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Kiáltó szó 

 
Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyarságához 

 
 „…Akkor megkérdék őtet: te kicsoda vagy, 

Illyés vagy-e te? És monda: Nem vagyok. 
Próféta vagy-e te? És felele: nem vagyok. 

Mondanák azért néki: Kicsoda vagy tehát, 
hogy megtudjunk azoknak felelni, azoknak, 

akik minket elküldöttek: mit mondva  
magad felől? 

És monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában!” 
(János evangéliuma 1. 21–23.) 

 
 

Két keserű esztendeje már, hogy szemünk nyugat felé néz. Láttuk, 
hogyan hanyatlott le ott a nap. Reménykedő, bízó, sóvárgó és fájó sze-
münk nézte, hogy a könnyünk csordult ki attól. 

Mert a nap csak haladt lefelé, hanyatlott egyre, eleinte lassan, aztán 
gyorsabban, végül lebukott és az égen csak a vérveres fellegek marad-
tak. 

Most már megdörzsölhetjük szemünket: Egyelőre nincs tovább. Ez a 
nap lebukott, ennek vége. És arcunkról letörölhetjük a könnyeket. Még a 
nyomukat is. 

* 

Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol el-
osztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az 
zárva örökké. 

Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk 
és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk 
vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. 

Tudjuk: miért. 
* 

Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba –, lelkünkön bilincs. 
De tudom: talpra kell állanunk mégis. 
De tudom: újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát. 
Tudom: vágni fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyen egy 

kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk újra csak felfelé. 
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Halljuk, látjuk és tudjuk immár, mert valóság: a régi Magyarország 
nincsen többé. 

Nem akkor halt meg, amikor Párizsban temetését rendezték, de ak-
kor, amikor ő maga is bejelentette, hogy igenis: nem vagyok már a régi. Ez 
az igazság! 

Hetven esztendeje, hogy apáink kimondották azt a szót egy akarattal 
és félszázada, hogy megtestesült az ezer esztendős álom: az a Magyar-
ország, amelynek fejére Párizsban mondották ki az ítéletet. 

Félszáz esztendeig élt az egy Magyar föld, a nagy, ifjú, erős magyar 
műhely. Nem hagyatott úgy tovább dolgoznia. 

Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyar népe: minket ki-
szakítottak, kidobtak abból a műhelyből, amely a mi izzadságos mun-
kánk segedelmével épült fel egykoron. 

Nem kérdezték: akarjuk-e? 
Mi pedig a mai napig nem akartuk elhinni, hogy ez megtörtént, hogy 

ez megtörténhetett. 
És két esztendeje, hogy nem dolgoztunk. De vártunk. Vártuk re-

ménykedve, hívő hittel, hogy felkeljen számunkra a nap: 
napnyugaton! 

Két esztendeig álmodtunk és nem akartunk tudni az Életről, aki kö-
rülöttünk tusakodva robogott. Nem akartunk látni és hallani, nem akar-
tunk érezni és élni, csak hinni akartunk és bízni és álmodni és csodákat 
várni, amik majd felébresztenek. 

Mert megszoktuk a régit, szerettük, amit egykoron megalkottunk. 
Hittük, hogy az örök időkre a mienk úgy, ahogy azt mi magunk al-

kottuk meg. 
Most aztán kisült minden. Két esztendő keserű várakozása, dermedt 

álma után megtudtuk, hogy minden, amiben hittünk, bíztunk, reményked-
tünk: délibáb az. Megtudtuk, hogy a nap nem ott kel fel, ahol lenyugodott. 

Valljuk be: a mi hitünk nagyot csalódott. 
Valljuk be: fájt a csalódás, fájt, hogy el kell hajítanunk lelkünk hitét, 

mert hogy nem igaz hit volt az. 
Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros kétmillió magyarja, nem 

én mondom neked, de a megcsonkított Magyarország mondta ki a szen-
tenciát rólunk: nem tehetek mást, elfogadom az ítéletet, mely akaratom 
és hitem ellenére fejemre olvastatott, kihirdettetett és végrehajttatott: Én 
rólatok, akiket erőszakkal leszakítottak rólam, lemondok. 

Ez az igazság! 
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Aki mást mond: hazudik az, aki mást hiszen: álmodik az, aki másban 
reménykedik: délibábot kerget az. Le kell vonnunk a tanulságot, szembe 
kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal és nem szabad ámíta-
nunk magunkat. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát 
dolgozni fogunk. 

De csak magunkban ezentúl, magunkért. 
Napnyugat felé pedig ne nézzünk többet. Attól csak nehéz a szívünk 

és fáj a szemünk. Ott lebukott a nap és csak az ég vereslik még és az égen 
gomolygó nehéz sorsfellegek. Attól csak a könnyünk csordul ki már. 

Vigyázzunk! A könny drága és – ne lássa azt senki idegen, ami ne-
künk fáj. 

De ezer esztendős gőggel tartjuk tekintetünket a mi hegyeink taréja 
felett, mert itt kell derengenie majd a mi hajnalunknak. 

A régi Magyarország nincs többé számunkra, de Erdély, Ardeal, 
Siebenbürger, Transsylvania vagy bármi más nyelven nevezte és nevezi 
a világ: feltámadt és van, aminthogy volt akkor is, amikor azt hittük mi 
magunk, mert akartuk hinni, hogy nincs, és csak Magyarország van. Ak-
kor is volt, de most is van, és akárhogyan is akarja akármilyen akarat, 
lesz örökkön örökké. 

Egy fél százados, szépséges útra eresztették le a sorompót, hogy ti-
los. Ezer esztendős erdélyi szerszámainkkal, próbált, ősi erőnkkel új 
utakat kell vágnunk, de magunknak csupán. 

Régi szerszámokkal új fegyvereket kell kovácsolnunk, a lerakottak-
nál, az összetörteknél, a kezünkből kicsavartaknál jobbakat. 

Senki sem fog segíteni minket, de akkor senki se is sajnáljon minket. 
Építenünk kell! Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek. 

Az Egynek, az Igazságosnak, az Erős Istennek. Aki ideküldött titkos 
Ázsiából egykoron minket, és akit mi idehoztunk magunkkal. Aki ol-
talmazott mind ez idáig, és akit mi megvédelmeztünk – magunknak. 

 


