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A lexi ko nok sze rint mű ve lő -
dés ku ta tó, ku ta tás szer ve ző. Már
pá lyá ja kez de té től má sok mun -
kás sá gát pró bál ta igaz gat ni, se -
gí te ni?

– Fő ként 1963 má ju sá tól,
a me ző gaz da sá gi tech ni kum
el vég zé se után tö re ked tem
er re, ami kor Pe ter den ag ro -
nó mus let tem. A szom széd
fa lu nép ének sor sa bí za tott
rám. If jú ko rom ból há rom
hely hez kö tő döm erő sen Ba -
ra nya me gyé ben: Új pet ré hez,
Szent lő rinc hez és Pe terd hez.
Pa raszt szü lők gye re ke ként a
me ző gaz da ság ban dol goz tam.
Úgy ke rül tem a szent lő rin ci
tech ni kum ba, hogy bár az is -
ko lá ban vé gig je les ta nu ló

vol tam, ne ve lő szü le im a csa -
lá di gaz da ság ban akar tak tar -
ta ni. 1959-ben őket is be lép -
tet ték a Pe tő fi tsz-be. Ak kor
– ta ná ra im s a tsz-el nök tá -
mo ga tá sá val – még is en ged-
tek to vább ta nul ni a me ző gaz -
da sá gi tech ni kum ban. Ab -
ban bíz tak, hogy egy szer majd
vissza kap ják föld jü ket, s én
ve szem át tő lük ta nult em -
ber ként a gaz da sá got, hi szen
előt te ve lük gaz dál kod tam,
sőt nap szá mos ként is dol goz -
tam. Tech ni ku mi ta nul má -
nya i mat is pél dás ered ménnyel
vé gez tem, s na gyon meg ked -
vel tem az iro dal mat, a hu -
mán tan tár gya kat. Kö szön -
he tő ez iro da lom- és tör té ne -

lem ta ná rom nak, osz tály fő -
nö köm nek, Szent györgy vá ri
Ti bor nak, aki nagy ra ér té kel-
te írói kí sér le te i met. Ez a ma -
gya rá za ta, hogy nem az ag -
rár-fel ső ok ta tás ba men tem
to vább, ha nem az EL TE böl -
csész kar ára. Nem vet tek föl
egy ből, de az is meg le pő volt,
hogy elő ze tes fel vé telt nyer -
tem. Így ke rül tem a pe ter di
Új Élet Me ző gaz da sá gi Ter -
me lő szö vet ke zet be, egyet len
kép zett szak em ber ként. Az
új pet rei tsz el nö ke, Ge re Já -
nos pat ro ná lá sá val áll tam
mun ká ba, s kezd tem meg is -
mer ked ni a szö vet ke zet tag -
ja i val. Di ák ko rom ban elég jó
szer ve ző vol tam, s ezt a kész -
sé ge met ha mar ka ma toz tat-
tam a ter me lő szö vet ke zet ben
is. Min den reg gel öt kor kel -
tem, hat ra ér tem át Pe terd-
re, ahol a mun ka ve ze tők kel
gyors meg be szé lést tar tot tam.
Utá na ki-ki ment a dol gát vé -
gez ni. A sür gős mun kák ba
né ha én is be kap cso lód tam.
Rö vi de sen meg vet tük el ső
trak to run kat is, mert ki szá -
mí tot tuk, hogy a gép ál lo más-
tól bé rel ni ne künk túl költ -
sé ges. A ké sőb bi in do kolt ve -
ze tő cse rék kö vet kez té ben
meg nö ve ke dett a mun ka kedv,
ami len dü le tet adott a szö -
vet ke zet nek. Tár sa kat kap-
tam, s úgy érez tem, hogy né -
hány hó nap alatt szin te cso -
da tör tént Pe ter den: Ka ta -
lin-nap ra el vé gez tük a be ta -
ka rí tást, az őszi szán tást, a ve -
tést, s még a ku ko ri cát is le -
szed tük, ami re ko ráb ban egy
év ti ze de nem volt pél da. Jó
évet zár tunk. Eh hez azon ban
szük ség volt az 1963 ok tó be -
ré ben meg tar tott köz gyű lés-
re, ahol le vál tot tuk a párt ál -
tal oda he lye zett tsz-el nö köt,
mert sem mit sem tö rő dött a
szö vet ke zet tel, a tag ság gal.
Pé csett élt, nagy rit kán járt
ki kö zénk. Egy de rék haj da-
ni kö zép pa rasz tot (Joó Já nos
kis gaz dát) akar tunk a he lyé-
be meg vá lasz ta ni. A le vál tott
el nök a já rá si párt tit kár uno -
ka öccse volt, s én meg kap-
tam a ka to nai be hí vó mat.
Mar ca li ban tü zér ként szol -
gál tam, 1964 szep tem be ré ig,
ami kor el kezd het tem egye -
te mi ta nul má nya i mat. Ta lán
so ha sem ke rül tem vol na a
böl csész kar ra, ha en ged ték
vol na, hogy Pe ter den to vább
dol goz has sak ag ro nó mus ként,
mert annyi ra meg sze ret tem
szom széd fa lu be li tsz-tag ja i -
mat.

Mit adott önnek az, hogy az
Eöt vös Kol lé gi um di ák ja le he -
tett?

– Ki nyílt előt tem a vi lág!
Meg is mer het tem kor tár sa im
szí ne-ja vát és haj da ni sors -
tár sa im, a né pi írók mun kás -
sá gát. Nem vé let len, hogy
mű ve lő dés po li ti ká ju kat vá -
lasz tot tam a szak dol go za tom
té má já nak. Olyan ki vá ló ta -
ná ra im vol tak az Eöt vös Kol -
lé gi um ban, mint Czi ne Mi -
hály, Kiss Fe renc, akik től
kel lő fel ké szí tést kap tam.
Min dig is fon tos volt szá -
mom ra sa ját né pem és kö zös -
sé gem, de en nek mi ben lét ét,
tar tal mát – a ma gyar kul tú ra
iro dal mi, tör té nel mi, mű ve -
lő dés po li ti kai ve tü le tét ők tu -

da to sí tot ták ben nem. Míg
ben ne él tem, az sem tu da to -
sult, hogy Al ma Ma te rünk a
több mint 100 éves Eöt vös
Kol lé gi um mi lyen ér té kes a
ma gyar szel le mi élet szá má-
ra. Ez az in téz mény még szét -
vert ál la po tá ban is meg őriz-
te ha gyo má nya it – rész ben
az öreg kol lé gis ták jó vol tá-
ból, rész ben azért, mert Tóth
Gá bor sze mé lyé ben olyan em -
ber igaz gat ta, aki to le ráns,
bé kés ter mé sze tű ve ze tő volt;
tu do má sul vet te a párt irá nyí -
tást, de nem volt párt ka to na.
Vér be li pe da gó gus ként a di -
á kok ér de két is kép vi sel ve,
la ví ro zott, ahogy ak kor tájt
le he tett. Óri á si mun kát vég -
zett, hogy új ra épül jön s meg -
ma rad jon a ré gi kol lé gi um
szel le mi sé ge.

Tudtom mal Er dély ben nép -
raj zi gyűj tő kör úton vet tek részt.

– Ki vá ló ba rá tok ra tet tem
szert az Eöt vös Kol lé gi um-
ban, bár ne kem a magyar–
népművelés sza kos egye te mi
cso port ban a pes ti Bí ró Zol-
tán volt a leg jobb ba rá tom.
Már a kez det kez de té től egy -
más ra lel tünk; ő ve ze tett be
a fő vá ros köz éle té be. Ro kon-
ba rá tom nak te kin tet tem, oly
so kat se gí tett it te ni be il lesz -
ke dé sem ben fe le sé gé vel, Ro -
zi val együtt. Eöt vös kol lé gis-
ta tár sa im, kö zöt tük ba rá ta-
im a kol lé gi um di ák bi zott sá -
gá nak kul tu rá lis fe le lő sé vé,
majd két íz ben is a di ák bi -
zott ság tit ká rá vá vá lasz tot-
tak. Kol lé gis ta tár sam, Kó sa
Lász ló nép rajz ku ta tó – aki
szo ba tár sa i val er dé lyi kör-
úton vett részt –, olyan cso -
dá la tos dol go kat me sélt Er -
dély ről, me lye ket ol vas má -
nya im ból nem is mer tem. Egy
év múl tán La ci el mond ta,
hogy a Magyar Nép raj zi At -
lasz hoz Er dély be megy gyűj -
te ni. Úti tár sá nak hí vott, amit
én bol do gan vál lal tam. Amíg
én „fe dő te vé keny ség ként”
elöl be szél get tem a há zi ak-
kal, ad dig ő a hát só fer tály-
ban az adat köz lő ket fag gat-
ta. Hi va ta lo san ba rá ti lá to ga -
tá so kon vet tünk részt, ame -
lye ket édes ap ja er dé lyi kol -
lé gái, re for má tus lel ké szek
szer vez tek. Ez a majd nem 50
na pos út egy élet re meg ha tá -
roz ta, meg ala poz ta Er dé lyi
irá nyult sá go mat, kap cso la ta -
i mat, se gí tő kész sé ge met és
szo li da ri tá so mat.

Az erdé lyi Ba bes–Bo lyai Tu -
do mány egye te men hasz nál ják
azt a tan köny vet, me lyet ön ál -
lí tott össze. Hi szen öt évig a
Nem ze ti Tan könyv ki adó ban fő -
osz tály ve ze tő, a ha tá ron tú li ma -
gyar ok ta tás és tan könyv el lá tás
me ne dzse re volt. Hogy hogy a
Haza a ma gas ban c. nem zet -
is me re ti tan könyv még sem je -
len he tett meg a Nem ze ti Tan -
könyv ki adó gon do zá sá ban?

– A Ma gya rok Vi lág szö vet -
ség ének fő tit ká ra ként be jár-
tam a fél vi lá got, és azt ta -
pasz tal tam, hogy a hét vé gi,
va sár na pi ma gyar is ko lák ban,
me lye ket a he lyi kö zös sé gek
tar ta nak fenn, nem ta nul hat -
tak meg fe le lő tan köny vek ből
– mert nem na gyon vol tak.
Mi u tán meg vál tam a vi lág -
szö vet ség től, a Nem ze ti Tan -
könyv ki adó hoz ke rül tem,

ahol Áb ra hám Ist ván igaz ga-
tó – akit még And rás fal vy
(MDF) ne ve zett ki – nem ze -
tibb szel le mi sé gű vé igye ke-
zett át for mál ni az ál la mi ki -
adót, s biz ta tott, hogy pá lyáz -
zunk a hon is me re ti tan könyv -
re, amit kér tek tő lünk a kül -
föl di ma gya rok is. Te hát a
könyv a ma gyar emig rá ci ó-
val kö zös ak ci ónk. Kiss Gy.
Csa ba mű ve lő dés tör té nész
ba rá tom mal, Al föl dy Je nő
iro da lom tör té nésszel, Há mo-
ri Pé ter tör té nésszel – két éves
mun ká val – el is ké szí tet tük
a tan köny vet. Lek to rai Dr.
Ve ker di Lász ló és Dr. Pén-
tek Já nos vol tak, s vé le mé -
nyez te Wurst Er zsé bet és Lu -
kács fy Kris tóf is. A könyv ki -
adá sa előtt – még az el ső Fi -
desz-kor mány ide jén – saj-
nos Áb ra hám Ist vánt le vál -
tot ták. Pál fi Jó zsef, a Sze ren -
cse já ték Zrt. egyik me ne d-
zse re lett a ve zér igaz ga tónk,
aki ab ban a pil la nat ban, ami -
kor az MSZP–SZDSZ ko a lí-
ció kor mány ra ke rült, ízi ben
vál tott a sza bad de mok ra ták
fe lé. Min dent és min den kit
hát tér be szo rí tott, aki a nem -
ze ti ol dalt kép vi sel te. Nyár
vé gén Al föl dy Je nő vel együtt
ma gá hoz ren delt s kö zöl te:
eb ben a szi tu á ci ó ban, a Ma-
gyar nem zet is me re tet – ami egy
ke resz tény, nem ze ti szel le -
mi sé gű tan könyv – ő, az az a
Nem ze ti Tan könyv ki adó nem
ad hat ja ki. Még a 2 mil lió fo -
rin tos pá lyá za ti pénzt is vissza -
fi zet te, hogy meg fe lel jen az
SZDSZ elvárásainak… Vé -
gül annyit en ge dett szá munk -
ra, hogy ha ta lá lunk a nyom -
da kész anyag ra ve vőt és ki -
adót, ak kor az meg je len tet -
he ti nem zet is me re ti köny -
vün ket. Ek kor fel ke res tem
Le zsák Sán dort, aki se gí tett,
az An to ló gia Ki adó gon do -
zá sá ban 2002 ka rá cso nyá ra
meg je lent a tan könyv – de
jó for mán csak kül ho ni ak ré -
szé re, ami né hány hét alatt
el fo gyott. Er dély be pe dig a
könyv ja ví tott után nyo má sa
ke rült ki egy év múl va. A Ba -
bes–Bo lyai Tu do mány egye -
tem ak ko ri rektorhelyettese
el ol vas ta és el dön töt te, hogy
ne kik szük sé gük van rá, Dr.
Bé res Jó zsef pe dig vál lal ta,
hogy 1000 pél dány után nyo -
má sát fi nan szí roz za szá muk-
ra. Ily mó don hasz nál hat ták
a ko lozs vá ri egye te men tan -
könyv ként a ma gyar hall ga -
tók, ta nul hat tak be lő le a Par -
ti um Ke resz tyén Egye tem
di ák jai. Ké sőbb Uj vári Gá -
bor tör té nész, egy ko ri mun -
ka tár sam a Mű ve lő dé si Mi -
nisz té ri um ban, a Ba las si In -
té zet fő igaz ga tó ja lett. 2003-
tól fél ál lás ban al kal ma zott,
s ott el ké szí tet tük a ma gyar
nem zet is me re ti hon la pot –
www. nem zet is me ret. hu –
is. Nyom ta tott for má ban
ugyan is mé reg drá ga volt ki -
kül de ni a tan köny ve ket a ten -
ge ren tú li is ko lák ba, a cser -
ké szek nek és a ma gyar in té -
ze tek be, ahol ta ní tot tak be -
lő le.

Marad junk a könyveknél…
Lapunk elő ző szá má ban be szá -
mol tunk a Beth len Gá bor Ala -
pít vány A kolozs vá ri Beth len
Gá bor szo bor ál lí tás em lé ke -

ze te cí mű köny vé nek ün ne pé-
lyes be mu ta tó já ról. A ren dez -
vé nyen önt töb ben a szo bor ál -
lí tás mo tor já nak ne vez ték, és
arc ki fe je zé sén lát tam, hogy ez -
zel nem ér tett egyet. Hol ott a
köny vet el ol vas va én is azt ál -
la pí tot tam meg, hogy ez a szo-
bor, nem áll hat na Ko lozs vá rott
az ön ala pos szer ve ző munká ja
nél kül.

– Itt kö szö nöm meg ra gyo-
gó tu dó sí tá sát az Arany könyv
be mu ta tó já ról. Va ló ban töb -
ben ezt mond ták, ahogy ava -
tó be szé dé ben Le zsák Sán-
dor is ki emel te ér de me i met.
Vá la szom az ado má nyo zó le -
vé len ol vas ha tó: So li Deo Gló -
ria! Is te né a di cső ség! A szo-
bor nem áll hat na most Ko -
lozs várt, ha nincs egy olyan
fő véd nö ki tes tü le tünk, amely -
nek tag jai Le zsák Sán dor, Ka -
tó Bé la re for má tus püs pök és
Böj te Csa ba fe ren ces atya.

Akkor ez egy öku me ni kus
össze fo gás volt?

– Igen. Beth len Gá bor re -
for má tus nagy fe je de lem min -
den ma gyar szá má ra pél da-
kép, mert ő men tet te meg az
or szá got at tól, hogy el ural ja
a tö rök és a bal ka niz mus vagy
el nyel je a né met.

A három fő véd nök sze re pe
két ség be von ha tat lan. For rást
hon nét sze rez tek?

– Na i van azt hit tük, hogy
ez a Beth len Gá bor Ala pít-
vány di a dal me ne te lesz. Ígé -
re tes pá lyá za tot nyúj tot tunk
be a Ma gyar Mű vé sze ti Aka -
dé mi á hoz, s bíz tam ab ban is,
hogy a mil li ár dok kal gaz dál -
ko dó Beth len Gá bor Alap ke -
ze lő Zrt. nyújt szá munk ra e
cél ra né mi for rást. Saj nos az
MMA nem tá mo gat ta szo bor -
pá lyá za tun kat, de ké sőbb más
mó don se gí tet te a szo bor ava -
tást, az alap ke ze lő vi szont egy
fil lért sem adott. A La ki te le -
ki Nép fő is ko la Ala pít vány
gyors se gély-ado má nyá val
mász tunk ki a gö dör ből, kü -
lön ben nem tud tuk vol na a
szo bor ön tés hez szük sé ges 8
mil lió fo rin tot elő te rem te ni.
Ek kor dön töt tünk úgy, hogy
a ma gyar kö zös ség hez for du -
lunk, mert bíz tunk ben ne,
hogy van nak annyi an eb ben
az or szág ban, akik fel hí vá -
sunk ra ada koz ni fog nak a ko -
lozs vá ri Beth len Gá bor-szo -
bor felállítására… A nagy fe -
je de lem szob rát va ló ban a köz
ada ko zá sá ból ál lí tot tuk föl.
Utó lag há lát adok az Is ten-
nek, hogy így tör tént, mert a
több mint ezer tá mo ga tó
mind egyi ke a ma gá é nak érez -
he ti e szob rot. Az Eöt vös Jó -
zsef Kol lé gi um Ba rá ti Kö re
és a Szá zak Ta ná csa egy-egy
ti ze dét te szi ki az ado má nyo -
zók nak. Há la Is ten nek min -
den prob lé ma nél kül si ke rült
fel ál lí ta ni, s ün ne pé lye sen
föl avat ni a szob rot. Be teg szí -
vem megnyugodhatott… Egy
év ti ze de hoz ta rám a szív bajt
„po kol já rá som”; a Rie ger Ti -
bor al kot ta Te le ki Pál-szo -
bor ral, Budavárban… Az
Arany könyv tar tal maz za a
gyűj tés tör té ne tét, a ki emelt
és to váb bi tá mo ga tást nyúj-
tók lis tá ját. Két név sor is sze -
re pel ben ne. 

(Folytatás a 11. oldalon)

MAGYAROK FÓRUMAPORTRÉ

Bakos Ist ván mű ve lő dés ku ta tó, ku ta tás szer ve ző, a Beth-
len Gá bor Ala pít vány ügy vi vő ku rá to ra, a Rend szer vál-
tás Tör té ne tét Ku ta tó In té zet és Ar chí vum kül ső mun -
ka tár sa, 1943. no vem ber 14-én Bán fán szü le tett. Új pet-
rén vé gez te az ál ta lá nos is ko lát, Szent lő rin cen a me ző -
gaz da sá gi tech ni ku mot. Pá lyá ját ag ro nó mus ként kezd-
te, majd az EL TE Böl csész Ka rán magyar–népművelés
sza kon foly ta tott ta nul má nyo kat. 1969-ben vég zett, 1970-
ig az Eöt vös Kol lé gi um di ák ja volt, az óta a fő vá ros ban
él csa lád já val. Pá lyá ja so rán tu do má nyos ku ta tó ként, ku -
ta tás szer ve ző ként és köz tiszt vi se lő ként dol go zott: a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tu do mány szer ve zé si In -
té ze té ben (1970–73), a Ter me lő szö vet ke ze tek Or szá gos
Ta ná csá ban (1973–1975), a kor mány Tu do mány po li ti -
kai Bi zott sá gá ban (1975–1978), az MM Tu do mány szer -
ve zé si In té ze té ben, majd a Mű ve lő dé si Mi nisz té ri um-
ban (1979–1994). 1994-től 1999-ig a Ma gya rok Vi lág szö -
vet sé ge vá lasz tott fő tit ká ra, 1999–2004 kö zött a Nem ze-
ti Tan könyv ki adó ban fő osz tály ve ze tő, a ha tá ron tú li ma -
gyar ok ta tás és tan könyv el lá tás me ne dzse re. A ha zai ci -
vil tár sa da lom épí té sé nek di ák ko rá tól ak tív részt ve vő je.
1980-tól egyik kez de mé nye ző je és szer ve ző je a nem ze ti
el len ál lást és szo li da ri tást szol gá ló Beth len Gá bor Ala -
pít vány nak. Köz re mű kö dött az 1987-es La ki te le ki Ta -
lál ko zó, va la mint az MDF szak mai fó ru ma i nak szer ve -
zé sé ben, s az in du ló HITEL szer kesz té sé ben is. Az MVSZ
fő tit ká ra ként szer ve ző-ko or di ná to ra volt az 1996-os – vi -
lág szer te zaj lott – mil le cen te ná riu mi év prog ram ja i nak,
a Ma gya rok IV. Vi lág ta lál ko zó já nak. Ala pí tó ki adó ja a
Magyar Fel ső ok ta tás (1991), a Magyar Fi gye lő (1995) c.
havi la pok nak. Köz re mű kö dött a meg hi ú sí tott bu da pes-
ti EX PO elő ké szí té sé ben, a Ve rec kei Hon fog la lá si Em -
lék mű, a Te le ki Pál szo bor, il let ve Beth len Gá bor egész
ala kos ko lozs vá ri szob rá nak föl ál lí tá sá ban. Ala pí tó tag -
ja az Eöt vös Jó zsef Kol lé gi um Ba rá ti Kö ré nek, tag ja a
Nem ze ti Fó rum nak, a Szá zak Ta ná csá nak, ku rá to ra a
La ki te le ki Nép fő is ko la Ala pít vány nak. A Par ti um Egye-
tem Ala pít vány ku rá to ra, el nö ke is volt, az 1995 óta mű -
kö dő Ma gyar Örök ség-díj Bi zott ság ala pí tó tag ja. Az
utób bi két tiszt sé gé től 2013-ban – egész sé gi okok ból, túl -
ter helt sé ge mi att – meg vált.

A közösségépítő
Alapítvány a nemzet javára
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Az egyik ABC-rend ben fel -
so rol ja a tá mo ga tók tel jes lis -
tá ját (137–148. o.), a má sik
(92–99. o.) pe dig az ado má -
nyo zók idő ren di lis tá ját ok -
tó ber 18-ig tar tal maz za. A
„két szer ad, ki gyor san ad”
je gyé ben 2013. au gusz tus 27-
én ír tam egy szív hez szó ló le -
ve let, me lyet fel tet tem a hon -
la punk ra és sok hely re el jut -
tat tuk. 2013. au gusz tus 26-
áig 64-en ada koz tak. A fel hí-
vás ha tá sá ra rö vid idő alatt
meg há rom szo ro zó dott az ada -
ko zók szá ma. Ok tó ber 23-áig
több mint 6 mil lió, ka rá cso -
nyig 12 mil lió fo rint gyűlt
össze köz ada ko zás ból.

Azért áll templom kert ben, és
nem köz té ren a szo bor, mert nem
akar tak a ro mán ál lam mal med -
dő csa tá kat vív ni?

– Er ről nem mi, ha nem az
er dé lyi ek, így Ka tó Bé la püs -
pök úr és Hor váth An na, Ko -
lozs vár al pol gár mes te re dön -
tött. A leg na gyobb el is me rés-
sel szó lok mun ká juk ról. Örü -
lök, hogy si ke rült vég hez vin -
ni ük azt, hogy ok tó ber 23-án,
a ma gyar for ra da lom és sza -
bad ság harc nap ján – ami egy -
ben Beth len Gá bor fe je de -
lem mé vá lasz tá sá nak is a nap -
ja – bé ké ben, mél tó ság gal
együtt ün ne pel het tünk Ko -
lozs vá rott.

Milyen vissza jel zé se ket kap-
tak a ko lozs vá ri ak tól a Beth -
len-szo bor ral kap cso lat ban?

– A szo bor, bár a temp lom -
kert ke rí té se mö gött áll, de
az ut cá ra néz, te hát nem „rej -
tet ték el”. Há zas ság kö té sek
és ke resz te lők al kal má ból ott
ké szí te nek a ko lozs vá ri ak ma -
guk ról fo tó kat, te hát Beth-

len Gá bor a „csa lád tag juk ká”
vált. Be fo gad ták, őr zik a szob -
rot, ami fon tos jel kép szá -
muk ra: im már az őr ző jük ké
emel ke dett.

Emlí tet te a Te le ki-szo bor ral
kap cso la tos po kol já rá sát. Bu -
da pest Fő vá ros Köz gyű lé se 2004
feb ru ár já ban ha tá ro zat tal ki til -
tot ta Te le ki szob rát a fő vá ros-
ból. Demsz ky gá tol ta meg te hát
a szo bor ál lí tást?

– Demsz ky kez det ben tá -
mo gat ta, de vé gül az ak ko ri
kor mány és az SZDSZ-es kul -
túr-dik tá to rok mel lé állt. A
Fő vá ro si Köz gyű lés ben egye -
dül a MIÉP kép vi se lő cso port -
ja állt ki nyíl tan a szo bor ál -
lí tás mel lett. A szo bor lét re -
jöt tét anya gi lag tá mo gat ta a
Ma gyar Mil len ni u mi Kor -
mány biz tos, a Nem ze ti Kul -
tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri -
u ma, a Len gyel Nagy kö vet-
ség, a len gyel vál lal ko zók ma -
gyar or szá gi klub ja, a Len gyel
Örök ség vé del mi Ala pít vány,
a Kül föl di Ma gyar Cser kész
Szö vet ség, és szá mos más szer -
ve zet, ado má nyo zó. A Fő vá -
ro si Ön kor mány zat Vá ros ké-
pi Bi zott sá ga, majd Kul tu rá-
lis Bi zott sá ga 2004. ja nu ár
28-ai ülé sén egy han gú po zi-
tív dön tést ho zott Te le ki Pál
szob rá nak bu da vá ri fel ál lí tá -
sa ügyé ben. A kö zös magyar–
lengyel szo bor ava tó em lék -
ün nep sé get 2004. áp ri lis 3-
án 16 óra kor ter vez te meg -
tar ta ni a Te le ki Pál Em lék -
bi zott ság. Feb ru ár 10-én Fel -
le gi Ádám egy hisz te ri zá ló
la vi nát in dí tott el, ami ke -
gyet len tá ma dás ba, saj tó had -
já rat ba len dült át a Te le ki-
szo bor el len. A több hó na-

pon át zaj ló tá ma dás so rán
sok ha zug sá got le ír tak Te le-
ki Pál ról, a szo bor ál lí tó kat is
igye kez tek be mocs kol ni. Töb -
be ket meg fé lem lí tet tek. Ezért
ta nul sá gul és bá to rí tá sul ad -
ta köz re a Te le ki-szo bor ról
szó ló do ku men tu mok „fe hér
köny vét” a Csi cse ry-Ró nay
Ist ván Oc ci den tal Press ki -
adó ja, Szobor va gyok, de fáj
min den ta gom cím mel. Rá adá -
sul vissza kel lett vol na ad ni
a pá lyá za ti pénzt, ha nem ál -
lít juk föl ide jé ben a szob rot.
Vé gül 2004. áp ri lis 3-án, a tu -
dós-ál lam fér fi ha lá lá nak 63.
év for du ló ján, ha zai és kül ho-
ni ma gyar, il let ve len gyel ven -
dé gek ez re i nek je len lét ében,
Te le ki Pál egész ala kos bronz -
szob rát Ba la ton bog lá ron, a
temp lom dom bon ün ne pé lye -
sen föl avat tuk. Az egész szo -
bor ál lí tás kál vá ri á ja szá mom-
ra azért volt döb be ne tes, mert
a vi lág szö vet ség ben egy szer
már át él tem ha son ló el len sé -
ges ke dést a ve rec kei Hon fog -
la lá si Em lék mű kap csán, de
nem a ma gya rok, ha nem az
uk rá nok ré szé ről.

Több mint tíz kötet szer ző je
és szá mos lap ban pub li kált, sőt
négy éven át dol go zott a Mű ve -
lő dé si Mi nisz té ri um ban is.

– A ma gyar fel ső ok ta tás
rend szer vál tás utá ni át ala -
kí tá sá ban igen je len tős sze -
re pem volt a Mű ve lő dé si
Mi nisz té ri um Fel ső ok ta tá -
si és Ku ta tá si Fő osz tá lyá -
nak ve ze tő je ként. Az el ső
ma gyar fel ső ok ta tá si tör-
vény lét re ho zá sá ban is részt
vet tem.

Sok táma dás éri a kor mány
ok ta tás po li ti ká ját, ahogy a tan -

köny vek kel kap cso la tos ha tá ro -
za tát is. Mi a vé le mé nye ar ról,
ami je len leg fo lyik a fel ső ok ta -
tás ban?

– Fi gye lem mel kí sé rem azo -
kat a te rü le te ket, in téz mé -
nye ket, ahol dol goz tam. A
Ma gya rok Vi lág szö vet sé gé -
ről azért ír tam meg Nemzet -
épí tő kí sér let cí mű köny ve met
– ami ről a Magyar Fó rum ban
Pa pol czy Gi zel la ki vá ló re -
cen zi ót írt –, mert saj nos az
MVSZ tel je sen le zül lött, pe -
ri fé ri á ra ke rült. A ma gyar ok -
ta tás ról – no ha ag gód va fi -
gye lem – nem ír tam, mert az
meg ha lad ná az ener gi á mat.
Nem is va gyok olyan kö zeg -
ben, ahol az ok ta tás ügy kér -
dé sei éle sen fel ve tőd né nek.
Azt vég te le nül saj ná lom, hogy
an nak ide jén pri va ti zál ták a
Nem ze ti Tan könyv ki adót,
pe dig nagy szük ség len ne rá,
hogy az ok ta tás ügy ért fe le lős
mi nisz té ri um hoz, a kor mány -
hoz kö zel ál ló tan könyv ki a-
dó is mű köd jön. Le het több
ki adó is a pi a con, és ak kor le -
het ver seny az ér té kek men -
tén.

A közös ség épí tés te rü le tén dol -
goz nak-e olyan fi a ta lok, akik-
nek majd át tud ja ad ni a sta fé -
ta bo tot?

– Ha ezt a kér dést bon col -
gat juk, ak kor egy ér tel mű,
hogy sok kal könnyebb azok -
nak, akik ta ní ta nak. Igaz, én
is ápo lok kap cso la tot a fi a tal
ge ne rá ci ó val. Szo ro sab ban a
Mi ka Sán dor Egye sü let tel,
ame lyet a tör té net tu do mány
és társ tu do má nyai nem ze ti
el kö te le zett sé gű mű ve lé sé re
szö vet ke zett volt és je len le gi
böl csész hall ga tók ala pí tot-

tak; az zal a cél lal, hogy az
egye sü le ti ke re tek kö zött az
Eöt vös Kol lé gi um ból ki ke -
rül ve is, kö zö sen foly tas sák
a tu do má nyos, kul tu rá lis, ok -
ta tá si, ha gyo mány őr ző és is -
me ret ter jesz tő te vé keny sé gü -
ket. Né hány éve ők se gí te nek
a Beth len Gá bor Ala pít vány
cél ki tű zé se i nek meg va ló sí tá -
sá ban is. Lét re hoz ták a Szeg-
fű Gyu la Sza bad egye te met, s
na gyon örü lök, mert szép
ered mé nye ket ér tek el ed dig.
Ami ben tu dok, se gí tek ne -
kik, de ők nem kér nek, ha -
nem cse lek sze nek, és in kább
ad nak. A RETÖRKI-ben is
las san lét re jön egy fi a ta lok-
ból ál ló de rék had, akik nek
igyek szem a ma gam ta pasz -
ta la ta it és meg őr zött irat anya -
got is át ad ni.

Hogyan lát ja, a glo ba li zá ló -
dó vi lág ban ki ált suk-e Zrí nyi
Mik lós sal, hogy ne bántsd a ma -
gyart?

– Saj nos nem csak Zrí nyi
ide jé ben, ha nem ahogy tör -
té nel münk so rán sok szor, így
most is cser ben hagy ben nün -
ket a Nyu gat. Zrí nyi Mik lós
sze mé lye szá mom ra azért is
fon tos, mert Szi get vár tól 12
ki lo mé ter re, Bán fán szü let -
tem. Meg ha tá ro zó él mé nyem,
ami kor 1962-ben Szent -
györgy vá ri Ti bor magyar–
történelem órát tar tott a vár -
ban. Ked ves ta ná runk ki állt
a vár fok ra, és el sza val ta Köl -
csey Fe renc Zrínyi má so dik
éne két. „Te lásd meg, ó sors,
szen ve dő ha zá mat, / Vér -
könnyel áz va nyög fe léd! /
Mert ká nya, kí gyó, fé reg egy -
re tá mad, / És mar ja, rág ja
ke be lét.” Annyi ra a má nak

szólt ez a köl te mény! Át érez -
tük, hogy ugyan azok a gond -
ja ink ma, mint né hány száz
év vel ez előtt, s né hány hé ten
be lül szin te az egész osz tály
meg ta nul ta. Saj nos az or szág
je len le gi hely ze té re is jel lem -
ző ek Köl csey sors ver sé nek
meg rá zó so rai. Az Eöt vös Jó -
zsef Kol lé gi um Ba rá ti Kö ré -
nek el nö ke az a Dr. Hó vá ri
Já nos, aki a 2016-os Zrí nyi
Mik lós Em lék év Em lék bi -
zott ság el nö ke ként de re kas
mun kát vég zett. Ne ki pa na -
szol tam el a nyá ron, hogy az
egyik be vá sár ló köz pont ha -
tal mas köny ves bolt já ban Szi -
get vár ral kap cso lat ban csak
Nagy Szu lej mánt be mu ta tó
giccses ki ad vány ok kap ha-
tók. Mind össze egyet len köny -
vet ta lál tak a Zrí nyi csa lád
tör té ne té ről, de Zrí nyi Mik -
lós ról sem mit. Az óta az em -
lék bi zott ság, a Magyar Nap -
ló ki ad vá nyai ré vén, igye ke-
zett pó tol ni ezt a hi ányt. Azt
is bán tott, hogy Ko dály Zol -
tán 1954-ben be mu ta tott gran -
di ó zus kó rus mű ve, a Zrínyi
szó za ta (a „Ne bántsd a ma -
gyart!” ref rén nel), ami az
1956-os for ra da lom szel le mi -
sé gé nek is egyik él te tő je volt,
nem hal lot tam a 450., il let-
ve a 60. év for du lós ün nep sé -
ge ken? Nem hi szem, hogy
Nagy Szu lej mán PR-ja, és
sír já nak ke re sé se len ne a mi
fő fel ada tunk. De az len ne a
ma gyar erőt, ér de ket kép vi -
se lő Zrí nyi ek pél dás em lé -
ké nek ápo lá sa, akik két po -
gány közt, egy ha zá ért véd-
ték kard dal és tol lal a ma -
gyar ság éle tét, nyel vét, föld-
jét, szel le mi sé gét.

MAGYAROK FÓRUMAPORTRÉ

A közösségépítő (Folytatás a 9. oldalról)

ami a gyer mek és a fel nõtt kor kö zöt ti idõ -
szak ra jel lem zõ. Az egyik szü net ben vet tem
a bá tor sá got, és en ge délyt kér tem tõ lük, hogy
le fény ké pez hes sem õket, s az tán el ké szít sek
ró luk egy-egy raj zot. Mu tat tam ne kik ko -
ráb ban a mun ká im ból né há nyat, és tet szett
ne kik, így könnyen ment a meg gyõ zés. Va -
ló já ban azon ban az tör tént, hogy az a Wal -
dorf-is ko lá ban ta ní tás sal el töl tött év szá -
mom ra si ker te len volt, és ezt a ne ga tív él -
ményt va la hogy fel kel lett dol goz nom. Hat
ké pet ké szí tet tem el, ez más fél évem be telt,
de úgy ér zem, ez a leg si ke re sebb so ro za tom,
én eze ket a mun ká i mat sze re tem a leg job -
ban.

Lát ták a mun ká it az ala nyok, azok, aki ket
áb rá zolt?

– Sze ret tem vol na ne kik meg mu tat ni a so -
ro za tot, de saj nos nem si ke rült. Mi re kész
let tem a mun ká val, és oda ju tot tam, hogy ki
is ál lít sam, már el telt két év. El men tem ugyan
az is ko lá ba, és be szél tem az igaz ga tó val, el -
mond tam ne ki is, hogy a gyer me kek port ré-
it ki fo gom ál lí ta ni, de ak kor az öt port ré ala -
nyom ból már csak ket tõ járt a lí ce um ba. Ki -
pla ká tol tam az is ko lá ban, hogy lesz ki ál lí-
tás, az igaz ga tó is szólt ne kik, hogy jöj je nek
el, de vé gül nem je lent meg egyi kük sem. Ta -
lán sze mé lye sen kel lett vol na meg ke res nem
õket.

Lesz a so ro zat nak foly ta tá sa?
– Mos ta ná ban eszem be ju tott ez a té ma,

ta lán azért, mert még nem va gyunk fel nõt -
tek iga zá ból, hol ott már évek óta meg játsszuk,
hogy azok va gyunk. De ta lán még sem foly -
tat nám ezt a so ro za tot, mert úgy ér zem, ak -
kor el ron ta nám az egész nek a va rá zsát. Ezek
a gyer me kek alap já ban vé ve ugyan olyan ok,
mint bár mely más is ko lá ba já ró kor tár suk.
Vi szont az, amin most dol go zom, ha son ló
té má jú, ha bár nem ti né dzse rek rõl van szó,
de a két lány, aki ket áb rá zo lok, úgy néz nek
ki, mint ha ka ma szok len né nek.

Ki ál lí tás ven dég lõ ben és Pá rizs ban

Ti zen öt éve vesz részt cso por tos és egyé ni ki ál -
lí tá so kon, Er dély ben, a ro mán ál lam más ré sze -
i ben és kül föl dön is. Mi lye nek a vissza jel zé sek?
Hi szen em lí tet tük az egye di sé get.

– Min dig ér de kelt a vissza jel zés a kö zön -
ség ré szé rõl. De ab ban is min dig biz tos vol-
tam, hogy az em be rek nagy ré szé nek tet szik,
amit csi ná lok, és ezt nem nagy ké pû ség bõl
mon dom, ha nem azért, mert úgy ér zem, va -
la hol a tu dat alat tim ban ele ve úgy ala kí tot-
tam ki a vi lá go mat, hogy könnyen emészt -
he tõ le gyen, és min den ki ta lál jon ben ne olyat,
ami ne ki tet szik. Lát vány ban azért le nyû gö -
zõ, mert meg kö ze lí ti a fény kép sze rû sé get,
ami szin te „em ber fe let ti vé” te szi az al ko tó -
ját egyes né zõk szá má ra, ugyan ak kor min-
den ké pen el van nak rejt ve fi nom és ér zé-
keny rész le tek, ame lyek má sok nak töb bet
je len te nek ma gá nál a lát vány nál. Per sze van -
nak olya nok is, akik ezt a fény kép má so lá -
sos me tó dust nem tart ják iga zi mû vé szet -
nek, ne kik va ló szí nû leg nem tet sze nek a
mun ká im. Egyéb ként most ép pen ez a leg -
utób bi ko lozs vá ri ki ál lí tá som a ked ven cem,
ép pen azért, mert egy pi ci tér ben vol tak ki -
ál lít va a mun kák, egy ven dég lõ ben, nem pe -
dig egy ki ál lí tó te rem ben, ezért kö zel ke rül-
tek egy más hoz em be rek és ké pek. Le het,
egy év vel ez elõtt csak an nak örül tem vol -
na, ha egy szu per ga lé ri á ban ál lít ha tok ki,
bi zo nyí té ka ként an nak, hogy nem csak az
em be rek sze mé ben, de a pi a con is na gyon
jól tel je sí tek. Ez most egy ál ta lán nem ér de -
kel.

Ta lán azért nem ér de kel te, mert tud ta, hogy
lesz egy szu per ga lé ri á ban egy nagy ki ál lí tá sa.
De cem ber kö ze pén Pá rizs ban ál lí tot ták ki azo-
kat a mun ká it, ame lyek az el múlt ti zen há rom
év ben ké szül tek, és ame lyet egy bel ga gyûj tõ vá -
sá rolt meg. Anya gi biz ton ság ban él?

– Sok év mun ka, gür cö lés, nél kü lö zés után
jött össze ez az anya gi biz ton ság, de azt el -
mond ha tom, hogy min dig ugyan ak ko ra lel -
ke se dés sel és erõ be fek te tés sel dol go zom, anya -
gi ak tól füg get le nül. A már em lí tett gyûj tõ ál -
tal meg vá sá rolt 26 ké pet, a mun kás sá gom leg -
ja vát ál lít ják ki eb ben a pá ri zsi ga lé ri á ban, és
szá mom ra fõ leg at tól kü lön le ges, hogy még
so ha nem lát tam eze ket a mun ká i mat egy he -

lyen, és itt tény leg kö vet he tõ min den al ko tói
pe ri ó du som, az, aho gyan fej lõd tem. Nyil ván
kí ván csi va gyok a vissza jel zé sek re is, hi szen
szá mom ra tel je sen ide gen kö zön ség te kin tet-
te meg ezt a ki ál lí tást, egé szen más él mény
volt, mint bár me lyik ed di gi ki ál lí tá som.

Ki a ked venc fes tõ je, gra fi ku sa?
– Idõ sebb Pie ter Brue ghel. Na gyon ap ró -

lé kos. A rej tett hu mor a ked ven cem ná la.
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A vörös nadrágA va ló ság ké pe


