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DR. SZÁSZ ISTVÁN TAS

Kedves Barátaim! A nem-
zetként való megmaradá-
sunk reménységét veszé-

lyeztető történelmi fejlemények 
immár nem csak a magyarsá-
got fenyegetik. Ebben a helyze-
tünkben újabban sorstársak is 
felsorakozhat(ná)nak mellénk, 
de egyelőre ennek a veszedelem 
mértékéhez képest csupán sze-
rény jeleit észlelhetjük. Sőt köz-
vetlen szomszédjaink, akik a tri-
anoni átok pszichózisának visz-
száját szenvedve féltik győzel-
mük gyümölcseit, nem látják a fá-
tól az erdőt. Az indokolatlan félel-
meiktől hajtott homogenizációs 
vágy, amely az orrgazda örökös 
szorongását idézi, kioltja a valódi 
veszélyt felmérni hivatott képes-
ségeiket. Így csak nehezen tu-
dunk szövetségesekre lelni. Vá-
rakozásaink közt pedig ez lenne 
az egyik fontos és nélkülözhetet-
len kívánság.

De seperjünk csak a saját por-
tánkon. Hiszen a külső veszedel-
meket hatványozó, ártó erő be-
lül is működik – kívülről táplál-
va. S mi Dsida Psalmusának tü-
relmével viseljük ezt: „ha gyilkos 
is, magyar!”

Még nagyobb veszedelem 
azonban az, ami bennünk rejtő-
zik. A sokaságban. Abban, amely 
tehetne csodadolgokat, de ehhez 

hiányzik belőle valami. Ha volt 
is, de mára kiölte az új neolibe-
rális szellemű fogyasztói társa-
dalomként működő csalóka vi-
lág, amely az önzés piedesztál-
ra emelésével talán a kádári pu-
ha diktatúránál is nagyobb ren-
det vágott a tudatunkban.

Miről van tehát szó? Remény-
kedem annak a könyvnek a ki-
adásában, amely a kolozsvári Hi-
tel című folyóirat köréhez tarto-
zó nemzetpolitikában gondolko-
dó nemzedék gondolatait hozná 
közel az érdeklődő közvélemény-
hez. Széchenyiből indult ki, az ő 
önvizsgálatot hirdető szemléleté-
ből. Szerinte a nemzetet szolgál-
ni csak zarándoki alázattal lehet. 
Ez az üzenet elsősorban politiku-
sainkhoz szól.

Az örök választópolgár oldalá-
ról vizsgálódva nyilvánvaló, hogy 
a fenti elvárás legnagyobb akadá-
lya éppen az azt gyakran hangoz-
tató választó. Mert ez az elvárás 
érvényes minden magyarra. Sza-
bó Dezsővel mondhatjuk, mind-
annyian felelősek vagyunk egy-
másért, tehát személyünkben is 
van nemzetszolgálati feladatunk 
– lehet akár az a legapróbb is. A 
nemzetpolitikát mellőzve előz-
ni akaró bármely erő pedig en-
nek hiányára építhet a legbizto-
sabban.

Történelmi tapasztalat és szá-
mos irodalmi olvasmány segít 
abban, hogy tudjuk: amióta vá-
lasztások léteznek, a hordószó-
nokok és a csapra vert hordók fő-
szereplők voltak a nemzet sor-
sát irányítók kiválasztásában. Az 
egyik legfrissebb élmény a köz-
elmúltból az a bizonyos egysze-
ri 19 ezer Ft, amely eldöntő si-
kerrel vezette félre a nyugdíjasok 
egy részét.

Mikor e sorokat írom, zajlik az 
újabb nemzeti konzultáció. Vitat-
ják értelmét jobbról-balról. De ha 
arra gondolunk, hogy társadal-
munkban milliós nagyságrend-
ben élnek olyanok, akiket nem 
érdekel az egyéni létüket is meg-
határozó közös sorsunk, vagy 
akiknek szellemi horizontja nem 
terjed a veszélyérzet megszab-
ta határokig, akkor beláthatjuk, 
hogy a szemek nyitogatásának 
feladata milyen fontos.

Adventi levelet olvastok, és 
évtizedek óta sem juthattam el 
oda, hogy az égi várakozás tisz-
ta és világos reménysége, ponto-
sabban bizonyossága mellett ne 
kényszerüljek ama földivel kap-
csolatos magyarázkodásokra.

Most azonban minden eddi-
ginél nagyobb a tét. Ugyanis hi-
tünk szerinti biztos reményünk 
otthonát, keresztény egyházain-
kat és kultúránkat próbálják el-
játszani az eddigi történelem ta-
lán „legtörpébb” emberei. Pedig 
minden lelki-szellemi előkészí-
tés ellenére is könnyen felismer-
hető (kinek a tudás, kinek a ta-

pasztalat szintjén, s főleg együtt), 
hogy a lehetetlent szervező erők 
égő olajat kevernének össze a 
tiszta vízzel. Munkálkodásuk az 
aranycsinálók ma már mosoly-
ra ingerlő igyekezetére hasonlít-
hatna, ha nem rejlene benne egy 
egészen más dimenziójú kocká-
zat. Mi több, a biztos pusztítás 
veszedelme.

A lenni vagy nem lenni elcsé-
peltnek tűnő nagy kérdése ma – 
világ, kontinentális és nemzeti 
méretekben is – felettünk lebeg. 
De lehet-e világvége emberi erő-
ből? A legfelsőbb akarat meddig 
engedi a gonosztól ösztökélve fe-
szegetnünk emberi határainkat?

Ez az a pillanat, amikor az égi 
várakozás bizonyossága mindent 
felülmúló erejével képes eligazí-
tani minket.

Ismét itt van advent, és elmé-
lyültebb gondolkodásra ösztönzi 
az embert. A kevés szóval is vilá-
gosan láthatóvá váló és erőt adó 
isteni perspektíva segíthet ab-
ban, hogy még oly hatalmas föl-
di szorongásaink oldódhassa-
nak. De áll az örök intés igaz-

sága, amelyet a népi emlékezet 
közmondásossá tett. Segíts ma-
gadon, s az Isten is megsegít. Te-
hát feladatunk nem a passzív vá-
rakozás, hanem a jövőt munkál-
kodással előkészítő aktív rész-
vétel, az ajtók kitárása a kegye-
lem előtt. Feladat, amely a költő-
vel szólva nem is kevés.

Az, ami ma a világban és mara-
dék kis hazánkban történik, em-
beri mércével mérve történelmi 
pillanatok sorozata. Ezeket tör-
ténelmi tettekkel kell sikeressé 
tennünk. Ehhez a legelső lépés 
az, hogy felelősen döntsünk dön-
téshozóinkról.

A következő időszak erről szól, 
de nem csupán erről. Mert az 
egyéni felelősség, az örökös vára-
kozók hétköznapi cselekedetei, 
egész életük szolgálattá nemesí-
tése éppen olyan fontos, mint az, 
hogy választott vezetőinket Szé-
chenyi üzenete hassa át, és mun-
kájukat képesek, legyenek ama 
„zarándoki alázattal” végezni.

Szerencsések vagyunk, mert 
tudjuk, hogy égi várakozásunk 
bizonyossága felment a legna-
gyobb félelem nyomása alól. És 
szerencsésnek nevezhetjük ma-
gunkat azért is, mert ama földi, 
emberi léptékű várakozásunk 
közben van iránytűnk, olyan, 
amely a helyes irányt mutatja. Ez 
pedig a magyar nemzet, a ma-
gyar haza, a magyar megmara-
dás szolgálata. Legyen tehát két-
szeresen áldott ez az adventünk 
is, adjon erőt a munkához és éles-
látást a zavarkeltés közben, s le-
gyen minden félelmet és szoron-
gást feloldó a ránk váró idei ka-
rácsony és annak örömüzenete.

 
A szerző erdélyi magyar orvosi
szakíró és közíró

BORBÉLY ZSOLT ATTILA

Kamaszkorában mindenki-
nek voltak álmai, amelyek 
beteljesedési foka egyénen-

ként igen változó. Elvégre a tehet-
ség, a szorgalom, a kitartás és a 
szerencse dolgában jócskán kü-
lönbözünk. Azok mondhatják 
magukat igazán szerencsésnek, 
akik nemcsak hogy beteljesítet-
ték gyermekkori álmaikat, de 
azok megélése minden nap örö-
möt nyújt nekik.

A Szabad Európa Rádió – 
amely egész nap szólt az ott-
honunkban a legkeményebb 
Ceau şescu-korszakban – 1983-
ban újra és újra hírt adott az El-
lenpontok folyóirat szerkesztői-
nek sorsáról, akikre nem sokkal 
azelőtt csapott le a hírhedt román 
titkosrendőrség, a Szekuritáté. 
És akik halált megvető bátorság-
gal belefogtak egy szókimondó 
szamizdatfolyóirat szerkeszté-
sébe, miközben ennél keveseb-
bért is agyonvertek embereket 
akkortájt. Tóth Károly Antal ne-

vét – akárcsak feleségéét, Tóth 
Ilonáét, Szőcs Gézáét és az az-
óta igen messzire „gurult” Ara-
Kovács Attiláét, ők négy alkották 
a szerkesztőséget – akkor hallot-
tam először.

Történetük szoros összefüg-
gésben volt a magam igen visz-
szafogott és realista kamasz 
álmával. Akkor a kommunis-
ta rendszer megdönthetetlen-
nek tűnt. Úgy véltük, abban fo-
gunk megöregedni. Elérhetőnek 
tűnt viszont az, hogy Magyaror-
szágra telepedjünk, még akkor 
is, ha az 1988-as magyar párt-
állami döntésnek, miszerint az 
erdélyi menekülteket nem ad-
ják vissza Romániának, még 
semmilyen jele nem volt. Eb-
ben az időszakban úgy képzel-
tem a jövőt, hogy Magyarország-
ra költözöm és ott Erdélyért cím-
mel szamizdatfolyóiratot indítok, 
amely az erdélyi magyarság sor-
sával és az anyaországi közvé-
lemény e tárgyú történelmi-poli-
tikai felvilágosításával foglalko-
zik majd. Hála az Ifjúsági Maga-
zin levelező rovatában megjelen-
tetett címemnek, igen sok anya-
országi levelezőtársra akadtam. 
Üzeneteikben visszatérő motí-
vum volt, hogy mikor emigráltam 
Romániába, honnan tudok ilyen 
jól magyarul, s akkor a románo-
zásról még nem is szóltam. Ér-
zékelhettem, hogy itt egy gene-
ráció az alapvető történelmi té-

nyek fogalma nélkül nőtt fel, nem 
tud Trianonról. Ezen a helyze-
ten akartam javítani a magam 
eleve szerénynek álmodott esz-
közeivel.

Az idő átlépett ezen az elkép-
zelésen, 1990 januárjában vi-
szont már felelős szerkesztősé-
gem mellett jelenhetett meg a Te-
mesvári Magyar Ifjúsági Szerve-
zet lapja, a Vétó. Akkor még nem 
is sejtettem, hogy kamaszkori 
példaképemet, Tóth Károly An-
talt – aki most töltötte be hetven-
ötödik életévét – valamikor a ba-
rátomnak mondhatom. Márpedig 
így történt, egy másik remek ma-
gyar embernek, Takács Ferenc 
Lászlónak köszönhetően, akit 
szintén atyai barátomnak mond-
hatok. Levélkapcsolatunk hamar 
barátsággá nemesült, ami szép 
lassan kiterjedt minden család-
tagunkra. Nem véletlen, hogy 
idén eltávozott apám nemrég 
megjelent kötetének gerincét épp 
egy Tóth Károly Antal által készí-
tett mélyinterjú adja.

Az igazságot kereső

A barátságok között azokat tar-
tom a legtöbbre, amelyek eseté-
ben már a harmadik-negyedik 
beszélgetés alkalmával úgy ér-
zi az ember, mintha hosszú évek 
óta ismerné a másikat. Ugyanak-
kor jó érzés, ha az ember felnéz-
het a másikra. Karcsira nem ke-

vés oka lehet egy nemzetben gon-
dolkodó embernek felnézni, jó-
magam három erényt említenék 
ezek közül.

Az első az igazság és igazsá-
gosság alapértékeinek feltétlen 
tisztelete. Lehet, hogy a politika 
világában egy szent cél szente-
síthet mocskos eszközöket, akár 
hazugságot is, de a szellemi élet-
ben ez nem így működik. Karcsi 
azok közül való, akik az igazsá-
got keresik, és ha meglelték, ab-
ból nem engednek. Semmi áron.

Bátorság és politikai éleslátás

S ez már átvezet a közvetkező 
becsülendő erényhez, ami nem 
más, mint a bátorság. Lehet a 
következmény üldöztetés, bör-
tön vagy kiközösítés, az igazság-
nak hangot kell adni – ez a belső 
parancs jellemezte Karcsi egész 
életét. Akkor is, amikor az Ellen-
pontokat szerkesztette, akkor is, 
amikor a legnagyobb tabut mer-
te megérinteni, cáfolva Nyiszli 
Miklós  Auschwitzcal kapcsola-
tos tényállításait A tanú című írá-
sában. És akkor is, amikor meg-
írta a jobboldalon is sztárolt író-
ról, Kertész Imréről szóló szóki-
mondó, a szerzőt reálértékén ke-
zelő, alaposan dokumentált ta-
nulmányát, a Nobelesdit. Majd 
a Közleményesdit, amiben azt 
mutatta be, hogy olyan embe-
rek, akik el sem olvasták írását, 

miként fordultak ellene minden 
ok és indoklás nélkül egyetlen 
szempillantás alatt.

Mindez azonban nem érne so-
kat a harmadik fontos vonás, a 
politikai éleslátás nélkül. Kar-
csi, mélyhitű katolikus ember, 
ugyanakkor ideológiák, dogmák 
és pártlojalitás által nem kötött, 
nemzetelvű gondolkodó. Szá-
mára nem az a kérdés, hogy egy 
adott személyiség, egy adott poli-
tikai lépés vagy álláspont megfe-
lel-e valamilyen eszmerendszer 
kívánalmainak vagy egy adott 
politikai csoportosulás elvárása-
inak, hanem az, hogy közelebb 
viszi-e a nemzetét ahhoz a hely-
hez, ami több mint ezeréves Kár-
pát-medencei történelme alap-
ján megilletné nemzetközi szin-
ten, segít-e a magyar létesélye-
ket optimizálni vagy épp ellen-
kezőleg, rontja a magyarság po-
zícióit, sérti érdekeit, mostoháb-
bá teszi kilátásait. S ennek meg-
érzésére kivételes ösztöne van, 
pontosan látja a jelenségek hát-
terét. Felismeri a felszín mögötti 
összefüggéseket, nem ragad le a 
platóni barlanghasonlatot idézve 
az árnyékok körvonalainál, ha-
nem a valóság teljességét veszi 
górcső alá.

A 75. életévét betöltött Tóth 
Károly Antalnak ezúton kívánok 
jó egészséget, alkotóerőt a nem-
zet felemelkedéséért vívott ne-
mes küzdelemben!

Az egykori Ellenpontok szerkesztőjének, Tóth Károly Antalnak a köszöntése

Hetvenöt év az igazság útján

Adventi levél 2017-ben

Adventi gyertyagyújtás Debrecenben
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