
kell tehát konstatálnom, hogy eredeti számításom a 36 méterre mégiscsak alapos vala, s 
mennyire igazam volt, midőn u tóbb a méretleszállítás miatt aggódtam. Ezeket itt el kellett 
mondanom, hogy a felelősséget e tekintetben örökre elhárítsam magamról. H a hiba történt 
itt: én oka nem vagyok!" 

Az emlékoszlop talapzata mind a mai napig fennmaradt . Szlovákok és magyarok kedvenc 
kirándulóhelye, ráadásul kényelmesen, libegőn (lanovka) lehet hozzá feljutni. A megcsonkí-
tott emlékoszlop kör alakú talapzata „piramida", piramis néven vonult be a köztudatba. A 
hetven év agyonhallgatása, lám, megtette a magáét. De a Nyitrán tanuló magyar fiatalok 
nyilván tudják, hogy sokkal többről van szó, hiszen március idusán nem véletlenül keresik fel 
a talapzatot, ahol versek, dalok hangzanak el, és emlékező, történelmi tiszteletadás a 
találkozó célja. 

Motesíky Árpád 

Alcsúttól New Yorkig 
Kovács Imre nyomában 

„Megdöbbentő, mennyire egyezik minden dolgozat lényege: a föld, a ház utáni vágy és a 
sajátjában való dolgozás kívánsága. Itt a föld a jólétet jelenti, a nyomorúságból való 
kiemelkedést. Föld nélkül nem ér semmit az élet. A szociális elesettség abban látja az egyetlen 
kiutat." — írja Kovács Imre 1936-ban, A néma forradalom című, azóta fogalommá vált 
faluszociográfiájában. Összegzésként jellemezve egy alföldi kis uradalmi iskolában tanuló 
zsellércsaládok gyermekeinek fogalmazásait, kifejezve az akkori magyar társadalom széles 
alsóparaszti rétegeinek földéhségét. Kovács Imre 24 éves volt csak, amikor megjelent ez a 
könyve, amely nyomban heves politikai viharokat idézett elő, s a szerzőnek még a bírósággal 
is meggyűlt a baja: osztályellenes izgatással vádolták, néhány havi börtönbüntetésre ítélték, 
s elrendelték a könyv elkobozását. Elfelejtett vagy éppen - az elmúlt évtizedekben - felejtésre 
ítélt könyvről és szerzőjéről van szó. A néma forradalom végre „hazakerült", Cserépfalvy-
Gondolat -Tevan közös kiadásában jelent meg 1989-ben. Kovács Imre egy későbbi, 
emigrációban írt munkájá t , a Magyarország megszállása című kötetet (Katalizátor Iroda, 
1990.) is kezébe veheti a magyarországi olvasó. 

A néma forradalom megdöbbentő képet fest a századforduló és e század első évtizedeinek 
magyar parasztságáról, annak önpuszt í tó, magába forduló „néma forradalmáról": a kiván-
dorlásról, az egykéről, a vallási-politikai szektákról. Kovács Imre úgy érzi, hogy a 
magyarság, főként a magyar parasztság évszázadokon át szilárd életereje megtört , képtelen 
saját sorsán alapvetően változtatni. A társadalomalakító vágyak és forradalmi indulatok 
lecsillapodtak, Dózsa György és a századfordulóbeli agrárszocialista mozgalmak öröksége 
már enyészetnek indult. A parasztság az egykével önmagát pusztítja és ritkítja, százezerszám 
menekül a tengerentúlra, s a valóság helyett a szekták világában keres menedéket. És ha 
cselekvésre szánja is magát, abból - Borbándi Gyula szavaival élve - csak a politikai 
demagógok és jutóbolondok húznak hasznot. Ez a többmilliós osztály már képtelen 
felismerni valódi tennivalóit és azok szerint cselekedni. Valami végérvényesen szertefosz-
lot t . . . 

A harmincas években kibontakozó (Boldizsár Iván, Darvas József, Féja Géza, Illyés 
Gyula, Szabó Zoltán és mások nevéhez fűződő) falukutató mozgalom, szociográfiai 
irodalom egyik remekműve A néma forradalom: a magyar szegényparaszti sors megrázó 
ábrázolásának fésületlen és - tegyük hozzá - jogos indulataival. Olyan indulatokról van szó, 
amelye^\a két világháború közötti „neobarokk" magyar társadalom igazságtalanságai, sőt 
embertelenségei ellen irányulnak. Csupán egyet említsünk: az egészségtelen bir tokviszonyo-
kat, a néhány kiválasztott kezében összpontosuló nagybirtokokat , szemben a kisbirtokokon 
és nadrágszíjparcellákon nyomorgók millióival. Ady Endre A grófi szérűn című verse 
elevenedik meg előt tünk. 

A fiatal Kovács Imre energikus alkat, dinamizmusa valamiféle legendává állt össze a népi 
mozgalmat kutatók és a laikus szemlélők szemében egyaránt. Nem közhely ebben az 
esetben, ha k imondjuk, hogy a népért harcoló fiatal értelmiségi tiszta indulatai érezhetők ki 
a könyv minden sorából - s talán ebben rejlik máig továbbélő hatással gondolatainak időtálló 
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volta. (Bereményi Géza 1985-ben készített Tanítványok című filmje néhány fájdalmasan 
szép képsorban és rejtett utalásban állított emléket Kovács Imrének.) 

1913-ban született az Alcsút községhez tar tozó Felsőgöböljárás-pusztán, a főhercegi 
uradalom egyik kerületében. Békés megyéből (Gyomáról) származó apja a katonaságnál 

József főherceg ezredírnoka lett, aki őt a leszerelés után az uradalmába hívta kulcsárnak. (A 
ulcsár a nagybir tokokon a gazdasági épületekre és a cselédségre felügyelő alkalmazott volt.) 

Apja foglalkozása után a gyermek Kovács Imrét ezért „Kulcsár" Imrének szólították. Sajátos 
helyet foglaltak el a társadalmi ranglétrán, hiszen a valódi urak előtt inkább parasztnak 
számítottak, míg a cselédek és uradalmi munkások úrnak tekintették őket. Álcsúton a 
nagyapja, Kék József volt a bognármester. A Kékek híres kocsigyártók, hintógyártók voltak 
a Dunántúlon. „Dédnagyapámat, Kék Istvánt, István nádor csalta el a szomszédos Válból, 
amikor megalakította az alcsúti uradalmat 1844-ben. Szerződéses alapon gyártotta a 
kocsikat, hintókat a főhercegi uradalomnak, és javította a szekereket." - mesélte Kovács Imre 
egy N e w York-i , Huszár Tiborral folytatott beszélgetésben 1977-ben. 

A hatosztályos pusztai elen i iskolában, osztatlan, vegyes osztályban, csaknem száz 
gyermek közöt t szorongott , s Lenre élt a pusztai cselédközösségben - cselédgyermekek 
voltak a játszótársai. Közelről látta a cselédek, az uradalmi bérmunkások nyomorúságát . 
Talán ez az időszak „forradalmasította" tudatát, ekkor döbbenhetet t rá, hogy milyen 
elviselhetetlen és önmagát túlélt társadalmi rendszerben él. Apja akkor halt meg, amikor a 
gyermek Kovács Imre még csak 9 éves: ekkor nagyapja házába kerül. A szülők közül apja 
református volt, anyja katolikus. Az akkori szokásrend szerint megállapodtak, hogy a 
f iúgyermekük református, leányuk pedig katolikus legyen. „Szegény anyám bánatára leánya 
nem született, csak fiúk, hárman. Mi reformátusok voltunk, így jutott el hozzám a tiszántúli 
református paraszti öntudat ." A katolikus nagyapa viszont Bicskére, az ottani katolikus 
templomba vitte a gyermekeket misére. Ezt Kovács Imre később csak a „misztikus 
élményszerzés" rövid időszakaként jellemzi. 

11 éves korában bekerült egy budapesti protestáns árvaházba, amelynek igazgatóiáról nem 
a legjobb kép maradt meg benne. A polgári iskolában eltöltött három tanév után különbözeti 
vizsgával a budai Toldy Ferenc főreáliskolában folytatta tanulmányait. Itt találkozott 
Németh László édesapjával, aki a felvételi bizottság elnöke volt. Ezeknek a tanulóéveknek 
négy színtere van: a Gyomán töl töt t vakáció, az alcsúti uradalom, az árvaház és a főreáliskola. 
Kötekedős, a véleményét bátran kimondó, energikus gyermekként tartották nyilván az 
iskolában - ahol végül is sikeresen tette le az érettségit jeles és jó osztályzatokkal. 

Az agrárszegénység, illetve az egész parasztság iránti érdeklődése a közgazdasági egyetem 
felé viszi, a József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Agrárgazdasági 
Karára iratkozik be. 1932 őszétől tehát egyetemi tanulmányokat folytat. Kezdettől fogva 
alapvető problémát jelent az általa vallott kisbirtokos-pártiság és az egyetem nagyüzemre 
nevelő szellemének ütközése - vitába is kerül emiatt többször előadóival. A parasztsághoz 
való valamiféle misztikus-romantikus vonzódása, szinte Dózsa György-i indulatai és 
bátorsága számos hívet szereznek neki. „A parasztságból jöttem, a nagybirtokot ismertem, 
nagybirtokon születtem, láttam az egésznek a mechanizmusát az eredményei mellett. Talán 
két mázsával magasabb a gabonatermelési átlag, mint a kisüzemben, de milyen áron! És az 
élet, a cselédek megaláztatása, ahogy bántak velük, az a lenyomottság, az a bezárkózottság. 
Tudtam, hogy erre a formájára a nagyüzemnek, erre a nagybirtokra nincs szükség. 
Nyugodtan be lehet helyettesíteni kisgazdaságokkal, parasztbirtokokkal, s ha azok megkap-
ják a megfelelő szaktudást, támogatást, ugyanúgy képesek termelni ugyanazon a szinten vagy 
még jobhan is." 

A szegény diákok diákotthonában (a vidéki középosztály gyermekei értendők ezen jelen 
esetben), a Pro Christo Diákszövetség internátusában lakik. A diákotthoni környezet és 
gondolkodásmód kedvez Kovács Imre szellemi fejlődésének, nagy szerepe van abban, hogy 
a fiatal egyetemista a népi szociográfia és falukutatás egyik kiemelkedő alakjává válhatott. Az 
első nagyobb szabású munka, amelynek készítésében Kovács Imre részt vett, az Elsüllyedt 
falu a Dunántúlon, 1935-ben készült. Szerzői (a Pro Christo Diákok Háza falukutató 
munkaközösségének tíz tagja) egy ormánsági falu, Kemse viszonyait térképezik fel. 
Hangsúlyt kap a paraszti életforma néhány tragikus vonása (az egykézés, öngyilkosságok, 
egyéb önpusztí tások stb.), a valódi és átfogó földreform szükségessége és az igazságtalan, 
egészségtelen magyar földbirtokviszony. 

1936. A néma forradalom születésének az éve. A szociográfiát 1937-ben két kiadásban is 
megjelenteti Cserépfaly Imre csaknem négyezer példányban. A könyv nyitánya volt egy 

27 



és a tanulmányok, könyvek sorának (A kivándorlás, 1938; Kolontó (regény), 1939; 
Szovjet-Oroszország agrárpolitikája, 1940; A paraszti életforma csődje, 1941; Magyar 
feudalizmus, magyar parasztság, 1943). Kovács Imre alapító tagja volt a Márciusi Frontnak, 
amelynek fogalommá vált 12 pont já t éppen ő olvasta fel a Nemze t i Múzeum lépcsőjén. 
1939-ben ott van a nevezetes marosi dereglyén, amelyen „megalakul" a Nemzeti Parasztpárt . 
1940-ben tölti le néhány hónapos büntetését, amit még A néma forradalomért kapot t . 
1941-ben a parasztpárti Szabad Szó szerkesztője lesz, maid átveszi Szekfű Gyula helyét a 
Magyar Történelmi Emlékbizottság élén. 1942 tavaszán „hazaárulás" címén letartóztatják, 
majd később közbenjárásra szabadon engedik. 1943 nyarán ott van a Szárszón megrendezett 
találkozón. Azon a szárszói találkozón, amelyet a résztvevők olyan szellemi kohóként éltek 
meg, amelyben - Salamon Konrád gondolatát idézve - minél hevesebbek a viták, annál 
közelebb kerülhetnek egymáshoz a résztvevők. A találkozót végeredményben nem a 
szótértés, hanem a népi mozgalom politikai kettészakadása jellemezte. A szocialista fejlődést 
igenlők és a harmadik utasok (az ún. harmadik út hívei) a jövőben más-más úton haladtak 
tovább. Kovács Imre szerepe a találkozón és az azt követő időszakban nem nevezhető 
szerencsésnek. Talán túlzott dinamizmusa vagy sértődöttsége a kiváltója annak, hogy a 
rosszul sikerült szárszói fellépése után (felszólalását néhány bevezető mondat után félbesza-
kította) részes a találkozó nem kívülállókra, nem a nagyközönségre tartozó belső titkai 
sajtóban való nyilvánosságra hozatalában. Később, az amerikai emigrációban természetesen 
higgadtabban és bölcsebben ítélte meg az 1943-as eseményeket, de ez nem változtat Kovács 
Imre és a szárszói találkozó többi résztvevőjének nem éppen harmonikus viszonyán. 

Magyarország német megszállásától, 1944. március 19-től illegalitásba vonul, s tevékenyen 
részt vesz az ellenállási mozgalomban: amolyan mozgó emberként az ellenállás különféle 
csoportjai, irányzatai között . 1944-1945 fordulóján megjárja - „önként , bár nem dalolva" -
a szovjet fogságot is, közelről tapasztalja az országra ömlő „ázsiai valóságot". (Érdemes 
elővenni a Magyarország megszállása című kötetét , élvezetes és lebilincselő olvasmány erről 
az időszakról.) 

1945 tavasza és 1947 ősze közö t t a koalíciós időszak pártharcai közepette valódi politikai 
egyéniséggé nőtte ki magát: igazán kemény ellenfele Rákosiéknak. 1946 elején megrendezett 
kongresszusáig a Nemzeti Parasztpárt főtitkári tisztét tölti be. A Bibó István által klasszikus 
középpártnak leírt Parasztpártban, pártjában 1946-ra egykori falukutató harcostársai (Veres 
Péter, Erdei Ferenc, Darvas József stb.) fokozatosan megfosztják azt eredeti és önálló 
arculatától, s teljesen a kommunis ta párt kiszolgálójává teszik. Az elmúlt évtizedek 
történetírása ezt a folyamatot úgy jellemezte, hogy a párt jobboldalát képviselő Kovács Imre 
elszigetelődött a haladó baloldali irányzattal szemben. Tény, hogy 1947 tavaszán Kovács 
Imre kilép a Nemzet i Parasztpártból. Az 1947-es országgyűlési választások után (bár itt még 
képviselői mandátumhoz jut) egyre kevesebb politikai mozgástér marad számára. Ekkor ra 
nyilvánvalóvá vált számára, hogy a koalíciós időszak viszonyai már nem a demokrácia, 
hanem a diktatúra felé haladnak. 1947 novemberében - talán az utolsó pillanatban - emigrál 
Nyugatra . Tudja , ha nem akar Kovács Bélának (a kisgazdapárt főti tkárát a magyar politikai 
életből a szovjet állambiztonsági szervek tüntetik el) vagy más, a Rákosi-féle kommunis ta 
pártnak ellentmondó politikusnak a sorsára jutni, sürgősen el kell mennie ebből az országból. 

Haláláig, amely Amerikában érte 1980. október 27-én, a nyugati magyar emigráció egyik 
meghatározó, vezető alakja. D e ez már más történet. Itthoni munkásságát úgy lehetne 
jellemezni (a jobboldaliság és baloldaliság jelen esetben relatív fogalmain célszerű lenne 
felülemelkedni), hogy a népi gondolat jelentős képviselője volt, aki nem engedett „37-ből": a 
Márciusi Front 1937-es szelleméből, az ország demokratikus átalakításának radikális 
programjából. „Népi gyökerű, egyetemes és európai kultúra kifejlesztését: a magyar szellemi 
élet felszabadítását a korszerűtlen úri szemlélet és az illetéktelen idegen kultúrhatás alól, ú j 
magyar kultúrközösséget a parasztság és a munkásság teljes szellemi bekapcsolásával." -
olvashatjuk a Mit kíván a magyar nép? című Márciusi Front-programban. 

Kovács Imre a Geórgia állambeli Columbusban, özvegye családjának sírboltjában van 
eltemetve. Kötelességünk csupán egy van: Bartók Béla, Kéthly Anna, Jászi Oszká r 
hamvainak hazahozatala után Kovács Imrét is illesse meg a végső tisztesség hazai földön. 

1990 novemberében megalakult Budapesten a Kovács Imre Társaság. Ahogy a rövid 
újsághír tudatta, azzal a szándékkal, hogy végre méltó helyére kerül jön a huszadik századi 
magyar történelmi személyiségek közöt t az egykori Nemzeti Parasztpárt legendás alakja: 
Kovács Imre. így legyen... 

Vendégh Zsolt 
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Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület (E. K. E.) megalakulásának 100. évfordulóián rövid vázlatot 

adok a jelentős, soraiban és vezetőségében sok jeles erdélyi személyiséget számláló 
turistaegyesületről, amely elődje, az E N K E 4 évi fennállásával együtt, összesen 57 évig 
létezett. A „Federatia Romána de Turism §i Alpinism" 1948. február 25-én tartott gyűlésén 
az ország összes turista egyesületeinek a megszüntetését és egyetlen szervezetben való 
egyesülését határozta el. Erről az O N T 1948. február 26-án kelt leiratában értesítette az 
E N K E vezetőségét is. így ez az amatőr turistaegyesület is a turisztikai minisztérium 
hatáskörébe tartozó nemzeti (ONT) , majd megyei (OJT) turistahivatalba olvadt bele. 

Külföldön már a múlt század közepétől működtek turistatársaságok, de a turistaságnak 
nálunk is régóta voltak hívei. így Bonybai József és társai hat tutajon indultak el a Jád 
völgyéből és egészen az Alföldig tutajoztak a Sebes-Körösön, 1856-ban. Kócsy Károly (1862), 
gr. Teleki Domokos, Hantken Miksa, Nagy Lajos, Finály Henrik írt úti beszámolót (1862). 
Csathó János 1867-ben érdekes felolvasást tartott Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület találkozóján a Retyezát-hegység természeti földrajzáról. Később gr. Esterházy 
Kálmán, Finály Henrik, Herman Ottó és Klir múzeumi felügyelő 8 napig utazott az Erdélyi 
Kárpátokban. Herman Ottó az EME évkönyveiben megkezdte a Mezőség ismertetését, 
különös hangsúlyt fektetve a halastavakra (mezőzáhi Hódos- tó , mezőménesi, báldi és 
mezősályi tósorozat). Báró Orbán Balázs jórészt turista módon járta be 1868-1873 között a 
székelylakta vidékeket. 

189 í. január 11 -én volt az Erdélyi Kárpát Egyesület alakuló közgyűlése 300 taggal, és május 
12-én meg is indult alapszabály szerinti működése. Az egyesület munkatervében 4 fő 
irányzat bontakozot t ki: a turistaágazat, a néprajz, a fürdőügy és az idegenforgalom. Az 
egyesület elnöke gr. Bethlen Bálint volt, br. Feifitzsch Artúr az alelnök, Radnóti Dezső pedig 
a titkár. Felkarolták Erdély elhanyagolt fürdőügyét , s már az év október 3-án balneológiai 
kongresszust hívtak össze Marosvásárhelyen, az erdélyi fü rdők természeti szépségeire 
irányítva a kirándulók figyelmét. Dr. H a n k ó Vilmos kiadta az Erdélyrészi fürdők és 
ásványvizek leírása című kötetet. 

Az alakulás évében, november 14-én megszervezték a Kolozs megyei szakosztályt. 
Választmányában gr. Lázár István mellett dr. Szádeczky Kardos Gyula geológus professzor 
és Merza Gyula végeztek ú t törő munkát. Állandó kirándulásrendező bizottságának elnöke 
Kőváry László, titkára pedig gr. Gámán József volt. 

Rövidesen megalakult Alsófehér, Csík, Háromszék, Marostorda és Tordaaranyos várme-
gyékben is a turistaszakosztály. 1893-ban létrejött a Brassó megyei, a Szilágy megyei osztály, 
s felépült a detonátai menedékház 3 szobával, majd út épült a Tordai-hasadékhoz egyesületi 
hozzájárulással. Hankó Vilmosnak az ásványvizekről írott könyve több nyelven, köztük 
románul is megjelent. 

Hangay Oktáv, a téli kirándulások meghonosítására megalakítja Kolozsváron az első 
síklubot. Időközben megalakult a petrozsényi osztály is. A kiadott turistakalauzok közül 
első Méhelyi Lajos Brassó megyei kalauza. Hankó Vilmos megírta a Székelyföld című 
illusztrált kötetet. Heppes Miklós elnöklete alatt egy balneológiai szakosztályt létesítettek. 
Udvarhely vármegye turistakalauzát Molnár és Vajda írta meg. Merza Gyula, az egyesület 
főpénztárosa felvette a kapcsolatot a külföldi alpesi klubokkal. 

Gr. Kun Géza elnöklete alatt megalakult a néprajzi osztály, dr. Vékár pedig megírta a 
Gyilkos-tó kalauzát. A századfordulón az egyesületnek már 35 vidéki osztálya és közel 3500, 
tagja volt. 

Az EKE fejlődésében oroszlánrésze volt Radnóti Dezsőnek. Tizenegy turistaház műkö-
dött : az Ünőkőn , a Dobr inban, a Detonátán, Kiskirálykőn, a Tordai-hasadéknál, a 
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