
Könyv a gyöngeségünk ellen 

 

Másfél éve jelent meg a könyv (Gazda József: A harmadik ág I-II., 

Hét Krajcár Kiadó, Budapest 2011), amely az emberi érzelmeket sem 

titkolva vet számot nagyvilágban élő társaink, a világ magyarságának 

sorsával. Nem annyira róluk szól, mint inkább velük, saját szavaikat 

idézve. Az utóbbi évtizedek szóbeli visszaemlékezésekből épülő 

hagyományát gazdagítja. Az angol „oral history”-nak sajátosan 

magyar és szívhez szóló változata, a világméretű emigrációs élet újabb 

tükre. A legkülönbözőbb körülmények között élő magyarok életét 

villantják fel a két kötetben egymás után elmesélt életképek. Más-más 

élethelyzetekből és -történetekből épül a mű változatos egyéni 

életekben és közösségi mozzanatokban gazdag freskóvá. 

 „Az itteni asszimiláció nem természetes, vagy legalábbis nem teljesen 

természetes. Erőltetett. ’Államérdek.’ Egy népet kell eltüntetni, egy 

népet, mely valamikor saját földjének, saját országának mondta ezt az 

országot, vagy legalábbis annak egy részét. Hogy ez többé sohase 

lehessen úgy, ezen működik az egész hatalmi gépezet. 

Akik magyar iskolába adják, gyereküket, kapnak egy magyar kultúrát, 

tudást. Mind a két gyerekem a magyar iskolába járt, az utcán tanultak 

meg románul. Sajnos, nem mindenkinél van ez így. Nagy a beolvadás. 

Fájó, elég nagy. Nagyon gyengék vagyunk. Úgy tudnak uralkodni 

rajtunk a vegyes családokban, ahogy akarnak..” 

A szavakat a Kárpát-medencében mondja az, akinek a feje fölött csak 

az államhatárok mozdultak el a huszadik század történelmében, de 

sem ő, sem elődei sohasem hagyták el szülőföldjüket. Az idézet a 

könyv egyik erős hatású mondata. Ugyanakkor hosszabb idősávban az 

események, a beolvadás folyamata az egész magyar emigrációban – 

akár a fa betegsége ága szinte összes levelén – tüneteiben érzékelhető.  

Gazda József és megkérdezettjei tanubizonysága szerint, a folyamat 

országoktól, földrészektől függetlenül világviszonylatban rokon 

vonásokat mutat. A felmorzsolódás tünetei mindenütt másak, hol 



szelídebbek, hol nyersebbek; a nemzetvesztés, az azonosság-feladás 

fájdalma eloszlik évtizedekre.  

A szerves, családi együttlét, a nemzedékek együttélése megszűnt a 

világ számos részén, a szülők, nagyszülők alig tudják átadni 

életélményüket, tapaszatalásaikat a felnövő új nemzedéknek. A 

fiatalság olykor csakis a nagyvilág iránt érdeklődik, saját „gyökerei” 

iránt kevésbé vagy egyáltalán nem. A nyitottság minden anyagi, 

elismertségi, státusbeli haszna mellett a hovatartozás-tudat 

csökkenését vonja magával sok másod-, harmadnemzedéki magyarnál.  

Két ellenirányú folyamat - a folyamatos felmorzsolódás és a megtartó 

akarás - párhuzamos bemutatása ötvöződik a könyv oldalain. A 

szociológiai jellegű két kötet a szórványosodás jelenségeit elemzi, de 

nem számokkal hengerel le. Nagyobb arányt tesznek ki benne a 

vallomások, amelyekben egyedi történeteket mutat be a szerző. 

Hozzáértéssel és beleérzéssel illeszt részleteket egymáshoz, 

olymódon, hogy a tartalmi vonások egymást egészítik ki, erősítik, 

ellenpontozzák. Szűcs Lóránt jegyzi meg: „Gazda József az 

Antarktiszon kívül, már minden kontinensen megfordult, és nem 

unatkozó turistaként, hanem mindenhol az ott élő magyarok 

sorsproblémái foglalkoztatták..”  

Kovásznáról indulva bejárta a világ magyarok lakta részeit. A 

hangszalagra fölvett vallomásokat tartalmuk szerint csoportosította, 

így alakult ki a gondolati egységekbe tagolt, kordokumentumnak 

beillő mű. A vallomásokat saját összekötőszövege egységesíti Ezektől 

lesz a reális elemekből kirajzolódó mozaik az emigráció önismeretét 

erősítő és megértő összefoglalássá. 

A 17 év alatt 54 országban élő magyarokkal készült interjúk, a több 

mint ezer megkérdezett személy élettörténete, élményei és gondolatai 

úgy taglalják a többrétegű és sokgenerációs emigráció múltját és 

jelenét, hogy jóval túlmutatnak az egyéni életek summáján. Reális 

képet nyújtanak a világban szétszóródott többmilliós nemzetrész 

„működéséről”. Az egyéni életek mozaikjai egységesülnek benne, a 



felsejlő nagymértékű képben feldereng a teljes „harmadik ág”: a 

nagyvilágban szétszórt magyarok. A két kötetet egybefogó címre 

figyelt föl id. Klement Kornél : „az életfa hasonlaton alapul: első ág 

’a mai Magyarország’, második ág ’az elszakított részek 

magyarsága’, a harmadik ág ’a nagyvilág magyarsága’.”  

 

Az első kötet Az idők árján alcímével előre jelzi a kronológiát. 

Összegzése a magyar emigráció évtizedeinek tizenhét fejezetben. Az 

első és a második világháború élő emlékeivel kezdődik az elmesélt 

élettörténetek sorozata, folytatódik a bujdosásokkal, az eltávozottak 

kettős érzésvilágának bemutatásával az „édes mostoha” szülőföld 

iránt. Az útkeresések, az idegen országok hazává szelídülése, a 

beilleszkedés, a mégis-megmaradás, milyenségünk megőrzése, a 

küldetéstudat, a múlt megszépülésének lelki folyamata – egy-egy 

fejezet tárgyát adják. Akárcsak a külvilág felszívó hatása, a nagyvilág 

elismerése, a hazatérés lehetősége; vagy az, hogy sokan a nagyvilág 

által értékelt nyomot hagytak maguk után, népünk hírét vitték, 

öregbítették, erősítették.  „...ha azt vesszük, hogy adtunk, rengeteget 

adtunk az emberiségnek, olyanok is, akik az otthon szegénysége miatt 

esetleg nem tudták volna képességüket rendesen vagy legalábbis 

hasonló mértékben kifejteni, akkor nyereség ez. Vagy legalábbis: nem 

csak veszteség… Mint Jánusznak is, ennek a folyamatnak is két arca 

van. Egy síró és egy nevető arca.” (Gazda József) 

 

A második kötet szerkezetileg önálló egysége más rendszerben 

mutatja be a világ államait, amelyben magyarok élnek. Alcíme szerint 

Félszáz ország, ahova elvezet. Minden országnév után tömör 

történelmi tájékoztatás áll, melyet az illető helyszínen élők vallomásai 

követnek. Érdekes a megosztottság, eltérő a hangsúly: vannak 

országok, ahol erőteljesebb egy-egy társadalmi réteg jelenléte az 

emigráción belül (az értelmiség Svédországban), míg máshol 

nagyjából a teljes magyar társadalom tükröződik (Németországban, 

Angliában). A kötet végén megtalálható a megszólalók teljes névsora.  



 

Gazda József a tőle már évtizedek óta megszokott, egyedülálló 

montázstechnikára épít. Ami az Így tudom, így mondom-mal 

kezdődött 1980-ban, annyira lecsiszolódott, hogy ennek a montázs-

technikának, egymáshoz illesztő szerkesztésmódnak talán a legkifor-

rottabb változatává tisztult a jelenlegi összeállításban.  

 

Az utóbbi évtizedekben az egyik legösszefoglalóbb és legéletszerűbb, 

bevallottan elfogult válogatás – A harmadik ág – a szórványosódó 

nemzetrészről, igazi vallomás-sorozat önmagunkról. Arról szól, hogy 

a folyamatos apadás ellenére miért érdemes megmaradni, unokáink 

unokáiban is. Miért érdemes minden megszólalásunkban mindent 

megtenni, hogy ez valóság lehessen és maradhasson? A szerző hol 

vallomásokat, hol irodalmi példákat idéző megjegyzéseinek mind egy 

a következtetése: az, hogy a megmaradás csak akarat kérdése, és 

elsősorban rajtunk múlik. „E könyvvel és a benne megszólalók 

szavaival üzenem, mondom, kiáltom minden magyarnak, éljen bárhol 

is a nagyvilágban: sorsunk a saját kezünkben van.” (Gazda József)  

 

Egyik legnagyobb érdemét abban látom, 

hogy úgy diagnosztizál, mint kevés más 

szerző teszi. Egy régi, magyar irodalmi 

hagyomány jegyében; ami leginkább a 

mesemondók békés nevelő szándékát 

idézi. Szelíden, szinte 

természetgyógyász módon közelít, már 

címével is a Kárpát-medencén kívüli 

szétszóratás tüneti megjelenítéséhez, 

akár a kertész kedves fáihoz: gyógyító, 

jobbító akarattal. 

      

       Lengyel Ferenc     

 
 


