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Bíró Zoltán

A „harmadik út” a magyar 
társadalomban és 
történelemben

AZ ESZMEI ALAPOK: BOCSKAI 
ÉS AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG

Magyarország legnagyobb 
kihívása Mohács óta mindig 
az volt, hogyan tud megállni a 
saját lábán. Ennek az oka pedig, 
hogy Nyugatról és Keletről 
folyamatosan fenyegetések és 
támadások érték. Ha vázlatosan 
áttekintjük a magyar törté-
nelem alakulását, azt látjuk, 
hogy Nyugatról elsősorban 
a németek, keletről a más és 
más köntösben, de mindig 
meg-megújuló birodalmi törek-
vések jelentettek közvetlen 
veszélyt. A 16. századtól előbbi 
fronton a Habsburgok, utóbbin 
az oszmán törökök fenye-
gették: a Habsburgok ötszáz 
éven át tartották birodalmi 
központjuk hátsó udvaraként 
Magyarországot, a törökök 

százötven évig uralkodtak az 
ország keleti felén.

A Habsburgoknak Magyarország 
lett az éléskamrája, és az 
országot lényegében gyarmat-
ként kezelve meg is akarták 
tartani annak. A törökellenes 
védelmi harcokat sem ők, sem 
más nyugati erők nem segí-
tették. Miközben Hunyadi János 
serege pusztult, Bécs nyugodtan 
aludt, mulatozott, és várta a 
balkáni háborúk eredményét. 
Azt, hogy Bécset végül nem 
érte el a török, hogy hatalmas 
seregének nem nyílhatott út 
nyugat felé, azt egész Nyugat-
Európa nagyrészt Hunyadinak 
köszönhette.

Hunyadi kisebbik fia, Mátyás 
uralkodása idején még béke 
volt az országban. A török 

nem támadott, Mátyás „fekete 
sereget” szervezett, amely elri-
asztotta a törököt, valamint az 
osztrák és cseh hatalmi törek-
vésekkel szemben is megvédte 
az országot. Az önálló Magyar 
Királyság utoljára volt erős. 
Hunyadi Mátyás közel került a 
német-római császári címhez és 
ranghoz is, ám váratlan halála és 
az osztrák császár ügyeskedése 
lehetetlenné tette annak 
elérését. Törvényes és trónra 
alkalmas fia nem született, 
így halála után üres maradt a 
trón: elkezdődött a vetélkedés, 
amelyben szétesett az ország.

A három részre szakadt ország 
erdélyi fejedelemsége, amely 
a töröknek volt kiszolgáltatva, 
ebben a csapdában vergődött. 
Bocskai István fejedelemsége 
alatt igyekezett kitörni, európai 

Folytatjuk tavaly nyári számunkban elindított kísérletünket, amelynek keretei 
között egy-egy fogalom/jelenség korszakokon átívelő hatását kívánjuk bemutatni, 
gondolatébresztő, akár vitára is ingerlő írásokkal. Akkori bevezetőjében Nyári Gábor 
történész, Intézetünk ügyvezető igazgatója a függetlenség gondolatát kísérte végig 
az elmúlt ötszáz év magyar történelmén. Jelen számunkban Bíró Zoltán irodalom-
történészt, Intézetünk alapító főigazgatóját kértük meg a „harmadik út” fogal-
mának bemutatására. A rövid, hangsúlyozottan lényegre törő, terjedelmi korlátok 
közé szorított írás nem a gondolat megfogalmazásától és annak talán leghang-
súlyosabb, balatonszárszói megjelenítésétől követi annak magyar közgondolko-
dásban játszott szerepét, de a történeti előzményekre is fókuszál. Mottóként talán 
az Egyesült Államokban élt emigráns szociológus, Nagy Károly sorai kínálkoznak: 
„»Két pogány közt egy hazáért«, két más nyelv helyett egy harmadik: a magunk 
nyelve, két idegen út helyett a saját –  magyar – harmadik utunk. Magyarságunk 
függetlenség- és szabadságtörekvés központú nemzettudata tulajdonképpen eredete 
óta »harmadikutas«, bár ezen a néven csak a harmincas évek népi mozgalma óta 
neveznek egy társadalmi-politikai magatartást Magyarországon.” (A szerk.)
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viszonylatban is nagy sikerrel. 
Nem a törökkel szállt szembe, 
hanem a Habsburgokkal. A 
törökkel amolyan barátság-
félét alakított ki: ennek keretei 
között az oszmán nem rohanta 
le Erdélyt, viszont csendesen 
segítette a Habsburg-ellenes 
harcot. Bocskai a szedett-vedett 
hajdúkkal kötött egyezséget, 
miszerint a hajdúk leteleped-
hettek, városokat kaptak a 
győztes csaták után. Az eszmei 
alapot az jelentette, amit mi már 
„harmadik útnak” nevezünk: az 
ország egyesítése; független, 
szuverén magyar államiság; a 
magyar reformáció szabadsá-
gának biztosítása a Habsburg 
katolicizmussal szemben. 
Bocskai végrendeletében 
hangsúllyal szólt a jövő lehető-
ségéről és az ahhoz való köte-
lességről mind Erdély, mind 
pedig Magyarország részéről: 
„Az egyezségnek pedig örökös 
megtartásában azt az utat 
látjuk: a fejedelemségek, szinte 
ha változnak is, mindenik helyen 
a szabad választás szerént, de a 
respublikák is soha egymás ellen 
senki ingerlésiből, izgatásából 
ne törekedjenek. Valameddig 
pedig a magyar korona ott fenn, 
nálunknál erősebb nemzet-
ségnél, a németnél lészen, 
és a magyar királyság is a 
németeken forog, mindenkor 
szükséges és hasznos egy 
magyar fejedelmet Erdélyben 
fenntartani, mert nékik javokra, 
oltalmokra lészen. Ha pedig 
az Isten adná, hogy a magyar 
korona Magyarországban 
magyar kezéhez kelne egy 
koronás királyság alá, úgy az 
erdélyieket is intjük: hogy attól 
nemhogy elszakadnának, vagy 
abban ellent tartanának, de sőt 
segéljék tehetségek szerént és 

1 Bocskai István: Testámentomi rendelés. Szerk. Szigethy Gábor. Budapest, Holnap, 2001.
2 Zrínyi Miklós: Levél Montecuccolinak (1662. augusztus közepe, Pozsony). In: Régi magyar levelestár, 16–17. század. II. Szerk. Matolcsy 

Ildikó – Sebestyén Lajos – Szalay Károly. Budapest, Magvető, 1981, 161–172. 

egyenlő értelemből azon korona 
alá, a régi mód szerént, adják 
magokat.”1 

Bocskai után még két erdélyi 
fejedelem követte a végren-
deletet, folytatva azt, amit ő 
elindított, és így megalapozva 
az erdélyi aranykort. Bethlen 
Gábor, majd I. Rákóczi György 
folytatta a hajdúk letelepítését, 
a reformáció támogatását és a 
Habsburgok elleni támadásokat 
– török segítséggel. Az ő haláluk 
után azonban Erdély ismét 
elgyengült, és egyre zavarosabb 
helyzetbe került.

KIBONTAKOZÁSI KÍSÉR-
LETEK: ZRÍNYI ÉS RÁKÓCZI

A Mohács után három részre 
szakadt Magyarország déli és 
keleti felén a török, nyugati felén 
a Habsburg uralkodott, egyedül 
erdélyi darabja maradt magyar 
kézen. Nyugaton Zrínyi védte 
a Habsburg-Magyarországot: 
hősiesen és eredményesen. 
Ám a segítségére küldött 
Montecuccoli – Európa egyik 
legjobban képzett hadvezére – 
„saját zsebre dolgozott”, a hadse-
reget szétzüllesztette, a magyar 
mezőgazdaságot (elsősorban 
az állatállományt) felemész-
tette, a töröknek szabad teret 
hagyott. Zrínyi a következő, 
Montecuccolinak szóló levélben 
kérte számon tőle a magyar 
haderő silányságát ostorozó, 
mélységesen lenéző, lekicsinylő 
szavait, a nemcselekvést és 
a magánérdekű igyekezetet: 
„Bizony, ha szemügyre vesszük 
azokat a dolgokat, amiket Te 
az elmúlt évben véghezvittél, 
sem Magyarországnak, sem 
egyetlen magyarnak nem kell 
szégyenkeznie. Hiszen virágzó 

hadsereget kaptál kezedbe, és 
Te megsemmisítetted. Többet 
zaklattad a barátokat, mint az 
ellenséget. Annyi országban 
hagytál magad után siralmas 
emléket, annyi százezer léleknek 
török fogságba hurcolását 
nézted végig száraz szemmel 
és száraz karddal (pedig ezt 
a kardot a mi oltalmunkra 
rendelték). Lehetett volna ennél 
kevesebbet várni a leghitvá-
nyabb hóhértól?”2

Amint látjuk, Zrínyi 
kiáradó dühével támadott 
Montecuccolira, akit a Habsburg 
császár „oltalmul” küldött a 
magyarokhoz. Azt is felhány-
torgatta neki, hogy más dolog 
tudósnak lenni a háború tudo-
mányában, és más dolog hadat 
vezetni a gyakorlatban.

A hosszúra nyúlt törökel-
lenes védelmi küzdelmek és 
az osztrákok óvatos, változé-
kony különállása arra késztette 
Zrínyit, hogy magyar királyságról 

Bethlen Gábor bronzszobra a 
budapesti Hősök terén. Folytatta 
Bocskai munkásságát, megala-
pozva az erdélyi aranykort. Fotó: 
Wikimedia Commons
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töprengjen, és elkezdje annak 
előkészítését. Miután az ország-
bírót is megnyerte, a magyar 
király személyéről is volt elgon-
dolása – a Rákócziak közül –, ám 
nemsokára meghalt egy vadá-
szaton. Ezzel véget ért az első, 
alaposan megtervezett gondolat 
Magyarország elszakítására a 
Habsburg-háztól.

Határozottabb és célratö-
rőbb események következtek 
ezután: Thököly kurucaival 
támadta az osztrák sógort, 
Felső-Magyarországon külön 
fejedelemséget alapítva. Az 
igazi, történelmet formáló 
cselekvés azonban az volt, 
amikor II. Rákóczi Ferenc – 
részint a hegyaljai felkelők, 
részint Bercsényi Miklós biztatá-
sára, részint pedig saját megpró-
báltatásai hatására – meghir-
dette a magyarság szabadság-
harcát. Ez volt a leghosszabb és 
legtöbbet ígérő küzdelem Bécs 
ellen. Rákóczi szabadságharca, 
a függetlenségi háború nyolc 
éven át terhelte az országot – 
Rákóczi távollétében végül a 
felkelő seregek a majtényi síkon 

3 Németh László Emelkedő nemzet című, az 1956-os forradalom idején megjelent írásában nem véletlenül hasonlította össze a két 

korszak kulturális erjedését: „Mindig nagy honvággyal néztünk a reformkorra, a szabadságharcot megelőző évtizedekre: az igazság 

letették a fegyvert. A háború 
oly mértékben égett bele a 
magyarság tudatába, hogy a 20. 
század elején, 1906-ban a „nagy 
fejedelem” holttestét az egész 
nemzet sorstudatát megpecsé-
telő tüntetés keretében hozták 
haza, hogy Kassán örök nyuga-
lomra helyezzék.

A LEGSZEBB ÉVSZÁZAD

A következő évszázad távolról 
nézve csendben, nyugalomban 
telt. Leginkább a magyar 
költészet nagy alakjai figyel-
meztettek, a Habsburg-uralom 
alá sodródott ország néma 
békéjét megzavarva. Batsányi, 
Berzsenyi és Csokonai lírája 
jelentett elsősorban lázadást, 
előkészítve a 19. század reform-
korát. A politika nyílt lázadását a 
magyar jakobinusok mozgalma 
jelentette a 18. század végén, 
igen csekély számú résztve-
vővel, amolyan szabadkőműves 
jellegű tiltakozásképpen. A 
bécsi hatalom hamar leszámolt 
vele, néhány halálos ítélettel 
és többek (köztük Kazinczy 
Ferenc) börtönbüntetésével. A 
lázadás résztvevőinek számará-
nyánál komolyabb hatása volt 
a magyar értelmiség gondol-
kodására, és mintegy előkészí-
tője lett a következő évszázad 
jelentőségében jóval nagyobb 
megmozdulásának.

A magyarság legszebb, példa-
mutató évszázada következett 
ezután: a fészkelődés, a kezdeti 
nyugtalanságok helyett a valós 
cselekvésé. 1830-ban megjelent 
Széchenyi István műve, a Hitel, 
mely a magyar közgondolkodást 
alapjaiban mozdította meg. A 
pozsonyi országgyűléseken e 
mű hatása, közvélemény-for-
máló ereje mutatkozott meg. A 

reformországgyűlésen a válto-
zások szele söpört végig, ez a 
szél pedig kifújta az elmékből 
a ködöt, új eszmékkel gazda-
gította a magyar közéletet, 
új követelések hangzottak el. 
És támadtak új tehetségek: 
elsősorban Kossuth, Deák és 
Kölcsey, majd mögöttük ott 
sorakozott már a náluk ifjabbak 
hada, az országgyűlési fiatalság. 
Előbb Széchenyi és Wesselényi, 
majd Kossuth, Deák és Kölcsey 
munkássága vezényelte a refor-
mországgyűlések szólamát. 
A bécsi kamarilla az egész 
országra kiterjedt besúgóhá-
lózata és értetlensége végül 
elvezetett a radikalizálódáshoz, 
melyből 1848 forradalma, 
később szabadságharca lett. 
A magyarság tragédiája, hogy 
elbukott: az orosz beavatkozás 
a világosi fegyverletételhez 
vezetett. Ez újabb évtizedekre 
ismét bénaságba taszította az 
országot.

A „HARMADIK ÚT” ELSŐ 
MEGFOGALMAZÓDÁSAI

A 19. és 20. század fordulóján 
Ady forradalmas lendülete 
indította el egy új magyar 
gondolkodás szerveződését, 
egyben a „harmadik út” sugal-
mazását. Ady, Móricz és Szabó 
Dezső írásai ismét áttörték 
a csendet, a két világháború 
között jórészt az ő írásaik 
nyomán, nevüket zászlóra tűzve 
indult az ifjúság mozgolódása: 
itthon a Bartha Miklós Társaság, 
a Felvidéken a Sarló, Erdélyben 
az erdélyi fiatalok mozgalma. 
Részben ezekből szerveződött 
meg a harmincas évektől a 
hazai népi mozgalom, melynek 
nevéhez, mintegy kiegészí-
tésül, sokan a „második magyar 
reformkor” címet társították.3 

II. Rákóczi Ferenc tiszaújlaki 
emléktáblája. Az általa vezetett 
szabadságharc mélyen beleégett 
a magyar nemzet tudatába. Fotó: 
Wikimedia Commons
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Ennek a mozgalomnak szellemi, 
irányadó vezetője lett Németh 
László. 

A huszadik századra mintha 
megérett volna gondolatban a 
harmadik út vágya, annak nyílt 
megfogalmazása. E metafora 
más-más formában ugyan, 
de mindig ott volt valahol a 
magyarság tudata alatt, a századok 
tapasztalatával formálódva. A 
20. században a nemzeti függet-
lenség, a magyar államiság önál-
lóságának követelése mellé 
felzárkózott a két társadalmi 
rendszer elutasítása egy harmadik 
megoldás igényével, mely igazsá-
gosabb és emberségesebb társa-
dalmi rendszert álmodott. 

A népiek szárszói találkozóján 
Németh László egy előadásával 
kapcsolatos kérdésre, hogy mit 
jelent számára a „harmadik 
oldal”, a következőképpen 
válaszolt: „Tegyük fel, hogy van 
Új-Guineában egy párt, amely 
azt vallja, hogy Új-Guineának 
az angolokénak kell lennie. A 
másik szerint Új-Guinea csak a 
hollandok alatt lehet boldog. 
S most föláll valaki, és azt 
kérdi: Nem lehetne Új-Guinea 
a pápuáké?”4 Németh László 
itt nem harmadik útról, hanem 
„harmadik oldalról” beszél, de a 
jelentés lényegében ugyanaz.

SZÁRSZÓ – A MAGYARSÁG 
JÖVŐJÉRŐL ÉS ESÉLYEIRŐL

Mi mást tehettek volna 1943-ban 
a népi mozgalom hívei? 
Miközben dúlt a világháború, ők 
a magyarság jövőjére gondolva 

azonban az, hogy akkor közel sem volt annyi nagy írója, művésze, muzsikusa, tudósa ennek a nemzetnek, mint a joggal megbélyegzett 

Horthy-rezsim alatt. Két nagy nemzedék dolgozott egymás mellett, a viszonylagos szabadságot a lényeges kimondására, az elviselhető 

korlátozást a plasztikus tömörítésre használva ki. A magyar zene ebben az időben emelte a világ fölé az első kultúrhistóriai jelentőségű 

magyar nevet, a Bartókét, s az ismeretlen nyelvébe zárt magyar irodalom ekkor támasztott reményt, hogy ugyanezt megismétli.” 

Németh László: Emelkedő nemzet. Irodalmi Újság, 1956. 11. 02. 1. 
4 Németh László előadása. In: Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Budapest, Püski, 

1993, 51–52.

latolgatták az esélyeket. 
Igyekeztek a nemzet jobb erőit 
mozgósítani, de legalább figyel-
meztetni azokra az esztendőkre, 
amikor vége lesz a háborúnak, 
és új helyzetek leckéztetik majd 
a népeket. Minket, magyarokat 
kiváltképpen, a két malomkő 
közötti történelmi őrlődé-
sünkben, és már-már öröknek 
tetsző megosztottságunk 
állapotában.

Püski Sándor szándéka többek 
között az volt a találkozó szerve-
zésével, hogy a népi mozgalmon 
belül is jól érzékelhető megosz-
tottságot legalább enyhítse, 
különös tekintettel arra, hogy 
a magyar jövő legalább a 
mozgalom keretein belül ne 
legyen kiszolgáltatva jobb- és 
baloldali ideológiák, politikai 
irányzatok széthúzó, az alapvető 
nemzeti érdekek képviseletét is 

kockáztató vitájának. Amint az 
egy hét során is újfent kiderült, 
korántsem volt oktalan Püski 
szándéka.

1943-ban már látszott, 
hogy Németország való-
színűleg elveszíti a háborút, 
és Magyarország szovjet vagy 
angolszász fennhatóság alá 
kerül. A kérdés tehát az volt, 
hogy mire és miként készüljön 
a magyar értelmiség a háború 
utáni időkre. Abban nem volt 
különbség az előadások között, 
hogy idegen hatalmak szorí-
tásában kell valamiképpen 
megmaradni egy merőben 
új társadalmi berendezkedés 
keretei között. Annál inkább 
volt a jövőt és a magyarság 
kívánatos magatartását, az új 
helyzethez való alkalmazkodá-
sának a kérdését illetően.

Püski Sándor, a szárszói találkozó fő szervezője 1943 augusztusában. Enyhí-
teni kívánta a népi mozgalmon belül is érzékelhető megosztottságot. 
Fotó: Németh László Társaság
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Erdei Ferenc beszédéből a reál-
politikus gondolkodásmódja 
tárul elénk, aki bármikor kész 
kiegyezni a történelemmel: már 
ekkor a szovjet hatalom elfo-
gadását, a proletárdiktatúra 
szükségességét és az osztály-
harc elkerülhetetlenségét 
vázolja. Ő a történelmi erőkhöz 
való alkalmazkodás ajánlatát 
nyújtja, mint az egyetlen lehet-
séges és célszerű magatartást, 
de sejthetjük szavai mögött azt 
az idealistát is, ami a kommu-
nista utópia híveként nyilvánul 
meg, akiben a hívő bújik össze a 
reálpolitikussal.5

Németh László ezzel szemben 
elvarázsolt idealistának tűnik, 
aki egy kívánatos társadalmi 
berendezkedés igényét és lehe-
tőségét, mint távoli realitást 
hangsúlyozza. Az idegen 

5 Erdei Ferenc: A magyar társadalom. In: Uo. 11–38.
6 Németh László előadása… i. m. 39–52.
7 Uo. 44.

uralommal szemben a saját 
nemzeti politikát, a proletár-
diktatúrával szemben az értel-
miségi társadalom jövőképét, 
az osztályharc helyett az 
értelmiség és a munkásság 
felfelé haladó kiegyenlítődését 
hirdeti. Ám amikor közelre néz, 
Németh már-már tökéletesen, 
igazi realistaként láttatja azt a 
brutális valóságot, amelyre a 
háború utáni rendezés címén 
számítanunk kell.

A reánk váró történelmi 
megpróbáltatás súlyát így 
tárta hallgatósága elé: „Én ezt 
a háborút az első pillanattól 
mély pesszimizmussal néztem. 
[…] akár a német, akár az 
angol vagy az orosz koncepció 
győz, én azt másnak, mint a 
magyarság súlyos megpróbálta-
tásának elképzelni nem tudom. 

Nemcsak a háború pusztítása-
itól: megszállásoktól, bombá-
zásoktól, a legjobbak elhurcol-
tatásától féltettem azt, amit 
idáig csináltunk, sokkal inkább a 
háború utáni »rendezés«-től. Az 
az »üdvösség«, amellyel Európa 
fog megajándékozni, nem az 
lesz, amely társadalmunk halk 
folyamataiban készül… […] 
Előre látható volt, hogy kívülről 
neveznek ki ránk »megváltókat«, 
s mint minden kinevezésnél, 
ennél is a protekció érvényesül: 
a dugaszban levők közül az lesz 
a »poglavnik«, akit a külföldi 
tanácsadók s hazai sugalmazóik 
a legalkalmasabbnak tartanak.”6

Németh László Erdeihez 
hasonlóan látja a közeli jövőt, s 
a háború utáni rendezés ered-
ményét. Köztük a különbség 
az, hogy Erdei nemcsak reali-
tásként, hanem elfogadásra 
érdemesként szól róla, ezzel 
szemben Németh László egy 
merőben más berendezkedést 
tart kívánatosnak. Igényt jelent 
be, a kívánatos felé mutat. 

Németh úgy értelmezi a népi 
mozgalom programját, hogy 
az jórészt az „üdvözítő terror” 
elleni önvédelmi képességünk 
kifejlesztését célozza bármilyen 
idegen, ránk erőltetett rend-
szerrel szemben. Azt mondja: 
„A végső cél ez lett volna: olyan 
radikális tábort állítani föl 
ebben az országban, amelynek 
nézeteit (s azokban a benn-
szülöttek valódi érdekeit) a 
ránk küldött megváltóknak is 
figyelembe kell venniük.”7 Ezt a 
végső célt azonban nem sikerült 
elérni, sem akkor, sem később 
az újabb rendszerváltással. 
Hogy miért nem, arra a válasz 
így hangzik: „A rendszernek 

Illyés Gyula és Németh László az 1960-as évek elején. 
Fotó: Németh László Társaság
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volt állama, a gyarmatosítók 
megváltójelöltjeinek tőkéjük, 
sajtójuk, kész szervezeteik, a 
bennszülötteknek azonban nem 
volt csak irodalmuk s egy kis 
lelkesedésük.”8

Nézzük, miféle erők ellenében 
kellett volna és kell ma is az 
önvédelem képessége. Németh 
László nemcsak Erdei szovjet 
rendszer iránti elfogadásra 
buzdító szavaival szemben, 
hanem azoknak is küldi intelmeit, 
akik az angolszász érdekkörbe 
kerülésünktől várnak, remélnek 
megoldást. Először is azért, mert 
„Egy rendszer önmagában nem 
válthat meg egy népet, minden 
attól függ, kik milyen módon, 
milyen ösztönökkel alkalmaz-
zák.”9 Ehhez teszi hozzá állás-
pontját a remélt angolszász 
érdekkör uralmáról: „A tőkés 
rend, melynek Nyugat magas 
ipari civilizációját s polgári 
jólétét köszönheti, a magyar 
népet, láttuk, még mélyebbre 
taszította bennszülött sorsába. 
Azt sem kell bővebben magya-
rázni, hogy az angolszász jellegű 
kapitalizmusnak a bevezetése 
vagy visszahozása a magyarság 
részesedését a nemzeti 
vagyonban szinte órák alatt 
megcsappantaná.”10

HÁROMNEGYED ÉVSZÁZAD 
TANULSÁGAI

Most visszatekintve az elmúlt 
több mint hetvenöt évre, 
megállapíthatjuk, hogy az 
1943-ban megfogalmazott 
várható veszélyek közül ez is, 
az is megvalósult: az „üdvözítő 
terror” vörös lobogós, véres 
valósága és a nyugati tőkés 
hatalmak (Európai Unióval 

8 Uo.
9 Uo. 46.
10 Uo.
11 Gombos Gyula: A harmadik út. Budapest, Püski, 1990.

bővített) nemzetromboló, 
kifosztó, önvédelmi reflexeket 
sorvasztó racionalitása. Most ez 
utóbbi terpeszkedik az európai 
államokra, ez veszélyezteti 
nemzeti létünket. Egyre jobban 
látható, hogy most is háború 
van, de ennek a háborúnak 
a kimeneteléről nincs sok 
fogalmunk. Amit tehát tehetünk, 
az csupán annyi, hogy öntuda-
tunkat megtisztítjuk a rárakódó 
zavaros ideológiáktól és kultu-
rális szennyezéstől, és növeljük 
védekező képességünket. 
Ha Európa menthetetlennek 
bizonyul ebben a háborúban, 
legalább védjük magunkat 
ahogy lehet, hogy megroggyant 
falai és tetőgerendái ne temes-
senek minket is maguk alá.

A népi mozgalom írói általában 
Németh Lászlóhoz hasonlóan 
gondolkodtak, ezért is vált 
Németh és Erdei vitája – hang-
súllyal Németh mellett – a 
szárszói tanácskozás fő esemé-
nyévé. Gombos Gyula, a század 
alighanem legjobb társadalmi 
és politikai gondolkodója sem 
véletlenül írja meg kis füzetét a 
„harmadik útról”.11 Természetes 
az is, hogy 1987-ben mi is 
ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében indultunk Lakiteleken, 
nem félve, de számolva az akkor 
még reménykedő egypárt reak-
ciójával is.

Amivel a rendszerváltás idején 
nem számoltunk eléggé, az az 
angolszász hatalmak, illetve 
az Európai Unió szemlélete és 
magatartása volt. Nem számol-
tunk kellőképpen Soros György 
és a nemzetközi nagytőke 
ténykedésével sem: bár azt 
tudtuk, hogy mi a célja, de anyagi 

erejét és kapcsolatai nagyságát 
nem mértük fel a maga való-
ságában. Az első „szabadon 
választott” kormány szerencsét-
lenkedései, Antall József minisz-
terelnök Magyarországnak 
mindenáron az atlanti szövet-
séghez történő kötése, a 
jogállam és a demokrácia 
folytonos emlegetése mellett 
a tehetetlen sodródás állapo-
tába süllyesztette az országot. 
A harmadik út két legfonto-
sabb követelményének megva-
lósulása – az ország államának 
önálló döntése, függetlensége, 
és a magyar társadalom igaz-
ságosabb és emberségesebb 
körülményeinek megterem-
tése – helyett elindult azon az 
úton, amely alapján kizárólag a 
nyugati utasításoknak megfe-
lelően döntött. Ezzel az ország 
népének nagy részét nagyobb 
nyomorúságba taszította, mint 
az előző rendszer idején volt. 
Ebből az állapotból csak az 
elmúlt évtized politikája tudta 
kirángatni, új erővel, az eredeti 
szándékoknak is megfelelő 
koncepcióval, kellő bátorsággal 
és aktivitással kézbe véve az 
ország irányítását.


