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»»···'a dolgot őt magát nézzük.»”

Változatok az emigrációra
Még a magyarok EB. világkongresszusa előtt, amidőn öt világrész min 

denféle rendű meg rangú, határainkon túl élői mellett külön összegyülekez 
tek az anyanyelvápolók és műszaki hivatásúak, hagyományőrzők és pszi 
chiáterek, filozófusok és orvosok, diákok és könyvtárosok, írók és vállal 
kozó magyarok, hungarológusok és egyházi tisztet viselők, közöttük első 
ízben a világ szétszórt pontjain élő baptisták, megjelent Budapesten a Kul
túra és közösség folyórirat emigráns-száma, amelyben „egy nehezen meg
határozó kórrór, a hazáját elhagyni kényszerülő ember állapotáról szá
molt be mintegy két tucat „aktív” emigráns, azaz nem szülőhazájában élő.

A Példabeszédek Könyve írja: ,M int a madárka, ki elbújdosott fészké
től, olyan az ember, aki elbújdosott az δ  szülőhelyétől. ..”

A fészkét elhagyó madár árvaságát tárgyalja a 140 oldalas folyó
iratszám. amelynek mottójaként olvashatjuk a múlt századbeli lengyel 
irodalom romantikus megszállottjának, Cyprian Norvidnak vizionárius 
versét (Mondd, mit vétettél? címmel). Ebben látomásszerűen felidézi a 
világkultúra nagy emigránsait: Szókratész, Dante, Kolumbusz, Camoes, 
Kosciuszko, Napóleon, Mickiewicz... És ha magyar lett volna Norvid, s 
megéri a századfordulót, melléjük írhatta volna -  kedves lengyeljeinek 
névsorát Bem apóval megtoldva -  II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos 
nevét.

Ki az emigráns? A megnevezés annyira új keletű, hogy a múlt század 
egyik legnagyobb politikai emigránsa, Adam Mickiewicz (született 1798- 
ban, Litvániában -  meghalt 1855-ben, a lengyel légió szervezése köbén, 
Konstantinápolyban) A lengyel zarándoklás könyvei című művében a len
gyel emigráció meghatározására négy fogalomkört ír le: 1. zarándok;  2. 
vándor, 3. bolyongó', 4. száműzött.

E négyfajta fájdalmas életút magyarázatát, Mickiewicz nyomán, a Kul
túra és közösség emigrációs számának vezércikkében Király Nina a követ
kezőkben adja meg:

(tA zarándokot az ígéret Földje felé viszi az útja, a vándor sok helyre 
betéved, mire megérkezik a célhoz, a bolyongó sose találja meg nyugalmát, 
s nemcsak a kiűzetett száműzött, hanem az is, aki maga választotta a hon
talanság állapotát, lett légyen az országon belüli magányosságra ítéltség, 
számkivetettség, avagy az országból való kiutasítás, önkéntes távozás. A 
»lengyel zarándok« meghatározással Mickiewicz körülírja azt a jelentés
mezőt, melyet a modernebb »emigráció« szó magába foglal...”

Zárójelbe tehetjük, hogy már a Mickiewicz korabeli lengyel törté
nelmi állapotok (az ország háromfelé osztva, mint a Mohács utáni Ma
gyarország, megtetézve azzal, hogy saját területe nincsen, így az önál
ló lengyel haza csak a költők és írók alkotásaiban él), nos, ezek a ke
gyetlen évszázadok túlságosan korán megteremtették a „belső” emig
ráns állapotát. Ennek XX. századi, a diktatúrák korát összefoglaló ál
lapotát Illyés Gyula verse jelzi (Egy mondat a zsarnokságról), amelyik
ből kitűnik: egy hazafi a pártállamban sohasem lehet „otthon”. Olyan 
idegenné válik szülőhazájában, akár a legmesszebb világtájakra számű
zött emigráns.

Illyés versének igazolására idézzük az orosz emigránsok fogalmazvá
nyának egy részletét (Nyílt levél a „New York Times” szerkesztőjének, vá
laszul Hutchinson amerikai államtitkárnak az amerikai képviselőház kül
ügyi bizottsága előtt elmondott beszédére, 1951 június):

„A bolsevik diktatúra... a történelemben eddig ismeretlen, teljesen új 
típusú államot hozott létre, nevezetesen a pártállamot, amelyben minden: 
nemcsak a földek, bányák, üzemek, házak, közlekedés, de maga a nép is a 
diktatórikus párt elidegeníthetetlen tulajdonát képezi...”

A bolsevik diktatúra „magyarított” programja (Rákosi+Kádár) minden 
változatával (keménység+„puhaság”), amikor már sem nyíltan, sem titok
ban nem akasztottak, ezt az iszonyatos népelnyomást testesítette meg. 
Amiben nem lehetett magyar állampolgár sem szabad, sem magyar -  a 
saját hazájában...

A „belső emigráns” klasszikus példája Alekszandr Szolzsenyicin, No- 
M -díjas író. Még a GULAG-ban, majd a kijelölt száműzetésben, később 
„szabad” polgári lakóhelyén végig gond maradt számára: hogyan őrizze 
meg önmagát -  mint íród  Mivel a kézirat elkobzandó és lefoglalandó 
bűnügyi” dokumentumnak számított a Szovjetunióban.

-  Ennek érdekében tanultam meg a lágerben a verseimet, sok ezer 
szót... -emlékezik Szolzsenyicin író illegalitásban címmel. -  A lágerévek 
vége felé, meggyőződvén immár az emlékezet erejéről, miután leírtam, be 
is tanultam prózai szövegeimet... S az emlékezet befogadta! Ám egyre 
több idő ment el a teljes szöveg havonta egyszeri elismétlésére -  végül már 
egy hét a hónapból.

Mindez múlttá vált. A belső és külső emigráció,mumusa” a  kommu
nizmus réme volt -  ahogyan a Chicagóban élő Mózsi Ferenc költő és a Szi
várvány folyóirat szerkesztője találóan jellemezte. Ám megmaradt -  és 
minden bizonnyal megmarad az emigrációba kényszerített és kényszerült 
tíz- és tízmilliókban az az érzés, amit az Amerikában élő lengyel emigrfn« 
Czeslaw Milosz, Nobel-díjas lengyel költő így határozott meg: J i  száműze
tésben élő ember néhány év elteltével azon tűnődik, vajon milyen érzés nem 
száműzetésben élni. ..”

Tóbiás Áron
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Pro p a tr ia  et libertate - 1944-45

Zászlónkon a nemzeti függetlenség
Csak tavaly alakult meg a Magyar 

(Nemzeti) Ellenállási Szövetség, s el
sőként az ÉS adott hírt róla (1991. V. 
31. és VL 7.). A nemzeti jelzőt azért 
tettem -  egyelőre -  zárójelbe, mert hi
vatalosan még nem szerepel a nevünk
ben. A névváltoztatásról csak a követ
kező közgyűlésünk dönthet. Azt akar
juk vele kifejezni, hogy az ellenállás, 
amelyben 1944-45-ben részt vettünk, 
a nemzeti függetlenségért folyt. Ezt 
jelzi a bélyegzőnkön -  a címben olvas
ható -  egykori kuruc jelmondat is, 
amely „két pogány közt egy hazáért” 
harcoló hajdani „ellenálló" őseinkkel 
való azonosulásunkra utal.

Új nevünkkel a súlyos múltbeli 
bűnökkel megrakott, magát az ellen
állást is lejárató, az MSZMP jársza
lagján működő MEASZ-tól való vi
lágosabb megkülönböztetést is el 
akaijuk érni a náciellenes magyar 
nemzeti ellenállás megbecsültetése 
céljából. A Magyar Ellenállók és An
tifasiszták Szövetsége (és elődje, a 
Magyar Partizán Szövetség) főleg 
azzal járatta le az ellenállást, hogy 
kisajátította, mintha az valami kom
munista mozgalom lett volna. Idők 
folyamán valóban a kommunisták 
hűséges vazallusává tették szövetsé
güket, csak azoknak az ellenállási te
vékenységét ismerték el évtizedeken 
keresztül, akik ellen a kommunista 
pártnak nem volt kifogása.

Az egyetemisták és más fiatalok 
Görgey Zászlóalját például 30 évig 
nem voltak hajlandók felvenni tagja
ik közé, pedig az lett volna a felada
tuk, hogy számon tartsák, védjék az 
egykori ellenállókat. Találóan neve
zett bennünket Cseres Tibor „elfelej
tett zászlóalj”-nak. Csak akkor kezd
tek „észrevenni” bennünket, de még 
a 70-es, 80-as években is válogattak, 
hogy kit tekintsenek ellenállónak, kit 
ne. (Minthogy 1950-től 54-ig börtön
ben ültem mint összeesküvő, engem 
is visszautasítottak -  többek közt - ,  
bár a Görgey Zászlóalj szervezésé
ben szerepem volt. Csak egykori ka
tonai vezetőnk, dr. Csohány Endre 
tartalékos hadnagy -  annak idején fi
atal bíró -  harcolta ki végül, hogy 
felvegyenek.)

Nem sorolom tovább a MEASZ 
(és elődszervezetei) mulasztásait, vét
keit és bűneit az egykori ellenállókkal 
szemben. Megtették ezt már több új
ságcikkben Macskásy Pál és Zimányi 
Tibor barátaim (és társaim az új szö
vetség megalakításában és vezetésé
ben). A MÉASZ vezetői csak pártjuk 
utasításait hajtották végre (a lakájok 
szokása szerint). Mi viszont a költő 
álláspontján voltunk és maradtunk 
(„Csak a zsarnok s a szolgalélek, /  E  
kettő az én ellenem"), nincs tehát 
semmi különös abban, hogy amint le
hetett, elváltunk a bolsevisták egyik 
végvárává lett MEASZ-tól, és új szö
vetséget hoztunk létre: magunk és va
lamennyi egykori ellenálló érdekei
nek védelmére; az ellenállás történe
tének hamisítatlan megírására; az el
lenállás mártíijai, elhunyt és élő hősei 
részére az őket megillető társadalmi 
megbecsülés kiharcolására s minden 
volt ellenálló számára bajtársi közös
ség biztosítására.

Fő célunk, hogy az ellenállás hősei 
mind illő helyre kerüljenek az egész 
nemzet köztudatában Bajcsy-Zsilinszky 
Endrétől, Kiss János altábornagytól 
kezdve Mikó Zoltán vk. századoson 
és Kudar Lajos csendőr ezredesen át a 
Görgey és Táncsics Zászlóaljig, a Bu
dai Önkéntes Ezredig, kivétel nélkül.

Hogy a még élő ellenállók erköl
csi és anyagi megbecsülése terén is 
van tennivaló, arra ez év tavaszán 
hívták fel először a figyelmet. Azóta 
a június 23-i „nemzeti gondozási”

Csóka István rajza

törvénnyel minden rossz e lőé le tün 
ket igazolta az Országgyűlés. Több 
lapban tiltakoztunk már a magyar 
ellenállást lényegében félresöpörni 
szándékozó, ránk vonatkozó részei
ben átgondolatlan, tájékozatlan és 
igazságtalan törvény ellen. A náciel
lenes nemzeti ellenállás a második 
világháború befejeztével lezárult. 
Szövetségünkbe szándékozunk tehát 
tömöríteni mindazokat -  mint alap
szabályunkban is világosan megfo
galm aztuk-, akik a második világhá
ború éveiben részesei voltak a náciel
lenes harcnak, akár egyénileg küz
döttek a  náci terror intézkedései el
len, akár csapatokba tömörülve; akár 
fegyvert, akár más eszközöket (író- 
tollat, nyomdagépet) használtak; 
akár itthon élnek ma, akár külföldön.

Ez is a  bolsevista MEASZ súlyos 
vétkei közé tartozik: akiket a megújí
tott trianoni határok ismét elszakítot
tak tőlünk, vagy akik Nyugatra távoz
tak, azoknak a magyar ellenállásban 
való részvételét -  a  tényekre fittyet 
hányva -  nem voltak hajlandók elis
merni. Ezzel kapcsolatban örömmel 
közölhetem, hogy a hősi halált halt 
kormányzóhelyettes, Horthy István 
özvegye, Gyulay-Edelsheim Ilona és 
volt miniszterelnökünk fia, Kállay 
András volt ellenálló testőrtiszt már 
szövetségünk tagja, és tárgyalásokat 
folytatunk más közsimert külföldön 
élő ellenállókkal is. (Ezúton is kérjük 
külföldön élő volt ellenálló bajtársain
kat, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
lépjenek be szövetségünkbe! Címünk: 
Bp. V., Zoltán u. 16., IV. em. 1054.)

Legújabb, megdöbbentő hírünk 
viszont, hogy önkormányzati határo
zat született (többek közt) a Budai 
Önkéntesek emlékművének az eltá
volításáról. Nem is tudom hamarjá

ban, hogy elképesztő tájékozatlan
ság vagy tán valamilyen neonáci 
mesterkedés van-e a határozat mö
gött, amely sok száz magyar hősi ha
lottnak -  a hazáért hozott áldozatát 
hirdető -  emlékművét akarja lebon
tani. A még élő '45-ös önkéntes ka
tonák éppen most kaphatják meg 
végre -  szövetségünk kezdeménye
zése alapján -  a náciellenes harc 
vállalásáért a „Független Demokra
tikus Magyarországért” emlékérmet 
honvédelmi miniszterünktől. Ezt 
nem tudják a szobordöntögetők? 
Nem tudja a bal kéz (amely az em
lékműveket eltakarítja), hogy mit 
csinál a jobb (amely érdemrendet 
oszt nekik)? Vagy kormányzati- 
önkormányzati skizofréniával állunk 
szemben?

Hívjuk és szeretettel üdvözöljük 
sorainkban mindazokat, akik az új 
debreceni kormány felszólítására 
még a háború befejezése előtt önként 
jelentkeztek, hogy a náciellenes 
harcban, ha késve is, a magyar nem
zetet képviseljék. Nem rajtuk, a je 
lentkező önkénteseken múlt, hogy 
szolgálataikat már nem (vagy alig- 
alig) vették igénybe. (Bizonyára 
azért nem, hogy az „utolsó csatlós” 
magyarellenes kommunista koncep
cióját a harcban való részvételükkel 
meg ne zavarják.) Olyan csapat is 
volt, például az úgynevezett Temes
vári Hadosztály, amelyet az önkéntes 
jelentkezés ellenére elhurcoltak a 
Szovjetunióba.

Ez lett a sorsa az új szövetség 
alapításában főszerepet játszó Gör
gey Zászlóaljnak is. Bár könyvek is 
jelentek meg rólunk, annyi rágalmat 
és félremagyarázást hallottunk már 
erről a  diákzászlóaljról (amely ezt a 
nagyságrendet persze sohasem érhet
te el), hogy végezetül róla is szóljak. 
Eredetileg egy bátor vk. tiszt, Mikó 
Zoltán szervezte a zászlóaljat a Kiss 
János altábornagy vezetésével készü
lő budapesti felkelésben való részvé
telre. A vezetők lebukásával meghiú
sult tr fegyveres felkelés, és gyanússá 
vált addig fedőnévvel szerveződő 
zászlóaljunk j$.T .Ennek egyik jele 
volt, hogy körletünket váratlanul nyi
las razzia szállta meg. Mindenkit iga
zoltattak; tíz szökött munkaszolgála
tos bajtársunkat letartóztatták, és rö
videsen kivégezték. (Hárman meg
menekültek, ma is szövetségünk tag
jai. Hozzánk tartozott Kreutz Róbert 
is, de őt később fogták el, és Sopron
kőhidán végezték ki Bajcsy-Zsi
linszky Endrével egy időben.) Hadd 
álljon itt tíz mártírunk neve, akiknek 
Margit körúti volt rabtársaitól tudjuk, 
hogy hősi lélekkel viselték sorsukat, 
és egy szóval sem árulták el (pedig 
nagyon jól tudták), hogy a Görgey 
többi tagja is ellenálló volt. Névso
ruk: Frommer Tibor, Gipsz József, 
Gortda László, György Tamás, Holló 
András, Káldor György, Komlós 
György, Marton Iván, Pichler Pál, 
Varró András.

A munkaszolgálatos fiúk lebuká
sának természetesen volt folytatása. 
Két napra rá parancsnokunknak egy 
névsort adtak át (ő meg kellő izga
lomban nekünk továbbította az iro

dán), hogy kilencen jelentkezzünk 
kihallgatásra az elhárításnál. Tana
kodtunk, ki miért kerülhetett a listá
ra (én voltam rajta az első), s észre
vettük, hogy egy-egy fiú volt felírva 
az általunk beszervezett csoportok
ból: a Tutaj utcai Ref. Tanoncott- 
honból, a Hársfa utcai Ref. Diákok 
Házából, a bölcsészekből, a mérnök
hallgatókból, a szegedi, a kolozsvári 
egyetemistákból. Sokat tudnak ró
lunk, vélekedtünk, nincs hát semmi 
értelme, hogy vállaljuk a kihallga
tást, hisz előbb-utóbb kiverik vala
melyikünkből, hogy miért alakult és 
mit csinált eddig is több-kevesebb 
sikerrel a Görgey Zászlóalj. Végül 
Mikó Zoltán nyílt parancsával (ő vi
dékről jőve elkésett arról a tájékoz
tatóról, ahol Kiss Jánost és társait le
tartóztatták, így még egy ideig tarta
ni tudta magát) a majdnem körülzárt 
Budapestről „kiszöktünk” a Bör
zsönybe, és ott próbáltuk folytatni az 
ellenállást. Sikerült kapcsolatba ke
rülnünk egy szovjet hírszerzőzászló
aljjal, és két hétig együttműködtünk 
velük a német páncélosállások felde
rítésében az ugyancsak náciellenes 
vámosmikolai földbirtokos, Huszár 
Károly és a nyilasok börtönéből szö
kött Márton István ezredes segítsé
gével. Ennek a felderítésnek is vol
tak hősi halottai: Szijjártó Lajos a 
németekkel való tűzharcban esett el, 
Fölkér Ferenc, Gábor Pál, Imecs Jó
zsef, Kolb Ferenc aknatűzben halt 
hősi halált (és többen megsebesül
tek). Ott vittük át a „nácimentes” ol
dalra Kovács Imrét, az ismert politi
kust és népi írót, aki később az USA- 
ba ment az új terror elől.

A Börzsönyből indultunk az idő
közben megalakult új kormányhoz 
Debrecenbe, hogy beálljunk az új 
magyar hadseregbe. Oda azonban 
nem jutottunk el, s hazánkba csak 
kétévi szovjet fogság után, 1947-ben 
térhettünk vissza. Őt kedves bará
tunk kivételével, akik ott haltak meg 
flekktífuszban és más betegségek- 
betr.' Tisztelegjünk lélekben az ő ne
vük előtt is: Kisfaludi Miklós, Szé
pé ssy Zoltán, Tövisy Géza^Vass Fe
renc, Volena-Koczor Imre. Hazaté
résünk előzménye az volt, hogy ír
tam egy 25 szavas vöröskeresztes 
válaszos lapot (volt hadifoglyok is
merik) Kiss Sándor barátomnak, a 
Diákok Háza volt szenátorának, aki 
akkor már képviselő és a Parasztszö
vetség elnöke volt. Ő  interpellált 
ügyünkben a T. Házban. Megkap
tam még a válaszát, hogy Szekfű  
Gyula követ magával vitte a névso
runkat, s most már biztosan hazaen
gednek minket. Útközben hazafelé 
tudtuk meg, hogy Kiss Sándort és 
társait (a Nagy Ferenc-féle „össze
esküvés” ürügyén) már letartóztatták 
az új diktatúrát építő bolsevikok. 
Megkezdődött a volt szövetségesek 
közötti „hidegháború”, és megindul
hatott különböző eszközökkel az új 
elnyomás elleni demokratikus tilta
kozás is, újfajta ellenállás és harc a 
„pro patria et libertate” jelszó alap
ján, amely csúcspontját az 1956-os 
szabadságharcban érte el.

Bodolay Géza

n nem tudom, mi a magyarázata annak, 
hogy a kormánypártiak és az ellenzéki
ek véleménye az élet lényeges és lé

nyegtelen dolgaiban egymástól gyökeresen kü
lönbözik. Képtelen vagyok elhinni, hogy a társa
dalmi változás (mondhatnánk úgy: a szabadság) 
a korábban egy húron pendülő, rokon neveltetés
ben felnőtt embereket ily végletesen elkülöníti. 
Az elme- és szívbéli elkötelezettség már-már a 
mágnes két pólusára emlékeztet: amit az egyik 
vonz, azt a másik taszítja.

Ha mindez csak a parlamentben okozna né
zetkülönbségeket, bízvást ünnepelhetnénk a sza
badságot és a demokráciát, amely lehetővé teszi, 
hogy sokszínű viták során szilárduljon renddé az 
igazság, gyarapodjon a méltányosság, hasznos és 
jogszerű legyen minden döntés.

Ám a nézetek különbözősége nemegyszer a 
kibékíthetetlenség jellegét ölti fel, így gyűlöletet, 
félelmet, megvetést és hisztériát sugároz. Ennek 
romboló hatását, mint hivatásszerűen újságírás
sal, tehát politikával is foglalkozó ember, régóta 
érzem; az elmúlt esztendő során nyíltságom oda
lett, az a készség és nyitottság, amellyel embe
rekhez, eszmékhez és vélekedésekhez közeled
tem, kiveszett belőlem, mint írót kétszeres érte
lemben is megfélemlített a közeg, amelyben élek. 
Egyrészt tudom, hogy kéjjel értik félre azt, amit 
írok és gondolok, s könnyedségemet a  más bor
dában szőttek véresen komolyan veszik. Ezért el
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veszítettem biztonságomat, s kezd kiveszni belő
lem a hajlam is, amely a stílust az irónia és humor 
labilis közegében lebegteti. Másrészt gondolata
im beszűkültek, mivel folytonos aggodalom gyö
tör, hogy vélekedésem hasznára van-e a világ
nak. Egyszóval: félek. Jobban félek, mint eddigi 
életemben bármikor, s így az, amit igaznak hi
szek, gyakran belém reked.

Harminckét éve vagyok újságíró, megtanul
tam tekintetbe venni a hatalmi szféra szempontja
it, és megtanultam azt is, hogy ellenvéleménye
met vagy rosszallásomat a stílus, a stílusom segít
ségével kifejezzem. Ez természetesen nem volt 
stílusba burkolt igazság, csupán halovány visszfé
nye annak, én mégis azt hittem magamról, hogy 
normális, jóindulatú és igazságra törekvő vagyok.

A szamizdatszerzők acélossága hiányzott be
lőlem, talán azért, mert elkényeztetett az élet: az 
ország talán legszínvonalasabb lapjánál dolgoz
tam huszonkét éves koromtól, megbecsülésben.

Az a közkeletű agyonnyűtt bölcsesség, hogy 
a stílus maga az ember, nyilván rám is vonatko
zott; hajlékony és kissé szentimentális lényem 
tükröződött benne, s még valami: én soha nem

tartottam az élet leglényegesebb dolgának a poli
tikát. Elvontabb kérdések foglalkoztattak, s jó  
későn ébredtem rá, hogy ez a kor félrehúzódáso- 
mat lehetetlenné teszi.

De nem voltam megfélemlítve. Mindig arról, 
úgy és azt írtam, amit akartam; a hajlékony stílus 
szuverenitásomat védte. Sohasem panaszoltam 
fel tehát, hogy odavan a szabadságom, ahogy azt 
felpanaszolni a sajtóban manapság szokás.

S lám, most odavan.
Nem a kormány, nem a hatalom, nem is az el

lenzék korlátozza független voltomat, hanem az a 
felcsapó gyűlölet, gúny, rosszallás, amely ko
runkban és sajtónkban a szokványostól eltérő vé
lekedést fogadja.

Most támadónak kell lenni, keménynek, elfo
gultnak, a legcsekélyebb együttműködési kész
ség, szolidság, konzervativizmus, érzelem az áru
lással és ostobasággal egyenlő. Eljött az idő, ami
kor úgy kell mindent gondolni, ahogy a többség 
gondolja, azt kell írni, ami divatos és programsze
rű, a többség uralma jött el azon a területen, ahol 
úgy véltem, a legtöbbre jut a személyiség.

Megfélemlített ez a felismerés, hogy tilos ki
lógnom a sorból.

Kilógva félek. Félve kilógok.
Hogy meddig tart ez az állapot, én nem tu

dom.
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