
be nés, a te he tet len ség ér zé sei mi att most
is csak da dog ni tu dó, sza va kat ke re sõ fa -
mu lus! Azt, hogy eb ben a meg boly dult,
cso ma go ló, szét szi vár gó vi lág ban – ami -
kor, ugye, né há nyan, ma rok nyi an, meg -
pró bál tuk »böcsületes szegénylegények-
ként«, itt, a Hol nap vá ro sá ban men te ni 
a ment he tõt, meg pró bál tunk kö zös sé get
te rem te ni, iro dal mi éle tet él ni, nem ze ti -
sé gi tu da tot ápol ni – most dob ban tá sod -
dal pó tol ha tat lan ûrt hagy tál ma gad
után!... Azt, hogy mint so ha más kor, ki -
mond ha tat la nul nagy szük sé günk lett vol -
na az idén is re ád, szük sé günk lett vol na
ta ná csa id ra, ki tar tá sod ra, se gít sé ged re – s
most, a kész té nyek elé ál lít va, itt ál lunk
irány vesz tet ten és gyá mo lít ha tat la nul...”

A tá vol ból, a vá ros köz pont fe lõl, egy
ma gá nyos ha rang szó hal lat szott...

„Mondd, Sán dor, mi lesz így ve lünk?
Mi lesz így ve lünk, Sán dor, ha min dig
csak a jók, a kül de tést vál la lók, az esz me -
hir de tõk men nek el? Ha a Nagy Kál má -
nok, Szil ágyi Do mo ko sok, Szõcs Kál má -
nok bû vös so ro za ta nem tö rik meg so ha
vidékeinken?... Mi lesz gyer me ke ink kel,
ha min dig csak az iga zak né mul nak el, 
a bát rak gyá vul nak meg, a ne me sek és a
tisz ták sze dik a sá tor fá ju kat – he lyük be

pe dig nem köl tö zik más, mint pusz tu lás
és kö zöny? Mi lesz a vá ros sal, Sán dor, mi
lesz ez zel az át ko zott és még is oly sze re -
tett Vá rad dal, ha az ilyen em be rek, mint
te, csak úgy egy sze rû en ab ba hagy ják 
a tán cot, s nem lesz, mert nincs, hon nan
le gyen he lyet tük más, aki be tölt se a so ra -
ink ban ma radt hé za got? S mi lesz a vi lág -
gal, Sán dor, ha a tisz tán lá tók el fá sul nak,
az ér ték ke re sõk fél re áll nak, a te her vi se -
lõk be je len tik: »Kész! Ele günk volt! Nem
csi nál juk tovább!« , s köz ben pe dig a ker -
ti tör pék sza po rod nak, az al jas ság szét -
bur ján zik, a meg al ku vás han gu la ta min -
dent be tölt? Mi lesz, mi lesz, mi lesz
velünk?...

»Széttépve ar cunk négy ég táj felé«,
»körénk hall ga tag csönd kí gyók tekered-
nek«. Ki kop va min den bõl, mi kor »semmi
már vissza nem for dít ha tó, be táp lál va
minden«, »hát itt ma ra dunk megint a
sárban«. Itt ma ra dunk, Sán dor, mint
»szelek el ál ló lé leg ze te / az ár ván ma radt
/ völgy felett!«...”

Az óta el telt har minc két esz ten dõ...
Bölöni Sán dor 2014. feb ru ár 8-án lett

vol na het ven öt éves...

Nagy vá rad, 2014. jú ni us 12-én
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Cs. Sza bó Lász ló a ré gi ma gyar „en cik -
lo pé dis ták”: az Apá czai Cse re Já no sok,
Bes se nyei Györ gyök, Ka zin czy Fe ren cek
örö kö se és a 20. szá za di en cik lo pé di kus
író-tu dó sok: a Ba bits Mi há lyok, Né meth
Lász lók, Ham vas Bé lák tár sa volt. Nem -
csak a ki fe je zés ere jét és a gon do lat ere de -
ti sé gét be csül te, ha nem a tu dás gaz dag sá -
gát, az is me ret min dent át fo gó bõ sé gét is.
Kö zel rõl szem lél te az „or szág és az iro da -
lom” éle tét, fi gyel me sen ha jolt az iro dal -
mi, szín há zi és mû vé sze ti kul tú ra na pi
ese mé nyei fö lé, egy szer smind meg tud ta
te rem te ni azt a táv la tot, amely tér ben és
idõ ben szé le sebb kö rû át te kin tést tett le -
he tõ vé, és a fi gyel me sen szá mon tar tott
rész le te ket az össze füg gé sek rend sze ré -
ben he lyez te el. A rész le tek egész éle té -
ben ér de kel ték, min dent el ol va sott, amit

egy ál ta lán meg sze rez he tett, egy szak tu -
dós ala pos sá gá val vet te bir to ká ba az iro -
da lom-, a mû vé szet- és a mû ve lõ dés tör té -
net múlt ját és je le nét. Ha va la ki egy szer
tárgy mu ta tót ké szí te ne mû ve i hez, bi zo -
nyá ra meg le põd ne azon a le nyû gö zõ és
sok ré tû is me ret anya gon, ame lyet írá sa i -
ban fel hal moz va ta lál.

Ha tár ta lan ér dek lõ dé sé rõl, le gen dá ba
il lõ mû velt sé gé rõl ta nús ko dik könyv tá ra
is, amely ma, az író vég sõ aka ra tá nak
meg fe le lõ en, ta lál ko zónk kö ze lé ben: a sá -
ros pa ta ki re for má tus kol lé gi um gyûj te mé -
nyé ben vár ja az ér dek lõ dõ ket. Ez a könyv -
tár nem egy sze rû en könyv gyûj te mény, in -
kább va ló di szel le mi mû hely, amely gaz -
dag sá gá ban is ma gán vi se li egy ka rak te res
sze mé lyi ség bé lye gét. Az az en cik lo pé di -
kus is me ret anyag, ame lyet Cs. Sza bó

A TA NULT BUJ DO SÓ HÛ SÉ GE
Cs. Sza bó Lász ló ról



Lász ló össze gyûj tött, min dig köny vek kö -
zött töl tött ter mé keny éle te so rán, so ha -
sem ma radt holt tõ ke, el len ke zõ leg: szün -
te le nül meg ele ve ne dett, be épült az esszék
és ta nul má nyok gon do la ti rend sze ré be,
vagy ép pen az el be szé lé sek ben szö võ dõ
vi lág kép nél kü löz he tet len szá la lett.

Cs. Sza bó Lász ló írói mun kás sá ga a
két vi lág há bo rú kö zöt ti kor szak klasszi -
kus fo lyó ira tá nak (egy szer smind szel le mi
mû he lyé nek), a Nyu gat nak a von zá sá ban
ala kult, õ ma ga – Ha lász Gá bor ral, Szerb
An tal lal, Illyés Gyu lá val, Né meth Lász ló -
val, Ham vas Bé lá val és má sok kal egye -
tem ben – an nak az esszé iro da lom nak 
a kép vi se lõ je volt, amely a nyil vá nos gon -
dol ko dás nak és esz mél ke dés nek ezt a
mû vé szi for má ját is mét a ma gyar iro dal -
mi kul tú ra ma gas la ta i ra emel te. A Nyu gat
esszé írói a nyil vá nos tá jé ko zó dás al kal -
má nak te kin tet ték az esszé mû fa ját, a
nyu ga ti ci vi li zá ció vál sá gá nak ma gya rá -
za tát pró bál ták meg ad ni, egy szer smind
azo kat a kul tu rá lis ér té ke ket vé del mez -
ték, ame lyek re tá masz kod va, mint re mél -
ték, meg le het küz de ni e vál ság kö vet kez -
mé nye i vel. Ha gyo má nyo kat és esz mé ket
ke res tek, ezért ve tet tek szá mot a nem ze ti
és egye te mes mû ve lõ dés sok év szá za dos
örök sé gé vel, s te kin tet ték át a hu sza dik
szá za di tu do má nyos ság és mû vé szet
ered mé nye it.

Cs. Sza bó Lász ló szé les kö rû ér dek lõ -
dés és ala pos mû velt ség bir to ká ban dol -
goz ta ki a ma ga sze mé lyes esszé mû fa ját, s
e mû faj tág ke re te i be igen vál to za tos is -
me ret anya got ön tött, nem csak iro da lom-,
mû ve lõ dés- és mû vé szet tör té ne ti, ha nem
köz gaz da sá gi és tár sa da lom tu do má nyi is -
me re te ket is. Az esszé írás nem csak mun -
kás sá gá nak tár gyát, ha nem mód sze rét is
meg je löl te, a gaz dag mû velt ség anyag ra
gon do la ti kí sér le tek, sze mé lyes jel le gû 
ál lás fog la lás ok és val lo má sok épül tek. Az
esszé mód sze re egy for ma erõ vel ér vé nye -
sült a no vel lá ban, az iro dal mi és mû ve lõ -
dés tör té ne ti ta nul mány ban, az úti rajz ban
és a vi lág po li ti kai kom men tár ban.

Az esszé ná lunk, akár csak Ang li á ban,
nem ze ti mû faj: az ön is me ret és a biz to -
sabb tá jé ko zó dás esz kö ze, hi szen a ma -
gyar esszé iro da lom nak Szé che nyi Ist ván,
Eöt vös Jó zsef, Ke mény Zsig mond, Arany
Já nos és Ba bits Mi hály adott ran got. Az
esszé írás fe le lõs sé ge és nem ze ti kö te les -
ség tu da ta ér vé nye sült Cs. Sza bó Lász ló
iro dal mi ta nul má nya i ban, úti raj za i ban,
nap ló jegy ze te i ben és vá ros ké pe i ben. Még

szép iro dal mi mû ve i ben, így az er dé lyi
tör té ne lem drá mai ese mé nye it fel idé zõ
el be szé lé se i ben is je len volt az esszé író
gon dol ko dá sa, a his tó ria ér tel me zé sé nek
tu dós szán dé ka és kész sé ge.

A ma gyar múlt füg get len sé gi és sza -
bad el vû ha gyo má nya it ápol ta, az eu ró pai
gon dol ko dás ke resz tény ér té ke it és hu ma -
nis ta örök sé gét vet te gon do zás ba, ma gyar -
ság és eu ró pa i ság szo ros össze tar to zá sá -
nak írói kép vi se le tét vál lal ta. Má sok hoz
ha son ló an õ is an nak a gon dol ko dás nak
és íz lés nek a ki bon ta ko zá sát egyen get te,
amely – hogy Hor váth Já nos ne ve ze tes
iro da lom tör té ne ti ki fe je zé sét idéz zem fel
– egy új „nem ze ti klasszi ciz mus” szel le -
mé ben kí ván ta szám ba ven ni és meg vé -
del mez ni a ma gyar kul tú ra nagy ér té ke it.
Ez a má so dik „nem ze ti klasszi ciz mus”
nem ke ve sebb re vál lal ko zott, mint Arany
Jánosék, Gyu lai Pálék és Ke mény Zsig-
mondék 19. szá za di klasszi ciz mu sa: az
eu ró pai ma gyar ság szel le mét te kin tet te
esz mei nor má nak és er köl csi kö ve tel -
mény nek egy olyan kor ban, mi dõn hosz-
szú év ti ze de ken ke resz tül kü lön fé le to ta -
li tá ri us dik ta tú rák kí mé let le nül tá mad tak
mind ar ra, ami ma gyar és eu ró pai.

Mi ben állt az a ve szé lyez te tett és vé -
del me zett eu ró pai ma gyar ság, ame lyet
Cs. Sza bó Lász ló kép vi selt? Ne ves írónk
már a Tri a non ra kö vet ke zõ kor szak ne -
velt je volt, jól tud ta, hogy a nem zet és az
ál lam nem ugyan azt a fo gal mat je len tik,
és ar ról is meg volt gyõ zõd ve, hogy a
nem zet nek a nyelv, a kul tú ra és a ha gyo -
mány a meg ha tá ro zói, nem a ha ta lom és
az ál lam szer ke zet. Rá adá sul ön tu da to san,
egy szer smind ren dü let le nül val lot ta er -
dé lyi nek ma gát, nem csak szár ma zá sa és
ko lozs vá ri gyer mek ko ra kö vet kez té ben,
ha nem an nak az er dé lyi szel lem nek az 
al ko tó bir tok ba vé te le jo gán is, ame lyet 
a tör té ne lem ka rak te ri zált. Is mer te Er dély
múlt ját, és tu da tá ban volt an nak, hogy 
ez a múlt mi lyen ta nul sá gok kal szol gál 
az egész ma gyar ság szá má ra. 

Ne ki Er dély nem ha va si feny ve se ket
és zú gó vad vi ze ket, még csak nem is kin -
cses vá ro so kat és gaz dag bib li o té ká kat je -
len tett, ha nem a ma gyar ság tör té nel mi
sor sá nak egyik jel kép ét, amely nek min -
dig idõ sze rû ér tel me van. Er dély ben cí mû
1940-es köny ve elé Beth len Mik lós hí res
mon da tát ír ta mot tó gya nánt: „Ég, mint
Mó zes csip ke bok ra, de meg nem emész -
tet he tik: sem nap ke let egé szen el nem
fog lal hat ja, sem nap nyu gat egé szen meg mû és világa
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nem tart hat ta.” Vál lal va és ki tel je sít ve az
örök sé gül ka pott er dé lyi sé get, er köl csi
posz tu lá tum hoz ju tott: „Er dély ki csi, bi -
zony ta lan és ve szé lyes or szág volt, ecet tel
és vér rel etet te a fi a it, ápol ni nem tu dott,
s né ha még el ta kar ni sem, szem fe dõ nek
is kes keny volt. Aki ezt a szü lõ föl det sze -
re ti, a leg ne he zebb em be ri sor sot sze re ti.”

Aki Er dély hez ra gasz ko dik: a ma gyar
múlt hoz ra gasz ko dik, és en nek a tör té nel -
mi múlt nak a kö ré ben ott van a tel jes 
ré gi Ma gyar or szág, a tel jes ma gyar szel le -
mi ség. Cs. Sza bó Lász ló nem csak Er dély -
nek volt a kró ni ká sa, ha nem a Du nán túl -
nak, az Al föld nek és a Fel vi dék nek, majd
éle te utol só év ti ze de i ben a nyu ga ti vi lág -
ban he lyét ke re sõ ma gyar ság nak is. Nem -
csak Ko lozs vár ról raj zolt tu dós, egy szer -
smind val lo má sos lí rai port rét, ha nem
Szom bat hely rõl, Eger rõl, Deb re cen rõl,
Kas sá ról és per sze Bu da pest rõl is. A har -
min cas-negy ve nes évek ma gyar iro dal ma,
ma gyar szel le mi éle te fel fe dez te a ma gyar
vi dé ket: a tör té nel mi ma gyar ré gi ó kat, és
az ak kor „di va tos” szel lem tör té ne ti ér -
dek lõ dés ér tel mé ben meg pró bál ta le ír ni
ezek nek a ré gi ók nak a lel ki sé gét, meg ra -
gad ni a ka rak te rü ket. Nos, a du nán tú li
szel le mi sé get ku ta tó Várkonyi Nán dor, 
az er dé lyi sé get ér tel me zõ Makkai Lász ló
vagy ép pen a „kas sai õr já ra tot” vég zõ
Márai Sán dor mel lett ta lán Cs. Sza bó
Lász ló volt az, aki a leg in kább hi te le sen
és ér zék le te sen tu dott be szél ni a tör té nel -
mi ma gyar tá jak ról: ezek nek a tá jak nak 
a lel ké rõl és köl té sze té rõl, egyé ni sé gé rõl
és ha gyo má nya i ról.

Cs. Sza bó Lász ló Er dé lye a klasszi kus
Eu ró pa ré sze volt, és a kép, ame lyet Eu ró -
pá ról al ko tott, pon tos és rész le tes volt,
egy Bé dek ker, egy mú ze u mi ka ta ló gus
sem le he tett vol na kü lönb, a sok ki csiny
rész let bõl össze ra kott mo za i kot még is egy
lá to más fog ta egy ség be, Cs. Sza bó Lász ló
eu ró pai tab ló já nak ez a sze mé lyes ví zió
ad ta meg az ér tel mét. Az õ Eu ró pá ja an -
nak a kul tú rá nak a klasszi kus föld je volt,
amely nek a görög–latin an tik vi tás, a ke -
resz tény ség, a hu ma niz mus és a fel vi lá -
go so dás ad ta a ka rak te rét. Eb ben a – fáj -
da lom – mind in kább vir tu á lis sá vá ló Eu -
ró pá ban ke res te a ma gyar ság he lyét és 
hi va tá sát, és a ré gi Er délyt is azért be csül -
te iga zán, mert an nak ar cán is a vir tu á lis
Eu ró pá nak a je gye it is mer te fel. Mind ag -
go dal ma sab ban ta nul má nyoz ta azt a hu -
sza dik szá za di Eu ró pát, ame lyet kü lön fé -
le dik ta tó ri kus ide o ló gi ák kí ván tak kí sér -

le ti te rep nek és be fo lyá si öve zet nek fel -
hasz nál ni. Kü lö nös nyug ta lan ság gal vet te 
tu do má sul, hogy Kö zép-Eu ró pa, amely a
ma ga ma gyar, német–osztrák, cseh és len -
gyel kul tú rá i val va la ha en nek a vir tu á lis
Eu ró pá nak egyik mû he lye és ott ho na
volt, mi ként ha lad a tel jes szel le mi szét -
esés – ma ta lán így mon da nánk: a „har -
ma dik vi lág be li” lét – fe lé.

Ez a szét esés az Osztrák–Magyar Mo -
nar chia bu ká sá val kez dõ dött meg, és 
a má so dik vi lág há bo rú val: a ná ci, majd a
szov jet meg szál lás sal vált tel jes sé, hogy
en nek kö vet kez té ben már csak az egy ko ri
kö zép-eu ró pai ré gió rom jai ma rad ja nak.
Eze ken a ro mo kon pró bált helyt áll ni,
amíg te het te, Cs. Sza bó Lász ló is. A né -
met meg szál lás után mun ka tár sa i val –
Ortutay Gyu lá val és Örley Ist ván nal
együtt – el hagy ta a rá di ós mun ka hely ét,
elõ ször Balatonföldváron, majd Bu dán
buj kált. A há bo rú után õ is sze re pet vál -
lalt az or szág új já szü let ni lát szó éle té ben:
1945-ben a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la
újon nan ala pí tott mû ve lõ dés tör té ne ti
tan szék ének ve ze tõ je lett. 1946–1947-ben
fél évet Nyu gat-Eu ró pá ban töl tött, 1947-
ben Ró má ba lá to ga tott. 1946-ban je lent
meg Két part cí mû esszé kö te te, 1947-ben
pe dig Már vány és ba bér cí mû an to ló gi á ja,
ez a mun ka az Itá li á ról szó ló köl tõi mû -
vek bõl adott köz re bõ sé ges vá lo ga tást.
Sze mé lyes han gú esszé i ben le gyil kolt 
ba rá ta i nak ál lí tott em lé ket, il let ve az el -
pusz tult eu ró pai vá ro sok tör té nel mi
múlt ját és mû vé szi han gu la tát idéz te fel.
Ugyan ak kor min den vesz te ség és pusz tu -
lás el le né re is bí zott az eu ró pai kul tú rá -
ban, en nek a kul tú rá nak az egye te mes je -
len tõ sé gé ben és meg tar tó ere jé ben, er rõl
a bi zal má ról ta nús kod nak ek ko ri írá sai.

Meg be csült he lye volt az új já szü le tõ
ma gyar szel le mi élet ben, en nek el le né re
nem lá tott le he tõ sé get ar ra, hogy mun ká -
ját azok nak az esz mé nyek nek a je gyé ben
vé gez hes se to vább, ame lye ket ko ráb ban
kép vi selt. 1948 vé gén ta nul mány út ra
Ola szor szág ba uta zott, majd 1949 feb ru -
ár já ban egy ha zul ról ér ke zett fi gyel mez -
te tés ha tá sá ra (ez a kom mu nis ta ha ta lom -
át vé tel vár ha tó kö vet kez mé nye it je lez te)
az emig rá ci ót vá lasz tot ta. Kez det ben Ró -
má ban és Fi ren zé ben élt, majd 1951-ben,
el fo gad va a lon do ni rá dió meg hí vá sát,
Ang li á ban te le pe dett le. A BBC ma gyar
adá sá nak mun ka tár sa ként dol go zott,
emel lett emig rá ci ós kö rök ben és ta lál ko -
zó kon tar tott elõ adá so kat. Írá sai az Új Lá -98
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tó ha tár ban, a Ka to li kus Szem lé ben és 
az Iro dal mi Új ság ban lát tak nap vi lá got.
1958-ban fel vet te az an gol ál lam pol gár sá -
got, 1972-ben vo nult nyu ga lom ba. A mú -
ló év ti ze dek so rán fo lya ma to san je len tek
meg mû vei, ver ses köny vek, no vel lás kö te -
tek, hang já ték ok, in ter jú gyûj te mé nyek,
ön élet raj zi vissza te kin té sek, esszék, ta nul -
mány gyûj te mé nyek, an to ló gi ák – kö zel
húsz kö tet. 

A het ve nes évek ben ve tõ dött fel elõ -
ször va la me lyik köny vé nek ha zai meg je -
len te té se. 1980 ta va szán a Nagy vi lág
adott he lyet Dickens Nap ló cí mû na gyobb
esszé jé nek, majd az év õszén Bu da pest re
lá to ga tott, s a gö rög kul tú rá ról elõ adást
tar tott egy ko ri mun ka he lyén, a Kép zõ mû -
vé sze ti Fõ is ko lán. Ez után há rom egy mást
kö ve tõ esz ten dõ ben is Ma gya ror szá gon
járt, be utaz ta az or szá got, kap cso la tot te -
rem tett az iro dal mi és mû vé sze ti élet kép -
vi se lõ i vel. El mond ha tom, hogy ma gam 
is ek kor kö töt tem ve le is me ret sé get. Éle -
té vel és mun kás sá gá val több in ter jú is -
mer tet te meg a ha zai kö zön sé get. Et tõl
kezd ve fo lya ma to san je len volt a ha zai
iro dal mi élet ben, sõt a ro má ni ai rend -
szer vál to zás után az er dé lyi ma gyar ság 
is fel fe dez het te min dig szü lõ föld je irán ti
hû sé gé rõl ta nús ko dó írá sa it.

Cs. Sza bó Lász ló a po li ti kai kö rül mé -
nyek ra di ká lis meg vál to zá sa kö vet kez té -
ben vá lasz tot ta az emig rá ci ót, ré geb bi
mû vei azon ban el árul ják, hogy az ön kén -
tes szám ûze tés le he tõ sé gé vel már ko ráb -
ban szá mot ve tett. Le vél a buj do só hoz 
cí mû írá sá ban, amely Márai Sán dor egy
pá ri zsi uta zá sa al kal má val szü le tett, már

az ön kén tes szám ûzött sa já tos sors hely -
ze tén me di tált: „Több ezer éves csa lád ból
szár ma zik. Thébai ki rály fi ak tól ered a
ne me si ág: a po li ti kai szám ki ve tett. A ple -
be jus vo nal ke vés bé hõ si es, de ép pen
olyan ré gi s jó val ve sze del me sebb. Ez 
a ta nult buj do só. Az ön kén tes szám ûzött
min ta ké pe s szel le mi elõd je.” Õ e má so -
dik ha gyo mány kép vi se lõ jé nek érez te
ma gát, mi dõn Itá li á ban az emig rá ci ót vá -
lasz tot ta: a szel le mi mun ka tel jes füg get -
len sé gé re vá gyott, s év ti ze dek kel ké sõbb
vissza te kint ve há rom év ti ze des kül föl di
tar tóz ko dá sá ra, úgy lát ta, hogy ezt vé gül
is lon do ni ma gá nyá ban si ke rült el ér nie.
En nek a füg get len ség nek a je gyé ben ítél -
te meg a ha zai po li ti kai ese mé nye ket, de
az emig rá ci ós ta pasz ta la to kat is, ame -
lyek rõl gyak ran iro ni kus el uta sí tás sal
nyi lat ko zott. 

Írói mun kás sá ga min den kép pen azt
mu tat ja, hogy mé lyen át él te és õszin tén
fe jez te ki az emig rá ció ta pasz ta la ta it, s
szá mot ve tett az ide gen ben élõ ma gyar
író hely ze té nek mind elõ nye i vel, mind
hát rá nya i val. Ne megy szer ér zett fáj dal -
mat ami att, hogy szü lõ föld jét és if jú sá gá -
nak ott ho nát: elõ ször Ko lozs várt, majd
Bu da pes tet el kel lett hagy nia. Írói sor sát,
ame lyet ön ként vál lalt, még is min dig 
a nem zet ja vá ra tud ta hasz no sí ta ni. Cs.
Sza bó Lász ló ró mai és lon do ni né zõ pont -
já nak ered mé nyét ve lünk: mai ma gya rok -
nak le het és kell be épí te ni ab ba a szel le -
mi kép zõd mény be, ame lyet ta lán így 
ne vez he tünk: „nem ze ti stra té gia”.

Pomogáts Bé la

mû és világa
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