
Harmadik út (Előszó)

Mennyi büszke, szomorú vagy önigazoló m inősí
tés és megállapítás, bizonytalanság, remény: Ma
gyarország „Európa védőbástyája", „kompország", 
Kelet és Nyugat közötti „híd".

És most? Önkény után bérrabszolgaság vagy az 
egyéni szabadság szigete? Kert-Magyarország.

Mintha Németh László országot szervező utópiá
ja  két emberöltő vargabetűi után elérhető közel
ségbe került volna újra. A harmadik ú t ismét választ
ható. A terror, amely a fordulat éve és '56 után az 
országra, s a földművelő parasztságra sújtott, c in i
kus paródiává, epizóddá züllesztette a földosztást, a 
kolhozosítás következményei pedig mostanra be
értek.

A talajt nemcsak az ipar és a közlekedés okozta 
kén- és nitrogénszennyeződés fenyegeti, hanem a 
kemizált, nagyüzemi mezőgazdaság is. A magyar 
mezőgazdaság büszke lehetne arra, hogy 1938 óta 
az átlagos hektáronkénti termésátlag megötszörö
ződött, ha m indezt nem kísérte volna kilencvensze- 
res (!) műtrágya-felhasználás. A másik gond a talaj 
kizsigerelése: miután az észszerű váltógazdálkodást 
a monokultúrák váltották fel, a talajt csupán fokozott 
tápanyag-adagolás mentheti meg a kimerüléstől. A 
kemizálási spirál következménye lehet, hogy a 
mérgek beépülnek a táplálkozási láncba, és eljutnak 
az emberi szervezetbe is. Közvetlen és főleg eset
leges genetikai hatásuk ma még ismeretlen.

A magyar agrárszektor összes termékeinek egy- 
harmadát a háztáji gazdaságok adják. Innen szár
mazik a zöldségtermés fele, a prim őrök 94%-a és 
szinte az összes nyúl- és mézmennyiség. Az örven
detesen magas termelési értékekeket azonban sok
szor a lakókörnyezet közelében állítják elő, a végsőkig 
terhelve a környezetet, fenyegetve nemcsak az 
állatok, de az o tt lakó emberek egészségét is.

A felszín alatti vizek elszennyeződtek, a legjobb 
termőterületek nitrátosodtak, a szennyvízkezelés 
megoldatlan, a környezetszennyezés a települése
ken, s a földeken egyaránt kritikus szintekhez köze
lít. A földet nem szeretve művelni —  nem lehet. Az  
ország nem kótyavetyélheti e l legfőbb kincsét, a 
termőföldet.

Németh László „utópiája" nem utópia, hanem  
sürgető szükség. Igazságát az ökologikus, termé
szetbarát alkotó szem lélet je lentős térhódítása és 
növekvő tekintélye igazolja világszerte. A harmadik 
utat, Németh László útmutatását elkerülni akkor, 
am ikor a magyar mezőgazdaság szemléletváltozás 
előtt áll, hiba, sőt bűn. A jö vő  kisebb-nagyobb tanya
gazdaságait ú j tanyaközpontjait, tanyai iskoláit m eg
alkotni pedig a legszebb építészeti feladatok sorába  
tartozik. M intát adni mielőbb, sürgető szükség!

Ha nem, úgy ott a munkaegység helyett a ha vibér. 
De hol a szabadság?

Németh László írása 1944 elején je lent meg Csaba 
Rezső Hajlék cím ű építészeti füzetében. Elgondol
kodtató időpont. Az 1. magyar hadsereg akkor vo
nult fe l a Kárpátok védelmére.

A tanyák azóta is várják az „utópia" beteljesülését.
A népi Németh László  urbánus szövegét olvassuk 

kitüntetett figyelemmel.

Németh László

Kert-Magyarország
(részlet)

Mi határozza meg az én fejemben, ha már egy
szer építésszé csigáztak, a fölépítendő utópia- 
Magyarországot? Nyilván azok a jó törekvések, 
amelyeket a társadalomban csírázni látok, s a kép
zeletemmel folytatni tudok. Ilyenek 1. A növő urba
nizáció. A parasztság a városok felé özönlik, falujá
ban is városiasodik. Kivetkezik régi viseletéből, 
városias igénye s műveltsége támad, iskolán át vagy 
iskola nélkül egy csomó értelmiségi ember vetődik ki 
belőle: parasztírók, volt népfőiskolások, aranykalá
szosok. 2. A városok szétszóródása. A városi mun
kás és értelmiségi ember kifelé törekszik. A műhely
város és lakóváros lassan szétválik. A felhőkarcolós 
üzemi és adminisztratív központok körül táguló 
gyűrűkben futnak szét a fás, földszintes, félvárosi 
települések. A milliós fővárosokból mind több csú
szik át a vidék ötven-, százezres városaira s azok
nak a harminc— negyvenezres magvából is mind 
több a környezetükre. 3. Előrehaladó kertgazdálko
dás. A nyílt mezőgazdasági területeken mind na
gyobb foltokat foglalnak el: Kecskemét, Jánosháza, 
Szabolcs. Hegyközségekbe, szövetkezetekbe tömö
rült kis farmok aprítják a sivár, búzatermelő nagybir
tokot. A mezőgazdaság legértékesebb része az 
értelmiségi színvonalat elérő képesített kertészek 
kezébe kerül. A városok körül is egyre nagyobb és 
egyre szakszerűbben kezelt kertek sarjadnak föl. A 
gyári és értelmiségi munkaidő s az asszonymunka 
csökkenésével a családoknak több szabadidejük 
marad kertjeik számára. A mezőgazdasági termelés 
egy részét a kertvárosokban szétszórt városi lakos
ság veszi át. 4. Tökéletesedő közlekedés, áramosí- 
tás, gépesítés. Egyelőre a bicikli, majd lassan az 
autó a munkásember számára is száz méterekre 
olvasztja a kilométereket. A tanyákon ott van a 
villany, a kerti munka állati felét, ásást, öntözést, 
permetezést gépek veszik át. 5. A hely géniuszának
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a tisztelete. A kisebb városokba visszacsúszott élet 
meglelkesítí a fővárosba halt tájakat. A növényekkel 
nemes munkában összeforrt értelmiségi emberben 
szárnyat kap a kertészvallás. Az absztrakt szórako
zások, sport, tánc, kártya helyét a csendben növő 
dolgok ünnepélyessége foglalja el.

Álmodottak ezek a jelenségek? Nem, mindenki 
megfigyelheti. Csak az álom álmodott, amely össze
foglalja őket. S mint ahogy ma az lenne a legideáli
sabb közoktatási, közigazgatási vagy kereskedelmi 
program, amely ennek az utópiának a szolgálatába 
áll: kétségkívül az lenne a legreálisabb magyar 
építészet is. amely erre az új kultúrtájra szegezné a 
szemét. A világi építészet, akár a reneszánsz palo
táira, akár a XVIII. század parkos kastélyaira vagy az 
új betonépítészetre gondolunk: mindig ott lendült föl. 
ahol az új életnek ilyen merész látomása élt az 
építtetők és építők lelkében. A magyar építésznek is 
arra az új magyar tájra kellene, akármit épít, az 
épületeit raknia, amelyen a hűbéri és tőkés rend 
klasszikus képződményei: a falu és a nagyváros már 
sorvadóban vannak, bontja őket az új szövet: a 
szétszórt urbanizáció, a kertes település. A megve
tett magyar tanyaváros, amelynek az elmaradtságá- 
ról annyit beszéltünk, új útjaival, villanyával, kertgaz
daságával az ideális település mintája lesz, ipar és 
földművelés fölbonthatatlan szövődnek egymásba, 
s a munkásosztályok elütő műveltsége egy a mainál 
érzékibb értelmiségi műveltségben egyenlítődik ki.

Közhely, hogy minden építészeti kornak megvan 
a kedvenc tárgya, azt építi a legszívesebben, abban 
talál a legjobban magára. Rómában a nyilvános 
csarnokok, a középkorban a várak és székesegyhá
zak, a kora reneszánszban a palota: éppen csak 
emlékeztetünk rája. A mostani betonépítészetnek a 
fás meddő ízét (Magyarországon legalább) épp az 
magyarázza meg, hogy mit építettek s minek. Nagy 
hivatali palotákat az államnak, családi házakat pihe
nő polgároknak, templomokat a vallási közömbös
ségnek. Az absztrakt anyagok absztraktul lettek a 
városok közepébe, a sínek mellé, a strandok fölé 
kihelyezve, a családi házak egy-egy láthatatlan 
sajtharang alá épültek, amely alá a  munkának, az 
életnek nem volt bejárása. Mit épít majd a legna
gyobb kedvvei a mi utópista építészünk? Az óriási 
különbség itt szökik szembe: egy három-négy hol
das farm vagy még kisebb termelőkert értelmiségi 
kertészének, munkásgazda kétéltűjének— no mit is 
— : házat, tanyát, központot, telepet.

A feladat, újdonságát a nevek alkalmatlansága 
mutatja. Arra, amit építeniük kellene: nem illik rája 
egyik sem. Nézzük csak: itt van egy darabka föld az 
ország testéből. Aki megszállta: egy autarkiát való
sít meg rajta. Van egész éven át zöldsége, gyümöl
cse, állata, takarmánya; van azonkívül egy „kiviteli" 
terménye, jonatán, szőlő, káposzta, amin a ruháját, 
gyerekei taníttatását teremti elő. A birtok tulajdono

sa „művelt" ember (ilyen gazdaságot más, mint sok
oldalú, fogékony ember, fenn sem tud tartani), gaz
daságában következetes, életmódjában némi ízlés
re törekvő. Ugyanakkor mérsékelt igényű munkás- 
ember is, aki azt, amit a gép el nem végez helyette, 
maga végzi, s verejtékével méri kiadásait. Mi van 
egy ilyen ember birtokán építenivaló? A kétszobás 
házacska csak a fellegvár rajta; a veranda előtte már 
a téli kertészkedéshez kell, az épületek nagyobb 
része: ól, pince, méhes, szín, kamrák, virágház, mű
helyek, kemence, öntöző: a munka szállása. Egy te
lep tehát. De ezt a telepet nem a simára döngölt 
földbe kell ültetnie, hanem mindent a helyére, belé a 
birtokba. A méhesnek ott kell lennie, ahol a méhek- 
nek a legjobb, a kútnak, ahonnét a föld legjobban 
öntözhető, a kacsaólnak, ahol víz van úsztatónak. A 
telepet tehát csak a birtokkal együtt lehet megter
vezni, az építendő dolgok közt a paradicsomkarótól 
az aszaló fedelén át a tornác oszlopáig csak fokozati 
különbség van. Vagyis: az építésznek birtokot kefl 
építenie, s nem házat. Ez új feladat. Városainkban 
vannak ugyan kertépítők, de azok a kényelemnek 
építenek...

Az elé a feladat elé, hogy egy sajátos fekvésű és 
tervszerű birtokot a rajta sarjadó növényzettel, 
munkahellyel, szállással együtt egy műalkotásba 
foglaljon, s a rajt folyó életre ezzel a művészet színét 
lopja: magyar építőművész még nemigen került.

A plébániatemplomok és nyilvános uszodák pá
lyázója mosolyog. Az ilyenből, még ha akad is ilyen 
építtető, sosem lesz más, mint kisépitészet. Pedig 
hát ebben sincs igaza. A feladatok itt együtt nőnek 
azzal a világgal, amellyel az építész szövetkezett. 
Egy embernek csak egy tanyára, de egy hegyköz
ségnek, tanyacsoportnak már szövetkezeti házra 
van szüksége, ugyanabban az épületben: község
házára, kereskedésre, garázsra, előadóteremre, 
kertészlakásra, kísérleti telepre. Az ilyen szövetke
zeti építész harmonizálója lehet egy egész telepü
lésnek, ha egy új terület szervezői kérik fel: ötszáz 
holdat álmodhat meg úgy, mint előbb hármat vagy 
négyet. A szövetkezet értékesítőtelepeivel, üzlet
házaival benyomulhat a városokba. Új stílust vihet a 
városok körüli tisztviselő- és munkásépítkezések
be. A háromszáz öl helyett fél holdat vagy egy holdat 
követel, nyaralók és családi házak helyett kis mun
katelepeket épít, s ezzel részt vesz a modern nagy
város teremtő lebontásában. Megmutathatná, hogy 
kell közintézményeket, iskolákat, kórházakat, lakta
nyákat ilyen termelőtelepeken elhelyezni. Azokon 
az üdülőtelepeken, amelyek ma egy-egy szép táj 
élősködői, termelni is. Ugyanakkor ő teremthetné 
meg a falu számára is a szabadulás útját —  az 
építészetben. Falukon ma városias homlokzatot és 
eszlingeni redőnyt raknak a parasztházra, azt hiszik, 
ez az urbanizálódás. Ő tanyáiban, melyek egyszers
mind új gazdálkodási módot is jelentenek, új modellt
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állítanak a törekvő gazdák elé, s lassan a falvakat is 
szétoldaná, megemésztené, úgy, mint a városokat. 
Nem is birtokot, városnegyedeket, középületeket 
tervezne, hanem új tájakat, egy egész új országot. 
Mindennek persze az a föltétele, hogy az irány, 
amelyhez hozzászegődött, győzzön. Ez azonban 
minden építészeti stílus kibontakozásának feltétele.

Az ám, de hol marad ebből a magyarság? —  
kérdik a magyar építészet hívei csüggedten. Hol 
fogunk mi itten a jurtára emlékezni?

Nos, hát maga az álom, a feladat! Dél-Európa 
megcsinálta réges-régen, a maga módján kertor
szágait; Északnak sosem lesz hozzá fénye, s gyü
mölcsfája. Az iparral túltömött országokban a tér 
hiányzik; Oroszországban a viszonylagos függet
lenség, amely a kertszocializmus föltétele. Francia- 
országban tán hasonlóak a viszonyok; de pillant
sunk Le Corbusier óriási üvegkalitkákkal villogó 
vázlatkönyvébe. Kert-Magyarország, úgy látszik, 
nemcsak a táj álmat egy kicsit a Csokonaiakat 
virágzó nemzeté is.

De érvényesülhetne a magyar jelleg ebben az 
építészetben másképp is, nemcsak így közvetve: a 
feladat eredetében. Nehéz is volna megakadályoz
ni, hogy ne érvényesüljön. Mi, magyarok nem va
gyunk például utcai nép. Szeretünk kerítés mögött 
élni, akármilyen kis téren: ott vagyunk királyok, az 
utcán nem élünk, hanem tartjuk magunkat. Nézzék 
meg a Kiskunhalas-féle községek gazdasorát, hol 
vannak még olyan magasra földeszkázott kerítések. 
Az alföldi városi ház is négy betámasztott ablak s 
egy nagy várfalban egy óriási várkapu. A kert lágyít 
ezen a mordságon, de nem tünteti el. Mi itt a Bocs- 
kai-kertben például szőlőlugasokból készült spa
nyolfalak mögött tartjuk a királyságot. Az építésznek 
á fák ültetésével, az épületek csoportosításával a mi 
telepeinken is meg kellene teremtenie a zugot, ahol 
a gazda úgy érzi, hogy nem látsz a hasába. Aztán 
tornácos nép is vagyunk. A Dunántúl falvait járva 
vagy műemlékeink albumát lapozva: a ház dísze 
mindenütt a tornác. Szeretünk kinn is lenni, meg 
benn is: szeretjük a kőlábakra futó növényt, a pár
kányt, amely mögött föl-le lehet járni, rátámaszkod 
ni, kinézni: az elmélkedés királyi pillanatait. A mi 
tanyáinkon ez a magyar loggiás hajlam nemcsak a 
házban s a ház előtt elégülhetne ki, hanem a mel
léképületek, az utak elhelyezésében, az egész lük
tetésében. Aztán a kuckók! Építettek nekem egy 
betonházat. Az emeletre vivő lépcső alá a felesé
gem egy kis rabicboltot hajtott, s díványt tolt belé. Aki 
csak a nagy, meztelen házba bekerült, mind ez alá 
a kis bolt alá húzódott. A lépcsőház fölött maradt egy 
ágynak való zug: abba esténként begubózni s ott 
olvasni: ez lett a másik hajlék-boldogság. A beton
építkezés egyszerűsége megfelel a magyar termé
szetnek, csak egy kicsit több tagolást, nemesebb 
arányokat kívánna belé. Az én házamhoz hozzátold-

tak egy másik házat, kényszerből L betű formára, 
hosszában. S az épület, amelyet odáig sivár koc
kának neveztem, egyszerre elviselhető lett. Egy 
ilyen telepen ez az arányokat kedvelő egyszerűség 
is megtalálhatná a maga tagolnivalóját.

De a jelleg önkéntelen érvényesülésén kívül 
(amelyet én fontosabbnak tartok) fölszívhatna a mi 
telepépítészetünk a magyar építészet egyre lelkiis
meretesebben gyűjtött emlékeiből is egy csomó 
megoldást...

Új építészeinkben van valami anyaggőg. Ami nem 
vas, beton, tégla és üveg, azt megvetik. Nemcsak az 
absztrakt épületek kívánnak absztrakt anyagot, e 
hazátlan s meg nem indítható matériák az építészek 
szándékolt tárgyilagosságához is jól illenek. A mi 
birtok- és tájépítőink nem vállalhatják ezt a dölyföt. 
Már csak pénzokokból sem, hisz szegény tanyások 
számára kell építkezniük. De maga atáj is bekéredzne 
természetes anyagaival. A terméskő, a házi tégla, a 
vályog, a fa: nincs, érzésem szerint, a műépítkezésből 
örökre kizárva. A lugaskaróktól az ólak oszlopain át 
a ház bővebben használt fa alkatrészéig milyen 
szépen o lvasztható  be például egy épület 
faanyagával a hozzá tartozó kert növényei közé. S

Nap és szarv ősi motívuma Kós Károly temetésén 1977-ben
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mennyire más hangú latot teremt egy olyasféle anyag, 
mint az almádi kő, egy forró bazaltos terepen. 
Tizenhét évig tanítottam mint egészségtantanár 
ezeknek az anyagoknak a hibáit. De ez is feladat: 
megnemesíteni őket. A tűzállóvá tett nád például 
sokkal szebben, hajlékszerűbben borítja a házat, 
mint a pala vagy a cserép.

S ha egyszer ezek az anyagok megint teret kap
nak a komoly építkezésben, nincs-e mód (mértékkel 
természetesen) a rajtuk kifejlett népi építészet fel- 
használására?...

Annak, amit egy tájékon évszázadokon keresztül 
csináltak: megvolt bizonyosan az értelme. Rákopí- 
rozni egy más világból ide szakadt építményre: 
értelmetlenség, rájönni az értelmére s tanulni belőle: 
a tájhoz simuló építészetnek legjobb iskolája. Ebben 
azonban már nem vagyok illetékes: ide építészte
hetség kell.

Harmadik út (zárszó)

„A kommunista párt és a kormány 1958 nyarán 
látta elérkezettnek az időt arra, hogy a népi moz
galommal leszámoljon. Előtte hosszan tartó kísér
letek folytak megnyerésükre. Kérlelték, csalogatták, 
fenyegették őket, hogy különítsék e l magukat 1956- 
tól, és ismerjék e l ellenforradalmi jellegét. Szüksége 
volt erre a kormányzatnak, hogy az írók jóváhagyá
sával folytathassa 1957 elején kezdett megtorló 
politikáját. Amikor kiderüli, hogy e törekvés eredmé
nye eléggé sovány, a kommunista párt nyílt hadüze
nethez folyamodott. Ennek volt dokumentuma „A 
népi írókról" készült elemzés. Ez az írás a népiek 
elleni hadjárat bevezetőjének készült. Eltekintve 
Lukács György és Révai József korábbi írásaitól; a 
legrészletesebb és leginkább dokumentált kommu
nista összefoglalása a népi írók tevékenységének. 
A párt az elemzés első részében azzal vádolta a 
népiséget, hogy része volt az októberi felkelés elő
készítésében, mindenekelőtt azonban veszélyezteti 
a szocialista öntudat kialakulását és a szocialista 
építést. A kritika leglényegesebb pontjai a követke
zők:

1. A „népi" írók mozgalma jelentős szépirodalmi 
tevékenységet felmutató politikai mozgalom, amely
nek alapvető eszmei jellemvonása egy erős nacio
nalizmussal telített ..harmadikutas" koncepció; az 
imperializmus és a szocializmus világméretű küz
delmében egy nemlétező harmadik útnak, a „külön 
magyar útnak" hamis illúziója. 2. Érdemük, hogy a 
Horthy-rendszer idején napirenden tartották a pa
rasztság társadalmi problémáit, a paraszti osztály- 
érdekeket azonban nem tudják következetesen

képviselni, m ivel a harmadikutas koncepció alapján 
figyelmen kívül hagyják a parasztság osztályréte- 
geződését. 3. Elvetik a burzsoázia társadalmi ve
zető szerepét, nem hajlandók azonban a proletariá
tus vezető szerepét elismeri, hanem a fejlődés 
tömegerejének a középrétegeket, illetve az értelmi
séget és a parasztságot tartják. 4. Elvetik a földbir- 
tokos-nagykapitalista fejlődés perspektíváját, de 
elutasítják a proletár-szocialista átalakulás koncep
cióját is. 5. A kisparaszti gazdaságok rendszerét 
támogatják. 6. Az általuk hirdetett „paraszti demok
rácia" céljaiban nem megy túl a polgári demokrá
cián. 7. A mozgalom ideológiájának jellege naciona
lista (A Szovjetunió és az imperialista nyugati hatal
mak között középutat keresnek, azt h irdetik hogy 
„ kis nép vagyunk", „a magyar rokontalan Európá
ban", „Magyarország híd Kelet és Nyugat között". A 
magyar függetlenségi tradíciókat nacionalista mó
don eltorzítják, a  magyarság történelmi szerepét 
felnagyítják, stb.). 8. A mozgalom nem szegénypa
raszti, hanem kispolgári je llegű, elsősorban a kis
polgári értelmiségre támaszkodik. 9. Kapitalizmus- 
ellenessége romantikus, ködös kispolgári és parasz
ti ideológiákból táplálkozik. 10. A harmadik út vallói 
a retrográd erők tartalékai, alkalmasak arra, hogy 
tömegeket szigeteljenek el a munkásmozgalomtól, 
keresztezzék a munkásosztály harcát, a hatásuk alá 
került rétegeket távol tartsák a Szovjetuniótól, kaput 
nyissanak fasiszta nézeteknek is. A z  állásfoglalás 
második része voltaképpen a népi mozgalom törté
nete, úgy ahogyan a párt láttatni kívánja, azzal az 
észrevehető igyekezettel, hogy a tárgyalt esemé
nyek, felsorolt adatok és idézetek az iménti tételeket 
igazolták."

(Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom)

Borbándi Gyula, Püski Sándor 1989-es kiadásá
ban megjelent összefoglaló munkája folytatásra, de 
legfőképp méltó kiegészítésre váró alapmű, minde
nek előtt azért, m ivel a magyar kultúrtörténet máig 
feltáratlan területe, fehér foltja a hazai képző-, ipar
és filmművészet, zene és építészet meghatározó 
vonulatainak kapcsolata a népi írók mozgalmával. 
Az 1958-as .,direktívák" nem kevésbé ezekre a 
mozgalmakra is vonatkoztak, az írók után az építők 
néma jelbeszédét is elnémítani igyekeztek, elég ha 
a „pécsi fiatal építészek1', majd az egész magyar 
organikus építészeti mozgalom ellen indított 1975—  
76-os könyörtelen üldözésre, az ún. „tulipánvitára" 
gondolunk. De ennek már 15 éve. Sokkal elgondol- 
kodtatóbb, hogy az 58-as „irányelvek", amelyek a 
miniszterelnök kivégzésének hónapjában és a 301- 
esek felkoncolásának idején a magyar szellemi élet 
megsemmisítésére bujtogattak, ma is élnek. Har
madik út? Főbenjáró bűn ilyen programot meghir
detni ma is. Az idő  mintha mit sem változott volna 58 
óta. Pedig talán nem ártana párthatalmi csatározá
sok helyett Borbándi Gyula könyvét, a balatonszár
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szói előadásokat, vitákat, javaslatokat a m ai magyar 
valósággal szembesíteni. Majd két emberöltővel 
Szárszó után, a romokon, a csőd szélén álló mező
gazdaság láttán talán eldönthető végre, hogy kiknek 
volt igazuk, s hogy kell-e nekünk harmadik út, s 
annak végén a m ár kínban keservben amúgy is 
épülő Kertmagyarország.

Az 1958-as irányelvek eredményességének iga
zolására még néhány adat, az elmúlt évek kiszivár
gott statisztikai fényeire hivatkozva. A magyar had
seregben sor alá került ifjak 30%-a testi bajai, hibái 
okán alkalmatlan a szolgálatra, a megmaradt 70 
főből 30% analfabéta, félanalfabéta, legfeljebb ha 
szótagolva olvas, akkor sem érti. így 100 fiatal férfi 
közül legfeljebb 49-ről mondható el, hogy szellemi
leg és fizikailag egyaránt megfelel a fegyveres szol
gálatra. így néz k i az „ép testben ép lélek". Vessünk 
egy pillantást az értelemre is! 19 európai ország 
versenyében a 18. helyen állunk, amikor a kérdés az 
volt, ki mennyit tud nemzeti kultúrájáról? És most 
idézzünk: „... gondot ke ll fordítanunk arra, hogy 
lehetőleg m inél több népet ismerjünk el és vegyünk 
számításba. Ha még valahol találhatók kisebb nép
töredékek, azokat is ...a z  a legfőbb érdekünk, hogy 
... lakosságot ne egy, hanem lehetőleg mennél több 
részre és töredékre daraboljuk. De magukon e 
népcsoportokon belül sem az az érdekünk, hogy 
elvezessük őket az egységhez és nagysághoz, s 
netán fokozatosan felébressszük nemzeti öntuda
tukat és nemzeti kultúrájukat, hanem, hogy szám
talan apró szilánkká és részecské vé oszlassuk őket... 
ebből a kotyvalékból ki kell halásznunk... értékes 
elemeket, ezeket á t ke ll szállítanunk ...be, és ott 
asszimilálnunk... Mindeme problémák megoldásá
nak elvi kérdése az iskolakérdés és ezzel egyetem
ben az ifjúság megrostálása és kiszűrése... nem  
létezhet a négyosztályos elemi iskolánál magasabb  
iskola. Ennek az elem i iskolának célja csakis a 
következő: egyszerű számolás legfeljebb 500-ig, a 
név leírása, annak megtanítása, hogy... engedel
meskedni, becsületesnek, szorgalmasnak és ren
desnek lenn i— isteni parancs. Az olvasás megtaní
tását nem tartom szükségesnek."

(Heinrich Himmler)

Az idézet különös megvilágítást nyer az 1958-as 
irányelvek fényében.

Kertmagyarország? Klebelsberg Kuno 5000 ta
nyai iskoláját többnyire lerombolták vagy bezárták. 
Az iskolák 5000 tanítónak adtak kenyeret, család
juknak fedelet. 150-200 ezer gyermek tanult a tan
termekben. Ma a tantermek és tornatermek tízezrei 
hiányoznak.

Van-e remény? Lehet. A pusztaságok ismét 
benépesülhetnek farmokkal— tanyákkal, ezek meg
tervezése a jö vő  építészeinek a legnemesebb fela
data.

Leltár holtakról, 
élőkről, területről

„Túltekintve végül a hazai tájakon, a háborús 
vérveszteség méretei akkor látszanak igazán, ha 
azokat Európa népeinek veszteségeivel vetjük ösz- 
sze. Akár a halottak számát, akár a népességhez 
mért részarányukat tekintjük is, Európa államai között 
Magyarország az áldozathozók „élmezőnybe" tar
tozik. Sorrendben a Szovjetunió (20 millió), Német
ország (10 millió), Lengyelország (6 millió) és Ju
goszlávia (1,7 millió) után következik, kevés híján 
megközelítve a velünk akkor azonos lélekszámú 
utóbbi országot. Ha pedig a veszteségnek a népes
séghez mórt százalékos arányát nézzük, Lengyel- 
ország kiugróan magas hányadát kivéve, a háborús 
Magyarország embervesztesége csaknem azonos 
fokúnak mondható az előbb említett országokéval. 
Megdöbbentően „előkelő helyezésünk" adatait látva 
még inkább szembeötlő az a vétkes mulasztás, 
amely idestova közel négy évtizede terheli lelkiisme
retünket, terheli a tudományt, a tanítást és a közmű
velődést. Háborús veszteségeink döntő hányadát 
ugyanis évtizedeken át egyszerűen meg sem emlí
tettük."

(Für Lajos: Mennyi a sok sírkereszt? Püski, New York, 1987)

Nagyon kevés nemzet története alakult úgy, hogy 
minden harmadik tagja a határon kívül él. Köztudott, 
hogy a magyarországi tíz és fél millió ember mellett 
legtöbb magyar a szomszédos országokban él. 
Jugoszláviában 650 000, a Szovjetunióban 200000, 
Csehszlovákiában 650— 700000, Romániában két
millió a számuk. így ál! végül össze az a 3,5 milliós 
szám, amelyet oly sokszor említünk e téma kap
csán.

A nyugati magyarság számát 1,5 millióra szokták 
tenni. A különböző népszámlálások, statisztikák, 
becslések alapján ekképpen fest (1000 főben) a 
nyugati magyarság területi megoszlása:

Egyesült Államok 730; Izrael 220; Kanada 140; 
Ausztria 70; Brazília 70; Ausztrália 50; NSZK 50; 
Franciaország 35; Svédország 16; Nagy-Britannia 
10; Olaszország 10; Svájc 10; Belgium 10; Hollandia 
5; egyéb nyugat-európai országok 10; Argentína 10; 
Uruguay 5; egyéb dél-amerikai országok 10; Dél
afrikai Köztársaság 5.

Hogyan, mikor került ez a rengeteg ember a 
határon túlra? Erre a kérdésre nem lehet egyetlen 
mondattal válaszolni, hiszen a legelnagyoltabb 
számítás szerint is négy emigrációs hullám külön
böztethető meg századunkban. Az első 1880-tól
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