vi sel ni, ha még is ab -
ba kell hagy ni a po li ti zá lást?

– Erõs az el ha tá ro zá som, hogy ha va la mi lyen ok nál fog -
va ab ba kell hagy nom a po li ti zá lást, ra di ká lis élet for ma vál -
tást fo gok vég re haj ta ni. At tól kezd ve nem szó lok be le a
köz ügyek be, el ol va som ol va sat lan köny ve i met, töb bet tö -
rõ döm a csa lád dal, be pó to lom azo kat a mu lasz tá so kat, me -
lye ket ve lük szem ben el kö vet tem. El me gyek – most már
tu ris ta ként – olyan he lyek re, ame lyek köz éle ti ro ha ná sa im
mi att ki ma rad tak az éle tem bõl. Min dig sze ret tem a ter mé -
sze tet, s min dig ké szül tem is ar ra, hogy tú rák ra in dul jak, de
ez meg re kedt az el ha tá ro zás szint jén. Vé gig jár nám azo kat a
mú ze u mo kat, ame lyek mel lett ed dig csak el men tem, s kö -
zös sé gi mun kát csak az egy há zon be lül vál la lok majd.

– Aho gyan té ged is mer lek – im má ron két év ti ze de –,
ezek a re mélt kedv te lé se id még vá rat nak ma guk ra. 

– Igen, jó az em ber is me re ted. Hi szen ahogy be szél tünk
ró la, na gyon sok gond vár még meg ol dás ra, és fo lya ma to -
san újabb és újabb ügyek jön nek ve lem szem ben és ta lál -
nak rám. Sok szor ka pok biz ta tást vá lasz tó ke rü le tem pol -
gár mes te re i tõl, pol gá ra i tól a to váb bi mun ká ra, az új bó li in -
du lás ra. Az ügyek, a biz ta tás és az ön be csü lé sem is azt
dik tál ja, hogy foly tas sam a kö zel húsz éve meg kez dett
kép vi se lõi mun kát. S hogy mi kor lesz elég a par la ment bõl?
Hogy mi kor ha gyom ab ba ön szán tam ból a na pi po li ti zá -
lást? Er re fé lig tré fá san, fé lig ko mo lyan azt szok tam mon -
da ni, hogy ak kor fe je zem be po li ti kai pá lya fu tá so mat, ha
majd én le szek a kor el nök a Tisz telt Ház ban. 
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– 1956 vé gén ne ki vág tál a vi lág nak. Dis  szi dál tál, aho -
gyan ezt a ne ki ló du lást ak kor ne vez ték. Gon dol kod tál-e
már azon, hogy mi lett vol na ve led, ha kint ma radsz, ha le
tu dod küz de ni, ak kor a hon vágy adat? 

– Nem let tem vol na bol dog em ber. Túl sá go san erõs
volt ben nem a csa lád irán ti kö tõ dés, a hoz zám kö zel ál -
lók és a ha zám irán ti sze re tet ah hoz, hogy en nek há tat
tud tam vol na for dí ta ni. Biz to san to vább ta nul tam vol na,
er re ab ban az idõ ben Nyu gat-Eu ró pá ban jó le he tõ sé gek
vol tak. Anya gi lag min den va ló szí nû ség sze rint bol do gul -
tam vol na, hi szen ott hon be lém ol tot tak a szor gal mat, a
ta ka ré kos sá got, ame lyek egy kis sze ren csé vel és a meg -
szer zett dip lo má val pá ro sul va min den va ló szí nû ség sze -
rint ele gen dõ ek let tek vol na ah hoz, hogy én is nyu gat-
eu ró pai anya gi szín vo na lon él jek. Egy do log ban vi szont
biz tos va gyok: hogy nyug dí jas ko rom ban ha za jöt tem vol -
na. És még ab ban is, hogy a gye re ke im ma gya rul is be -
szél tek vol na. Ha er re a ka masz ko ri ka land ra gon do lok,
el mond ha tom, hogy na gyon örü lök így utó lag is hogy el -
men tem, mert meg is mer tem a hon vágy, a ha zá hoz kö tõ -
dés ér zé sét, de an nak ta lán még in kább örü lök, hogy volt
bá tor sá gom ha za jön ni. Mert el mond ha tom ös  szeg zés -
ként, hogy ed di gi éle tem si ke res volt, bár két nagy drá -
ma tör tént éle tem ben. Kis fi unk ha lá la és az a bal eset,
amely rõl ma is ne héz be szél nem. Eze ket is se gí tett túl él -
ni a szû kebb és tá gabb csa lád sze re tõ tá mo ga tá sa. Fe le -
sé gem mel be szél get tünk er rõl nem ré gen. Együtt tud tunk
ma rad ni, van há rom egy mást is sze re tõ, re mek fi unk,
anya gi biz ton sá gunk ra sem le het pa na szunk. Min den
okom meg van ar ra, hogy nyu ga lom mal, sze rény bi za ko -
dás sal vár jam a kö vet ke zõ éve ket, amen  nyi még ada tik
ne kem.
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Mi ne gyõznénk…

Orbán Viktor és Semjén Zsolt pártelnökökkel, 2009
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Beszédek, cikkek,
írások
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ÚJ HONALAPÍTÁS ELÕTT ÁLLUNK
Rossz ked vû ek és tü rel met le nek va gyunk. Nem tu dunk örül -
ni po li ti kai sza bad sá gunk nak, mert a gaz da sá gi rom lás nem
áll meg, és „lent rõl” néz ve lát szó lag nem vál to zott sem mi. A
vesz te sé ges gyár igaz ga tó ja le vá laszt ja a gaz da sá go san ter -
me lõ üzem részt és oszt rák-ma gyar vegyesvállalatot ala pít,
ahol is mét õ a fõ nök; a volt MSZMP egy ko ri me gyei ér te kez -
le té nek le ve ze tõ el nö ke – mint jó szak em ber – nem zet kö zi
ki ál lí tást nyit meg; a párt ál lam vég nap ja i ban még gyor san,
tör vé nye sen, mil li ó kat zseb re vá gó ve ze tõk vál lal ko zók ként
lel ke sen az új nem ze ti kö zép ré teg, az új ma gyar bur zso á zia
tag jai kö zé so ra koz nak. A he lyi ha ta lom bár bi zony ta lan és
lo já lis nak mu tat ko zik, még is csak a ré gi rend szol gá ló ja volt
és még a he lyén van. Az ügyes ke dõk, az örök pár ton kí vü li -
ek, a ha ta lom kö rül le gyes ke dõk gyor san meg ta gad ják ré gi
ba rá ta i kat, és ka mé le on mód já ra igye kez nek jól he lyez ked ni
– per sze nem fel tû nõ en, mert még ki vár nak, ki tud ja, ki lesz
a vég sõ gyõz tes? Azu tán ott van nak az ér dem te le nül szer zett
ma gas nyug dí jak, az át lag em bert (és át lag fi ze té sû e ket) bosz  -
szan tó és in ger lõ pré mi u mok, a ki ug ró an ma gas jö ve del mû -
ek! Hol ma rad az igaz ság te vés, mi kor kez dõ dik az el szá mol -
ta tás, mi kor ren de lik el a ve ze tõk új ra pá lyáz ta tá sát? És még
szó sem esett az ÁVH-ról, az 56 utá ni be sú gók ról, vér bí rák -
ról és ve rõ le gé nyek rõl - er rõl az egész nép el le nes bûn tett rõl!

Mi ért írok ezek rõl a gon dok ról ép pen én, aki nek a vá -
lasz tá si kam pány so rán azt ve tet ték a sze mem re, hogy
nem va gyok elég ke mény, és aki en nek el le né re, vagy ép -
pen ezért, azt ír tam a „Hegy al ja” cí mû új ság áp ri li si szá má -
ban, hogy „nem va gyok haj lan dó vad in du la to kat szí tó po -
li ti ka ré sze sé vé vál ni«.

Ezt ma is így ér zem és val lom, de úgy gon do lom, hogy be -
szél ni kell ezek rõl a dol gok ról. Nem csak fu tó ut cai ta lál ko zá -
sok al kal má val, ár eme lés kor a bol ti kas  szá nál, vagy fi ze tés fel -
vé tel után szit ko zód va egy fröccs mel lett, nem csak mál na le -
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adás kor, ke se rû en a nap szám ra alig elég át vé te li ár mi att – be -
szél ni kell ró la hig gad tan, ko mo lyan, a nyil vá nos ság elõtt is.

Egyet len fe le lõs párt, így az MDF sem ígért so ha gyors,
ked ve zõ vál to zá so kat a gaz da ság ban, élet szín vo nal ban.
Las san egy éve Csurka Ist ván tól hal lot tam elõ ször meg fo -
gal maz ni: „Szent István-i mû, egy új hon ala pí tás áll elõt -
tünk.« So kan ezt írói túl zás nak tar tot ták, pe dig ez így igaz,
és ez nem megy kön  nyen, egyátalán nem. Most pe dig
min den ki azon nal akar min dent. Negy ven év el foj tott ke -
se rû sé ge sza ba don fel tör het, sok csa ló dá son nö ve ke dett
elé ge det len sé günk nek és tü rel met len sé günk nek sza ba don
han got ad ha tunk. Nem les ránk be sú gás és bör tön, ha az
új kor mányt, par la men tet, az az az új ha tal mat szid juk és
ócsá rol juk. „Ezek sem kü lön bek...” – hal lom és en nek hál'
Is ten, nincs kö vet kez mé nye, nem jön éj jel a „me se au tó”.

De van itt egy nagy ve szély. Gon dolt-e már ar ra va la ki,
aki be állt az el len kó rus ba, hogy az elé ge det len ség szí tá sa,
a zûr za var fo ko zá sa, két ség kí vül meg lé võ ne héz sé ge ink
el túl zá sa ki nek az ér de ke? Ta lán ép pen nem azok sze ret -
nék-e a tár sa da lom tel jes szét esé sét, akik nek az el szá mol -
ta tá sa ki csit ké sik? Ké sik, mert meg kö ti ke zün ket az eu ró -
pai jog ál la mi ság kö ve tel mé nye, mert nem akar juk len dü -
let tel vagy kap ko dás sal, ár tat la no kat is sújt va vég re haj ta ni,
mert nem aka runk „bo szor kány ül dö zést”, ha nem jól meg -
fon tolt tör vé nyek és ren de le tek sze rin ti igaz ság te vést,
rend szer vál toz ta tást. Ki nek az ér de ke buj to gat ni a meg fá -
radt és hiteveszett ma gyart, fa lun és vá ro son? Ki akar ja,
hogy az át me net, a rend szer vál to zás-vál toz ta tás át me ne ti
idõ sza ka hos  szú évek re el hú zód jon, mert ad dig ha lász hat
a za va ros ban. Ta lán a kor mány zás ból ki szo rult és a ha tal -
mat gát lás ta la nul áhí tó po li ti kai ér dek szö vet sé gek? Az új
kor mány az el vár ha tó, a de mok rá ci á ban szo ká sos száz nap
tü rel mi idõ he lyett lé nye gé ben egy na pot sem ka pott ah -
hoz, hogy nyu god tan fel áll jon, meg szer vez ze ön ma gát, lel -
tárt csi nál jon az el ha gyott és le zül lesz tett ha za-ház ban,

132 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



hogy azu tán meg kezd hes se ér de mi mun ká ját. Ez a kor -
mány a nya ká ba sza kadt csõd tö me gen kí vül nem kap
mást, mint bi zal mat lan sá got, kri ti kát és tü rel met len sé get
szin te az el sõ perc tõl kezd ve. A té vé, a rá dió és a „sza bad”
saj tó – ta lán, hogy a füg get len sé gét hang sú lyoz za? – leg -
jobb eset ben tar tóz ko dás sal, de leg in kább rossz in du la tú
gya nak vás sal fi gye li az An tall-csa pat el sõ lé pé se it.

Ki nek az ér de ke, kik és mi ért akar ják a köz vé le ményt
el le nünk han gol ni? Kik és mi lyen erõk sze ret nék a nép bi -
zal má ból szü le tett kor mány hi te lét le já rat ni, mi e lõtt még
ké pes sé ge it meg mu tat hat ta vol na? Ami kor rossz ked vû en
és tü rel met le nül vár juk sor sunk jobb ra for du lá sát, ami kor
jo go san elé ge detlenek va gyunk élet szín vo na lunk kal és
gond ja ink tól ter he sen re mény te len nek lát juk a jö võt, te -
gyük fel ma gunk nak a kér dést: ki nek az ér de ke, hogy a
ke ser ves-bé kés át me net gyil kos-bé két len né vál jon, hogy
az or szág ban fel for du lás le gyen és eset leg egy ré gi-új
rend párt, egy ré gi-új dik ta tú ra há ló já ba ke rül jünk!

Több mint fél éve, hogy azt ír tam egy he lyen: „El kell
fog lal nunk a hét köz na po kat” – hát ezt kell most ten nünk. A
hét köz nap ok el fog la lá sa egyen lõ min den na pi éle tünk sa ját
aka ra tunk sze rin ti irá nyí tá sá val, élet mó dunk és élet kö rül mé -
nye ink okos ja ví tá sá val. Er re olyan mér ték ben lesz le he tõ -
sé günk, ami lyen mér ték ben a csõd tö me get el tud juk la pá -
tol ni az út ból. Tu dom, hogy a „szö veg bõl” már min den ki -
nek ele ge van, lát szó lag nem tör té nik sem mi jó, ezért hát
rossz ked vû ek és tü rel met le nek va gyunk. De eb ben a rossz
köz ér zet-ál la pot ban is meg kell ér te ni, és  szel fel fog ni, hogy
nincs más vá lasz tá sunk: meg kell szen ved nünk, ki kell iz -
zad nunk az új vi lá got, pa rasz ti nyu ga lom mal és szí vós ság -
gal vég re kell haj ta ni a vál toz ta tá so kat - de eh hez idõ, bi za -
lom és hit szük sé ges – el sõ sor ban ön ma gunk ban.

dr. Medgyasszay Lász ló

or szág gyû lé si kép vi se lõ (MDF)

(Kis al föld, 1990. jú li us 6.)
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SZIGETHY AT TI LÁ RÓL
1991. már ci us 20.

Na pi rend elõt ti fel szó la lás

Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Egy igaz em ber rõl sze ret nék
né hány szót szól ni, aki éle te szol gá la tá val és hû ség bõl fa -
ka dó tra gi kus ha lá lá val mél tó vá vált ar ra, hogy a ma gyar
Or szág gyû lés meg em lé kez zék ró la. Szigethy At ti lá nak, for -
ra dal munk ki emel ke dõ po li ti ku sá nak, Nyu gat-Ma gyar or -
szág, a Du nán túl for ra dal mi ve ze tõ jé nek, a Du nán tú li
Nem ze ti Ta nács el nö ké nek ös  sze zú zott te te mé re hos  szas
ke re sés után egy el ha gyott rab te me tõ ben, Sop ron kõ hi dán
lel tek rá, aho va nyolc ki vég zett már tír tár sá val együtt a
meg tor ló ha ta lom el rej tet te. Csak most, már tír ha lá la után
34 év re jött el az ide je, hogy a ma gyar ság, Du nán túl és
Nyu gat-Ma gyar or szág né pe vég sõ bú csút ve gyen for ra dal -
ma ve ze tõ jé tõl, a ki vá ló fér fi ú tól, po li ti kus tól.

Szigethy At ti la 1912-ben szü le tett Kapuvárott. Fi a ta lon
kis vá ro si tiszt vi se lõ, ipar tes tü le ti tit kár, já rás bí ró sá gi ír nok,
ké sõbb jegy zõ. A Rá ba köz fõ vá ro sa ként em le ge tett
Kapuvárott nap mint nap szem be sül a nyo mo rú ság gal, a
fa lu si sze gény ség gel. A 30-as évek má so dik fe lé tõl kö zel
ke rül a né pi írók hoz és moz gal muk hoz. A há bo rú vé gén
bát ran szem be for dul a nyi la sok kal. Szár ma zá sa és né pi el -
kö te le zett sé ge okán 1945 ta va szán a Nem ze ti Pa raszt párt -
ban kezd po li ti zál ni. A Pa raszt párt ka pu vá ri szer ve ze té nek
a tit ká ra. 1947-ben pe dig Sop ron me gye pa raszt pár ti ve ze -
tõ je lett. 1947-ben vá lasz tá si lis tán or szág gyû lé si kép vi se lõ,
majd 1949-ben, 1953-ban is mét kép vi se lõ vé vá laszt ják.
1953-tól ha lá lá ig nyílt és õszin te hí ve Nagy Im ré nek és
Nagy Im re po li ti ká já nak.

Szigethy At ti la a rákosista idõk ben is meg õriz te em be ri és
po li ti kai hi te lét, nép sze rû volt és ma radt a me gye ér tel mi sé -
ge és egy sze rû né pe elõtt. Ezért ami kor 1956. ok tó ber 25-én
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Gyõrt is el ér te a for ra da lom, a for ra dal mi ta nács ter mé sze tes
mó don vá lasz tot ta ve ze tõ jé ül. El nö ke lett az 1956. ok tó ber
26-án meg ala pí tott Gyõ ri Ide ig le nes Nem ze ti Ta nács nak.

A lá zas for ra dal mi na pok ban Szigethy At ti la a Gyõr-Sop -
ron Me gyei Nem ze ti Ta nács, majd a For ra dal mi Du nán tú li
Nem ze ti Ta nács el nö ke ként min dent meg tett a ro ha nó ese -
mé nyek kéz ben tar tás ára, a gyõ ri orosz be avat ko zás, a vé -
res har cok el ke rü lé sé re. Bölcs ve ze tõ ként, re ál po li ti kus -
ként szer vez te és ve zet te tár sa i val a for ra dal mas Nyu gat-
Ma gyar or szág új éle tét.

Ké sõbb a Ká dár-kor mány meg pró bál ja ma ga mel lé ál lí -
ta ni, ám a szél sõ sé gek tõl men tes, a leg ne me sebb ha za fi as
és for ra dal mi esz mék fû töt te fér fi el uta sít ja a kol la bo rá lást.
Fo ko za to san kez dõ dik el le ne a haj tó va dá szat, és mi vel
nem akar kül föld re me ne kül ni, egy re szo rul kö rü löt te a
hu rok. 1957. má jus ele jén le tar tóz tat ták. A má jus 10-ei or -
szág gyû lé sen meg foszt ják kép vi se lõi man dá tu má tól,
ugyan ak kor Ká dár meg hir de ti a Szigethy-féle du nán tú li el -
len kor mány kép te len vád ját, mint egy sza bad fo lyást en -
ged ve a Du nán tú lon és Gyõ rött – az el len for ra da lom má -
so dik fõ vá ro sá ban – is a meg tor lás nak, a li he gõ bos  szú nak
a for ra da lom részt ve või el len. E nem te len bos  szú had já rat
ál do za ta lesz hû for ra dal már és ha za fi tár sa i val együtt
Szigethy At ti la is.

Ös  sze zú zott te te mét 34 évi jel te len sí ri lét után, 1991.
már ci us 24-én, dél után, 15 óra kor he lye zik örök nyu ga -
lom ra szü lõ vá ro sá ban, Kapuvárott, a vá ros ál tal ado má -
nyo zott dísz sír he lyen. A te me té sen az Or szág gyû lést Vö rös
Vin ce al el nök úr kép vi se li.

Le gyen ez a nap vég sõ meg nyug vás a holt nak, de tölt -
se el nyug ta lan ön vizs gá lat és lelkiismeretfurdalás ma is
élõ ül dö zõ it, gyil ko sa it! A ma gyar nép meg õr zi hû fi át em -
lé ke ze té ben.  (Ál ta lá nos taps.)
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A TER MÕ FÖLD TU LAJ DON 
VÉ DEL MÉ BEN

1997. szep tem ber 9.
Fel szó la lás A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény 

mó do sí tá sá nak vi tá já ban

El nök Úr! Tisz telt Ház! 1997 szá mom ra úgy vo nul be a XX.
szá zad vé gi fi a tal ma gyar de mok rá cia tör té ne té be, mint a
ter mõ föld rõl szó ló ezer éves pör foly ta tá sá nak esz ten de je.
Még be sem fe je zõ dött a gaz da sá gi rend szer vál to zás egyik
leg ne he zebb és leg több in du la tot ki vál tó tu laj don ren de zé -
se, a ter mõ föld tu laj don-ren de zés, még hi á nyos a te lek -
köny vi nyil ván tar tás, már is újabb zûr za var, erõ sza kos kor -
mány za ti be avat ko zás, vi ták, iszap bir kó zás ne he zí ti e té ren
a tisz tán lá tást és a to váb bi szer ves fej lõ dést. 

A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény mó do sí tá sá -
ra be nyúj tott T/4749. szá mú tör vény ja vas lat 12 pa ra gra fus -
ból áll, de a leg na gyobb vi tát az 1. § vál tot ta és vált ja ki.
Mai fel szó la lá som ban a szá mom ra biz to sí tott idõ ke ret ben
ma gam is el sõ sor ban er rõl a kér dés rõl fej tem ki a Ma gyar
De mok ra ta Fó rum vé le mé nyét, amely ter mé szet sze rû en
sok ban ös  sze cseng az ed dig el hang zott el len zé ki ál lás -
pont ok kal. 

Ez az 1. § a ha tá lyos föld tör vény 6. §-ának mó do sí tá sát
ja va sol ja. Lé nye ge, hogy a ha tá lyos tör vény ben meg ha tá -
ro zott, egyéb ként vi tat ha tó kö rû jo gi sze mé lye ken kí vül to -
váb bi bel föl di jo gi sze mély és jo gi sze mély nek nem te kint -
he tõ egyéb szer ve ze tek szá má ra is le he tõ vé kí ván ja ten ni
a föld tu laj don jo gá nak meg szer zé sét. A ha tá lyos föld tör -
vény a ter mõ föld tu laj don jo gá nak meg szer zé sét kor lá toz -
za. Egy részt úgy, hogy a bel föl di ter mé sze tes sze mé lyek
szá má ra is csak kor lá to zott mér té ket en ged meg – ezen is
vi tat koz ha tunk, hogy ez a mér ték ki csi vagy nagy –, más -
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részt a bel föl di sze mé lyek, jo gi sze mé lyek nagy kö rét, va -
la mint a kül föl di ter mé sze tes és jo gi sze mé lye ket ki zár ja a
tu laj don szer zés bõl. 

Az zal kap cso lat ban, hogy je len leg mi ért len ne ká ros ál -
ta lá ban a jo gi sze mé lyek, de kü lö nö sen a kül föl di ek bár -
mi lyen for má ban tör té nõ föld tu laj don szer zé se, na gyon sok
ér vet hal lot tunk már ma is, és na gyon sok ér vet le het még
fel so rol ni. 

Én sze ret ném fel idéz ni ezen ér vek iga zo lá sá ul az Al kot -
mány bí ró ság 35/1994. (VI. hó 24.) szá mú ha tá ro za tá ból a
kö vet ke zõ meg ál la pí tá so kat: „A föld tu laj don sa já tos ter mé -
sze te és va gyo ni jel lem zõi, ne ve ze te sen a föld vé ges jó szág
vol ta – a föld ugyan is mint ter mé sze ti tárgy kor lá to zott
mér ték ben áll ren del ke zés re és nem sza po rít ha tó, más sal
nem he lyet te sít he tõ –, nél kü löz he tet len sé ge, megújulóké -
pes sége, kü lö nö sen kü lön le ges koc ká zat ér zé keny sé ge és
ala csony nye re ség ho za ma a föld tu laj don kü lö nös szo ci á lis
kö tött sé gét tes te sí tik meg. Ezek a kö rül mé nyek in do kol -
hat ják a tu laj do no si jo gok kal szem ben a köz ér dek ér vé -
nye sí té sét. A kül föl di föld ára kat és tõ ke erõt te kint ve a kül -
föl di ek kel szem ben szi go rúbb vé de lem tár gyi la gos meg íté -
lés sze rint és  sze rû en in do kolt. A szin te tel jes ki zá rás és  sze -
rû in do kolt sá gá nak meg szû né si ide je elõ re nem ha tá roz ha -
tó meg pon to san. A bel föl di jo gi sze mély és jo gi sze mé lyi -
ség nél kü li más szer ve zet ki zá rá sa a ter mõ föld re vo nat ko -
zó tu laj don jog szer zés bõl a szer zé si ti lal mak ki ját szá sá nak
meg elõ zé sét szol gál ja. A jo gi sze mé lyek és a jo gi sze mé lyi -
ség nél kü li más szer ve ze ten ke resz tül ugyan is a bel föl di
ma gán sze mély a bir tok ma xi mu mot, a kül föl di ma gán sze -
mély és jo gi sze mély pe dig a szer zé si ti lal mat tud ná meg -
ke rül ni.” Ed dig szól az idé zet. 

Úgy gon do lom, hogy az el múlt há rom év ben saj nos
nem tör tént a me zõ gaz da ság ban olyan po zi tív irá nyú el -
moz du lás, fej lõ dés, amely az idé zett al kot mány bí ró sá gi
dön tés, il let ve ér ve lés idõ sze rû sé gét meg kér dõ je lez het né. 
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Mi vel a tör vé nyes le he tõ sé gek a nul lá val egyenlõek, a
kül föl di ek, amint már er rõl hal lot tunk, úgy ne ve zett zseb -
szer zõ dé sek kel sze rez ték meg és szer zik meg nap ja ink ban
is a föl det. E zseb szer zõ dé sek lé nye ge, hogy a fe lek a tör -
vé nyi elõ írá sok el le né re adás vé te li és an nak leg ali zá lá sá ra
hasz ná la ti szer zõ dést is köt nek. Ezek ben a szer zõ dé sek -
ben – bíz va, saj nos, egy re re mény tel jes eb ben a mai nap tól
rá juk néz ve ked ve zõ tör vé nyi vál to zá sok ban – elõ vá sár lá -
si s a töb bi jo go kat köt nek. Ter mé sze te sen az a tény, hogy
ezek a jo gi lag sem mis szer zõ dé sek je len leg nem je gyez he -
tõk be sem mi lyen for má ban a te lek könyv be, ön ma gá ban
nem meg nyug ta tó. Az így meg szer zett és a kül föl di ek ál tal
hasz nált föld te rü le tek a Du nán tú lon, pél dá ul Gyõr-
Moson-Sopron me gyé ben, már ma is sok he lyen ko moly
hát rányt je len te nek a he lyi ma gán gaz dák nak és szö vet ke -
ze tek nek. 

En nek az utób bi évek ben fel erõ sö dött fo lya mat nak kel -
le ne gá tat vet ni, vis  sza szo rí ta ni, ahe lyett hogy nagy ka put
nyit nánk a to váb bi kül föl di ter mõ föld tu laj don-szer zés nek. 

A kül föl di tõ ke start ké szült sé gé rõl árul ko dik az a So mogy
me gyé ben föld tu laj do no sok nak kül dött fel hí vás – or szág-vi -
lág lát hat ja –, amely sze rint egy keszt he lyi szék he lyû kft.
5000 fo rin tot kí nál arany ko ro nán ként pél dá ul Somogyapáti,
Somogyviszló, Cser tõ köz ség föld tu laj do no sa i nak. Bár a cé -
get ma gyar ál lam pol gár jegy zi, a felügyelõbizottság tag jai
oszt rák ál lam pol gár ok. Azt hi szem, ez min dent el árul. De
idéz het ném a Süddeutsche Ze i tung áp ri lis 20-ai szá má ban
meg je lent hir de tést is, ab ból egy pas  szust pél dá ul, ahol 325
hek tár, va dá szat ra és ló tar tás ra ide á lis ma gyar ter mõ föl det
kí nál nak meg vá sár lás ra a lap ol va só i nak. De Torgyán Jó zsef
is em lí tet te, utal hat nék az ang li ai leg fris sebb hir de tés re,
amely mind azt mu tat ja, hogy a start nál el he lyez ke dõk csak
a start pisz toly el dör dü lé sé re vár nak. 

Ezek után nem cso da, hogy az ál lam pol gár ok nagy
egyet ér tés sel és tá mo ga tás sal fo gad ták azt a nép sza va zá si
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kez de mé nye zést, ame lyet há rom pa rasztér dek -kép vi se let
és négy el len zé ki par la men ti párt in dí tott út já ra. A 72 szá -
za lé kos par la men ti több ség gel ren del ke zõ kor mány ko a lí -
ci ó val szem ben nincs más le he tõ sé günk, mint szem be ál lí -
ta ni egy több mint 72 szá za lé kos tár sa dal mi több sé get an -
nak ér de ké ben, hogy a kül föl di ek ter mõ föld tu laj don-szer -
zé sé nek tel jes kö rét, min den for má ját meg aka dá lyoz zuk.
Hi szen az aka dá lyo zás mint cél min den ki nek cél ja, csak a
lé nyeg, ami rõl be szél tünk, az a kü lönb ség kö zöt tünk,
hogy mi va ló ban õszin tén is gon dol juk ezt. Ezt a tár sa dal -
mi aka ra tot, amely ki ta pint ha tó, nem le het okos nak és ra -
vasz nak tû nõ kor mány za ti el len lé pés sel le sö pör ni. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Nem kí ván tam ere de ti leg
be szél ni ar ról a gyak ran el hang zó vád ról, ame lyet mi nisz -
ter úr úgy fo gal ma zott meg – leg alább is a saj tó ból így ér te -
sül tem –, hogy 1994-ig mi lyen sok ter mõ föld ke rült kül föl -
di tu laj don ba, és szá mol jon el az MDF 50 ezer hek tár ról. 

1. 50 ezer hek tár a meg mû velt ter mõ föld nek – ami több
mint 6 mil lió hek tár – nem éri el az 1 szá za lé kát. Ez mond -
juk, már ma ga jel zi, hogy mi rõl van szó. 

2. Kik ezek a kül föl di ek, akik a kár pót lás sal föld tu laj -
dont sze rez tek? Mert az egy do log, hogy va ló ban volt – bár
en ge dé lye zé si el já rás sal meg ter hel ve – le he tõ ség kül föl di -
ek föld tu laj don szer zé sé re '94-ig. De ma ga Kis Zol tán ál -
lam tit kár úr nyi lat koz ta épp egy új ság ban, hogy en nek
nem volt je len tõ sé ge, mert nem volt föld pi ac. Mi re a föld -
pi ac be in dult, meg szü le tett a til tó tör vény. Azt pe dig, hogy
kár pót lás sal úgy ne ve zett kül föl di ek ke zé be ke rült ter mõ -
föld, ezt vál lal juk. Ké rem, én nem hi szem, hogy az et ni kai
ala pon tör tént tisz to ga tás ál do za tai és utó da ik ne kap hat -
tak vol na föl det. Nem va gyok Torgyán Jó zsef, Med gyasz -
szay Lász ló va gyok, de ezek té nyek. A holokauszt ál do za -
ta i nak Iz ra el ál lam ban élõ utó dai po tom hét ezer arany ko -
ro nát kap tak. Hát ez prob lé ma? Az el ül dö zött svá bok utó -
dai prob lé mák? Vagy a nem tu dom, nem aka rom fel so rol -
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ni, hány or szág ban élõ, az ÁVO-sokból pu faj ká sok ká át -
ved let tek tõl fé lõ ál lam pol gár ok, akik '56-ban el men tek, s
utó da ik vis  sza jöt tek a szü lõ föld re föl dért – ez prob lé ma?
Ezek el len kel tünk han gu la tot? Ez zel vá dol juk az elõ zõ
kor mányt, sze mély sze rint sok szor en gem is? Ké rem, ezt
vál lal juk! Azt gon do lom, tisz tes sé ges do log volt a Ma gyar -
or szág ról az el múlt hat van év dik ta tú rái ál tal bár mi lyen
mó don el ül dö zött és emig rá ci ó ba kény sze rült em be rek nek
a föld kár pót lás ba va ló be vo ná sa. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im! Én sze mély sze rint min dig
hí ve vol tam a kü lön fé le prob lé mák meg ol dá sa, az el len té -
tes ér de kek fel ol dá sa ér de ké ben tár gya ló asz tal hoz ül ni. Az
egy más mel let ti el be szé lés, az iszap bir kó zás, a za var kel tés
he lyett a kor mány be lá tá sá tól függ a köz meg egye zés le he -
tõ sé ge. Ez a meg egye zés azt je len te né, hogy a kor mány és
par la men ti több sé ge fel füg gesz ti - leg alább fel füg gesz ti, ha
nem von ja is vis  sza, ami ter mé sze te sen szá munk ra a leg -
jobb meg ol dás len ne - a je len tör vény ja vas lat tár gya lá sát a
nép sza va zá sig. És nép sza va zás ra ter mé sze te sen vé le mé -
nyem sze rint azt a kér dést kell fel ten ni, amit a négy el len -
zé ki párt és a há rom pa raszt ér dek-kép vi se let fel tett, és
ami re az alá írá so kat gyûjt jük. 

Ter mé sze te sen ezt a kér dést ak kor le het fel ten ni, ha a
szük sé ges szá mú alá írás ös  sze gyûlt. Ké rem, afe lõl ne le -
gyen sen ki nek két sé ge, hogy a szük sé ges szám el éré se
csak idõ kér dé se, és ez rö vid idõ lesz. 

Vé gül meg koc káz ta tom, hogy fel szó la lá som zá ró gon do -
la ta ta lán le ki csiny lõ vagy gú nyos mo solyt csal jon az úgy -
ne ve zett ra ci o ná li san gon dol ko dó, ér ze lem men te sen po li -
ti zá ló kép vi se lõ tár sa im ar cá ra. A kül föl di ek ma gyar ter mõ -
föld tu laj don-szer zé se el le ni til ta ko zás nak az egyes em be -
rek ben nem csak ra ci o ná lis okai van nak. Nem kell szé -
gyell nünk ér zel mi kö tõ dé sün ket a szü lõ föld höz!  

A Gyõr-Moson-Sopron me gyei csa lá di na pi lap, a Kis al -
föld au gusz tus 25-ei szá má ban ol vas tam egy ri por tot, ame -
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lyet a me gyei ön kor mány zat „Szü lõ föl dünk” pá lyá za tán ki -
emelt dí ja zás ban ré sze sült Stoller Ist ván nal ké szí tet tek. A
nyug dí jas ag rár szak em ber pá lya mû vé rõl a ri port vé gén a
kö vet ke zõ ket mond ja: „En  nyit tud tam sze rény te het sé gem
sze rint ös  sze gyûj te ni és át ad ni em lé ke zé sül. Azért, hogy so -
se fe led jük: ne en ged jen sen ki egy tal pa lat nyi föl det el her -
dál ni, ide gen kéz re jut tat ni. Szent ne künk ez a föld, hi szen
anyánk tér de nyo mát vi se li, ele ink ke ser ves mun ká juk kal,
kön  nyel, iz zad ság gal áz tat ták, sze rez ték; örök re a mi énk.”
Ezt Stoller Ist ván nyug dí jas ag rár szak em ber mond ta. 

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
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A ZSEB SZER ZÕ DÉS: 
BÛN SZÖ VET SÉG

Su ba alatt, a tör vényt ki játsz va sok százezerhektárnyi ter mõ -
föld ke rül het tény le ge sen kül föl di ek ke zé be Ma gyar or szá -
gon. Meg le het és meg is kell aka dá lyoz ni azt, hogy a zseb -
szer zõ dé sek bõl va ló di, „tör vé nye sí tett adás vé te lek” vál ja nak. 

Min den tör vény, a föld tör vény is an  nyit ér, amen  nyit
be tar ta nak be lõ le. S jaj an nak a tör vény nek – és or szág nak
–, amely szé les re tár ja a kis ka pu kat a za va ros ban ha lá szók,
ez eset ben földspekulánsok elõtt, le gye nek azok ha za i ak
vagy kül ho ni ak. A csá bí tás nagy. Az el múlt évek ben a kár -
pót lás ok ré vén igen sok em ber ju tott tu laj don hoz, köz tük
olya nok is, akik már egy-két nem ze dék óta el sza kad tak a
föld tõl; élet mód juk, fog lal ko zá suk, lak hely ük foly tán a
föld mû ve lés hez sem mi kö zük. Tény az is, hogy a ha zai
ter mõ föld árak 5-40-szer ala cso nyab bak, mint az Eu ró pai
Unió tag ál la ma i ban. Csat la ko zá sunk után a föld ára ná lunk
is rög tön nagy ság ren dek kel fog emel ked ni. 

Dr. Medgyasszay Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõt (ké -
pün kön) ar ról kér dez tem, mek ko ra le het a zseb szer zõ dé -
sek kel „le fe dett” te rü let Ma gyar or szá gon? 

– Gyõr, Sop ron, Za la, Vas, Ba ra nya és So mogy me gyé -
ben a ter mõ föld 10-20 szá za lé ká ra kö töt tek zseb szer zõ dé -
se ket. Ezek be csült ada tok. Az or szág nyu ga ti fe le az, ami
von zó a kül föl di ek sze mé ben. Ez per sze nem je len ti, hogy
má sutt nin cse nek ilyen pró bál ko zá sok. 

– És mi te he tet le nek va gyunk ez zel szem ben? 
– Szó sincs ró la! Min den or szág, az uni ós or szá gok a

leg fõ kép pen, szá mos igen szi go rú meg kö tés sel és ered mé -
nye sen vé dik ter mõ föld je i ket a spe ku la tív cé lú fel vá sár lá -
sok tól. De ala po san meg ne he zí tik a tag or szág ok még egy -
más kö zött is a ter mõ föld vá sár lást, amen  nyi ben pél dá ul is -
ko lai vég zett ség hez, hely ben la kás hoz kö tik. Az Uni ón be -
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lül nincs egy sé ges föld tör vény. Ahány or szág, an  nyi fé le -
kép pen sza bá lyoz za és – te gyük hoz zá – ne he zí ti meg a
ter mõ föld vá sár lá sát. 

– A ma gyar jog sza bály ok 1991 óta nem en ge dik meg a
kül föl di ek ter mõ föld tu laj don-szer zé sét. 

– Ná lunk a kár pó tol tak egy ré sze pél dá ul na gyon idõs
kor ban ju tott ter mõ föld höz. Ha ma ga már mû vel ni nem
tud ja, s bér be ad ja a föld jét, a cse kély bér le ti díj nál sok kal
von zóbb le het az egy sze ri na gyobb ös  szeg, amely ál szer -
zõ dés sel, zseb szer zõ dés sel ke rül az új tu laj do nos bir to ká -
ba. A kí ná lat fõ leg in nen jön, hi szen az évek ter he alatt
meg fá radt em ber már nem gon dol ko dik táv la tok ban. 

– Hol van a kis ka pu a ma gyar föld tör vény ben? 
– Olyan egy ér tel mû kis ka pu, ame lyik ter mõ föld tu laj don

le gá lis szer zé sé re nyit na le he tõ sé get kül föl di ek szá má ra -
nincs a ma gyar föld tör vény ben. Egyet len meg fon to lan dó
le het ezen a té ren: a ta nya és a hoz zá tar to zó 6000 négy -
zet mé ter nyi ter mõ föld meg vé te le. Er re jo go sult le het a kül -
föl di is. Ugyan ak kor mód nyí lik a kül te rü le ti, egy kor „zárt -
ker ti” in gat la nok meg szer zé sé re, el sõ sor ban Vas és Za la
me gyék ben. Ez szin tén le gá lis ügy let, de még is kis ka pu a
tör vény szán dé ká val szem ben. 

Akár ho gyan ma gya ráz zuk is, a zseb szer zõ dés vol ta kép -
pen bûn szö vet ség, tör vény te len és így ér vény te len szer zõ -
dés. Jog kö vet kez mé nye ként a bí ró ság úgy nyil vá nít ja az
ilyen szer zõ dé se ket sem mis sé, hogy el ren de li az ere de ti ál -
la pot vis  sza ál lí tá sát. A zseb szer zõ dõ, za va ros ban ha lá szó
egyén vagy cso port úgy ne ve zett fe dõ jo gi in téz ményt vagy
fe dõ szer zõ dést köt a föld tu laj do no sá val. Pél dá ul igen
gya ko ri, hogy kü lön fé le tár sa sá go kat ala kí ta nak, ha szon -
bér le ti szer zõ dést köt nek a tu laj do nos sal, amely ben kü lön -
fé le elõ jo go kat köt nek ki. 

Né ha ki kö ti a ha zai vagy a kül föl di fél az elõ vá sár lást,
hogy tu laj do nos sá vál has son, mi helyt a ma gyar föld tör -
vény az õ ja vá ra meg vál to zik. Vagy ha szon él ve ze ti jo got
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köt ki „tár sa sá ga” ré szé re. A ma gyar jog rend ben élet fogy -
tig lan tar tó öz ve gyi ha szon él ve ze ti jog, eset leg há zas tár si
ha szon él ve ze ti jog ér vé nye sül het. A PTK nem is te szi le -
he tõ vé azt, hogy va la mely tár su lat ha szon él ve ze ti jo got
kös sön ki, mert ez a jog a ked vez mé nye zett éle te vé gé ig
tart. Az el lent mon dás: egy tár su lat éle té nek mi kor van
vége?… Vagy „csal fa” örö kö sö dé si szer zõ dést köt nek.
Egé szen új mód szer az ilyen tör vény te len ügy le tek ben a
ké zi zá log jog be ve ze té se. Ké zi zá log jo got in gat lan ra 1997
óta le het be je gyez ni. 

– Mit je lent a gya kor lat ban az adott eset ben a jel zá log és
a ké zi zá log? 

– A jel zá log gal meg ter helt föld te rü let azt je len ti, hogy az
il le tõ te rü let ez zel for ga lom kép te len né vá lik. A tu laj do nos
to vább ra is hasz nál ja, mû ve li a föld jét, csak ép pen nem
ad hat ja el ad dig, amíg jel zá log ter he li. A ké zi zá log azt je -
len ti, hogy an nak ked vez mé nye zett je bir tok ba ve szi a ké -
zi zá log tár gyát – je len eset ben a föl det. Ba ra nyá ban és Za -
lá ban ter jedt el a ké zi zá log gya kor la ta. A zseb szer zõ dés -
sel el adott föld re az új tu laj do nos be je gyez te ti a ké zi zá log -
jo got. Ez an  nyit je lent, hogy az el adó egy egy sze rû jo gi
csûr csa va rás foly tán tel je sen le mond a föld hasz ná la tá ról.
Ezt kü lön szer zõ dés ben se kell rög zí te ni. Az új tu laj do nos
egy sze rû en bir tok ba ve szi a föl det, és er re ki köt nek 20, 30
vagy 50 évet. Mind a ké zi zá log jog, mind a ha szon él ve ze -
ti jog tár sa sá gok ra ru há zá sa a jog gal va ló dur va vis  sza élés. 

– Egy szó val a kis ka pu nem is olyan ki csi a ma gyar
földtörvényben… És mi a hely zet a föld hasz ná lat nyo mon
kö ve té sé vel? 

– Az uni ós sza bá lyo zás szin tén ne künk ked vez, mi vel
uni ós tá mo ga tá sok a föld hasz ná lat pon tos nyil ván tar tá sa
nél kül nem hív ha tók le. Az egy hek tár nál na gyobb föld te -
rü let pon tos nyo mon kö ve té sé rõl van szó. Ez azon ban
még nem elég a zseb szer zõ dé sek ki vé dé sé hez. Olyan tör -
vény mó do sí tást kell hoz nunk, amely egy ér tel mû vé te szi,
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hogy itt, Ma gyar or szá gon egy-egy köz igaz ga tá si egy sé gen
be lül a föld mû ve lés sel élet vi tel sze rû en fog lal ko zók ve hes -
se nek, il let ve hasz nál has sa nak ter mõ föl det. A ménfõcsana-
ki la kos ne vá sá rol has son Má té szal kán föl det. To váb bá,
hogy ter mõ föld tu laj don jo gát csak a tör vé nyes úton le te le -
pe dett és élet vi tel sze rû en föld mû ve lés sel fog lal ko zó sze -
mé lyek sze rez hes sék meg. Ez a ma gyar jog rend ben egé -
szen új sze rû kor lá to zás. Nem csu pán a tu laj don szer zés sel,
ha nem a föld hasz ná lat tal kap cso lat ban is ugyan ilyen meg -
szo rí tá so kat szük sé ges élet be lép tet ni. 

– En nek me lyek lesz nek a vár ha tó kö vet kez mé nyei? 
– Egy részt a tu laj don szer zést ele ve ter mé sze tes bel föl di

sze mély hez köt jük, ugyan ak kor a ha szon bér le tet is szû kít -
jük. Jól le het a pénz tõ ke lá za san ke re si he lyét az in gat lan -
pi a con, az el sõd le ges cél a fa lu el tar tó ké pes sé gé nek nö -
ve lé se, a bir tok kon cent rá ció nö ve lé se. Lát szó lag te hát a tõ -
ke be fek te tõ el len szól a kor lá to zás, va ló já ban az olyan tõ -
ke be fek te tés el len, amely a he lyi e ket, hely ben la kó kat szo -
rít ja ki. Tõ ke be fek te tés re két ség kí vül szük ség van a me zõ -
gaz da ság ban, azon ban nem kö zöm bös, mi lyen a for má ja
és mi lyen a for rá sa. 

– A ter mõ föld tu laj don-szer zés sel kap cso la tos ha lasz tá si
(derogációs) ké rel münk ri a dal mat vál tott ki már ed dig is
uni ós kö rök ben. Te kin tet nél kül ar ra, hogy pél dá ul a len -
gye lek nem 10, ha nem 18 évig sze ret nék kor lá toz ni csat la -
ko zá suk után a kül föl di ek ter mõ föld tu laj don-szer zé sét.
Még is úgy fest, zsa rol ha tók va gyunk az Unió ré szé rõl földü-
gyben… Igen gyak ran el hang zó érv az is, hogy Nyu ga ton
nem a föld tu laj don lá sá ra, ha nem ar ra he lye zik a hang -
súlyt, hogy ki és ho gyan mû ve li meg a föl det. A bér lõ és a
föld tör vény kap cso la tá ról mi a vé le mé nye kép vi se lõ úr nak? 

– Ná lunk 10 év a bér le ti idõ. Azért nem több, mert a
ma gyar ag rár rend szer még ma is nagy át ala ku lá son megy
ke resz tül. Egy 15 vagy 20 év re meg kö tött bér let rend kí vül
meg ne he zí te né a szer ke zet át ala ku lá sát. Ugyan ak kor élõ
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prob lé ma ez, ame lyet a Nem ze ti Föld ala pon ke resz tül le -
het ne ke zel ni, eset leg a Nem ze ti Föld alap hoz zá já ru lá sá val
le het ne hos  szabb szer zõ dést köt ni. El kép zel he tõ a vál lal -
ko zói ha szon bér let fo gal má nak be ve ze té se is. Akár olyan
ala pon is – véd ve a bér lõt – hogy a bér le ti szer zõ dést csak
ak kor le hes sen fel bon ta ni, ha a föld tu laj do nos sa ját ma ga
vagy a le szár ma zott ja akar gaz dál kod ni. A szar vas mar ha-
te le pek tö meg ta kar mány-igé nye pél dá ul igen nagy, és fen-
n tar tá suk csak tar tós ter mõ föld-hát tér rel kép zel he tõ el. 

– Mi lyen irány ban ha lad Ön sze rint ma Ma gyar or szá -
gon a bir tok kon cent rá ció? 

– A bir tok ap ró zó dás sal együtt - mint el len té tel - ta pasz -
tal ha tó a tu laj don kon cent rá ci ó ja. A föld te rü let 50 szá za lé -
kát nagy üze mek mû ve lik meg, de nem rit kák az 50–100–
300 hek tá ros ma gán gaz da sá gok. Éle sen kezd el kü lö nül ni
az áru ter me lõ gaz da ság a kedv te lé si, ún. hob bi-, il let ve a
ki se gí tõ kény szer gaz da ság tól. A tör vény azt akar ja elõ se gí -
te ni, hogy a hely ben gaz dál ko dó csa lád nö vel hes se a bir -
to kát, akár ha szon bér let, akár föld szer zés út ján. 

– Mi lyen nek lát ja a föld nyil ván tar tás ál la po tát kép vi se lõ úr? 
– Óri á si mun ka há rul a föld hi va tal ok ra. Az egyes me -

gyék ben na gyon el té rõ a hely zet. Gon do lom, két-há rom
év alatt si ke rül be hoz nunk a le ma ra dást. A vég sõ ha tár idõ
az uni ós csat la ko zás. Meg koc káz ta tom, hogy a föld nyil -
ván tar tá sá nak a leg jobb he lye a jegy zõk nél len ne. 

– Túl él jük az Unió ros  szal lá sát föld ügy ben? 
– Ép pen az uni ós or szá gok szol gál tat ják a jó pél dát ne -

künk ar ra, ho gyan le het jó és szi go rú an be tar tott tör vé -
nyek kel meg óv ni ha zánk föld jét. 

– Kö szö nöm a tá jé koz ta tást! 
(Az Eu ró pai Unió Ag rár gaz da sá ga, 1999. IV. évf. 10. szám;

az in ter jút ké szí tet te Ta más Eni kõ)
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ME GYEI SZO CI Á LIS ÖSZ TÖN DÍJ
ALAP LÉT RE HO ZÁ SÁ RÓL

1999. no vem ber 29.
Na pi rend elõt ti fel szó la lás

El nök Úr! Tisz telt Ház! Az ed di gi ek tõl el té rõ en egy kis sé
bé ké sebb ügyet sze ret nék a Ház elé ter jesz te ni, és fel hív -
ni er re a fi gyel mét. 

Azt hi szem, az zal nem mon dok sem mi újat, ha azt ál -
lí tom, hogy ma Ma gyar or szá gon na gyon sok olyan csa lád
él, ame lyik gyer me ke it nagy ne héz ség és nagy ál do zat
árán tud ja fel sõ fo kú in téz mény ben ta nít tat ni. Ta lán ak kor
sem já rok mes  sze az igaz ság tól, ha azt mon dom, hogy
van olyan te het sé ges fi a tal, aki érett sé gi után meg sem
pró bál ja a to vább ta nu lást, anya gi okok mi att. A tan díj el -
tör lé se fon tos és lé nye ges lé pés volt, de azt mind an  nyi an
tud tuk, hogy bár lé nye ge sen kön  nyít a ter he ken, az el -
mon dott sú lyos prob lé mát tel jes mér ték ben nem tud ja or -
vo sol ni.

Ezen té nyek is me re té ben mint a Gyõr-Moson-Sopron
Me gyei Köz gyû lés egyik al el nö ke ez év nya rán egy fel mé -
rést ké szí tet tem a me gyé ben. Azt a kér dést tet tem fel a te -
le pü lé si pol gár mes te rek nek, il let ve raj tuk ke resz tül az ön -
kor mány zat ok nak, hogy részt ven né nek-e egy olyan ösz -
tön díj rend szer ki ala kí tá sá ban, amely a rá szo rult, anya gi lag
va ló ban hát rá nyos hely zet ben lé võ fi a ta lok nak ad na rend -
sze res se gít sé get fel sõ fo kú ta nul má nya ik ide je alatt.

Meg le pe té sem re és örö möm re több pol gár mes ter ér te -
sí tett, hogy az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ha son ló cé lú fel mé -
rést kez de mé nye zett, a két le ve let, a mi nisz té ri u mét és a
mi én ket né hány nap el té rés sel kap ták meg. Fel vet tem a
kap cso la tot Pokorni Zol tán mi nisz ter úr ral, és egy új faj ta
tá mo ga tá si for ma ki ala kí tá sa ér de ké ben a to váb bi ak ban
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egy azo nos, kö zös gon dol ko dás alap ján vé gez tük az elõ -
ké szí tõ mun ká la to kat Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben.

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Öröm mel tá jé koz tat ha tom
önö ket és az or szág nyil vá nos sá gát ar ról, hogy a Gyõr-
Moson-Sopron Me gyei Köz gyû lés leg utób bi ülé sén ha tá ro -
zat ba fog lal ta, hogy részt vesz egy há rom szin tû ösz tön díj -
rend szer ki ala kí tá sá ban. A rend szer lé nye ge, hogy a te le pü -
lé si ön kor mány zat, a me gyei ön kor mány zat és az Ok ta tá si
Mi nisz té ri um meg ha tá ro zott arány ban és mér ték ben ösz -
tön dí jat fo lyó sít a sze gény ség kü szö bé re sod ró dott csa lá -
dok fel sõ fo kú in téz mé nyek ben ta nu ló gyer me kei ré szé re. 

A rend szer ben a tíz ezer la kos alat ti te le pü lé sek ve het nek
részt, ugyan is az anya gi le he tõ sé ge ink ezt te szik le he tõ vé, és
fel mé ré se ink sze rint itt van a leg na gyobb szük ség a se gít ség -
re. A rá szo rult sá got meg ha tá ro zott szem pont ok sze rint a he -
lyi te le pü lé si ön kor mány zat bí rál ja el. Vé le mé nyünk sze rint
ugyan is a he lyi ilyen irá nyú dön tés lát szik a leg meg bíz ha -
tóbb nak és a leg igaz sá go sabb nak, hi szen a te le pü lé sen be -
lül is mer he tõ és tud ha tó leg in kább a szo ci á lis rá szo rult ság.

Tisz telt Ház! Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal va ló együtt -
mû kö dés ered mé nye ként re mél he tem, hogy ezen új ösz -
tön díj rend szer Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben kí sér le ti
prog ram ként jö võ év feb ru ár já ban el in dul hat, és me gyénk -
ben mint egy 160–170 fi a tal nak nyújt rend sze res se gít sé get. 

Sze ret ném még el mon da ni önök nek, hogy bár mint a
Ma gyar De mok ra ta Fó rum ál tal de le gált köz gyû lé si al el nök
vol tam a kez de mé nye zõ és elõ ter jesz tõ, a Gyõr-Moson-
Sopron Me gyei Köz gyû lés egy han gú lag hoz ta meg ha tá ro -
za tát. Ezt azért tar tot tam fon tos nak el mon da ni, mert a köz -
vé le mény ben töb bé-ke vés bé – de in kább töb bé – az a kép
él, hogy a po li ti ku sok az zal fog lal koz nak csu pán, hogy
egy más tor kát ha rap dál ják. 

Ez a pél da, úgy gon do lom, bi zo nyít ja, hogy van nak olyan
ügyek és dol gok, ami kor a dön tés ho za tal nál nem szá mít a
párt ál lás. Ezért en ged jék meg, hogy a Ma gyar De mok ra ta Fó -
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rum és a ma gam ne vé ben ezen hely rõl, az Or szág gyû lés bõl
is ki fe jez zem kö szö ne te met és el is me ré se met a Gyõr-Moson-
Sopron Me gyei Köz gyû lés va la men  nyi tag já nak.

Meg elé ge dé sünk re szol gál hat az is, hogy az Ok ta tá si
Mi nisz té ri um ezen új ösz tön díj rend szert kis sé el té rõ, két -
szin tû for má ban, or szá go san kí ván ja a jö võ is ko lai tan év -
ben meg va ló sí ta ni. Tu dom, hogy az or szág szá mos gond -
já ra nincs glo bá lis, gyors és egy sze rû meg ol dás, de lé nye -
ges, hogy az üres be széd he lyett min den re á lis esz köz zel
tö re ked jünk prob lé má ink meg ol dá sá ra.

Gyõr-Moson-Sopron me gyé ben nem csak a kis te le pü lé -
sek is ko lá i nak fenn ma ra dá sát és mû köd te té sét tart juk fon -
tos nak, ha nem azt is, hogy egy te het ség se kal lód jon el, fõ -
leg ne anya gi okok mi att. Ezért, ha nem is gon dol juk, hogy
dön té sünk kel meg vál tot tuk a vi lá got, úgy érez zük, hogy a
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Ön kor mány zat a le he tõ sé ge i -
hez mér ten cse lek szik és tesz egy fon tos ügy ér de ké ben.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak.
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EM LÉ KE ZÉS VAR GA BÉL ÁRA
Sze re tet tel kö szön tök min den kit, aki most ös  sze gyûlt itt
Var ga Bél ára em lé kez ni.

Én olyan sze ren csés nek mond ha tom ma gam, hogy sze -
mé lye sen lát hat tam és hall hat tam õt még 1990-ben. Ek kor
nyi tot ta meg Var ga Bé la a sza ba don vá lasz tott Or szág gyû -
lés ala ku ló ülé sét. Õ utol já ra 1947-ben állt a Nem zet gyû lés
el nö ke ként az Or szág ház ban, az utol só de mok ra ti kus par -
la ment el nö ke ként. Utá na jött a kom mu nis ta dik ta tú ra, és
me ne kül nie kel lett. A Gond vi se lés nek kö szön he tõ en õ
még éle té ben ta pasz tal hat ta meg, hogy a sze re tet és ki tar -
tás di a dal mas ko dik a go nosz ság és a gyû lö let fe lett erõ -
szak nél kül. Az egy ko ri ül dö zött nem meg tör ve, ha nem
mél tó ság gal, meg ren dül ve és há lát ad va állt ott.

Ez az él mény meg ha tá ro zó volt az éle tem ben. Én is
meg ren dül ve néz tem, ahogy fel ment az emel vény re. Rit -
kán adó dik ilyen pil la nat az em ber éle té ben: szin te lát ha -
tó volt, ahogy a ma gyar tör té ne lem fél év szá za dá nak min -
den szen ve dé se, örö me és tör té né se ott vib rál a le ve gõ -
ben. Egyéb ként is meg il le tõd ve ül tem a tör té nel mi fa lak
kö zött, mint or szág gyû lé si kép vi se lõ, de Var ga Bé lát hall -
gat va és lát va érez tem, ahogy ne he ze dik rám a fe le lõs ség
a ha zám iránt. Az ér zés má ig él ben nem, de a sza vak ra
nem em lé kez tem. Ak kor mon dott be szé dét most új ra el ol -
vas va is érez he tõ min den szó nak a sú lya. Egy sze rû sza vak -
kal és vi lá go san fog lal ta ös  sze a ma gyar ság hely ze tét és a
jö võ fel ada ta it:

„...a ma gyar nem zet is be bi zo nyí tot ta, hogy azok, akik
ar ról be szél tek, mi sze rint a hu sza dik szá zad ban, a vi lág ha -
tal mak ko rá ban a kis nem ze tek el vesz tet ték lét jo go sult sá -
gu kat, vég ze te sen hi báz tak, mert a kis, de ös  sze tar tó né -
pek ko rát él jük. Más rész rõl mé lyen kell be ideg zõd nie a
ma gyar tu dat ba an nak, hogy hibáinkért most egye dül va -
gyunk és le szünk fe le lõ sek. Az em be ri sza bad ság nem kö -
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rül mény, ha nem fel adat. A bi lin csek le hul lá sá val együtt jár
a ma gunk ra, ma gunk ál tal sza bott em be ri kö te les ség. Ne -
he zebb oly kor sza bad nak, mint rab nak len ni...”

„...Kevesen va gyunk. Nem a vé ré ben, ha nem a lel ké ben
és szel le mé ben ér té kes a ma gyar. Ép pen most, ami kor a
nagy és ta lán a leg ne he zebb fel adat a ma gyar szel lem, a
ma gyar nyelv, a ma gyar ci vi li zá ció, a ma gyar kul tú ra meg -
men té se, vé del me, tá mo ga tá sa és ápo lá sa, a ma gyar ál lam
ha tá ra in kí vül élõ, oly sok szor meg gyö tört mil li ó nyi ma -
gyar éle te és jö võ je so rán. Ideg zõd jön be min den ma gyar
fe jé be és szí vé be, hogy mi Eu ró pá hoz tar to zunk, mert a mi
nyu ga tunk nem csak föld raj zi hely ze tünk, ha nem ha gyo -
má nya ink és gon do la ti vi lá gunk mi att Eu ró pa...” 

Var ga Bé la az el sõk kö zött vit te hí rét a ná cik ha lál tá bo -
ra i nak, men tet te a len gyel és a fran cia me ne kül te ket a II.
vi lág há bo rú ban, és hí rét vit te a Vö rös Had se reg ke gyet len -
sé ge i nek, me ne kült ként Ame ri ká ban is ha zá já ért dol go -
zott, szer vez te az emig rá ci ót. Mun ká ját el is mer te a len gyel
ál lam, az Egye sült Ál la mok, Fran cia or szág be csü let ren det
ado má nyo zott ne ki. Az õ sze mé lye kö ti ös  sze szá munk ra
a ma gyar tör té ne lem év ti ze de it. Azért fog lal tam ezt így
össze, hogy érez zük: ez a ki vá ló em ber itt szü le tett kö zöt -
tünk, Börcsön, in nen in dult, és min dig büsz ke volt szár ma -
zá sá ra. Le gyen pél da min den ki szá má ra az õ éle te.

Gon do la ta i mat az zal zá rom, ami vel Var ga Bé la út já ra in -
dí tot ta az új Ma gyar Köz tár sa sá got:

„...Nemzedékek men nek, nem ze dé kek jön nek, ami ma -
ra dan dó, az, amit az igaz ság sze re tõ ma gyar szel lem és a
be csü le tes ma gyar em ber sze re tet meg tett, meg vé dett és
megõrzött....”

(El hang zott a Var ga Bé la Em lék na pon Börcsön, 2003. feb ru ár 23.)
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ME ZÕ GAZ DA SÁ GUNK 
A KOP PEN HÁ GAI CSA TA VESZ TÉS

UTÁN

2003. áp ri lis 15.
Fel szó la lá sok az or szág gyû lé si vi ta na pon

El nök Úr! Tisz telt Ház! Ked ves Te le ví zió né zõk és Rá dió -
hall  ga tók! Min de nek elõtt sze ret ném meg kö szön ni a
Fidesz–Magyar Pol gá ri Párt nak, il let ve kép vi se lõ i nek, akik
alá ír ták a kez de mé nye zést, és se gí tet tek ab ban, hogy a
Ma gyar De mok ra ta Fó rum kez de mé nye zé se vi ta nap ként
va ló sul jon meg, hi szen tud juk, a Ház sza bály sze rint csak
meg fe le lõ szá mú alá írás sal tud tuk ezt kez de mé nyez ni. Kö -
szö nöm szé pen. 

Azon, hogy ezt a vi ta na pot kez de mé nyez tük, aki is me -
ri a Ma gyar De mok ra ta Fó rum ter mé szet raj zát, az nem cso -
dál ko zik. Sze rin tünk a me zõ gaz da ság min dig is, de kü lö -
nö sen most, az uni ós csat la ko zás ide jén ki csit sors kér dés.
Sú lyos ez a szó, hogy sors kér dés, de ha be le gon do lunk
ab ba, hogy a me zõ gaz da ság mi lyen je len tõ sé gû a nem zet -
gaz da ság ban, a vi dék la kos ság meg tar tó ké pes sé gé ben, ak -
kor va ló ban sors kér dés nek kell te kin te nünk azt, hogy mi -
lyen lesz az eb bõl élõk sor sa az Uni ón be lül. 

Fi gye lem fel kel tés nek szán tuk a kez de mé nye zést, és kö -
zös gon dol ko dás ra hív tuk a pár to kat, a köz vé le ményt. Na -
gyon örü lök an nak, hogy Glattfelder Bé la, a Fi desz ve zér -
szó no ka és a sza bad de mok ra ták ve zér szó no kai, Kis Zol -
tán és Szent-Iványi Ist ván is túl nyo mó több ség ben nem a
múlt tal fog lal koz tak, ha nem meg ér tet ték a konst ruk tív hí -
vó szót. Ami re Szent-Iványi kép vi se lõ úr vis  sza te kin tett, az
jo gos volt és ta nul sá gos. Na gyon re mé lem, hogy a kor -
mány és a Szo ci a lis ta Párt nem csak sza vak ban tö rek szik
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kon szen zus ra, ha nem in do ko lat lan vis  sza mu to ga tá sok he -
lyett a kö zös gon dol ko dást fog ják elõ se gí te ni; ez a kö zös
cé lunk, ez volt a cé lunk. 

Az, hogy az idõ zí tés pont a re fe ren dum után ra ke rült,
nem volt vé let len. En nek meg van nak a Ház sza bály sze rin -
ti le he tõ sé gei, és úgy gon dol tuk, ép pen a re fe ren dum után
in do kolt a me zõ gaz da ság ról a par la ment ben el sõ ként be -
szél ni. Nagy ügye ink van nak, és nem csak a me zõ gaz da ság
je lent gon dot a csat la ko zás so rán, na gyon sok egyéb meg -
ol dan dó prob lé ma is van és lesz is, de na gyon jó – és örü -
lök, hogy ezt min den ki meg erõ sí tet te –, hogy az el sõ ilyen
jel le gû vi ta nap, ami, re mé lem, hig gadt lesz, a me zõ gaz da -
ság ról szól. Azt is hoz zá kell ten nem, a Ma gyar De mok ra -
ta Fó rum egyet len po li ti ku sa sem mond ta so ha, hogy mi a
zse bünk ben hord juk a böl csek kö vét, de ha prob lé mát lá -
tunk, azt fel kell vet ni. 

Most már kis sé a hu mor ka te gó ri á já ba tar to zik az a po -
lé mia, hogy most csa ta vesz tés vagy mi – hogy a cím mi ért
ilyen. Örü lök, hogy ezt a cí met ad tuk, mert min den ki fel -
fi gyelt rá. Ki csit blikk fan gos a cím, de el gon dol koz tat ta a
po li ti ku so kat és a köz sze rep lõ ket is. Nem hi szem, hogy
úgy kel le ne meg kö ze lí te ni, hogy ha csa ta vesz tés, ak kor
há bo rú – ké rem, küz de lem! A sza va kon le het lo va gol ni, le -
het azo kon vál toz tat ni, de na gyon szo mo rú len nék, ha a
csat la ko zás után a ma gyar kép vi se let Brüs  szel ben nem
küz de ne az ér de ke in kért. 

Ezt le het küz de lem nek, harc nak mon da ni, de hogy a
csa ta vesz tés szót tet tük be le, ez nem a ku dar cot igye ke zett
je lez ni, ha nem azt, hogy a gyõ ze lem elõt tünk áll, és az zal
a kö zös gon dol ko dás sal, ami kezd ki bon ta koz ni, ha van
ész, erõ és aka rat, ak kor va ló ban gyõz te se le het az ag rár -
ága zat több sé ge a csat la ko zás nak.

Tisz telt Ház! Már Sa la mon ki rály is tud ta, a Bib li á ból
idé zek: az or szág hasz na min de nek fe lett a me zõ gaz da sá -
got ked ve lõ ki rály. A mi ha tal mi be ren dez ke dé sünk re al -
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kal maz va ezt a bölcs mon da tot, így mond hat nánk: az or -
szág hasz na min de nek fe lett a me zõ gaz da sá got ked ve lõ
mi nisz ter el nök, aki nek a ha tal ma, dön té si le he tõ sé ge, tud -
juk, elég nagy. 

Itt eszem be ju tott, hogy egy hét tel ez elõtt, szü le tés nap -
ja al kal má val na gyon so kan tisz te let tel em lé kez tek meg
An tall Jó zsef rõl, olya nok is, akik egy idõ ben, an nak ide jén
más ként vé le ked tek. Azt nem tud ha tom, hogy ha An tall Jó -
zsef ve ze ti a kop pen há gai de le gá ci ót, mi az ered mény, ez
fik ció le het ne csak. De azt tu dom, hogy sze mé lyé ben
olyan mi nisz ter el nö köt tisz tel het tünk, aki nem csak ked vel -
te a vi dé ket, ha nem ten ni pró bált, akart, és tet tek kel is bi -
zo nyí tot ta, hogy a me zõ gaz da ság, a vi dék, a vi dé ki em be -
rek éle te a szá má ra na gyon fon tos. Ami kor a gaz da sá gi
össze om lás be kö vet ke zett – hi szen azt min dig el szok tuk
fe lej te ni, min dig em lé kez te tem ön ma ga mat is és min den -
kit, aki eb ben az or szág ban él, hogy a rend szer vál to zás
azért tör tént, mert egy gaz da sá gi vi lág rend szer ös  sze om -
lott, te hát gaz da sá gi csõd be ke rül tünk –, a rom el ta ka rí tás
el sõ egy-két éve után, ami kor '93-ban ki csit le ve gõt kap -
tunk, em lé kez ze nek, ked ves kép vi se lõ tár sa im, az érin tet -
tek leg alább is em lé kez nek még ma is, ha já rom a vi dé ket:
jég kár, aszály, hús em bar gó, al ma, és so rol hat nám a vál ság -
tü ne te ket, il let ve ese mé nye ket, ame lye ket An tall Jó zsef mi -
nisz ter el nök úr min dig po zi tí van ke zelt, és ha oda men tem
hoz zá, min dig kü lön tá mo ga tást adott. Az õ tá mo ga tá sa in -
dí tot ta el tu laj don kép pen azt a '94-ben meg va ló sult két ak -
ci ón kat, a fa lu gaz dász-há ló za tot és a tõ ke jut ta tást, te hát a
szel le mi és az anya gi se gít sé get a gaz dál ko dók nak.

Ne ha ra gud ja nak, hogy ki tér tem er re, de na gyon fon tos -
nak tar tom, hogy ve gyünk pél dát azok ról az em be rek rõl,
aki ket most már mind an  nyi an tisz te lünk, hogy ho gyan kell
a me zõ gaz da ság hoz vi szo nyul nia Ma gyar or szág min den -
ko ri mi nisz ter el nök ének. Hi szen a ke zé ben na gyon ko -
moly dön té si le he tõ ség van, ami kor a kor má nyon be lül
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pél dá ul a föld mû ve lés ügyi tár ca ve ze tõ je ép pen har cot vív,
nem há bo rút, küz del met vív az ag rár gaz da ság ér de ke i ért.
Na gyon jól tud juk, ezt Kis Zol tán ál lam tit kár úr is tud ja,
hogy egy kor má nyon be lül is meg kell vív ni a csa tá in kat,
ami kor egy szfé rá ért, egy ága za tért küz dünk.

Tisz telt Ház! Mind azo nál tal el kell is mer nünk, hogy
min den erõ fe szí té sünk el le né re – most '90-94-re uta lok –,
a me zõ gaz da sá gi ter me lés gya kor la ta rend kí vül ne he zen
ta lál ta meg a he lyét a rend szer vál to zás kor új ra for má ló dó
gaz da sá gi-tár sa dal mi kö zeg ben. Az el sõ cik lus ban meg -
szer zett föl dek mel lé az új gaz dák, ré gi-új gaz dák szá má ra
fel sze re lést, tõ két és szak mai se gít sé get, ahogy em lí tet tem,
csak '94 ele jén tud tunk nyúj ta ni az zal a bi zo nyos gép tá mo -
ga tás sal és a fa lu gaz dász-há ló za tok meg szer ve zé sé vel.

A má so dik cik lus – en ged je nek meg egy el len zé ki tõl
ennyi kis vit ri olt –, egy bá gyadt nagy üzem-kon szo li dá ci ós
gya kor lat mel lett, ki tû zött fej lõ dé si irány nél kül, iga zi hosz  -
szú tá vú struk tú rát nem ered mé nye zett. Em lék szem, ami -
kor '94-ben azt kel lett mon da nom, hogy a kor mány prog -
ram já val 90 szá za lék ban egyet ér tek. És em lék szem, ami kor
'96-ban azt kel lett kér dez nem Orosz Sán dor tól – most
nincs itt –, hogy hol a prog ram meg va ló sí tá sa. '94-ben, ha
a kor mány prog ram ját el ol vas suk új ra, az egy el fo gad ha tó
prog ram volt. Csak nem va ló sult meg be lõ le jó for mán
sem mi, bak fitty. 

No, utá na jött a pol gá ri kor mány, és el kell is mer nünk,
hogy az el sõ há rom esz ten de je az il lú zió vesz té sen kí vül bi -
zony nem so kat ho zott a gaz dák nak. A va ló di struk tú ra vál -
tás, egy úgy ne ve zett eurokonform, sok funk ci ós me zõ gaz -
da ság ki ala ku lá sá nak és fõ leg fel tõ ké sí té sé nek az esé lye a
cik lus utol só évé ben lát szott a csa lá di gaz da sá gok vo nat -
ko zá sá ban, amely nek a tö rek vé se saj nos az új kor mány nál
nem ta lált tá mo ga tás ra, és bi zony azok a po zi tív meg kü -
lön böz te té sek – és most nem aka rok el kez de ni vi tat koz ni,
hogy az esély egyen lõ ség mit je lent az ag rár szek tor ban a
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ki csik és na gyok kö zött, és mi ért kell a ki csi ket, a kez dõ -
ket po zi tí van tá mo gat ni – meg szûn tek saj nos.

Ös  sze gez ve azt mond hat juk, hogy en nek a ha zai me zõ -
gaz da ság tör té ne té ben pél da nél kül ál ló, rend kí vül hos  szú
és ne ga tív elõ je lû fo lya mat nak, ame lyet én már '85-tõl kez -
dek ere dez tet ni, az az ered mé nye, hogy a me zõ gaz da ság
mint ter me lõ ága zat a rend szer vál tás egy ér tel mû vesz te se.
És na gyon kell tö re ked nünk ar ra, hogy az uni ós csat la ko -
zás nak is ne a vesz te se le gyen.

Mi lyen hely ze tet ala kí tott ki az el múlt 12 év? Ez nem ön -
kri ti ka, ez egy tény meg ál la pí tás, ben ne van a 12 év min -
den ke ser ve, gond ja. Ren de zet len, vagy leg alább is még
min dig át ala ku lás elõtt áll az ága zat ter me lõ struk tú rá ja,
be le ért ve a föld tu laj don, föld bir tok-po li ti ka, ha szon bér let
prob lé ma kö rét, ame lyek bõl jó né hány a ma gyar ag rár jö võt
alap ja i ban fe nye ge tõ hely ze tet ered mé nyez het. 

Hi he tet len mér té kû az is me ret kü lönb ség az ága zat
azo nos szin tû sze rep lõi kö zött. És kü lö nö sen, ezt mind -
an  nyi an tud juk, der mesz tõ szin te a csat la ko zás ra va ló
fel ké szü lés ide jén az ez zel kap cso la tos is me ret anyag
nagy hi á nya. Meg vál to zott és na gyon sú lyos prob lé ma a
ma gyar fel dol go zó- és élel mi szer ipar szer ke ze ti struk tú -
rá ja és tu laj do no si szer ke ze te is, eb bõl ki fo lyó lag a ter -
me lõk hát rá nyá ra meg vál to zott ér de kelt sé gi és kap cso la -
ti rend sze re.

A for gal ma zói igény né hány év alatt dik tá tum má vál to -
zott, a nö vek võ mér ték ben kül föl di ér de kelt sé gû áru ház -
lán cok sa ját ha zá juk ban szin te is me ret len ke mény ség gel
lép nek fel ter me lõ ink kel és a ho ni ér de kelt sé gû fel dol go -
zók kal szem ben. A ma gyar me zõ gaz da sá gi ter me lõ ki szol -
gál ta tott hely ze té ben egy elõ re leg több ször nem ad he lyes
vá laszt a nagy szá mú ki hí vás ra. A be szer zés ben, ér té ke sí -
tés ben, mû sza ki-tech ni kai el lá tás ban, a me zõ gaz da sá gi bü -
rok rá ci á ban és a vár ha tó an to vább nö vek võ ad mi niszt rá ci -
ó já ban a gaz dák nagy több sé ge ma gá ra utalt.
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Az együtt mû kö dés hi á nya azon ban má ra újabb csa pást
is je lent het, a pi ac vesz tést. És ami na gyon fon tos, és er rõl
már szó volt, az EU-kompatibilis in téz mény rend szer ki ala -
kí tá sa még csak a kez de tek nél tart. So rol hat nók még az el -
múlt évek bõl ere dez tet he tõ prob lé má kat, de még egyet
hadd emel jek ki: a fi a tal pá lya kez dõ gaz dál ko dók nem to -
la kod nak a föld tú rá sá ra és a me zõ gaz da sá gi mû ve lés foly -
ta tá sá ra. El gon dol kod ta tó, hogy a vi dé ki élet for ma, a gaz -
dál ko dás élet for má ja nem von zó a fi a ta lok szá má ra. S ez
az is mert okok mi att nem is olyan cso dá la tos.

Te hát az ága za tot ura ló tõ ke hi ány, az is me ret anyag hi á -
nya, a fel dol go zó- és élel mi szer-ipa ri, ke res ke dõi struk tú ra
ál la po ta, a ter me lõi szö vet ke zé sek re irá nyu ló fel ké szü let -
len ség ko moly gon do kat je lent het a csat la ko zás elõ szo bá -
já ban. Ugyan ak kor a ma gyar ag rár gaz da ság nak szá mot te -
võ elõ nyei és erõs sé gei is van nak. Az idõ spó ro lá sa ér de -
ké ben eb bõl csak egyet-ket tõt ra gad nék ki. 

Az or szág ag rár gaz da sá ga a ha gyo má nyok ból és öko ló -
gi ai adott sá gok ból adó dó an sok ol da lú, te hát ru gal mas, vál -
to zé kony, alkalmazkodóképes. Az ága zat ban több sé gé ben
ver seny ké pes nö vény- és ál lat faj ták áll nak ren del ke zés re,
szé les vá lasz té ka van a ter me lé si el já rá sok nak, és ami na -
gyon fon tos, a me zõ gaz da sá gi kör nye zet ter he lés a fej lett
nyu gat-eu ró pai or szá gok hoz ké pest ala csony, emi att a fej -
lesz tés nek sok irá nyú és tág te re nyíl hat a fenn tart ha tó fej -
lõ dés ga ran ci á já val; s min dig meg szok tam em lí te ni a ma -
gyar ag rár ér tel mi ség, a szak em be rek ki vá ló, eu ró pai szin -
tû ké pes sé gét. 

Mind azo nál tal az el múlt he tek ben úgy érez tem, hogy az
Eu ró pai Unió olyan cso da szer hez kezd ha son lí ta ni, tet ten
ér he tõ szá mos pro pa gan da anyag ban, amely nek az em le -
ge té se is elég ah hoz, hogy ba ja ink meg szûn je nek, a be teg
meg gyógy ul jon. A gond az, hogy ezt az op ti miz must nem
kí sér te ed dig meg fe le lõ, ala pos elõ ké szü let, füg get le nül at -
tól, hogy ez most az el múlt négy év re vagy az el múlt egy
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év re vo nat ko zik. Az el múlt egy év ben sem tör tén tek meg
azok, mint ami el vár ha tó lett vol na.

A re fe ren du mot meg elõ zõ kam pány sok szor így ál lí tot -
ta be az Uni ót, és akik pró bál tunk más han got meg üt ni,
azok ki csit el uta sí tás ra ta lál tak. Pe dig szem be kell néz ni
az zal, hogy a csat la ko zás nak is lesz nek vesz te sei. Ezt sen -
ki nem vi tat ja. És sze rin tem a dön tés ho zók nak el sõ sor ban
õve lük kell fog lal koz ni, nem a nyer te sek kel. Ez zel mi nem
vi tat juk azt, hogy a me zõ gaz da ság egé sze nyer te se le het –
a le het szón van a hang súly –, ha eh hez ész, erõ, aka rat és
a fõníciaiak ál tal ki ta lált fi ze tõ esz köz ren del ke zés re áll.

Ami kor a le ma ra dás és a gon dok ve szé lyé re a par la -
ment ben fel hív tam a fi gyel met az el múlt he tek ben – mert a
Ma gyar De mok ra ta Fó rum szá má ra nem volt két sé ges a re -
fe ren dum igen je, mi az zal fog lal ko zunk he tek óta, hogy
ho gyan csat la koz zunk, mi lyen prob lé má kat lá tunk –, na -
gyon saj ná lom, hogy a mi nisz ter úr egy szer szin te Ja nus-ar -
cú ság gal vá dolt, nem így fe jez te ki ma gát, de ez volt a lé -
nye ge; más  szor az ál lam tit kár úr, cso dál koz tam, hogy ho -
gyan sö pör te le az én hig gadt fel ve té se i met. Re mé lem,
hogy most, a si ke res re fe ren dum után a kor mány is hig gad -
tan és nyu god tab ban hall gat ja meg ész re vé te le in ket, és
nem utol só sor ban õszin tén néz szem be az ál ta lunk fel ve tett
prob lé mák kal. Mi a meg ol dás ra is pró bá lunk ja vas la tot ten -
ni, re mé lem, hogy ezek a ja vas la tok nem ta lál nak sü ket fü -
lek re most már, min den eset re a szak em be re ink se gít sé gét,
az MDF együtt mû kö dé sét fel ajánl juk. Csak, tisz telt mi nisz -
ter úr, ami kor kon szen zus ról tet szik be szél ni, és a múl tat
tet szik em le get ni, ak kor az a ké ré sem, hogy a múl tat is kor -
rek ten ele mez zük. Van most már an  nyi vis  sza te kin té sünk a
12 év re, hogy meg kell vizs gál nunk: az adott po li ti kai kö -
rül mé nyek, adott po li ti kai, par la men ti erõ vi szony ok kö zött,
az adott al kot má nyos hely zet ben, az adott gaz da sá gi kö rül -
mé nyek kö zött mi, ho gyan és mi ért tör tént úgy, ahogy tör -
tént. So ha nem ta gad tam, hogy le he tett vol na jobb is, le he -
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tett vol na más is a vál to zás, de ezt tud tuk ten ni. A lé nyeg
az, hogy nem kö vet tünk el olyan bûnt, mert min den kor -
mány, ahogy mond ta Boross Pé ter, ar ra van kár hoz tat va,
hogy bû nö ket kö vet el, mert na pon ta dön té sek elõtt áll.
Dön té sek köz ben le het nek hi bás dön té sek is. Csak az a
kér dés, hogy ez a bûn bo csá na tos vagy nem. Amin le het ja -
ví ta ni, az bo csá na tos. Nem hi szem, hogy olyan bûnt kö vet -
tünk vol na el az or szág gal és a me zõ gaz da ság gal szem ben;
és utal tak itt a lel ki is me re tem re, tisz telt mi nisz ter úr, mert
rám né zett. Nyu godt lel ki is me ret tel ál lít ha tom, hogy nem
kö vet tünk el olyat, amit ne le het ne ki ja ví ta ni, és ahogy a
gaz da sá gi hely zet ala kul, azt job bá ten ni. 

Azt pe dig egye ne sen fur csál lom, hogy sok szor azok ok -
tat nak ki ezek rõl a dol gok ról, akik 1985-tõl, ami kor a rom -
lás meg kez dõ dött a me zõ gaz da ság ban, ott vol tak, as  szisz -
tál tak, és nem tud tak sem mit ten ni a rom lás el len. Mert én
ben ne él tem, ott vol tam, tu dom, hogy hány té esz ment
tönk re, csak ak kor nem csõd el já rás volt, ha nem sza ná lás.
Ahol én dol goz tam, az a szö vet ke zet '84-ben még ki vá ló
volt, én is ki vá ló dol go zó vol tam, '89-ben pe dig már sza -
nál tuk, sza nál ni kel lett a szö vet ke ze tet. Nem azért, mert ott
dol goz tam, bo csá nat, ha nem azért, mert mel lék üzem ágak
szûn tek meg. Akik az agráriumban dol goz tak, tud ják, hogy
mi lyen ha nyat lás in dult meg '85-tõl. Te hát aki ki ok tat, er re
is le gyen szí ves vis  sza fi gyel ni majd, hogy ak kor mit tett õ.

Az el mon dott prob lé má kat, azt hi szem, nem csak fel so -
rol ni kell, ha nem né hány meg ol dá si ja vas la tot is kell ad ni.
Csak meg is mét lem, amit el mond tam az el múlt he tek ben itt
a par la ment ben. A bü dzsé ál la po ta nem olyan, hogy a tõ -
ke jut ta tást grá tisz meg tud ná ten ni a me zõ gaz da ság sze -
rep lõ i nek. Sok szor em le ge tem azt a hi tel konst ruk ci ót, amit
már úgy vár nék, hogy egy szer lát nám, hogy egy ko moly
ka mat tá mo ga tás sal, ál la mi ga ran ci á val, jól ki dol go zott,
akár táj egy sé gek re le bon tott le he tõ sé gek ki dol go zá sá val a
kor mány meg hir det né. Teg nap egy be szél ge té sen vol tam a
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té vé ben, és ott Be ne dek Fü löp ál lam tit kár úr mond ta, hogy
a 23 mil li árd el fo gyott már a gép tá mo ga tás ra. Óri á si a vál -
lal ko zó kedv, az op ti miz mus még min dig, min den prob lé -
ma el le né re a me zõ gaz da ság ban, de ke vés ez a pénz,
mond ta Glattfelder Bé la is, úgy em lék szem. Ké rem, tes sék
hoz zá já rul ni a hi tel le he tõ ség hez! A ban kok öröm mel ad ják
a hi telt, ha van ál la mi ga ran cia, 15–20 év re. Mi nisz ter úr,
nem kell ag gód ni a kö vet ke zõ kor má nyok nál, hogy át há -
rít juk, tet szett mon da ni, ami kor fel szó lal tam. Vál lal juk ezt
mi, csak 2006 után tud juk vál lal ni; most is vál lal nánk, de
majd ami kor a kö vet ke zõ nél ott le szünk, mi vál lal juk azt,
hogy húsz év re tet szett ad ni hi telt a gaz dák nak, emi att
nem kell ag gód ni.

Az in téz mény rend szer rõl már szól tam; ezt a té mát in -
kább meg ha gyom Font Sán dor ba rá tom nak, mert az idõ
na gyon ha lad, és azt ígér tem, hogy 15 perc alatt be fe je -
zem. Egy na gyon fon tos kér dés rõl, a föld rõl azon ban mu -
száj be szél nem, mert ak kor nem is len nék Medgyasszay
Lász ló, ha eb ben a ve zér szó nok lat ban a ter mõ föld sor sá ért
nem ag gód nék. 

Mi ért ag gó dom? Azt min den ki tud ja, 1996–97 óta több -
ször ki fej tet tem és el mond tam: a tö rek vé sünk az, hogy a
ter mõ föld tu laj do na és hasz ná la ta az úgy ne ve zett hely ben
la kók ke zé be ke rül jön, per sze min dig az adott hely zet bõl
ki in dul va; ami most van, az van, et tõl kezd ve tö re ked jünk
ar ra - ez nem egye zik az zal a szlo gen nel, hogy a föld azé,
aki meg mû ve li, pe dig igaz. An nak kel le ne len ni, de hát a
szlo gen cél ja ma más, mint ez elõtt negy ven vagy öt ven
éve, gye rek ko rom ban, de min den kép pen ez a tö rek vé -
sünk. Ezért kez de mé nyez tünk nép sza va zást, ezért ter jesz -
tet tünk be hárompárti tör vény ja vas la tot '99-ben, ezért a
Nem ze ti Föld alap önál ló in dít vá nyát 2000-ben be ter jesz tet -
tem. Mind ezek a té nyek bi zo nyít ják azt, hogy az MDF-nek
ez volt a tö rek vé se, és ne tes sék azt mon da ni, hogy mi ért
nem csi nál tuk meg ezt '90 és '94 kö zött! Az ak ko ri vi szo -
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nyok kö zött ezt nem tud tuk meg ten ni. Egy sze rû en nem
tud tuk ak kor ezt így meg ten ni, aho gyan ki kris tá lyo so dott
az idõk fo lya mán, hogy ezt meg le het és meg kell ten ni. 

Igen ám, de ezt a ki zá ró la gos tu laj don szer zé si jo got az
EU mai sza bá lyo zá sa már nem te szi le he tõ vé a ter mõ föld
vo nat ko zá sá ban. Az én nem zet kö zi jo gá sza im sze rint leg -
alább is ez nem le het sé ges ma, hogy a derogáció meg szûn -
te után el ér jük azt, hogy a föld tu laj don szer zé sé re és a
hasz ná la tá ra az úgy ne ve zett hely ben la kók ki zá ró la gos jo -
gát ál la pít suk meg. Hogy ki a hely ben la kó, az egy má sik
kér dés, szak mai kér dés. Hál' is ten nek a hat éves küz del -
mem után a po li ti ka és a jog is el fo gad ta a hely ben la kó
fo gal mát, de a hely ben la kó fo gal má nak meg ha tá ro zá sá -
val, azt hi szem, nincs is nagy vi tánk egy más kö zött. De
van egy le he tõ ség, és na gyon örü lök an nak – most megint
a kor mány ra hi vat ko zom –, hogy a teg na pi be szél ge tés ben
Be ne dek Fü löp ál lam tit kár úr el mond ta, hogy õ is ta nul -
má nyoz za az eu ró pai gya kor la tot, és nagy öröm mel hal lot -
tam tõ le vis  sza azt, amit már tu dunk rég óta, hogy min den
eu ró pai or szág vé di a ter mõ föl det a társ or szág ok kal szem -
ben. Nem hi szem te hát, hogy nagy sza va kat mon dok, ha
azt mon dom, hogy ak kor le szünk iga zán eu ró pa i ak, ha az
eu ró pa i ak hoz mél tó mó don mi is véd jük a ter mõ föl dün ket
a sa ját gaz dál ko dó ink és sa ját ál lam pol gá ra ink ja vá ra.

Van vi szont egy le he tõ ség, és ezt is már több ször el -
mond tam, de sze ret ném itt megint hang sú lyo san el mon da -
ni. Ahogy a csa lá di gaz da ság mint jo gi ka te gó ria meg fo gal -
ma zás ra ke rült, és ez ma is él, ugyan így min den me zõ gaz -
dál ko dá si for má ci ót meg kel le ne jo gi ka te gó ri a ként fo gal -
maz ni, te hát meg szab ni, hogy mit ér tünk üzem alatt. Ha az
üzem fo gal mát meg szab tuk mint új fo gal mat, ez nem
egyen lõ a be té ti tár sa ság gal, a ter me lõ szö vet ke zet tel, gaz -
da sá gi tár sa ság gal, ez egy új fo ga lom (Az el nök a csen gõ
meg ko cog ta tá sá val jel zi az idõ le tel tét.), ame lyet ha meg -
ha tá ro zunk, ak kor az üzem for gal ma zá sá nak a sza bá lya it
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tud juk már úgy ala kí ta ni, ahogy az a ma gyar ér de kek nek
meg fe lel. 

Tisz telt Ház! Le het, hogy er rõl még két per ces ben fo gok
be szél ni. Kö szö nöm tü rel mü ket. 

+

El nök Úr! Tisz telt Ház! Hát hogy csa ta vesz tés volt-e Kop -
pen há gá ban vagy sem, ar ról pró és kont ra sok érv hang -
zott itt el. Én a cí met vál la lom, sõt örü lök ne ki, hogy ez a
cí me, mert leg alább egy kis po lé mia ekö rül is ki ala kult. De
azt hi szem, ez most már in dif fe rens, hogy gyõ ze lem volt-
e vagy ve re ség. Az élet ilyen, hol gyõ zünk, hol vesz tünk,
és az élet megy to vább. Van de facto tény, egy szer zõ dés,
el fo gad tuk, a cse lek vés te hát te rá pia és di ag nó zis is. A te -
rá pia a fon tos, a cse lek vés. 

Na gyon re mé lem, hogy ez a vi ta nap tény leg nem volt
fe les le ges, még ak kor sem, ha csak ke ve sen vet tünk ezen
részt, mert ta lán el ér tük azt a célt, hogy rá döb ben tet tük a
kor mányt a fe le lõs sé gé re, fel hív tuk a köz vé le mény fi gyel -
mét a me zõ gaz da ság gond ja i ra és je len tõ sé gé re Ma gyar or -
szá gon. 

Na gyon sze ret ném, ha ez a vi ta nap nyi tá nya len ne most
már a konk rét fel ké szü lés nek, a me zõ gaz da ság fel ké szí té -
sé nek a csat la ko zá sig és az után. De azt hi szem, ez a nyi -
tány meg a to váb bi cse lek vés so ro zat csak ak kor lesz ered -
mé nyes, ha ezt õszin tén szem be néz ve a té nyek kel, re á li -
san ele mez ve a té nye ket, együtt gon dol ko dás sal pró bál juk
meg ol da ni. 

Sze ret ném meg is mé tel ni, hogy mi az a négy leg fon to -
sabb pil lér, leg fon to sabb te en dõ, amit a Ma gyar De mok -
ra ta Fó rum sze rint – a vi tá ban el hang zot ta kat is fi gye lem -
be vé ve – fon tos meg em lí te ni. Sze rin tünk ezen a négy te -
rü le ten kell leg in kább ele get ten ni, de ter mé sze te sen a
kor mány cse lek vé si le he tõ sé gén és aka ra tán mú lik, hogy
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ele get te gyünk en nek a négy fon tos kö ve tel mény rend -
szer nek. 

Az el sõ az in téz mény rend szer, amely nek két pil lé re van,
egy részt az EU-s ki fi ze té sek hez szük sé ges in téz mény rend -
szer ki épí té se és ad mi niszt ra tív se gít ség nyúj tás a gaz dák -
nak, a má sik pe dig ma ga a gaz dák in téz mény rend sze re,
ami le het in teg rá ció, a gaz dák együtt mû kö dé sé nek leg kü -
lön fé lébb for mái és rend sze rei. Itt megint csak azt kell
mond jam – de nem most mon dom elõ ször, mond tam én
ezt négy, öt meg nyolc éve is –, hogy ha té ko nyabb és ko -
mo lyabb ál la mi se gít ség gel kell ezt lét re hoz ni, úgy hu mán,
mint anya gi se gít ség gel. Na gyon sok fi a tal szak em ber áll
ren del ke zés re ah hoz, hogy ezt elõ se gít se. 

A má so dik nagy pil lér az adott sá ga ink ki hasz ná lá sa. Itt
szó esett hungarikumokról, ökogazdálkodásról, az öko -
gazdálkodás fej lesz té sé rõl. Jó len ne, ha az a 11 mil li árd
meg len ne eb ben az év ben, ami rõl egy le vél ta nú sá ga sze -
rint a mi nisz ter úr is sze re tett vol na ren del kez ni, vagy leg -
alább is sze ret te vol na el in téz ni, csak nem si ke rült. Egyet ér -
tek az zal, hogy az ökogazdálkodás és a kör nye zet gaz dál ko -
dás te rü le tén – er rõl is esett szó – na gyon sok le he tõ sé günk
van, de szin tén át gon dol tan, akár táj egy sé gek re le bont va, s
ál ta lá ban a ma gyar élel mi sze rek mar ke ting mun ká já val kap -
cso lat ban is na gyon ko moly te en dõ ink van nak – ked ves
köz vé le mény, fo gyas  szunk el sõ sor ban ma gyar élel mi szert! 

A har ma dik nagy stock az azon na li tõ ke jut ta tás, egy na -
gyon át gon dolt, de ma gas ka mat tá mo ga tá sú, ál la mi ga ran -
ci á val el lá tott, hos  szú le já ra tú hi tel konst ruk ci ó val ös  sze -
köt ve. Ezt azért tart juk fon tos nak új ra és új ra meg is mé tel -
ni, mert er re a faj ta nem ze ti se gít ség nyúj tás ra a csat la ko zás
után nem lesz le he tõ ség, hi szen tud juk, hogy ez köz vet len
ter me lé si tá mo ga tás, át té te le sen, és ezt az EU is me re te ink
sze rint nem fog ja en ge dé lyez ni. Ezt most kell meg ten ni,
er rõl be szél tem a fel szó la lá som ban is, ami egy be ru há zá si
boomot je len te ne a me zõ gaz da ság ban. 
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Vé gül, de nem utol só sor ban ide tar to zik a ter mõ föld
kér dé se. Már tíz éve vi tat ko zunk a ter mõ föld sor sán. Ab -
ban mind an  nyi an egyet ér tünk – s min dig a hasz ná la tát is
néz ni kell –, hogy azok tu laj do ná ba ke rül jön, akik ott és
ab ból él nek, le gye nek azok gaz dál ko dók, gaz dál ko dó
szer ve zet tag jai vagy akár gaz dál ko dó szer ve ze tek. 

Mit ér tek azon, hogy az üzem fo gal má nak meg ha tá ro -
zá sa és sza bá lyo zá sa? Az üzem – egy sze rû sít ve – ma gá ban
fog lal ja a ter mõ föl det és az esz köz rend szert, va la mint ter -
mé sze te sen a hu mán erõ for rást is. Ha ezt – úgy, ahogy a
csa lá di gaz da sá gok jo gi lag meg fo gal ma zás ra ke rül tek – ki -
ter jeszt jük min den gaz dál ko dá si for má ra, és en nek az
üzem nek mint fo ga lom nak, mint jo gi ka te gó ri á nak, mint
egy új tí pu sú gaz dál ko dá si for má nak a for gal ma zá sát sza -
bá lyoz zuk a nem ze ti ér de ke ink nek meg fe le lõ en, ak kor ezt
EU-konform mó don meg te het jük. Er re Eu ró pá ban na gyon
sok he lyen van pél da. Ez egy na gyon ko moly jo gi mun ka,
mert na gyon sok le ága zá sa van. Egy sze rû így el mon da ni
ma gát az el kép ze lést, de ma gát a jo gi for mu lát meg fo gal -
maz ni már ki csit ne he zebb. 

Ké szek va gyunk az együtt mû kö dés re, tisz telt kor mány,
de azt ne vár ják tõ lünk, hogy az el len zé ki jo ga in kat és kö -
te les sé ge in ket ne gya ko rol juk. Azt szok tam mon da ni, hogy
én meg ígér tem öt ven köz ség fa lu si em be ré nek, hogy nem
fo gom be pö rös szá mat. De nem fog tam be ak kor sem,
ami kor kor má nyon vol tunk. De min dig a tu dás nak igyek -
szem pa naszt ten ni, és na gyon re mé lem, hogy ez a szá zad
párt fo gón te kint majd a me zõ gaz da ság ra, és na gyon re mé -
lem, hogy majd rám gon dol, szánt ván, a pa raszt. 

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak. 
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KOS SUTH LA JOS SZOB RÁ NAK 
AVA TÁ SA GYÕRÚJBARÁTON

Sze re tet tel kö szön tök min den kit ok tó ber 23-án, a nem ze ti
ün ne pün kön és Kos suth La jos szob rá nak ava tá sán. Min dig
meg tisz te lõ szá mom ra, ha egy kö zös ség meg hív, hogy
részt ve gyek az ün nep sé gén. A mos ta ni ese mény pe dig
kü lö nö sen meg tisz te lõ szá mom ra. 

Azért kü lö nö sen meg tisz te lõ, mert Kos suth La jos szob -
rá nak ava tá sá ra jöt tünk ös  sze. 

Egy köz ség ben nem sok köz té ri al ko tás sal ta lál koz ha -
tunk. A te re in ken, út ja in kon ál ló em lék mû vek nek, szob -
rok nak üze ne tük van. Azért ál lít tat ta oda a kö zös ség, hogy
az em lék mû, szo bor – mint jel kép – min den nap je lez ze,
hogy mi a fon tos szá munk ra, fi gyel mez tes sen azok ra az ér -
té kek re, ame lye ket nem ze dé kek hos  szú so rán ke resz tül
õriz nünk ér de mes, õriz nünk kell. Rég rõl má ig meg ma rad -
tak a pes tis ke resz tek és em lé kez te tik az em be re ket, hogy
be csül jék meg az éle tet. Az út ke resz te zõ dé sek ben fa ke resz -
tek és kor pu szok fi gyel mez te tik az ar ra já ró kat, hogy él je -
nek szeretetben.A sír em lé ke ink jel zik, hogy ös  sze fo nó dott
sor sunk õse ink kel és utó da ink kal. A Ma gyar Mil len ni um al -
kal má ból – Gyõrújbaráton is – em lék ke resz tet ál lí tot tunk. A
ke reszt tel em lé ke zünk ar ra, hogy ezer éve ke resz tény és
eu ró pai ál la mot épí tünk. 

Kos suth La jos em lék mû ve min den nap mu tat ni fog ja a
gyõrújbarátiak szá má ra, hogy a ma gyar ság ál lan dó an ké -
pes a meg úju lás ra. Mu tat ja, nem csak ar ra va gyunk ké pe -
sek, hogy kö ves sük a mo dern Eu ró pát, ha nem ar ra is,
hogy pél dát mu tas sunk ne ki. Szá mom ra mint or szág gyû lé -
si kép vi se lõ szá má ra Kos suth La jos a mo dern pol gá ri de -
mok rá cia egyik aty ja. És nem csak a mo dern ma gyar pol -
gá ri de mok rá cia aty ja. Eu ró pai és az ame ri kai de mok ra ták
is nagy tisz te let tel néz tek ar ra az em ber re, aki az ab szo lu -
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tiz mus kö ze pén ar ra a gon do lat ra ju tott, hogy a de mok rá -
cia és a né pek ös  sze fo gá sa le het a fej lõ dés út ja.

Az 1848. évi for ra dal mak kö zül csak a ma gyar ala kult
egy nép sza bad ság har cá vá. Csak a ma gyar for ra da lom nak
volt esé lye ar ra, hogy 1848-ban pol gá ri de mok rá ci át épít -
sen Eu ró pa kö ze pén. Ha son ló kép pen 1956-hoz, ami kor
is csak a ma gyar nép nek volt an  nyi ere je, hogy fel emel -
je a fe jét és fel egye ne sed jen a kom mu nis ta dik ta tú ra szo -
rí tá sa alól.

1849-ben csak a ke le ti zsar nok, az orosz cár és szá z -
ez res se re ge tud ta le tör ni a sza bad ság har cun kat. 1956-
ban a „ha zai” kom mu nis ták nem tud ták vol na meg tar ta -
ni ha tal mu kat, ha a „ke le ti test vér”, a szov jet bi ro da lom
nem avat ko zik be, és nem ta pos sa le tank ja i val a for ra -
dal mat.

1848-ban a for ra dal má rok és a sza bad ság har cos ok Kos -
suth sza vá ra in dul tak harc ba, meg õriz ni már ci us idu sá nak
ered mé nye it, és ki vív ni Ma gyar or szág füg get len sé gét.
1956-ban a nép ere je harc nél kül el sö pör te a fé le lem re és
erõ szak ra épült dik ta tú rát. Jó ked vû és mo soly gós tün te tõ -
ket le he tett lát ni a for ra da lom el sõ ké pe in. Az ÁVO-ra épü -
lõ kom mu nis ta ha ta lom azon ban kö röm sza kad tá ig véd te
ural mát, ide gen fegy ve rek se gít sé gé vel. És vé res há bo rú ba,
szen ve dés be vit te az or szá got.

1848 és 1849 az or szág nak a pol gá ri de mok rá cia alap -
ja it tet te le. A job bágy fel sza ba dí tás, a sza bad ság jog ok
meg te rem té se és a fe le lõs de mok ra ti kus in téz mé nyek ki -
ala kí tá sa már azt mu tat ta, hogy vé ge van az ural ko dó
egyed ural má nak. 1956-ban a ma gyar nép – a majd év ti -
ze des el nyo más után – szó sze rint né hány óra és né hány
nap alatt lét re ho zott min dent, ami egy de mok rá ci á ra jel -
lem zõ. El múlt az em be rek fé lel me, új sá go kat ala pí tot tak,
rá di ók kezd ték meg mû kö dé sü ket, új já a la kul tak a pár tok,
mun kás ta nács ok vet ték át az irá nyí tást a gyá rak ban, fel -
állt a nem zet õr ség, és még so rol hat nánk. 
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És vé ge ze tül szá mom ra a leg fon to sabb üze ne te 1848-
nak és 1956-nak. 1848 for ra dal ma és sza bad ság har ca nél -
kül nem kö vet kez he tett vol na be a ki egye zés az oszt rák bi -
ro da lom mal 1867-ben. Ha tet szik úgy is fo gal maz ha tom,
hogy Kos suth nél kül nincs De ák. Ha son ló kép pen 1956
for ra dal ma – év ti ze dek kel ko ráb ban, de – elõ ké szí tet te a
rend szer vál tást.

A re form ko ri or szág gyû lé sek, Szé che nyi újí tó el kép ze lé -
sei és kez de mé nye zé sei sok ered ményt ér tek el. Ezek
azon ban nem hoz ták meg a kel lõ át tö rést. Kel lett a Kos suth
ál tal kép vi selt ha tá ro zott ság, ha úgy tet szik, ra di ka liz mus.
Szük sé ges sé vált te hát egy ra di ká lis vál to zás an nak ér de ké -
ben, hogy a tár sa da lom le he tõ sé get kap jon a fej lõ dés re,
hogy or szág ne sze gé nyed jék to vább, meg kez dõd jék az
ipa ro sí tás, a föld re form, a job bágy ság meg szün te té se. A
sza bad ság har cun kat le ver ték, de a ki egye zés so rán szá mos
el kép ze lés meg va ló sult. De ák Fe renc nek kö szön he tõ en be -
érett a pol gá ri Ma gyar or szág Kos suth ál tal el ül te tett mag ja.

Ezért is ér zem szim bo li kus nak, hogy idén, De ák Fe renc
szü le té sé nek 200. év for du ló ján Kos suth La jos nak avat juk a
szob rát. An nak a Kos suth La jos nak, aki nek hí vó sza va
Gyõrújbaráton is el ért az em be rek szí vé hez. Egy 1848. má -
jus 30-i fel jegy zés ta nú sá ga sze rint több mint 280 nem zet -
õrt ál lí tott ki a fa lu. Az ak kor még Nagy ba rá ti né ven em lí -
tett köz ség bõl 123 fõt, Kis ba rá ti ból pe dig 160 fõt ta lál ha -
tunk a ré gi jegy zék ben.

A nem zet egy sé gét, együtt gon dol ko dá sát, a for ra da lom
és a sza bad ság harc ve ze tõ i nek ér zé keny sé gét a nép rez dü -
lé se i re, mu tat ja, hogy Kos suth La jos alak ja a sza bad ság harc
után né hány év vel már le gen dák és nép me sék sze rep lõ je
lett. Kos suth La jos ha lá la után szin te min den te le pü lés el -
ne vez te a fõ ut cá ját Kos suth La jos ról. Szob rot azon ban nem
ál lí tot tak min den hol.

Kí vá nom min den gyõrújbarátinak, hogy Kos suth La jos
szob ra em lé kez tes se õket ar ra, hogy a köz ség és a nem -
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zet min dig kész volt és ké pes volt, ha kel lett tûr ni, ha
kel lett ös  sze fog ni, ha kel lett új ra kez de ni, és ha kel lett új -
já szü let ni.

(El hang zott a gyõrújbaráti Kos suth-szo bor ava tá sán, 

2003. ok tó ber 23.)
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A NEM ZE TI AG RÁR- 
ÉS VI DÉK FEJ LESZ TÉ SI

KEREKASZTAL MEG ALA KU LÁ SA KOR

El nök As  szony! Mi nisz ter Úr! Tisz telt Négy szög le tes Kerek -
asztal! Tu laj don kép pen utol já ra sze ret tem vol na meg szó lal -
ni, hi szen mint kez de mé nye zõ sze ret tem vol na elõ ször
min den ki vé le mé nyét hal la ni. De mi vel úgy lát szik, hogy
vé le mény majd ez után hang zik el, ak kor be le vá gok és el -
mon dom, ahogy szok tam, egye ne sen és õszin tén az ez zel
kap cso la tos ál lás pon tun kat.

Na gyon egyet ér tek el nök as  szon  nyal, hogy va ló ban
nem ze ti ügy a föld nép ének ügye, és az is igaz, hogy ne
azt ke res sük, ami szét vá laszt, ha nem ami ös  sze köt ben -
nün ket. Az is hi te les ön tõl, ami kor ar ról be szél, hogy a vi -
dé ki la kos ság ne héz hely zet ben van, és mind an  nyi an tud -
juk, hogy kö zös fe le lõs sé günk le het ne egyéb ként, ha ezt a
fe le lõs ség adást önök el fo gad nánk tõ lünk. Ter mé sze te sen a
fe le lõs ség ne künk is meg van, csak eb ben az eset ben, ha
kon szen zus nem tör té nik, két ol da lú a fe le lõs ség, más a
kor mány fe le lõs sé ge, és más az el len zé ké.

Az zal is egyet ér tek, hogy a Kerekasztal ne ve Nem ze ti
Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Kerekasztal, hi szen va ló ban a vi -
dék kel sok ré tûb ben kell fog lal koz ni. Na gyon jó len ne, ha
az a vi dék po li ti ka, ame lyet az el múlt esz ten dõ ben na gyon
so kan a fa lu rom bo lás szó val il let tek, meg vál toz na, és egy
fa lu épí tõ vi dék po li ti ká nak le het nénk mind an  nyi an ré sze -
sei. Ami az Agrárkerekasztal in dí tá sát, tár gya lá si me tó du -
sát, té má it il le ti, ké rem, két stra té gia üt kö zött kez det tõl
fog va. Dá vid Ibo lya el nök as  szony no vem ber 10-én a mi -
nisz ter el nök úr hoz írt le ve lé ben ki emel te, hogy a sür gõs,
azon na li kér dé sek ér de ké ben ja va sol ja egy ilyen gré mi um
ös  sze hí vá sát. Azt már nem ír tuk le, de gon do lom, ter mé -
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sze tes, hogy ezt el kel lett mon da nunk, és el mond tuk a
nyil vá nos ság elõtt, hogy azért is gon dol juk azt, hogy e tisz -
tes gré mi um se gít sé gé vel lob biz zunk még a költ ség ve tés
ide jén az agrárium ér de ké ben. Egy sé ge sen fel lép ve, tá mo -
gat va az il le té kes mi nisz té ri u mot.

A mi nisz ter el nök úr el sõ al ka lom mal írt vá lasz le ve lé ben
ki fej tet te a kor mány ag rár stra té gi á ját, amely a kö zép- és
hos  szú tá vú stra té gi á ról szólt. Az õ le ve lé ben még ar ról
volt szó, hogy en nek az elõ ké szí té sét a ci vil szer ve ze tek és
a tu do mány vég zi. El ve tet te a mi ja vas la tun kat, hogy az
elõ ké szí tés négypárti egyez te tés sel jöj jön lét re. El né zést,
hogy el mon dom ezt a fo lya ma tot, csak sze ret ném az ál lás -
pon tunk konk lú zi ó ját alá tá masz ta ni. Ezt az el lent mon dást
a mi nisz ter úr ral tör tént négy szem köz ti be szél ge tés lát szott
fel ol da ni, hi szen nagy bol do gan áll tam a nyil vá nos ság elé,
hogy fel szállt a füst, mi nisz ter úr nem zár kó zik el az azon -
na li kér dé sek meg tár gya lá sá tól, ame lye ket most fel so rol -
hat nék önök nek, mind an  nyi an tud juk, ami rõl Pásztohy
And rás is be szélt, az ága za ti vál ság ke ze lé sek, a nem ze ti tá -
mo ga tá sok kö re, le he tõ sé ge. De min dig oda tet tük, hogy
azért fon tos most, mert a költ ség ve té si át cso por to sí tás so -
rán, bár mi lyen ab szurd, amit most mon dok, és itt is me rem
mon da ni, és ez egy pénz ügy ér nek, egy pénz ügy mi nisz te ri
vá ro má nyos nak bor zasz tó ros  szul hang zik, hogy a meg -
szo rí tás mel lett sze rin tünk ezt a sok prob lé mát, ami fel hal -
mo zó dott, csak plusz for rá sok kal le het biz to sí ta ni.

Úgy lát szott, hogy ez a két stra té gia ös  sze si mul, hi szen
az elõ ké szí tõ bi zott sá got és mi nisz ter urat a leg na gyobb
egyet ér tés ben ké szí tet tük elõ, és ami kor ös  sze ült a bi zott -
ság, na gyon re mény ked tünk, hogy va ló ban egy sé ges ál lás -
pont ala kul hat ki. Azon ban az elõ ké szí tõ bi zott ság ülé sén
már a kü lönb ség lát szott. Foly tat hat nám a tör té né se ket, azt
mond ta el nök as  szony, hogy a tü re lem kell hogy jel le mez -
ze ezt a Kerekasztalt. A Ma gyar De mok ra ta Fó rum tár gya -
ló kül dött sé ge, po li ti ku sai ma xi má lis tü rel met igye kez tek
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ta nú sí ta ni a mai na pig. A tü re lem ben nünk most is meg -
van, de va la mi nek egy szer vé get kell vet ni. Vé get kell vet -
ni a mel lé be szé lés nek, kö dö sí tés nek, és vé get kell vet ni
an nak, hogy húz zuk az idõt az zal, hogy tár gya lunk, igen,
tár gya lunk, de köz ben olyan ügyek jön nek, és ezt a nyil -
vá nos ság elõtt je lent meg, hogy nem hogy plusz for rást kap
az ága zat, ha nem még el vo nás ra ke rül.

Et tõl a perc tõl kezd ve a ti ze dik mun ka cso port nem tu -
dom, hogy mi rõl fog be szél ni. Te hát, öt per cet mon dott
mi nisz ter úr, igyek szem be fe jez ni, ál lás pon tunk a kö vet ke -
zõ. Mi el len zék ként olyan aján la tot tet tünk a kor mány nak,
ami rend kí vül szo kat lan, hi szen op po ná lá si le he tõ sé günk -
rõl mond tunk le, akár azon na li kér dé sek ben, akár – és ez
na gyon fon tos do log – kö zép- és hos  szú tá von. Hi szen ha
kö zép- és hos  szú tá von a na gyon szük sé ges nem ze ti kon -
szen zus po li ti kai pár tok kö zött is ki ala kul, ak kor az el len -
zék le mond akár egy vá lasz tá si kam pány ban bi zo nyos op -
po ná lá si le he tõ sé gek rõl. Ilyen re csak ak kor van ál ta lá ban
va la mi fé le de mok rá ci á ban pél da, ami kor nagy baj van
egy-egy ága zat nál, és ami kor va ló ban egy ilyen sors for dí -
tó idõ szak ban, mint az uni ós csat la ko zás, tény leg egyet ér -
tek 100 szá za lé ko san el nök as  szon  nyal, nem ze ti ös  sze fo -
gás ra van szük ség.

Te hát a fe le lõs sé günk meg van. Az önök fe le lõs sé ge,
akik az Agrárkerekasztal tár gya lá sa it foly tat ni fog ják, va ló -
szí nû nél kü lünk, hogy majd ezt a ko moly té mát, a kö zép-
és hos  szú tá vú stra té gi át egy vá lasz tá si kam pány ré szé vé
te szik-e, hi szen nem hi szem, hogy po li ti ku sok ne tud nák
sok szor, hogy mi mi rõl szól. A kö zép- és hos  szú tá vú stra -
té gia ki ala kí tá sa már egy év vel ez elõtt meg kel lett vol na,
hogy tör tén jen, de most, eb ben a pil la nat ban, ami kor az
Eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok ra ké szül az or szág, na gyon
fé lek tõ le, nem ál lí tom, csak ag go dal ma mat fe je zem ki,
hogy egy faj ta kam pány elem mé vál hat, pró és kont ra ter -
mé sze te sen.
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Azt ja vas lom, te kin tet tel ar ra, hogy új elem ként a mi -
nisz ter úr ezt ti ze dik bi zott ság ba be hoz ta, ezt nagy ra ér té -
ke lem, eb ben a kü lön bi zott ság ban kész va gyunk részt
ven ni ak kor, ha elõt te írás ban meg kap juk azt a konk rét in -
téz ke dé sei ter vet, mi nisz ter úr, ami rõl be szél get tünk. Mert
most már itt van feb ru ár 6-a, de monst rá ci ók ár nyé ká ban
élünk. Azt sze ret ném, ha konk rét in téz ke dé si ter vet azok -
ról a kér dé sek rõl, ame lyek rõl Pásztohy kép vi se lõ úr is be -
szélt, a kor mány te gye az asz tal ra: mit, mi bõl ho gyan kép -
zel. Er rõl van ér tel me be szél ni, és mint el len zé ki párt, az
MDF ne vé ben mond ha tom, hogy igyek szünk eh hez a kér -
dés hez va ló ban úgy oda áll ni és úgy tár gyal ni, hogy eb ben
kon szen zus le gyen. Ad dig azon ban, amíg ez nem tör té nik
meg, és amíg eb ben nem lá tunk vi lá go san, kény te len va -
gyok be je len te ni, hogy az Agrárkerekasztal mun ká já ban
nem tu dunk részt ven ni. 

Ab ban a pil la nat ban vis  sza té rünk az asz tal hoz, és szí ve -
sen fel ajánl juk szak mai se gít sé gün ket, és igyek szünk kon -
szen zus ra tö re ked ni, ami kor azt, amit a gaz dák vár nak, és
an  nyi szor el mond tam, tisz telt el nök as  szony és ura im, el -
mond tam az elõ ké szí tõ bi zott ság ülé sén is, hogy a gaz dák
nem azt vár ják, mi lesz egy vagy két év múl va. Azt vár ják,
hogy mi tör té nik ma és hol nap. Nem te het mást az MDF,
mint hogy mi vel egyéb ként is kö vet ke ze te sen, kez det tõl
fog va, az el sõ ja vas la tá tól fog va ar ról be szélt, hogy a
Kerekasztal mint összgrémium ez zel a kér dés sel cso mag -
ban fog lal koz zon, tár gyal ja meg, és uc cu ne ki, a kö zép- és
hos  szú tá vú stra té gi á ban ér de kel tek va gyunk, hogy ki ala -
kul jon egy kon szen zus, ak kor eb ben szí ve sen részt ve -
szünk. Ha, hang sú lyo zom, ez a ti ze dik prog ram nak most,
az utol só pil la nat ban ide ho zott és ta lán egy kis re ményt
kel tõ – ahogy mon da ni szok tuk, a re mény hal meg utol já -
ra, ta lán nem halt meg a re mény, csak hal dok lik. De ha ez
a ti ze dik bi zott ság ezt a re ményt élet re kel ti, ak kor ké szek
va gyunk foly tat ni az együtt mû kö dést. Amen  nyi ben ez nem
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tör té nik meg, saj nos, a kor mány fe le lõs sé gé vé kell hogy
te gyük azt, ami egyéb ként is fe le lõs sé ge, amen  nyi ben nem
kí ván ja, hogy mi eb ben részt ve gyünk. Mi ezt tu do má sul
ves  szük, hogy a se gí tõ szán dé kun kat a kor mány nem fo -
gad ta el.

Kö szö nöm szé pen, en  nyit kí ván tam el mon da ni.

+

Tisz telt Mi nisz ter Úr! Tisz telt Ta nács ko zás! Egyet ér tek az -
zal, hogy nem le het stra té gi át épí te ni ro mo kon, de a ro mo -
kat is úgy kell el ta ka rí ta ni, hogy tud juk, mi lesz a jö võ. Eb -
ben tel je sen egyet ér tek azok kal, akik er rõl be szél tek. A két
do log ös  sze függ. Egyet ér tek Horn Pé ter aka dé mi kus úr ral,
aki hez nem csak em be ri kap cso lat fûz, ha nem szak ma i lag
is min dig na gyon oda fi gyel tem, hogy mit mond. Va ló ban
két do log ról fo lyik itt a szó, az azon na li kér dé sek és a kö -
zép- és hos  szú tá vú stra té gi ák vo nat ko zá sá ban a részt ve -
võk kö rét, il let ve a kom pe ten ci á kat il le tõ en.

Azon ban egy dá tum sor van elõt tem, hogy mi tör tént ja -
nu ár 13-a óta. Ja nu ár 13-án mi nisz te ri ta lál ko zó, tel jes a bi -
za lom ben ne. Ja nu ár 22-én elõ ké szí tõ bi zott ság, nem áll
föl a Kerekasztal. Ja nu ár 27-én mi nisz ter úr nál ta nács ko -
zás, 29-ére ígért vá lasz, ami nem jött meg, 28-án mi nisz ter -
el nök úr nál ta lál ko zó, ahol is mert az ered mény. Ja nu ár 29-
én vá lasz jön mi nisz ter úr tól, de nem ül ös  sze az egyez te -
tõ bi zott ság. Feb ru ár 3-án újabb le ve let írunk a mi nisz ter
úr nak a Fi des  szel kö zö sen, nem jön rá vá lasz, il let ve a vá -
lasz most jött meg egy újabb ígé ret tel a kü lön bi zott ság lét -
re ho zá sá ra.

Azt gon do lom, hogy köz ben ben nünk a bi za lom el fo -
gyott. Ép pen ezért, fi gye lem be vé ve azo kat a ja vas la to kat,
hogy az akut kér dé se ket vá las  szuk kü lön, a kö vet ke zõ ja -
vas la tot te szem. A mi nisz ter úr hív ja ös  sze a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül, most szom bat-va sár nap kö vet ke zik, te -
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hát hét fõn ezt a kü lön bi zott sá got, amely két ség kí vül erõs
kor mány ol dalt, ér dek kép vi se le te ket és pár to kat je lent. Úgy
gon do lom, hogy en nek a bi zott ság nak len ne a fel ada ta,
amit mi nisz ter úr mon dott is, és egyet ér tek ve le, hogy az
akut kér dés kört tár gyal ja meg. Hoz zá te szem, sze rin tünk
ak kor ér de mes, ha már konk rét cse lek vé si prog ram mal jön
a kor mány. Mert sze ret nénk, ha nem azért jön ne lét re a bi -
zott ság, ahogy szok tuk mon da ni, ha nem tu dunk egy
prob lé mát meg ol da ni, ak kor lét re ho zunk egy bi zott sá got.

Amíg ez a bi zott ság el vég zi a mun ká ját, sze rin tem ha
aka rat, po li ti kai aka rat van mind két ol dal ról, ak kor gyor san
meg tör tén het, ad dig szü ne tel tes sük a ple ná ris ülést. Hi szen
ha egy-két hé tig a hi va ta los mun ka más té mák ban ké sik, az
nem fog ja már a hát rányt nö vel ni, ugyan ak kor a kon szen -
zus a Kerekasztal ös  sze té tel ét il le tõ en meg ma rad hat.

Te hát azt ja vas lom és ké rem mi nisz ter urat, fon tol ja
meg, hogy szü ne tel tes sük a ple ná ris ülés mun ká ját. Ez
nem je len ti azt, hogy fel áll tunk, itt hagy tuk, el men tünk,
ha nem azt je len ti, hogy egy vagy két hét múl va, ami kor a
kü lön bi zott ság ered mé nyes mun kát vég zett, ak kor foly tat -
hat juk azt az egyéb ként rend kí vül fon tos mun kát, amely a
kö zép- és hos  szú tá vú stra té gi át il le ti.

Ezt sze ret tem vol na el mon da ni, és ké rem, hogy a kon -
szen zus ér de ké ben tes sék szí ves meg fon tol ni ezt a ja vas -
la tun kat.

(Az Or szág ház De le gá ci ós ter mé ben 

2004. feb ru ár 6-án meg tar tott ala ku ló ülés jegy zõ köny vé bõl)
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KOR MÁNY PRO PA GAN DA 
ÉS VA LÓ SÁG 

2004. má jus 26.
Ve zér szó no ki fel szó la lás a vi ta na pon

El nök Úr! Tisz telt Ház! Ar ról a fa lu rom bo lás ról, amely Ma -
gyar or szá gon az el múlt két év ben tör tént, tíz perc ben le -
he tet len szá mot ad ni. Az ön kor mány zat ok és kis te le pü lé si
in téz mé nyek – is ko lák, óvo dák, pos ták s a töb bi – hely ze -
té nek elem zé sé tõl ezért el te kin tek, és a me zõ gaz da ság ról
szó lok né hány szót, ar ról, hogy az el múlt év ben mi tör tént
a me zõ gaz da ság ban. Az anyag bõ ség mi att a tel jes fel so ro -
lást itt sem tu dom el vé gez ni, csak a leg sú lyo sabb gon dok -
ról be szé lek. 

Ha idõ rend ben te kin tem át a hely ze tet, az el sõ kor -
mány za ti év úgy jel le mez he tõ, hogy 2002 a nagy vis  sza ug -
rás éve. Ugyan is kez det ben az ag rár gaz da ság ra is rá nyom -
ta bé lye gét, hogy vá lasz tá si év volt. So ha nem ta pasz talt
mér ték ben meg kez dõ dött a vi dék és az agrárium ága za ti,
szak mai irá nyí tó he lye in a sze mély cse re. A köz igaz ga tás -
ban, az ál la mi tu laj don ban lé võ gaz da sá gi tár sa sá gok ve ze -
té sé ben, igaz ga tó ta ná csi és felügyelõbizottsági he lye ken,
az FVM ve ze tõi és szak mai ál lo má nyá ban, a fel ál lí tott új in -
téz mé nyek ben is ré gi-új ar cok tûn tek fel. A vi dék fej lesz tés
te rü le té re is át csa pott az ilyen faj ta buz gó ság. A kis tér sé gi
meg bí zot tak le cse ré lé se is nél kü löz te a szak mai meg úju lás
re mé nyét, ma már tisz tán lát juk, hogy in kább a párt em be -
rek ál lás ba he lye zé se volt a fõ cél. Ak ko ri ban még meg -
döb be nést ho zott a ha zai agrárium sze rep lõi szá má ra az is,
hogy a tár ca fe le lõs po li ti kai ál lam tit ká ra né hány éven be -
lül 500 ezer fõ le épü lé sét he lyez te ki lá tás ba a me zõ gaz da -
ság te rü le tén. Ma már tud juk, hogy ez a Kas  szand ra-jós lat
rész ben be vá lik. 
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A 2002. évi hely zet ala ku lá sá ban a me zõ gaz da ság ban a
várt nál is ki sebb mér ték ben tel je sül tek a vá lasz tá si kam -
pány ban tett ígé re tek. A fõbb ígé re tek cím sza vak ban: mél -
tá nyos jö ve de lem, a ver seny ké pes me zõ gaz da ság szer ve -
ze ti és mû sza ki alap ja i nak meg te rem té se, nö vek võ ter me -
lés, az EU-ba va ló zök ke nõ men tes be ta go zó dás, ki egyen -
lí tett te rü le ti nö ve ke dés, ki emelt táj gaz dál ko dás, a vi dé ken
élõk hát rá nyá nak csök ken té se, a fa lu élet ké pes sé gé nek
meg erõ sí té se. Ma már min den gye rek lát ja, hogy ezek a fo -
lya ma tok pont az el len ke zõ irány ba ha lad tak, csök kent a
jö ve de lem, nõt tek a hát rá nyok, a fa lu rom bo lás pe dig –
ami rõl olyan so kat be szél tünk az el múlt év ben – saj nos fo -
lyik és ki tel je se dik. 

El sõ nek jött a száz na pos in téz ke dés sor. Az el sõk kö zött
mó do sí tot ták a föld tör vényt, amely más pri o ri tá so kat emelt
be a tu laj don szer zés rend jé be, a csa lá di és egyé ni gaz dál -
ko dók he lyett a bér lõ ket hoz ta hely zet be. En nek az in téz -
ke dés nek a hos  szabb táv ra va ló ki ha tá sát, az EU-ba lé pés -
sel kap cso la tos, a ma gyar gaz dák szem pont já ból va ló elõ -
nyös vagy hát rá nyos vol tát a kor mány ol da lon még má ig
sem ele mez ték ala po san. Még nem lát tam olyan anya got,
amely szak ma i lag ele mez te vol na, hogy en nek mi lyen kö -
vet kez mé nyei lesz nek a ma gyar hely zet bõl és a je len le gi
hely zet bõl ki in dul va. Tisz telt ál lam tit kár úr, ar ról van szó,
hogy füg get len szak ér tõk vi szont azt az ag gá lyu kat fe je zik
ki, hogy ez a föld tör vény-mó do sí tás hos  szabb tá von nem
szol gál ja a ma gyar gaz dák ér de ke it. 

Jöt tek azu tán a to váb bi lé pé sek: fel füg gesz tet ték a gaz -
da hi te le ket, ame lye ket a gaz dál ko dók föld vá sár lás ra, te -
lep hely-lé te sí tés re ve het tek igény be. A száz na pos osz to ga -
tás ból ugyan lé nye gé ben ki ma radt a me zõ gaz da ság, ám a
2002-ben be kö vet ke zett rend kí vül nagy aszály kár és az
aszály kár okoz ta jövedelemkiesés pót lá sá ra adós ság ren de -
zés cí mén 60 mil li árd fo rin tot osz tot tak ki. A me zõ gaz da -
sá gon vé gig fu tó tá mo ga tás jó té kony ha tá sa ta gad ha tat lan,
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ez kel lett és fon tos volt, azon ban ez a ki osz tás foly tat ta az
elõ zõ évek rend jét, ami azt je len tet te, hogy a ki osz tott tá -
mo ga tás 29 szá za lé ka ju tott ma gán ter me lõk nek, 71 szá za -
lé ka pe dig tár sa sá gok szá má ra. Lát vá nyo san vis  sza szo rult –
eb ben az év ben kez dõ dött ez a fo lya mat – az egyéb ként
Unió-konform gaz dál ko dói kör, a csa lá di, kis- és kö ze pes
gaz da sá gok tá mo ga tá sa, va la mint 2002-ben ra di ká li san
csök kent – az ada tok ból vi lá go san lát szik – a fel ké szü lé si
prog ra mok hoz is igen fon tos nem ze ti ag rár-kör nye zet vé -
del mi prog ram ra for dít ha tó ke ret. 

Az tán vol tak ag rár pi a ci za va rok is. 2002-ben a kor mány -
zat ra a fo lyó évi za va rok el há rí tá sa mel lett az a fel adat is
há rult, hogy fel ké szít se az ága za tot az uni ós csat la ko zás
so rán vár ha tó ne héz sé gek re. Ma már meg ál la pít hat juk,
hogy az al kal ma zott stra té gia – amely rö vi den így fog lal ha -
tó ös  sze: –, az ex port tá mo ga tá sok csök ken té se és a mi nõ -
ség hez kö tött szok vá nyos ag rár pi a ci tá mo ga tá sok eh hez
nem vol tak ele gen dõ ek. 2002-re el mé lyült a ser tés pi a ci
vál ság – tu laj don kép pen ös  sze om lott a ser tés pi ac –,
ugyan ak kor 12 mil li árd fo rint ér té kû ser tés im port ér ke zett
az or szág ba. Ez zel kap cso lat ban nem ta lál koz tunk ér de mi
cse lek vés sel. 

Ez után kö vet ke zett 2003, a ma gyar me zõ gaz da ság fe ke -
te éve. 2003-ról csak úgy be szél he tünk, mint az el sza lasz -
tott le he tõ sé gek évé rõl. Pe dig le he tõ ség lett vol na ha té -
kony in téz ke dé se ket ten ni a csat la ko zást meg elõ zõ fel ké -
szü lés vég haj rá já ban. És mi tör tént? Túl zás nél kül ál lít hat -
juk, hogy tör té nel mi lép té kû az a hi ba so ro zat, amely nek
kö vet kez mé nye az a hely zet, amely be nap ja ink ra be le sod -
ró dott az ága zat. A tár gya lás so rán a csat la ko zó or szá gok
kö zül az al só ház ban vé gez tünk a meg kö tött egyez mény
ki szá mít ha tó, mo del lez he tõ ha té kony sá ga te kin te té ben.
Vég ze tes tor zu lást okoz hat az, hogy a maj dan vár ha tó
száz szá za lé kos tá mo ga tá sok egy zsák ut cás, csak rö vid tá -
von fenn tart ha tó, el sõ sor ban a nö vény ter mesz tés ben a
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nyers anyag ter me lés re kon cent rá ló nagy bir tok rend szer, tõ -
kés nagy gaz da sá gok ki ala ku lá sát se gí tik elõ. 

Szám ta lan szor le ír tuk és bi zo nyí tot tuk, hogy lé nye ges
te rü le te ken – az EU-szakértõk szá má ra is ért he tet len mó -
don – a ma gyar fo lya ma tok szem be me ne tel nek az Uni ó -
ban meg lé võ és már ná lunk is el várt fej lõ dés sel. Ugyan is
szám ta lan je le van an nak, hogy a kor mány zat a csa lá di, va -
la mint kis és kö ze pes gaz da sá gok ro vá sá ra hoz za, hoz ta
in téz ke dé se it.

Né hány tény 2003-ból, szin tén csak cím sza vak ban: a
tej ága zat fo lya ma tos vál sá ga a kor mány zat szer zõ dés sze -
gé se mi att; ki tel je se dõ ser tés vál ság a be nem tar tott és tar -
ta tott egyez ség gel a gaz da tün te té sek után; az év szá zad
aszály ká rá nak meg ol dá sa oly mó don, hogy óri á si mér té kû
ela dó so dás kö vet ke zett be az egyéb ként is adós ság gal ter -
helt ága zat ban; a meg hir de tett tá mo ga tá sok idõ elõt ti be -
fa gyasz tá sa, né hány eset ben szer zõ dés sze gés sel pá ro sul -
va, pél dá ul a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ese té ben; az in -
téz mény rend szer át ala kí tá sa kö rü li mi nõ sít he tet len fe le lõt -
len ség, ta lán több év re ki ha tó ne ga tív ha tá sok kal; és min-
d ezt meg ko ro náz za az a költ ség ve tés, amely már 2004-et
te szi tönk re mi ni mum 100 mil li árd fo rint ki cse né sé vel az
ága zat ból.

Az el ér he tõ for rá sok meg osz lá sa 2003-ban még job ban
tor zult. Pél dá ul az aszály kár ral kap cso la tos tá mo ga tá sok -
ról nem kap hat tunk hi va ta los ada tot, de Mag da Sán dor
nyi lat ko za ta sze rint a tá mo ga tás meg osz lá sa 20–80 szá za -
lék, ter mé sze te sen a nagy üzem ja vá ra. 2004 a di a dal je len -
té sek éve! So ha nem hal lott fej lesz té sek rõl, so ha nem hal -
lott anya gi le he tõ sé gek rõl szól a kor mány za ti kom mu ni -
ká ció. Va la hogy úgy szól ez az egész ze ne kar, mint a
vesz tes csa ták után a né met ha di je len té sek. Ugyan ak kor a
kor mány tu do má sul kény te len ven ni azt a szak mai elem -
zést, amely már most le ve ze ti az ed di gi vesz te sé ge ken
felül to váb bi 50 ezer csa lád pad ló ra ke rü lé sét, tönk re me -
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ne tel ét. És ez a tu do má sul vé tel úgy tör té nik a kor mány -
ban, hogy majd va la mit kell ten ni – át cso por to sí tást, egye -
be ket –, de sem mi fé le ha té kony in téz ke dés rõl nem tu -
dunk.

Leg na gyobb saj ná la tunk ra úgy tû nik, mint ha kam pány -
elem mé sül  lyed ne az az el len zé ki kí sér let, amely az
Agrárkerekasztal ös  sze hí vá sát kez de mé nyez te. Ér dem ben
egész egy sze rû en nem volt haj lan dó a kor mány zat fog lal -
koz ni azok kal az anya gok kal, prob lé mák kal, ame lye ket a
kerekasztal elé kí ván tunk ter jesz te ni, és ter mé sze te sen
ezért nem is tud tunk részt ven ni ben ne. Ez után kö vet ke -
zett a nagy tün te tés so ro zat. Ez azt je len ti, hogy az egész
or szág, a tel jes gaz da tár sa da lom mon dott vé le ményt feb ru -
ár ban a kor mány két évi te vé keny sé gé rõl. 

De az tán foly nak to vább az ügyek a meg szo kott rend -
ben, a gaz dák ha za men tek, az ígé re tek nem tel je sül nek, az
in téz mény rend szer mû kö dõ ele mei, az FM-hivatalok és a
fa lu gaz dá szok to vább ra is bi zony ta lan hely zet ben van nak,
és az uni ós ki fi ze té sek in téz mény rend sze re agyag lá ba kon
áll. Van nak olyan prob lé mák – Sza bolcs ban bon to gat ják
szár nya it –, hogy a gaz dák a 8 ezer fo rin tos tá mo ga tás
ügyé ben hi bás hely re men tek, ezért újabb na po kat kell
majd el töl te ni, újabb ban ko kat ke res ve a 8 ezer fo rin tos tá -
mo ga tás le hí vá sá ra.

Tisz telt Ház! Az idõm le telt, az idõ mú lik. Az idõ mú -
lik a ma gyar uga ron is, a ma gyar uga ron, ahol sok vi rág
nem te rem. A pro pa gan dá nak a leg fris sebb vi rá ga azon -
ban az a szó ró lap, ame lyet most nem hoz tam ide fel,
amely szó ró lap egyik pa ra gra fu sa ar ról szól – a Ma gyar
Szo ci a lis ta Mun kás párt szó ró lap ja; Nóg rád me gyé bõl
küld ték ne kem teg nap fa xon –, hogy az Or bán-kor mány
örök sé ge foly tán 25 szá za lé kos tá mo ga tást ka pott vol na
csak az agrárium a föld ala pú tá mo ga tás ban, de a
Medgyessy-kormány ál dá sos te vé keny sé ge ezt meg emel -
te 55 szá za lék ra.

179MEDGYASSZAY LÁSZLÓ: „NEM AZÉ, AKI AKARJA...”



Ké rem, ez a faj ta vis  sza te kin tés – nem szok tam ke mény
sza va kat hasz nál ni – egy sze rû en ha zug ság. Ez jel lem zi a
kor mány el sõ két évét. 

Kö szö nöm szé pen.
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LE MON DÁ SOM OKA I RÓL 
ÉS AZ MDF HELY ZE TÉ RÕL

Ami kor Dá vid Ibo lya el nök asszony jú ni us 16-án be je len -
tet te el nök sé gi tag sá gom ról va ló le mon dá so mat, meg ígér -
tem, hogy az MDF tag ja it tá jé koz tat ni fo gom le mon dá som
oka i ról, s hoz zá tet tem, hogy ezt meg fe le lõ idõ ben, meg fe -
le lõ mó don fo gom meg ten ni. Az el nök as  szony ál tal szor -
gal ma zott és az Or szá gos Vá laszt mány ál tal meg sza va zott
elõ re ho zott tiszt újí tás szük sé ges sé tet te, hogy ez a meg fe le -
lõ idõ mi nél elõbb le gyen. Saj nos édes anyá mat bal eset ér -
te és az éle té ért küz dõ be teg ágya mel let el tör pült szá mom -
ra min den vi lá gi do log. Fi gyel mez te tést kap tam a dol gok
fon tos sá gi sor rend jé re, ezért mon dan dóm mal kés le ked tem
kis sé. Ígé re tem és tisz tes sé gem azon ban meg kö ve te li, hogy
az át élt lel ki te her el le né re – ta lán ha tá sá ra is – a leg õszin -
téb ben szól jak dön té sem oka i ról. Egyút tal – a tel jes ség re
va ló tö rek vés re nél kül – né hány egé szen rö vid ész re vé telt
is meg fo gal ma zok az MDF hely ze té rõl és jö võ jé rõl. 

A mód szer, amit vá lasz tot tam: egy írá sos tá jé koz ta tás.
Ezt el kül döm va la men  nyi MDF-szer ve zet el nö ké nek és az
elõ zõ vá laszt mány tag ja i nak, hi szen a bi zal mat a szer vez -
tek kül döt te i tõl, il let ve elõ zõ Or szá gos Vá laszt mány tag ja -
i tól kap tam. Min de nek elõtt elõ re bo csá tom, nem ve zet
sze mé lyes am bí ció, nem tö rök az MDF el nö ki tiszt sé gé re
és nem ve zet sze mé lyes in du lat sen ki vel szem ben sem.
Ezen ál lí tá som hi te les sé gét ta lán bi zo nyít ja az el múlt 14 év
MDF-es és egyéb köz éle ti mun kám. Bi zo nyít ja az is, hogy
az MDF-ben so sem kér tem tiszt sé get, de ha fel ada tot kap -
tam, azt igye kez tem a le he tõ leg job ban el vé gez ni (pl. saj -
tó fõ nök, ál lam tit kár, me gyei el nök stb.)

Mi ért mond tam le el nök sé gi tag sá gom ról?
1998-ban el sõk kö zött tá mo gat tam Dá vid Ibo lya el nök -

ké va ló meg vá lasz tá sát. Azon ban na gyon rég óta sok min -
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den ben nem ér tet tem egyet ve ze té si mód sze ré vel, és egy
idõ óta po li ti kai vo nal ve ze té sé vel sem. Az An tall Jó zsef
Ala pít vány kö rü li hu za vo na óta bi zal ma mat is el ve szí tet te.
Le mon dá so mat azért idõ zí tet tem má jus 15-re, hogy vi lá -
gos sá te gyem, dön té sem nem az EP-választás ered mé nyé -
tõl füg gött, mely vá lasz tás kam pá nyá ból ma gam is jócs kán
ki vet tem a ré szem.

Csak a leg lé nye ge sebb ese te ket em lí tem, ame lyek kel
nem ér tet tem egyet.

– Nem ér tet tem egyet az zal, hogy Dá vid Ibo lya hoz zá já -
rult, hogy Kuti Csa ba, az MDF Veszp rém me gyei el nö ke az
ön kor mány za ti vá lasz tá sok után szö vet sé get kös sön az
MSZP-frak ci ó val a me gyei köz gyû lés ben. Az el nök asz  szony
hoz zá já ru lá sá ról ma ga Kuti Csa ba nyi lat ko zott an nak ide jén.
Ez volt az el sõ konk rét eset, amely alap ján bal és jobb ol dal -
ról is az MDF bal ra va ló nyi tá sá val vá dol hat tak ben nün ket.

– Nem ér tet tem egyet az zal, hogy 2003. évi tiszt újí tó Or -
szá gos Gyû lé sünk zá ró nyi lat ko za tá ban nem fo gal ma zód -
tak meg azok a konk rét üze ne tek (kü lö nö sen az EU-s csat -
la ko zás ag rár vo nat ko zá sa i ról), ame lyek rõl elõ ze te sen Dá -
vid Ibo lyá val meg ál la pod tunk. 

– Nem ér tet tem egyet a „TV-el nök” ügy kap csán Gémesi
György fel adat kör ének el vo ná sá val, és az egész bel sõ fe -
szült ség erõ bõl va ló ke ze lé sé vel.

– Nem ér tet tem egyet a veránkai frak ció ülés utá ni bel -
sõ fe szült ség ke ze lé sé nek mód já val. Ahe lyett, hogy rö vid
ha tár idõn, akár né hány na pon be lül, a Lezsák-vélemény
nyil vá nos ság ra ke rü lé sé nek kö vet kez mé nye it el nök sé gi
ülé sen be szél tük, zár tuk vol na le, a me gyei el nö kök ös  sze -
hí vá sát hasz nál ta fel el nök as  szony sze mé lyes po zí ci ó já nak
meg erõ sí té se ér de ké ben. Ez zel egy új, in for má lis erõ cent -
ru mot ho zott lét re, amely a bel sõ egy ség el len ha tott a ké -
sõb bi ek ben.

– Nem ér tet tem egyet az zal, hogy az egye sült ál la mok -
be li ma gán lá to ga tá sa után, a ma gyar saj tó ban az Egye sült
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Ál la mok ira ki be avat ko zá sá val kap cso lat ban meg ér tõn nyi -
lat ko zott, ho lott ak kor már az MDF til ta ko zott a ma gyar
ka to nák ki kül dé se el len.

– Nem ér tet tem egyet az zal, hogy a me gyei el nö kö -
kön ke resz tül be fo lyá solt Or szá gos Vá laszt mányt rend -
sze re sen szem be ál lí tot ta az MDF frak ci ó já val. Kü lö nö -
sen nyil ván va ló vá vált ez az An tall Jó zsef Ala pít vány kö -
rül ki rob bant vi ta ese té ben, ami kor ép pen el nök asz  -
szony volt a bot rány oko zó ja az ál tal, hogy a ku rá to rok
je lö lé sé nek mód já ról té ve sen tá jé koz tat ta az el nök sé get.

– Nem ér tet tem egyet az zal, ami kor a frak ci ót „hul la sza -
gú nak” mi nõ sí tet te az An tall Jó zsef Ala pít vány ról tár gya ló
frak ció ülé sen. Ez jó pél dá ja volt el nök as  szony azon tu laj -
don sá gá nak, hogy aka ra tát rend sze rint nem kon szen zus -
sal, ha nem erõ bõl kí ván ja ér vé nye sí te ni.

– Nem ér tet tem egyet az zal a kez de mé nye zé sé vel, mi sze -
rint az el nök ség tag jai ír ja nak alá egy meg ál la po dást, hogy
az el nök ség ben ho zott több sé gi dön té se ket a ki sebb ség ben
ma rad tak is egy sé ge sen kép vi se lik az MDF kü lön fé le dön -
tés ho zó tes tü le te i ben. Ma gam is alá ír tam ezt, bár vé le mé -
nyem sze rint egy de mok ra ti kus párt ban a ki sebb ség vé le -
mé nyé rõl is il lik a tag sá got tá jé koz tat ni. Az zal vég képp nem
ér tet tem egyet, hogy ezt a meg ál la po dást ép pen Dá vid Ibo -
lya nem tar tot ta be ak kor, ami kor a frak ció ál tal meg vá lasz -
tott ku rá to ro kat (An tall Jó zsef Ala pít vány) az el nök ség jó vá -
hagy ta és el nök as  szony az Or szá gos Vá laszt mány elõtt nem
ezt a dön tést kép vi sel te, el len ke zõ leg, el le ne ér velt. 

– Nem ér tet tem egyet az zal, hogy a frak ció és az OV ál -
lás pont já nak is me re te nél kül ír ta alá a MÁÉRT-en a ked -
vez mény tör vény mó do sí tá sát. Sze ren csé re a so kat szi dott
frak ció el nök as  szony nak ezt a po li ti kai bak lö vés ét a par -
la men ti tár gya lás so rán kor ri gál ni tud ta.

– Nem ér tet tem egyet és nem ér tek egyet az ún. cent -
rum po li ti zá lás sal, amely na gyon sok szim pa ti zán sunk és
tag tár sunk el vesz té sé vel járt.
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– Nem ér tet tem egyet az zal, hogy aki az el nök asz  -
szonyt kri ti zál ni mer te, azt bel sõ el len zék ként bé lye gez ték
meg.

– Nem ér tet tem egyet a kis stí lû, az el nök as  szony ál tal
kez de mé nye zett or szá gos vá laszt má nyi ha tá ro za tok kal.
Ilyen volt pél dá ul az, amely sze rint, akit a saj tó bel sõ el len -
zék ként mi nõ sít, az kö te les ez el len til ta koz ni. A má sik ha -
son ló ese tet, a frak ció ta gok hû ség nyi lat ko za tát, olyan meg -
alá zó nak tar tot tam, hogy ma gam ré szé rõl alá sem ír tam.

– Nem ér tet tem egyet vé gül is leg fõ kép pen azok kal a
meg nyil vá nu lá sa i val, ame lyek le he tõ vé tet ték po li ti kai el -
len fe le ink nek és ve tély tár sa ink nak, hogy az MDF-et úgy
ál lít sák be, mint bal ra moz du ló, bal fe lé nyi tó pár tot.

Ös  szes sé gé ben azt ta pasz tal tam, hogy az el nök as  szony
a bel sõ prob lé má kat nem tud ja ke zel ni. Komp ro mis  szum -
kész sé get han goz tat, ke resz tény ér té kek rõl be szél, ugyan -
ak kor kü lö nös in du la to kat táp lál azok kal szem ben, akik
lát szó lag ve szé lyez te tik po zí ci ó ját, vagy fon tos kér dé sek -
ben nem ér te nek egyet ve le. Sze mé lyes aka ra tát min den -
áron ér vény re jut tat ja még ak kor is, ha ez az MDF egy sé -
gét ve szé lyez te ti. 

Az el len min den por ci kám til ta ko zik, hogy az MDF bal -
ra to lód jon. Le het, hogy Dá vid Ibo lya nem mond ta szó
sze rint, hogy mind két nagy párt tól egyen lõ tá vol ság ra he -
lye zi az MDF-et, de mû kö dé se, meg nyi lat ko zá sai mind ezt
su gall ják.

Az MDF jö võ jét il le tõ en fenn áll a ve szély, hogy 2006-
ban, az or szág gyû lé si vá lasz tá sok után (bár meg van a jó
esé lye, hogy az 5 szá za lé kot el éri), az MDF bel sõ hely ze te
és Dá vid Ibo lya és kö ré nek po li ti zá lá sa le he tet len né te szi
a ko a lí ci ós tár gya lá so kat a Fi des  szel. Akár az zal a Fi des  szel
is, ame lyik ma ga is ké pes lesz majd kor mányt ala kí ta ni. Az
az ab szurd hely zet is elõ áll hat, hogy az MDF he lyett in -
kább – a vál to zé kony ság ra ké pes – SZDSZ lesz majd a ko -
a lí ci ós part ne re a Fi desz nek. Egyet kell ér te ni az zal a po li -

184 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



ti kai elem zés sel, hogy egy jobb ol da li kor mány alat ti kény -
sze rû el len zé ki ség a Fó rum ha lá lát je lent he ti.

Nem tar tom he lyes nek, ha bel sõ ügye ink rõl a nyil vá -
nos ság elõtt po le mi zá lunk, kü lö nö sen el íté lem egy kam -
pány ide jén. Ilyen ügye ket jó ma gam az el múlt 14 év alatt
nem „te re get tem ki”. Az el len azon ban til ta ko zom, hogy
akik egy tiszt újí tás so rán meg szó lal nak a nyil vá nos ság
elõtt, azo kat az MDF rom bo lás sal vá dol ják. Ami kor az el -
nö ki saj tó tá jé koz ta tó az zal a mon dat tal kez dõ dik, hogy
azok nak, akik nek el len vé le mény ük van, most el gon dol -
kod hat nak és iga zod hat nak, ak kor nem cso da, ha õk is a
nyil vá nos ság hoz for dul nak.

Til ta ko zom az el len a bel sõ pro pa gan da el len, hogy
azo kat a po li ti ku sa in kat, akik kri ti ká val il le tik az el nök asz  -
szonyt, bel sõ el len zék ké, el len ség gé, Fi desz-kol la bo ráns -
sá, áru ló vá mi nõ sí tik. Mi nõ sít he tet len rossz in du la tot tük -
röz, ami kor egye sek azt ál lít ják, hogy aki a nyil vá nos ság
elõtt kri ti zál ja Dá vid Ibo lyát, az az MDF bel sõ egy sé gét
rom bol ja. Az eu ró pai par la men ti vá lasz tás után az MDF
bel sõ ügye i vel kap cso lat ban el sõ ként Dá vid Ibo lya szó lalt
meg. Ez nem meg le põ, ha vis  sza te kin tünk a ko ráb bi saj tó -
sze rep lé se i re, ami kor õ rend sze re sen és rész le te sen be szélt
a párt bel sõ ügye i rõl.

Til ta ko zom az el len, hogy a két ség kí vül meg le võ te kin -
té lyét ki hasz nál va, egy ko ri mi nisz ter el nö künk, Boross Pé -
ter fö lé nyes gún  nyal ke zel je a „Lakitelek mun ka cso port”
tö rek vé se it, vé le mé nyét, és tisz tes ség te len, hát só szán dé -
kot té te lez zen fel az ab ban cso por to su ló kép vi se lõk rõl.
Ezek a tár sa ink az el múlt év ti zed ben so kat tet tek MDF-tag -
ként az or szá gért és az MDF-ért. Boross Pé ter nek a saj tó
elõt ti ilyen irá nyú meg nyil vá nu lá sai nem mél tó ak sem hoz -
zá, sem azok hoz, akik kel szem ben ezt el kö ve ti.

Til ta ko zom az el len, hogy a „pro fes  szi o ná lis párt lét re -
ho zá sa” cí mén a vé le mény sza bad sá got kor lá toz zák, és
egy sze mé lyes párt tá ala kul jon az MDF.
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Til ta ko zom az el len, hogy Dá vid Ibo lya mint párt el nök
a párt min den hi va ta los esz kö zét fel hasz nál ja sa ját vé le mé -
nyé nek ki zá ró la gos suly ko lá sá ra. Azt egye ne sen el íté lem,
amit a min den MDF-tag nak meg írt le vél ben a más vé le -
ményt han goz ta tók ról ál lít („kom pe ten cia za var ban szen ve -
dõk”, „alá ren delt MDF lét re ho zá sá ban ér de kel tek”, stb.).
Ez ke mény rá gal ma zás.

Til ta ko zom az el len, hogy olyan idõ re tet te az el nök asz -
szony ja vas la tá ra az Or szá gos Vá laszt mány a tiszt újí tást, ami -
kor az egyéb ként is rossz ál la pot ban lé võ he lyi szer ve ze tek
nem tud ják át gon dol ni az el múlt évek tör té né se it és nincs
idõ a me gyei, te rü le ti fó ru mok ös  sze hí vá sá ra a je lö lé sek
elõtt. Nincs idõ ar ra, hogy meg je le nít sék a vé le mé nye ket és
az MDF bel sõ kö re i ben le foly tas sák a vi tá kat. Ez az elõ re ho -
zott vá lasz tás Dá vid Ibo lyá nak és kö ré nek ag res  szív ak ci ó ja
a po zi tív vá lasz tá si ered mény ha tá sá nak ki hasz ná lá sá ra és a
Fó rum irá nyí tá sá nak és ve ze té sé nek meg sze re zé sé re.

Tu dom, nem elég til ta koz ni, meg ol dást is kell ja va sol ni.
Dá vid Ibo lya mun ka bí rá sát, ma kacs, szí vós ér dek ér vé nye -
sí té sét – akár po zi tív tu laj don sá gok nak is tart hat nánk és
tisz tel het nénk –, azon ban eze ket a po zi tív tu laj don sá ga it
úgy tû nik egyé ni cé lok ra és nem az MDF épí té sé re hasz -
nál ta. A bel sõ egy ség fenn tar tá sá ra va ló tö rek vés he lyett az
„oszd meg és ural kodj” el vét gya ko rol ta több eset ben,
ezért sze rin tem nem al kal mas a párt el nö ké nek.

Gémesi György ben lá tom azt a sze mélyt, aki komp ro -
mis  szu mot tud te rem te ni az MDF-en be lül, aki az MDF-nek
önál ló ar cu la tot tud ad ni és ké pes a szö vet sé gi po li ti zá lás -
ra. Õ – ért he tõ mó don – a kö zö sen vég zett kam pány után,
már csak er köl csi meg fon to lás ból sem lép fel Dá vid Ibo -
lyá val szem ben. Amen  nyi ben azon ban a több ség bi zal mát
meg kap ja, el kö te le zett MDF-po li ti kus ként vál lal nia kell a
meg mé ret te tést. Sze mé lyé ben jó el nö ke len ne a Ma gyar
De mok ra ta Fó rum nak.

A két sze mély kö zöt ti vá lasz tás nem csak sze mé lyi dön -
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tést je lent, ha nem az MDF po li ti kai irá nyá nak meg ha tá ro zá -
sát is. Dá vid Ibo lya ve ze té sé vel az MDF egy cent rum ban le -
be gõ, elõbb-utóbb bal ra is vegy ér té ket bo csá tó nagy vá -
gya kat ker ge tõ (lásd Dá vid Ibo lya nyi lat ko za tát a köz tár sa -
sá gi el nök kont ra mi nisz ter el nök ség rõl) egy sze mé lyes párt -
tá vá lik. Gémesi György ve ze té sé vel egy konk rét ügye ket
fel vál la ló, bel sõ össz hang ban dol go zó, a frak ció és az Or -
szá gos vá laszt mány ös  sze han golt mû kö dé sét meg te rem tõ
párt ként mû köd het. Jó est ben akár egy ha té kony 10 szá za -
lé kos „vi dék párt ja” is le het.

Tu dom, hogy az el múlt esz ten dõ ben gyak rab ban és ha té -
ko nyab ban szól hat tam vol na az itt fel so rol tak ról. Ment sé -
gem re szol gál jon, hogy Lezsák Sán dor veránkai ja vas la ta,
mely sze rint en gem mint eset le ges el nök je löl tet ho zott szó -
ba, so kat ár tott ne kem, rész ben le bé ní tott. El nök as  szony
cse le ke de te i nek, meg nyil vá nu lá sa i nak szé le sebb kör ben –
pél dá ul az OV ülé se in – va ló erõ tel je sebb kri ti ká ja azt a lát -
sza tot kelt het te vol na, hogy ko mo lyan ve szem Lezsák ja vas -
la tát és »rá star to lok« az el nö ki po zí ci ó ra. Né hány ke mény kri -
ti kai meg szó la lás az EP-kampány alatt pe dig „élet ve szé lyes”
lett vol na az MDF-re néz ve, a ki szi vá rog ta tás ve szé lye mi att.

Ezért kel lett gyak ran hall gat nom, ami kor ki ál ta ni kel lett
vol na, bár vé le mé nye met az el nök as  szony nak négy szem -
közt vagy szû kebb kör ben min dig el mond tam.

Le het, hogy le ve lem pusz tá ba ki ál tott szó ma rad, de sa -
ját em ber sé gem, lel ki is me re tem sze rint cse lek szem. Ahogy
be ve ze tõm ben is em lí tet tem, re mé lem, hogy az MDF kép -
vi se lõ je ként, tiszt ség vi se lõ je ként vé gig dol go zott 14 év, ami
mö göt tem áll, hi te les sé te szi, hogy nem sze mé lyes ér dek,
in du lat, ha nem az MDF sor sa iránt ér zett ag go da lom írat ta
ve lem eze ket a so ro kat.

Gyõr, 2004. jú li us 20.
Dr. Medgyasszay Lász ló

(A Nem ze ti Fó rum címû ki ad vány ban 

meg je lent ál lás fog la lás rö vi dí tett vál to za ta)
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TRA DÍ CIÓ ÉS VI LÁG HÁ LÓ
Tisz telt Kon fe ren cia!

Az el múlt évek ben, ami kor fel ké rést kap tam a me gyei
könyv tár ren dez vé nyé nek meg nyi tá sá ra, ha a par la men ti
el fog lalt sá gom nem aka dá lyoz ta, min dig vál lal tam. Vál lal -
tam hi va tal ból, mint a Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Köz -
gyû lés il le té kes al el nö ke, de szí ve sen vál lal tam, mint olyan
em ber, aki az írott be tû, a könyv és a könyv tár irán ti sze -
re te tet, tisz te le tet gye rek ko rá tól ma gá ban hord ja. 

A mai kon fe ren cia cí mé bõl szá mom ra a tra dí ció egy ér -
tel mû en a sa já tom, de a vi lág há ló, és amit ez a fo ga lom ta -
kar, kis sé ide gen szá mom ra. Be val lom fér fi a san, nem szok -
tam köz le ked ni az internetes sztrá dá kon, és bár hon la pom
is el ér he tõ, ezt leg in kább mun ka tár sa im, vagy fi a im ke ze -
lik, il let ve lá to gat ják. Ép pen ezért meg kér tem dr. Hor váth
Jó zsef igaz ga tó urat, hogy se gít sen ne kem meg vi lá gí ta ni a
mai kon fe ren cia je len tõ sé gét, és Õ szá mom ra a kö vet ke -
zõ ket ír ta le:

„Az utób bi évek tech ni kai fej lõ dé se, az Internet vi lág -
mé re tû el ter je dé se ko moly ki hí vást je lent a köz gyûj te mé -
nyek, így a könyv tá rak szá má ra is. Az utób bi év ti zed ben
meg kez dõ dött az év szá zad ok alatt ös  sze gyûj tött, kü lön le -
ges ér té ket kép vi se lõ gyûj te mé nyek leg ér té ke sebb arab ja i -
nak di gi ta li zá lá sa. Ez ál tal a több nyi re egye di ér té kû ere de -
ti do ku men tu mok men te sül nek a gya ko ri hasz ná lat okoz -
ta sé rü lé sek, ká ro so dá sok alól; de leg alább en  nyi re fon tos,
hogy az elekt ro ni kus do ku men tu mok a vi lág há ló se gít sé -
gé vel tá vol ról is el ér he tõ vé te he tõk. Ezért érez tük ta lá ló -
nak és in do kolt nak a kon fe ren cia cím vá lasz tá sát, hi szen
utal a köz gyûj te mé nyek fon tos fel ada tá ra: a ha gyo má nyos
ér té kek meg is mer te té sé hez ki kell hasz nál ni uk a tech ni kai
fej lõ dés ad ta le he tõ sé ge ket!” – Úgy gon do lom, a mai kon -
fe ren cia ak tu a li tá sát en nél vi lá go sab ban nem is le het meg -
fo gal maz ni.
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Az a meg hí vó ból is lát ha tó, és a hoz zám ha son ló la i ku -
sok szá má ra is nyil ván va ló, hogy a ren dez vény elõ adá sa i -
nak egy ré sze el mé le ti jel le gû, és kü lö nö sen a kon fe ren cia
má so dik ré szé ben a gya kor la ti ered mé nyek be mu ta tá sá ra
ke rül sor. Re mé nye im sze rint Önök szá má ra hasz nos lesz
a mai ta lál ko zó és a té má ra vo nat ko zó is me re tek hasz no -
sít ha tó öt le te ket, és ta pasz ta la to kat sze rez ve tér het nek ha -
za a kon fe ren ci á ról. 

El is mer ve a di gi ta li zá lás óri á si je len tõ sé gét a köny vek
vo nat ko zá sá ban is ma ga mat ta gad nám meg, ha nem ten -
nék hi tet a tra dí ció az ol vas ha tó könyv fon tos sá ga mel lett.
Az el múlt száz év vál to zá sai azt is je len tik, hogy egy re na -
gyobb lett a könyv kon ku ren ci á ja. Amint va la mi új don ság
je lent meg – mai szó val él ve – a kom mu ni ká ci ó ban, mind -
járt el kezd ték te met ni a Gu ten berg-ga la xist. A mo zi meg -
szü le té se, a rá dió el ter je dé se, a te le ví zió és a vi deó nép -
sze rû vé vá lá sa, és most leg utóbb az in for ma ti ka, az Inter -
net hasz ná la tá nak el ter je dé se mind ko moly ki hí vást je lent
a nyom ta tott könyv nek és a könyv tá ros ok nak.

A ki hí vás ra – amint ez a kon fe ren cia is mu tat ja, – az a
vá lasz, hogy az in for ma ti ka az ol va sás, a könyv „szol gá ló -
lá nya” le het. Ta lán köz hely, de még is el mon dom, hogy a
leg fon to sabb, hogy a fi a ta lok hoz kö ze lebb le het hoz ni a
tu dást az in for ma ti ka ál tal. Vé le mé nyem sze rint azon ban
lé nye ges kü lönb ség van a ha gyo má nyos könyv és az in -
for ma ti ka ál tal köz ve tí tett tu dás kö zött.

A kon ku ren cia, a té vé, és még az internet is „ké szen”
ad ja a mon da ni va ló ját. Nem kell meg moz gat ni a fan tá zi át,
a ké pek és más ha tá sok ké nyel me sen be fo gad ha tó vá te -
szik a mû sort, de a mû sor te ma ti ká ját sem le het meg vál -
toz tat ni. Sõt hét rõl hét re meg ad ják, hogy mit lát ha tunk.
Nem mi szer keszt jük, nem mi vá laszt juk. Könyv bõl sok kal
na gyobb a kí ná lat. Nem csak a most meg je len tek kö zül vá -
lo gat ha tunk, ha nem sok év ti zed és év szá zad ki ad vá nya it
meg ta lál juk bol tok ban, könyv tá rak ban. 
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A film, a té vé rá adá sul „li ne á ris hoz zá fér he tõ ség gel” ren -
del ke zik csak. Ma gya rul: nem tu dunk vis  sza la poz ni, nem
tud juk ab ba hagy ni, hogy el gon dol koz zunk azon, amit
ol vas tunk, nem mi irá nyít juk a mû be fo ga dá sát. A köny -
vet ak kor ves  szük kéz be és ott, ahol csak akar juk. Ha
kell, vissza la poz ha tunk, egy részt több ször is el ol vas ha -
tunk. Ha kell, be csuk hat juk és át gon dol hat juk, amit ol -
vas tunk.

Az in for ma ti ka úgy le het jó „szol gá ló lá nya” a tu dás nak,
ha mi nél több köny vet, ké pet, fo lyó ira tot, le vél tá ri anya got
és más, je len leg pa pí ron el ér he tõ in for má ci ót dol goz fel és
tesz kön  nyen ke zel he tõ vé, biz ton sá go san meg õriz he tõ vé.
Ugyan ak kor az egyik leg na gyobb ve szély az, hogy na gyon
eset le ges az az in for má ció, amit ál ta la el tu dunk ér ni. Bár -
ki bár mit fel tud töl te ni az internetre. Sem mi ga ran cia
nincs ar ra, hogy a leg fon to sabb és a leg pon to sabb in for -
má ci ó kat el le het ér ni.

Csak egy rö vid pél da. Meg kér tem mun ka tár sa mat,
hogy ke res sen a vi lág há lón a „nép fõ is ko la” és a
„Ménfõcsanak” sza vak ra együt te sen. Az ered mény elég
le han go ló. A 12 ta lá lat nagy ré sze ér dek te len és cí me ket
tar tal maz. Ménfõcsanakon ugyan is van Nép fõ is ko la ut ca.
Egy ta lá lat ban van egy fél mon dat ar ról, hogy a 20-as
évek ben volt itt nép fõ is ko la. Mint azt bi zo nyá ra Önök is
tud ják, az el sõk kö zött ala kult nép fõ is ko la
Ménfõcsanakon, amely nek lét re ho zá sa Sze ke res Bónis
csa na ki plé bá nos ne vé hez fû zõ dik. Ez a nép fõ is ko la már
1919. ok tó ber 24-én meg tar tot ta el sõ ren dez vé nyét, s dán
min tá ra min den szom ba ton és va sár nap volt fog lal ko zás
fel nõt tek ré szé re, ame lyen az ak kor leg kor sze rûbb nek
szá mí tó me zõ gaz da sá gi, ház tar tá si és egyéb is me re te ket
ok tat ták a fel nõtt részt ve võk nek. Egy di ák na gyon rossz
je gyet kap na, ha csak a vi lág há ló ról me rí tett is me re tei
alap ján ké szí tett vol na dol go za tot az egy ko ri ménfõc-
sanaki nép fõ is ko lá ról.
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Kí vá nom, hogy a kon fe ren cia ered mé nye ként a vi lág há -
ló, a könyv tá ros ok, a könyv tá rak tra di ci o ná lis ér ték rend je
sze rint se gít se tu dá sunk bõ ví té sét.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket!
(A kon fe ren cia meg nyi tó be szé dé nek szer kesz tett vál to za ta, 

el hang zott Gyõ rött a Kis fa ludy Kár oly Me gyei Könyv tár ban, 

2005. áp ri lis 7.)
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PAN NON HAL MI NYI LAT KO ZAT
A ma gyar ság év ez re des Kár pát-me den cei egy sé gét a tri a no -
ni dik tá tum meg bon tot ta. A kom mu nis ta ura lom év ti ze de i -
ben még be szél nünk sem le he tett nyil vá no san a szét sza kí -
tott ság ról. A rend szer vál tás óta, az egye sü lõ Eu ró pa szel le -
mé ben új ra meg nyílt a te re an nak, hogy a nem zet ha tá ro -
kon át íve lõ egye sí té sé vel új ra te remt sük nem ze tünk egy sé -
gét. A tár sa da lom, a nem ze ti mû ve lõ dés és a gaz da ság há -
ló já nak új ra szö vé sét – ezt az Eu ró pa ha gyo má nya i nak és
szel le mi sé gé nek meg fe le lõ, nagy kö rül te kin tést igény lõ fo -
lya ma tot – a 2004. de cem ber 5-i nép sza va zás tör te meg.

A 2004. de cem ber 5-i, ket tõs ál lam pol gár ság ról szó ló
nép sza va zás ered mé nye nagy csa ló dást oko zott a mai
Ma gyar or szá gon kí vül élõ ma gya rok túl nyo mó több sé -
gé nek. Csa lód tak azok is, akik Ma gyar or szág mai ha tá -
ra in be lül él nek és úgy gon dol ják, hogy mind an  nyi unk -
nak egy a sor sunk, egy a múl tunk és egy a jö võnk.

Meg gyõ zõ dé sünk, hogy a ma gyar ság min den tag ja egy
kö zös ség hez tar to zik. A ma gyar ál lam fe le lõs sé get kell,
hogy érez zen és gya ko rol jon mind azo kért, akik a ma gyar
nem zet hez tar toz nak. Ez a fe le lõs ség kü lö nö sen meg kell,
hogy nyil vá nul jon azok iránt, akik aka ra tuk el le né re a mai
Ma gyar or szág ál lam ha tá rán kí vül re szo rul tak. Tisz te let és
meg be csü lés il le ti õket, akik a ne héz, sok szor ül döz te té sek -
kel ter helt ki sebb sé gi lét ben meg õriz ték ma gyar sá gu kat. 

Mind eze ket meg fon tol va, a je len nyi lat ko zat alá írói ál tal
kép vi selt Gyõr-Moson-Sopron me gyei te le pü lé sek la kói er -
köl csi in dí ta tás ból tisz te let be li pol gár sá got aján la nak azon,
a ha tá ron tú li te le pü lé sek ma gyar ja i nak, ame lyek kel kap -
cso lat ban áll nak. 

Pan non hal ma, 2005. de cem ber 4.

Bakonyszentlászló, Börcs, Dunaszeg, Enese,
Fertõszentmiklós, Gönyû, Gyar mat, Gyõrasszonyfa,
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Gyõrság, Gyõrszemere, Gyõrújfalu, Gyõrzámoly, Ka pu vár
Koroncó, Lá zi, Pan non hal ma, Pázmándfalu, Tét

Vár sze gi Asztrik, Duray Mik lós, 
dr. Medgyasszay Lász ló

+

A 2004. de cem ber 5-i nép sza va zás év for du ló já nak elõ est -
éjén Gyõr-Moson-Sopron me gyei és fel vi dé ki te le pü lé sek
ve ze tõi ta lál koz tak a Pan non hal mi Fõ apát ság ban. 

Fel vi dék rõl Bátorkeszi, Dunaszerdahely, Eper jes, Ér -
sekkéty, Felbár, Királyfiakarcsa, Kolozsnéma, Med ve, So -
mor ja és Vá sá rút, va la mint Csáky Pál mi nisz ter el nök-he -
lyet tes Peczár Kár oly ka bi net fõ nö ke ré vén, a me gyé bõl
Bakonyszentlászló, Börcs, Dunaszeg, Enese, Fertõszent -
miklós, Gönyû, Gyar mat, Gyõrasszonyfa, Gyõrság, Gyõr -
szemere, Gyõrújfalu, Gyõrzámoly, Ka pu vár, Koroncó, Lá -
zi, Pan non hal ma, Pázmándfalu és Tét te le pü lé sek vol tak
kép vi sel ve a ta lál ko zón.

Dr. Medgyasszay Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ, a me -
gyei köz gyû lés al el nö ke ne vé hez fû zõ dik a 2005 nya rán
in dult a kez de mé nye zés, amely nek lé nye ge: eny hí ten dõ a
2004. de cem ber 5-i nép sza va zás okoz ta csa ló dást, Gyõr-
Moson-Sopron me gye te le pü lé sei tisz te let be li pol gá ri cí -
met ad nak a ha tá ron tú li test vér te le pü lé sük mind azon pol -
gá ra i nak, akik igény lik azt. Az ere de ti öt le tet Hód me zõ vá -
sár hely ad ta. Dr. Láz ár Já nos, a vá ros pol gár mes te re ren -
del ke zés re bo csá tot ta az ez zel kap cso la tos do ku men tá ci ót.
En nek alap ján több meg be szé lést is tör tént a me gye te le -
pü lé se i nek ve ze tõ i vel.

„Szent Már ton mo nos to rá ban gyûl tünk ös  sze, em lé ke -
zünk a rég múlt ra, hi szen ez a Ház több mint ezer éve
õr zi a ke resz tény, ma gyar és eu ró pai szel le mi sé gün ket,
amely bõl mind an  nyi an vé tet tünk” – Vár sze gi Asztrik fõ -
apát úr kö szön tõ jé vel kez dõ dött meg a ren dez vény.
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Ezt kö ve tõ en Duray Mik lós, a Ma gyar Ko a lí ció Párt já nak
ügy ve ze tõ al el nö ke adott egy át te kin tést a ket tõs ál lam pol -
gár ság kér dé sé rõl. A tri a no ni dik tá tum elõ ír ta, hogy az el -
csa tolt te rü le te ken élõk meg kap ják az új ál la muk pol gár sá -
gát. A ré gi el vesz té sé rõl nem hoz(hat)tak ren del ke zést. A
ma gyar ál lam pol gá rai pe dig nem mond tak le ál lam pol gár -
sá guk ról. A nép sza va zás nem csak emi att, de a je len le gi
ma gyar al kot mány mi att is ér tel met len volt, mi vel az al kot -
mány nem en ge di meg, hogy nem ze ti sé ge mi att meg kü -
lön böz tes se nek (akár po zi tí van is) bár kit is. A nép sza va zás
po zi tív ered mé nye jel ké pes meg erõ sí té se lett vol na a ma -
gyar nem zet ös  sze tar to zá sá nak. A nép sza va zás ered mé -
nyé nek te rü le ti meg osz lá sa azt mu tat ja, hogy nyu gat ról ke -
let re ha lad va csök ken a ket tõs ál lam pol gár ság gal egyet ér -
tõk ará nya. Duray Mik lós be szé de zá rá sa ként kér te a részt -
ve võ ket, hogy azo kért ag gód junk és azo kat nyer jük meg a
nem zet ügyé nek, akik a ket tõs ál lam pol gár ság el len kam-
pányoltak, el le ne sza vaz tak.

Dr. Medgyasszay Lász ló is kö szön töt te részt ve võ ket.
Hang  sú lyoz ta, hogy – ahogy a nép sza va zás, úgy – a mos -
ta ni ös  sze jö ve tel, a tisz te let be li ál lam pol gár ság fel aján lá sa
is sem mi mást nem je lent, mint azt, hogy ki nyil vá nít juk
össze tar to zá sun kat. Szük ség van ezek re a szim bo li kus tet -
tek re is. Nem elég csak a gaz da sá gi, ok ta tá si és mû ve lõ dé -
si se gít ség a ha tá ron túliaknak. Ha csak en  nyit adunk, az
olyan, mint „az el tar tá si szer zõ dés sze re tet nél kül”. A kép -
vi se lõ kö szön tõ jét az zal tet te ün ne pé lye seb bé, hogy el sza -
val ta a Szó za tot.

A Pan non hal mi Nyi lat ko zat „él”. Tõ kés Lász ló király-
hágómelléki re for má tus püs pök 2006. már ci us 12-ére
Nagy vá rad ra, Unió Er dél  lyel – a ha tá rok fe lett cím mel tar -
tott ün ne pi es tély re hív ta mind azon te le pü lé sek ön kor -
mány za ta it, ame lyek tisz te let be li pol gá ri cím ado má nyo zá -
sá val kí ván ják jó vá ten ni a 2004. de cem ber 5-i nép sza va zás
kár té te le it. En nek meg fe le lõ en meg hí vást kap nak a Pan -
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non hal mi Nyi lat ko za tot alá író te le pü lé sek is. Az alá írás óta
több te le pü lés is csat la ko zott a kez de mé nye zõk höz, a
részt ve võk pe dig ün ne pé lye sen át ad ták a ké rel me zõk nek
a tisz te let be li pol gár ság ról szó ló ok ira tot. 

Jó vá ten ni, amit le het: tisz te let be li pol gár sá got min den ha tá ron

tú li ma gyar nak! Pan non hal ma, 2005. de cem ber 4.
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OK TÓ BER 23-A AB DÁN
Tisz telt Höl gye im! Tisz telt Ura im! Ked ves Ab da i ak!

Kö szö nöm, hogy együtt ün ne pel he tek Önök kel, az
1956-os for ra da lom 52. év for du ló já nak elõ est éjén. Szív bõl
örü lök, hogy fon tos nak tar tot ták a meg em lé ke zést. Bár
min den fa lu ban így tör tén ne!

Nagy Im re 1989-es új ra te me té se kor gyil ko sai és gyil ko sa -
i nak jog utó dai, akik kö zül so kan bûn bá nat és bün te tés nél -
kül ma is köz tünk él nek, kény te le nek vol tak el is mer ni, hogy
1956. ok tó ber 23-án nem el len for ra da lom, ha nem for ra da -
lom és sza bad ság harc rob bant ki ha zánk ban. Az óta szin te
min den év ben al kal mam van kö zös ség ben meg em lé kez ni e
fan tasz ti kus nap ról, il let ve az azt kö ve tõ ti zen ket tõ rõl. 

Ugyan ak kor min den ilyen al ka lom mal fel me rül ben nem
a gon do lat és en nek min dig is han got adok, mél tó va gyok-
e ar ra, hogy mél tas sam a for ra da lom nap ja it és cse lek võ it.

Hi szen be le si mul tam, mint oly so kan, ab ba a rend szer be,
amely a ma gyar tör té ne lem ben pél dát lan mó don tör te le és
bos  szul ta meg a nép for ra dal mát. Ta lán az le het szá mom ra
és a hoz zám ha son lók szá má ra a ment ség, hogy él ni és túl -
él ni akar tunk. Olyan idõ ket él tünk, mint 1848 után, ami kor
– a köl tõ sza va it hasz nál va – csak „Tit kon sohajtja meg a hû
ke bel / Ha lom ra dõlt oltáridat”30. Pe dig ün ne pel ni va ló cso -
dá la tos na pok ban volt ré szünk, akik már nyílt el mé vel él -
tünk 1956-ban. Én Pá pán vol tam 15 éves di ák és jó anyám
in tel me, és fél té se el le né re ott vol tam min den meg moz du lá -
son, ami a kis vá ros ban tör tént. Elõ ször csak hí rek jöt tek,
ami ket szin te ké tel ked ve és szív szo rong va hall gat tunk. Le -
het sé ges az, hogy „föl tá ma dott a ten ger”? Le het sé ges az,
hogy ös  sze om lik az ÁVH? Le het sé ges a sza bad ság?

Igen, meg tör tént a cso da. A hí rek után jöt tek a pes ti sza -
bad saj tó el sõ ter mé kei, vá ro sunk ban is, mint az or szág ban
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min de nütt, az ut cá ról el tûn tek a rend õr jár õrök, az orosz
ka to nák vis  sza vo nul tak a lak ta nyá ik ba, és egy es te ott áll -
tunk a fõ té ren és ré sze sei vol tunk a he lyi cso dá nak.

Aki nem élt a Rá ko si-rend szer ben, aki nem ret te gett a
fe ke te au tó tól, aki nem állt sor ba egy li ter te jért és a jegy -
re adott ke nyé rért, aki nem él te meg a be szol gál ta tást, a
Mindszenty-pert, az egész sö tét, sá tá ni ha tal mat, az nem
tud ja, hogy mit je len tett az a fel sza ba dult ér zés, amely
szin te ta pint ha tó an áradt és be töl töt te az or szá got, az em -
be re ket, a szí ve ket és a lel ke ket.

Nem igaz – ahogy Ká dár ék hir det ték ké sõbb –, hogy „az
el len for ra da lom a nép hû fi a it lik vi dál ni akar ta” (az az az ávó -
so kat és párt tit ká ro kat). Né hány tra gi kus ese tet le szá mít va,
ahol ép pen az ÁVH pro vo kált és lõtt a fegy ver te len tö meg be,
vi dé ken vér nél kü li for ra da lom zaj lott. A pes ti srá cok ál tal ki -
ví vott sza bad ság ter mé keny esõ ként hul lott re ánk. Ön ma guk -
tól ala kul tak a köz sé gek ben, vá ro sok ban a for ra dal mi ta ná -
csok, gyá rak ban, üze mek ben, bá nyák ban a mun kás ta nács ok.
Hi he tet len kön  nyed ség gel jöt tek lét re ezek a köz igaz ga tá si és
gaz da sá gi ön kor mány zat ok. A vi rág nak sem mond ja sen ki,
hogy itt az idõ, még is, mi kor meg jön a ta va szi me leg és a
fény, vi rág ba bo rul a me zõ. Ilyen cso dá la tos vi rá gos kert volt
ak kor az ok tó ber vé gi, no vem ber ele ji õsz ben Ma gyar or szág.

Igen, a pes ti srá cok vé re in dí tot ta el az or szá gos meg -
úju lást. Ahogy szá mom ra Pe tõ fi Nem ze ti da la je len ti 1848-
as sza bad ság harc éne két, úgy az 56-os for ra da lom him nu -
sza szá mom ra Ta má si La jos Pi ros a vér a pes ti ut cán.

„Zász ló ink föl, újjongva csap nak,
ki bo rul nak a szé les út ra,
se lyem-szí nei ki da gad nak:
is mét mi enk a pes ti ut ca!

Is mét mi enk a bá tor ének,
pa ran cso lat lan tisz ta szív vel,
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s a fegy ve rek sze münk be néz nek:
ki re lö vetsz, bel ügy mi nisz ter?”

De hi á ba lö ve tett a bel ügy mi nisz ter, a for ra da lom gyõ zött.
Nem igaz, ahogy ké sõbb suly kol ták be lénk, hogy a gyõz -
tes for ra dal má rok az 1945 elõt ti rend szer res ta u rá ci ó ját
akar ták, nem igaz, hogy vis  sza kí ván ták ad ni a gyá ra kat,
ban ko kat, föld bir to ko kat. Szó sem volt rab ló ka pi ta liz mus -
ról, csu pán él he tõ Ma gyar or szá got akar tunk.

A mun kás ta nács ok és a for ra dal mi ta ná csok ke zé ben jó
he lyen volt, és ké sõbb is jó he lyen lett vol na az or szág.
Sza bad sá gunk zá lo ga, a szov jet csa pa tok ki vo nu lá sa lett
vol na. A meg szál lók ezt meg ígér ték és be je len tet ték – és
mi el hit tük. El hit tük, mert an  nyi ra sze ret tük vol na a meg -
va ló su lá sát. A csa lád ban is így vol tunk ve le, csu pán édes -
anyám, a bölcs as  szony mond ta, hogy „csak nem kép ze li -
tek, hogy ez a nagy Orosz or szág csak úgy le mond ró lunk,
és itt hagy ben nün ket sza ba don?” Saj nos ne ki lett iga za.

Már ké szül tek a mun ká sok a mun ka fel vé te lé re. Mi, di -
á kok foly tat tuk vol na a ta nu lást, ami kor meg in dul tak a
tan kok. Meg in dul tak Deb re cen ben, Szol no kon, Gyõr ben,
min den hol, így Pá pán is. A Jó kai ut cá ban lak tunk. No vem -
ber 4-én haj nal ban va la mi ször nyû dü bör gés re éb red tünk
négy óra táj ban. A re dõnyt fel húz va, meg döb ben ve néz tük
a lánc tal pas ok vo nu lá sát. Ágyú csö vük fel vált va az ut ca
egyik, majd má sik ol da lát pász táz ta. Be kap csol tuk a rá di -
ót. „Ment sé tek meg lel ke in ket, Eu ró pa kul túr né pei” –
hang zott az utol só sza bad órá it élõ rá di ó ból31. De Eu ró pa
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31 Így idézi Sz. Lukács Imre Nagy Imre testamentuma, a Magyar Golgota  c.

könyvében (Bába Kiadó, Szeged, 2006)  „Világ civilizált népei! Az ezeréves

Magyarország õrtornyain az utolsó lángok kezdenek eltûnni. A szovjet had-

sereg megindult szétzúzni elfáradt szíveinket. Tankjaik és ágyúik egész

Magyarországot elárasztják. Mentsétek meg lelkeinket! SOS, SOS, SOS!

Lehetséges, hogy az utolsó budapesti szabad adónak ezek az utolsó szavai." 



és a vi lág hall ga tott. Mint tör té nel münk so rán an  nyi szor,
most is cser ben hagy tak ben nün ket, is mét ma gá ra ma radt a
ma gyar. És mint 1849-ben, is mét a ke le ti zsar nok igá zott le
ben nün ket. Kü lönb ség még is volt. 1849-ban nem volt na -
gyon po li ti kus, aki úgy vál lal ta vol na a ha za áru ló, kol la bo -
ráns sze re pet, mint Ká dár Já nos és tár sai.

Azu tán csend lett, a dik ta tú ra csend je. Nagy Gás pár ír ja
Ok tó ber vé gi tisz ta lán gok címû oratorikus ver sé ben:

„Az or szág lett
né ma és ha lott

Ta lán ha lot tabb is,
mint nem egy if jú holt.”

És jött a „szor gos-hó hér idõ”. Jött a meg tor lás. Jött a Tóth
Ilo na-per, jöt tek az akasz tá sok. Jöt tek a pu faj ká sok, kör be -
jár tak a fal vak ban, be gyûj töt ték és ös  sze ver ték azo kat,
akik sze re pet vál lal tak a for ra da lom nap ja i ban. A rend õr -
sé gi fog dák ból éj je len te jaj ga tás hal lat szott. Meg rop pan tot -
ták a ge rin cü ket. Iszo nyú fé lel met ül tet tek az em be rek be.
Ta lán en nek a fé le lem nek kö szön he tõ a döb be ne tes má jus
1-jei pes ti tö meg gyû lés 1957-ben. Ami kor en nek a hí re el -
ju tott a Markó ut cai fog ház ba, a ha lál ár nyé ká ban
Obersovszky Gyu la a kö vet ke zõ ver set ír ta:

„Hát sza bad ezt
Le het 

Egy ilyen korcs ha ta lom
tal pa alá he ve red ni
Le het 

Le het mon da ni, hogy
Él jen
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Az áru ló él jen
A hó hér

A hó hér él jen?
Hát  sza bad ezt

Le het
Kik vagy tok ti

Kik
Em be rek”32

Igen, em be rek vol tunk, meg fé lem lí tett és lel ki gúzs ba kö -
tött em be rek. 

1990-ben so kan gon dol tuk azt, hogy meg va ló sul mind -
az, ami ért olyan so kan meg hal tak 1956-ban és ta lán nem
volt hi á ba va ló a meg tor lás ál do za ta i nak szen ve dé se sem.
Pél dá juk és em lé kük pa ran csol ne künk, hogy él he tõ, sza -
bad, füg get len Ma gyar or szá got épít sünk. De hol va gyunk
az 56-os 12 pont meg va ló sí tá sá tól?

Hol van a füg get len Ma gyar or szág, ahol a „dol go zó
né p okos gyü le ke ze té ben” dönt he tünk sor sunk ról, ami -
kor a glo bá lis tõ ke szo rí tá sá ban élünk. A ma gyar ka to ná -
kat ne vi gyék kül föld re, mond tuk 52 év vel ez elõtt, és
íme, Af ga nisz tán ból hoz nak ha za ha lott ma gyar ka to nát.
Hol van a sem le ges Ma gyar or szág? He lyet te van NA TO-
tag ság, csap ni va ló sa ját hon vé de lem mel. És foly tat hat -
nám a sort. Az áhí tott és el nyert sza bad ság ból sza ba dos -
ság lett. De leg fõ kép pen, hol van az a tisz ta ság, az a ma -
gas er köl csi ség, amely a pes ti ut cá kon, 56-ban ki tett
gyûj tõ lá dák ban érin tet le nül hagy ta az ado mány fo rin to -
kat? Hol van az a szo li da ri tás és se gí tõ kész ség, amely
élel mi szer-szál lít má nyo kat in dí tott a fal vak ból Bu da pest -
re? És hol van nak a nép ja vát szol gá ló, azért akár éle tü -
ket is fel ál do zó or szág ve ze tõk?
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32 Kik vagytok ti - Az 1957-es Nagy Május Elseje hírére



Az a nép, ame lyik el hagy ja õsi szo ká sa it, er köl csét, Is -
te nét és be hó dol a vi lág bál vá nyai elõtt, Je re mi ás Iz ra el jé -
nek sor sá ra jut. Ezen a szép ün ne pen ta lán nem ilyen, ha -
nem op ti mis ta sza va kat kel le ne mon da nom. A rend szer -
vál to zás után 56 jo gos örö kö se i nek gon dol tuk ma gun kat.
Meg te het jük? Biz tos így van? Büsz kék le he tünk, vagy le haj -
tott fej jel ön vizs gá la tot tart va te kint he tünk csak 56 fény lõ
csil la gá ra? Vál ság ból vál ság ba buk dá csol az or szág. So kan
tud ják és mond ják, és hi tem sze rint val lom, csak az er köl -
csi meg úju lás se gít ki lá bal ni a mély ség bõl.

Le het, hogy egy új nem ze dék nek kell fel nõ ni, de ez az
új nem ze dék is csak ak kor lesz egész sé ges és élet re va ló,
ha 1956 szel le me el jut hoz zá juk, fi a ink hoz és uno ká ink -
hoz, és eb bõl a tisz ta for rás ból me rí te nek élet vi zet.

Nem csak Ma gyar or szág, Eu ró pa és a vi lág is rossz
úton jár. És eb ben a bo rús vi lág ban egy fan tasz ti kus
reménysugárt küld szá munk ra Pió atya, aki nek éle te és
ha lá la cso dák kal te li. Ezt mond ta ha lá la elõtt: „Ma gyar or -
szág egy olyan ka lit ka, amely bõl egy szer még egy gyö -
nyö rû ma dár fog ki re pül ni, sok szen ve dés vár még rá juk,
de egész Eu ró pá ban pá rat lan di csõ ség ben lesz ré szük.
Irigy lem a ma gya ro kat, mert ál ta luk nagy bol dog ság árad
majd az em be ri ség re.”

Imád ko zó ne pá li pa pok 2005-ben a kö vet ke zõt je len -
tet ték ki: „Most va jú dik a föld és a Kár pát-me den cé ben
szü li a jö võt”. Biz ta tó gon do la tok és üze ne tek. Ne künk az
el fá radt, be teg lel kû nem zet nek nem is len ne bá tor sá gunk
és ön bi zal munk így gon dol kod ni. Pe dig ez a leg fon to sabb
az elõt tünk ál ló idõk ben. Vis  sza nyer ni ön be csü lé sün ket,
hi tün ket ön ma gunk ban, sze re tet tel for dul ni egy más iránt,
erõ sí te ni a ma gyar-ma gyar ös  sze tar to zás ér zé sét és így
vál ni mél tó vá az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
em lé ké hez. Er re kö te lez ben nün ket Ta má si La jos ver sé -
ben fog lalt üze net is, amely bõl vé ge ze tül is mét sze ret nék
idéz ni:
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„...Piros a vér a pes ti ut cán.
Esõ esik és el ve ri,
mos sa a vért, de meg ma rad nak
a pes ti ut ca kö ve in.

Pi ros a vér a pes ti ut cán,
mun ká sok – if jak vé re folyt,
– a háromszín-lobogók mel lé
te gye tek ki gyász lo bo gót.

A háromszín-lobogók mel lé
te gye tek há rom es kü vést:
sí rás ból egy nek tisz ta kön  nyet,
s a zsar nok ság gyû lö le tét

s fo ga dal mat: te ki csi or szág,
el ne fe lejt se, aki él,
hogy úgy szü le tett a sza bad ság,
hogy pes ti ut cán hullt a vér.”

(El hang zott Ab dán, 2008. ok tó ber 22.)
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HETÉNY, MÁR CI US 15.
Tisz telt Ün nep lõ Gyü le ke zet!
Höl gye im és Ura im!
Sze re tet tel kö szön töm Önö ket szép ün ne pün kön, kö szö -
nöm a meg hí vást!

2004. de cem ber 5. után meg fo gad tam, ha az anya or szá -
gon kí vül élõ ma gya ro kat kö szön tök, ak kor az el sõ sza -
vam a bo csá nat ké rés. Te szem ezt mind ad dig, amíg nem
kap ma gyar ál lam pol gár sá got min den ki, akit meg il let és
azt ké ri.

Most sem te he tek fo ga dal mam el len, ezért meg kö ve tem
Önö ket, ami ért azon a szá munk ra szo mo rú na pon, el árul -
ta Önö ket a nem zet több sé ge. Ment sé get ta lán azok a ma -
dá chi so rok ad hat nak, ame lyek így hang za nak: 

„E gyá va né pet meg nem át ko zom,
Az nem hi bás, an nak ter mé sze te,
Hogy a nyo mor szol gá vá bé lye gez ze”.

En nek a sze gény anya or szág be li ma gyar nép nek a nagy ré -
sze saj nos még ma is szel le mi nyo mor ban él, Ká dár né pé bõl
ne he zen vá lik Kos suth né pé vé. So kan van nak, vol tak a té -
vely gõk, a fél re ve zet he tõk, akik fe lül tek a reg ná ló ország -
vezetõk, vagy he lye seb ben országelvesztõk ha mis – nem,
nem zet el le nes – pro pa gan dá já nak 2004. de cem ber 5-én.

Tisz telt ün nep lõ Hetényi Ma gya rok!
Szá mom ra meg ha tó, fel eme lõ, hogy eb ben az év ben is

ott ün ne pel he tem az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc
in dí tó nap já nak, már ci us 15-ének év for du ló ját, ahol ma gyar -
nak len ni szép, de ál do zat, le het sé ges, de nem kön  nyû.

Egy ilyen ün ne pen a szó nok nak két le he tõ sé ge van:
– fel idéz ni tör té nel mi hû ség gel az ese mé nye ket, a tör té -

nel mi nagy ja in kat, pél da ként ál lít va elénk, mél tat ni a hõ si
tet te ket, vagy
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– el mon da ni az ün nep hez fû zõ dõ, az ün nep ál tal éb -
resz tett ak tu a li tá so kat érin tõ gon do la to kat.

Én ez utób bit vá lasz tot tam, szo ká som sze rint ke res tem
mon dan dó mat ki fe je zõ for rást, idé ze tet, olyan al ko tást,
amely nagy sze rû sé gé vel szí ne sí ti, se gí ti gyar ló szó nok la -
to mat.

Az interneten tal lóz va rá buk kan tam Sza bó Pál egy ki -
adat lan, ha gya té ká ból elõ ke rült 1939 kö rül ké szült írá sá -
ra. Bár kis sé hos  szabb egy szo ká sos idé zet nél, en ged jék
meg, hogy az egé szet fel ol vas sam, mert na gyon ne héz
len ne ki emel ni be lõ le bár mit, és mon da ni va ló ja ma is ér -
vé nyes.

Sza bó Pál 
MA GYAR MI ATYÁNK

Úr is ten, aki ben ne vagy a menny ben, föld ben, he gyek ben
és az em be rek ben; aki egy ma gád ban múlt vagy, je len vagy,
jö ven dõ vagy, víz vagy, örök lé te zés vagy; aki mi é ret tünk és
meg ál dott föl de dért tö röl ted le a Kár pá tok táb lá já ról rop -
pant te nye red del a szar ma tá kat, kel tá kat, ava ro kat, szlá -
vo kat és ger má no kat: vég sõ ín sé günk ben ké rünk, hogy se -
gíts meg min ket.

Se gíts vis  sza min ket ön ma gunk hoz, hogy em be rek le hes -
sünk. Se gíts, hogy nyíl jon ki ben nünk az em ber ség, mint a
vi rág, hogy pom pá zó szél ben imád ko zó em ber kert le gyen
új ra Ma gyar or szág. Mert lá tod, Úr is ten, va la hány szor ki -
mon dom azt a szót, hogy Ma gyar or szág, mind an  nyi szor
eszem be jut az Édes anyám, aki fi a kat adott Ne ked, a föl -
ded nek, és le á nyo kat.

Mert lá tod, most na gyon szen ved ez az or szág, na gyon
szen ved a mi Édes anyánk, Ma gyar or szág.

Mi most na gyon sí runk, na gyon jaj ga tunk, na gyon
pusz tu lunk és fé lünk a fé le lem ezer fé lel mé vel, hogy na -
gyon el ve szünk.
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Mert lá tod – Úr is ten –, hogy a ha lál ott ólál ko dik már vi -
ze ink mé lyé ben és he gye ink ge rin cé ben és

gyer me ke ink meg ri adt sze mé ben.
Pusz tu lunk, ve szünk, el ve szít ben nün ket a Jó ság, pe dig

er re a jó ság ra Te ta ní tot tál.
Te ve zet tél min ket a Jó ság fe lé. Te mond tad ne künk,

hogy sze res sük ura in kat, szom szé da in kat, s ad junk örök
szál lást a te ker gõk nek, a hon ta la nok nak.

Íme, ezek most mind-mind el le nünk tör nek.
Kö ve te lik he gye in ket, vi ze in ket és pusz tá in kat és gyer me -

ke in ket és ke nye rün ket és ve rej té kün ket.
Ura ink meg ta gad tak min ket, ven dé ge ink foj to gat nak

min ket, és hi á ba sí runk, hi á ba só haj to zunk, nem dõl nek,
rá juk a he gyek, a vi zek sem nyúl nak ki éret tük med re ik -
bõl.

Kó tya ve tyé re ke rült itt a Hit, a Jó ság, az Em ber ség, pi a -
ca in kon, te re in ken a be fo ga dot tak ágál nak a jó ság jo gán,
el ve szünk mind bi zony, ha nem se gí tesz min ket.

Csók ja ink olyan med dõk, ter mé ket le nek as  szo nya ink
szá ján, mint a szél be szórt bú za, kõ re ön tött víz,

avagy a jég csap a tü zes vas da ra bon.
Te tu dod Úr is ten, hogy mi re szán tál min ket. Éle tet adsz-

é, ha lált adsz-é; mert íme mi már nem tu dunk
se él ni, se hal ni, csak szen ved ni tu dunk iszo nyú ál la ti

szen ve dés sel.
Vagy éle tet adj, vagy ha lált adj, de ha ha lál ra szán tál,

csak an  nyi erõt adj még a ha lál elõtt, hogy csak egy szer,
egyet len egy szer fog has suk meg egy más ke zét a fél vi lá got
lángbaborító kéz fo gás sal.

Azu tán meg nyug szunk ren del ke zé se id ben.
Vis  sza ad juk Ne ked szép föl de det. Édes anyán kat, Ma -

gyar or szá got.
De csak Ne ked.
Más nak sen ki nek.
In kább sül  lyeszd el Úr is ten.
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Hogy le gyen sö tét lyuk, fe ne ket len mély ség, bü dös gö dör
a he lyén.

Hogy a ha zát la nok nak, a ven dé ge ink nek le gyen ho va
le ló gat ni csal fa lá ba i kat a meg át ko zott mély sé gek szé lén.

ÁMEN. 

Tisz telt Hon fi tár sa im!
Meg kér dez het nék, hogy jön ide, il lik-e ez a drá mai,

döb be ne te sen ke se rû írás 1848, a fény lõ csil lag év for du ló -
já nak ün ne pén? Il lik-e ün nep lõ lel künk höz egy olyan fo -
hász, amely Ma gyar or szág pusz tu lá sá ról vagy meg ma ra dá -
sá ról szól?

De hát nem ez a mi tör té nel münk, nem er rõl szól nak
sza bad ság har ca ink? A pusz tu lás ról vagy meg ma ra dás ról?

Rá kó czi , 1848–49, 1956 – le ve re té sük ben is gyõz tes
vér ál do za ta ink! Vi lág há bo rúk, dik ta tú rák, Tri a non és Jal -
ta – hát nem ar ra va gyunk kény sze rít ve, hogy fo lya ma -
to san, nem ze dék rõl nem ze dék re küzd jünk azért, hogy
ne le gyen sö tét lyuk, fe ne ket len mély ség Ma gyar or szág
he lyén?

És nem ak tu á lis ma is, hogy azok, aki ket be fo gad tunk,
el vet ték, „kö ve te lik he gye in ket, vi ze in ket és pusz tá in kat és
gyer me ke in ket", hogy fe lejt sünk el ma gya rok len ni? És
nem igaz ma is, hogy „Kó tya ve tyé re ke rült itt a Hit, a Jó -
ság, az Em ber ség, pi a ca in kon, te re in ken a be fo ga dot tak
ágál nak”

De mi nem ad juk fel, nem akar juk vis  sza ad ni Ma gyar -
or szá got s ve le a ma gyar nem ze tet az Úr is ten nek. 1848 is
a meg ma ra dás ról szól, a meg ma ra dást üze ni ne künk, mai
ma gya rok nak.

„Ke resz tény Ma gyar or szá got akar tam, mert csak an nak
van jö võ je” – mond ta ha lá los ágyán An tall Jó zsef. Pe dig
sok szor ne héz ma gyar ként ke resz tény nek len ni. A ke resz -
tény em ber te le van jó ság gal, sze re tet tel, bé kes ség gel.
Hogy mond ta Sza bó Pál?
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„Pusz tu lunk, ve szünk, el ve szít ben nün ket a Jó ság, pe -
dig er re a jó ság ra Te ta ní tot tál.

Te ve zet tél min ket a Jó ság fe lé. Te mond tad ne künk,
hogy sze res sük ura in kat, szom szé da in kat, s ad junk örök
szál lást a te ker gõk nek, a hon ta la nok nak.

Íme, ezek most mind-mind el le nünk tör nek.”
Jé zus azt ta nít ja, hogy ne csak fe le ba rá ta in kat, de el len -

sé ge in ket is sze res sük. Ke se rû en kell mon da nom, hogy ne -
künk, ma gya rok nak ugyan csak sok sze ret ni va lónk len ne.
Min dig sok el len ség gel kel lett és kell ma is meg küz de ni. Pe -
dig mi nem aka runk sen ki nek el len sé ge len ni. Mi nem aka -
runk, mint Pe tõ fi, sen ki vé ré vel ma gunk nak haj nalt fes te ni.

Mi meg is bé kél nénk, meg is bo csá ta nánk, ha az el le -
nünk vét ke zõk is úgy akar nák.

Ha min den or szág ban, ahol ma gya rok él nek, va ló di de -
mok rá cia len ne, ahol az em be ri és kö zös sé gi jo gok ki vi rá -
goz hat nak, meg va ló sul hat nak és ki tel je sed het nek.

Ha a ma gyar nyelv el len nem pré di kál na fel szen telt
pap, Is ten ál lí tó la gos szol gá ja a csán gó ma gya rok nál. Ha
fõ pap ok, Is ten ál lí tó la gos szol gái, akik nek a sze re tet pa -
ran csát il le ne kö vet ni, kép vi sel ni és ter jesz te ni - le he tõ vé
ten nék, hogy a ki sebb ség ben élõ ma gyar hí võk nek ma -
gyar püs pö kük le gyen. 

Ha nem von nák vis  sza a ma gyar köz tár sa sá gi el nök gé -
pé nek le szál lá si en ge dé lyét. 

Ha nem tün tet né nek uk rán na ci o na lis ták a vereckei ma -
gyar me men tó fel ál lí tá sa el len.

Ha nem gya láz ná nak meg hol itt, hol ott ma gyar em lék -
he lye ket.

Foly tat hat nám a sort.
De hi á ba tör nek el le nünk perc-em ber kék, a ma gyar

nem zet hi bái, té ve dé sei és bot lá sai el le né re egy sé ges
egész a Kár pát-me den cé ben és azon túl, mert a ma gyar
nem zet odá ig tart, ahol a Him nusz hang ja i ra el ho má lyo sul -
nak a sze mek.
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An tall Jó zsef ki je len tet te, „lé lek ben ti zen öt mil lió ma gyar
mi nisz ter el nö ke aka rok len ni”. Ami kor er re fel hör dül tek
oly so kan, azt is mond ta: „Tu do má sul ves  szük Tri a nont, de
ne kí ván ják, hogy örül jünk is ne ki.” Az el hang zá sa óta
meg ke rül he tet len antalli mon dat azt is je len ti, hogy az
anya or szág fe le lõs min den ma gya rért. Úgy is mond hat juk,
és így he lyes, min den ma gyar fe le lõs min den ma gya rért.

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
1848, te fény lõ csil lag – ír ja Pe tõ fi.
A csil lag hoz iga zod ni il lik, a csil lag re ményt, biz ta tást

ad, a csil lag sö tét ség ben, fény su gár. Ezen a na pon, már ci -
us 15-én nem a sza bad ság harc vé gé re, Vi lá gos ra, a por ba
hul lás ra gon dol junk, ha nem a so ha nem ta pasz talt, ha tal -
mas nem ze ti erõ fe szí tés re, ös  sze fo gás ra, és a meg úju lás
cso dá já ra.

Nagy szük sé günk van ezek re a ké pes sé gek re, ha meg
akar juk va ló sí ta ni a ha tá ra in kon át íve lõ nem zet egye sí tést.
Ha nem akar juk, hogy a ma gyar nem zet he lyén a Sza bó
Pál írá sá ban fel rém lõ gö dör, a sem mi le gyen. 1848. már ci -
us 15. – mint az el múlt más fél év szá zad ban an  nyi ke ser ves
tör té nel mi hely ze tünk ben – ma is a ma gyar fel tá ma dást
ígé re tét üze ni. Az anya or szág ál la po tán so kat kell ja ví ta -
nunk, úgy fi zi kai, anya gi, mint szel le mi, er köl csi ér te lem -
ben. Rossz lel ki ál la pot ban van a nem zet Ma gyar or szá gon
élõ test vé re. Mint Sza bó Pál ide jé ben. Hi te ha gyott vagy hi -
te vesz tett em ber tö me gek, nincs be csü le te az adott szó nak,
a ha ta lom egyik ha zug ság ból a má sik ba esik.

Na gyon sok ott hon a te en dõ, a küz dés, az ér te lem, a
meg vi lá go so dás te rén is, míg el ér jük, hogy a tri a no ni ha tá -
ro kon kí vül re szo rult ma gya rok min dig és min den ben szá -
mít hat nak ránk.

Önök itt el vé gez ték azt, ami Önök re há rul a nem zet fel -
emel ke dé se ügyé ben. El vé gez ték az zal, hogy meg ma rad -
tak ma gyar nak, hogy túl él ték Tri a nont, a Benes-dekré-
tumokat, a sok szen ve dést, meg aláz ta tást. És ma is emelt
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fõ vel néz nek szem be a szlo vák na ci o na lis ták túl ka pá sa i -
val. Szá mom ra, ma gyar köz éle ti em ber szá má ra, pél da mu -
ta tó az Önök hû sé ge.

Él mény szá mom ra, hogy itt Önök kel ün ne pel he tem
sza bad ság har cunk 161. év for du ló ját. A meg ma ra dás üze -
ne tét és fel ada tát vi szem ma gam mal. Meg erõ sí te nek ab ban
a mun ká ban, ame lyet Vö rös mar ty olyan szé pen fo gal ma -
zott meg, és amely ma is na gyon idõ sze rû:

„Mi dol gunk a vi lá gon? küz de ni
Erõnk sze rint a legnemesbekért.
Elõt tünk egy nem zet nek sor sa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésbõl
S a szel lem har cok tisz ta súgaránál
Olyan ma gas ra tet tük, mint le het,
Mond hat juk, tér vén õse ink po rá hoz:
Kö szön jük élet! áldomásidat,
Ez jó mu lat ság, fér fi mun ka volt!”

(El hang zott Hetényben – Felvidék, 2009. már ci us 15.)
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…és uno kák kal
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