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Tisztelgő búcsúzás Csoóri Sándortól

Életének�87.�évében,�hosszan�tartó,�sú-
lyos� betegség� után,� vasárnap� éjszaka�
végleg� eltávozott� közülünk� a� szellemi�
honvédelem� költő-parancsnoka,� Csoóri�
Sándor.�Megrendített,� hogy� Illyés�Gyu-
la� és�Németh� Lászlóné�után�meghalt� a�
Bethlen�Gábor�Alapítvány�legifjabb�ala-
pítója� is.�Aki�a�Magyar� Írószövetség� lá-
zadó� tagja,� a� Tiszatáj� szerkesztőinek,�
Duray� Miklósnak,� Tőkés� Lászlónak,� a�
Charta�77-nek�pártfogója,�a�Hitel�folyó-
irat�létrehozója,�főszerkesztője;�a�magyar�
irodalom�és�a�kulturális�közélet�kiváló-
sága,�a�határon�túli�magyarok�patrónu-
sa� volt.� Értékmentő� öreghajdú� a� Nagy�
Népi� Hurálból,� ahonnan� kihaltak� mel-
lőle�a�társak:�Illyés�Gyula,�Nagy�László,�
Kiss� Feri,� Czine� Miska,� Sütő� András,�
Fekete� Gyula,� Vekerdi� László,� Csurka�
Pista,�Für�Lajos,�Dobos�László...�s�ifjabb�
barátait� Nagy�Gáspárt,� Görömbei� And-
rást�is�temethette.�A�nemzetépítő�MVSZ-�
kísérletről�nemrég�megjelent�könyvem�fő�
szereplője,�hajdani�bajtársam,� főnököm�
és�hosszú�évekig�a�barátom�volt.�A�kö-
zeljövőben�megjelenő�MVSZ�Kislexikon-
ban�róla�összeállított�szócikkemmel�bú-
csúzom�tőle,�tisztelgek�emléke�előtt:

Csoóri�Sándor:

1930.�február�3-án�született�Zámolyon.�
Elemi� iskoláit� szülőfalujában� végezte.�
1942-ben� a� népi� írók� által� kezdemé-

nyezett�Országos�Falusi�Tehetségkutató�
Intézet� segítségével� Pápára� került� kö-
zépiskolába.� Itt� érettségizett� 1950-ben,�
a� Református� Kollégiumban.� 1950-ben�
munkatársa�lett�a�Pápai Néplap című�új-
ságnak,�majd�a�Veszprém�megyei�Népúj-
ságnak.� 1951-52-ben� Budapesten� az�
Egyetemi� Orosz� Intézetben� orosz-törté-
nelem-marxizmus�és�műfordítás�szakon�
tanult.� Tanulmányait� háromnegyed� év�
múlva�betegsége�miatt�kellett�félbehagy-
nia,� tüdőszanatóriumba� került.� � 1953�
augusztusában�14�verse�jelent�meg�egy-
szerre.� Ekkor� figyelt� föl� költészetére� a�
kritika.�1953-54-ben�az� Irodalmi Újság,�
1954-ben� a� Szabad Ifjúság� munkatár-
sa.�1955-56-ban�az�Új Hang versrovatá-
nak�szerkesztője.�1968-88-ig�a�MAFILM�
dramaturgja� –� Kósa� Ferenccel� és� Sára�
Sándorral� együtt� –� számos� kitűnő,� díj-
nyertes� film� alkotója,� mindhárman� a�
magyar� filmművészet� megújítói� körébe�
tartoztak.�A�hatvanas� évek�közepétől� a�
népi-nemzeti�ellenzék�vezető�egyénisége,�
a� hetvenes� évek� végétől� –� Kiss� Ferenc-
cel�és� „Nagy�Népi�Hurál”-�beli� társaival�
együtt�–,�a�Bethlen�Gábor�Alapítvány�és�
a�HITEL�zászlóvivője.�Több�alkalommal�
sújtották� szilenciummal,� több� ezer� ol-
dalnyi�ügynöki�jelentést�írtak�róla,�nép-
szerűsége� azonban� 1990-ig� rendkívül�
nagy�volt,�előadásain�rendszerint�zsúfolt�
termek� fogadták.� 1985-ben� részt� vett�
a�monori� találkozón,�1987-ben�pedig� a�

2016. szeptember 12-én elhunyt Csoóri Sándor író a rendszerváltás 
egyik megkerülhetetlen szellemi előkészítője, a Magyar Demokrata 
Fórum alapítója, a Magyarok Világszövetségének korábbi elnöke. Em-
léke előtt Bakos István művelődéskutató emlékezésével, a költő két 
versével és 1956-tal kapcsolatos személyes gondolataival tisztelgünk.
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Lakiteleki� Találkozó� előkészítésében.�
Az�MDF� alapító� tagja,� később� elnöksé-
gi� tagja.� Esszéket,� szociográfiát,� kisre-
gényt,�forgatókönyvet�is�írt,�verseit�szá-
mos� idegen� nyelvre� lefordították.� Több�
civil� szervezetben� vállalt� elnöki� tisztsé-
get:�Illyés�Gyula�Alapítvány,�Nemzetközi�
Transsylvania�Alapítvány,�Hungária�TV�
Alapítvány,�Európai� Protestáns�Magyar�
Szabadegyetem,� Emberi� Jogok� Magyar�
Ligája� budapesti� tagozata� stb.� A� ma-
gyar�közélet�meghatározó�személyisége,�
a� rendszerváltó� népiek� egyik� legmar-
kánsabb� képviselője,� a� Hitel� folyóirat�
vezetője,�akit�1991-től�az�ezredfordulóig�
háromszor�megválasztottak�a�Magyarok�
Világszövetsége� elnökévé,� 2000-ben� a�
Küldöttközgyűlés�az�MVSZ�örökös� tisz-
teletbeli� elnökévé� választotta.� 1990-től�
a�balliberális� erők�által� antiszemitának�
minősített�cikke�miatt,� több�írótársa�és�
számos� tisztelője� szembefordult� vele.� A�

hisztérikus� hangulatkeltés� nyomán� a�
Magyar� Írószövetség� –�amelynek�elnök-
ségi� és� választmányi� tagja� volt� –� nyil-
vánosan� elhatárolódott� tőle.� Folytonos�
támadások� közepette,� ebben� az� idő-
szakban,�tisztségviselő�társaival�folytat-
ta�a�magyar�világszervezet�megújítását,�
amely� 1992� nyarán�megtartotta� a� Ma-
gyarok� III.� Világkongresszusát.� Ekkor�
kezdeményezték� a� Duna� TV� létreho-
zását.� 1995-ben� az� MVSZ� szervezte� az�
utódállamok� magyarellenes� nyelvhábo-
rúja�ellen�tiltakozó�Debreceni�Nagygyű-
lést.�1996-ban,�az�általa�vezetett�Szövet-
ség�közreműködésével,�az�egész�világon�
méltó�módon�ünnepelték�meg�a�magyar�
millecentenáriumot.� Ennek� keretében�
az� MVSZ� megtartotta� a� Magyarok� IV.�
Világtalálkozóját,� világkongresszusát,�
küldöttközgyűlését,�amelyen�újraválasz-
tották.�1998-ban�eredményekkel�ünne-
pelték�a�Magyarok�Világszövetsége�meg-

A szerző Csoóri Sándorral 1995-ben.
A fényképet Bakos István bocsájtotta a RETÖRKI rendelkezésére.
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alakulásának�60.�évfordulóját.�Ekkorra�
már� 54� ország� közel� ezer� egyesületét�
és� több,�mint� egymilliós� tagságát� igye-
kezett� összefogni� működésével,� prog-
ramjaival� a�magyarok� világszervezete…�
Csoóri�Sándor�munkásságát�számtalan�
díjjal�és�kitüntetéssel�ismerték�el:�1981-
ben� Herder-díjat,� 2000-ben� a� Magyar�
Köztársasági� Érdemrend� középkereszt-
je� a� csillaggal� kitüntetést,� 2004-ben�
Magyar� Művészetért� Díjat,� 2006-ban�
Balassi-emlékkardot,� 2008-ban� Prima�

„1956�után�ott�álltunk�minden�remény,�
mindenféle� elképzelés� nélkül,� nem� je-
lentethettük�meg� írásainkat.� Én� 1962-
ben�jelenhettem�meg�először�1956�után,�
a�többiek�ugyanúgy.�De�már�1958-ban,�
sőt,�1957�végén�is�kialakítottunk�egy�kis�
baráti�társaságot,�amelybe�beletartozott�
Konrád� Gyuri,� Jancsó� Miklós,� Tornai�
József,�jómagam�és�sokan�mások,�mind�
a�két�fél�részéről�elég�szép�számmal.�[…]�
Csupa�barát�volt�együtt.�Sőt�emlékszem�
is,� hogy� tudatosan� fogalmaztam� meg�
magamban:� végre� itt� az� alkalom,� hogy�
azt� a� feszültséget,� amit� az� előttünk� já-
rók,�Németh�László,� Illyés� és�a� többiek�
teremtettek� egymás� számára� (például�
amilyen� Zsolt� Béla� és� Illyés� viszonya�
volt),�mi�megszüntetjük.

Éreztük,�milyen� óriási� dolog� volt,� hogy�
1956�megtörtént�a�magyarokkal,�és�eb-
ben�mindenkinek�része�volt.�Mi�veszte-

sek� lettünk,� fizikailag� leverték� a� forra-
dalmat,�de�morálisan�mi�győztünk.�És�a�
morális�győzelem�tudata�akkor�minden�
olyanféle� ellentétet� eltüntetett,� ami� ké-
sőbb,�sajnos,�újra�fölébredt.

De�akkor�eszünkbe�sem�jutottak�azok�a�
kérdések,�amelyek�a�két�háború�között�el-
mérgesítették�a�magyar�szellemi�életben,�
főként� az� irodalomban� az� úgynevezett�
urbánusok�és�népiek�közötti�viszonyt.�A�
társadalom� megbénulása� ellenére� mi� a�
Belvárosi�kávéházban�olyan�szabadságot�
teremtettünk�magunknak� –�hétköznapi,�
jó�szabadságot�–,�hogy�mindenről�beszél-
tünk.”

(Az interjút a Demokratikus Átalakulá-
sért Intézet készítette 2009-ben. Idézi az 
mno.hu: „Elhunyt Csoóri Sándor”, 2016. 
szeptember 12. http://mno.hu/grund/
elhunyt-csoori-sandor-1361236)

Primissima-díjat,� 2013-ban� a� Magyar�
Művészeti� Akadémia� Nagydíját,� 2014-
ben�a�Nemzet�Művésze-díjat�kapta.�Há-
romszor�kapta�meg�az�Év�Könyve�Díjat�
(1985,�1995,�2004),�kétszer�a�József�At-
tila-díjat�(1954,�1970),�kétszer�a�Magyar�
Örökség�díjat�(1997,�2005),�és�kétszer�a�
Kossuth-díjat�(1990,�2012).�1998-ban�a�
Digitális�Irodalmi�Akadémia�alapító�tag-
ja�lett.�(MVSZ�Kislexikon,�kézirat).

Béke�legyen�vele.�Isten�nyugosztalja!

BaKos istváN

Csoóri Sándor gondolatai 1956-ról
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Ősz�volt,�ősz,�napok,�hetek,
vagy�talán�évek�óta:�karhatalmista�ősz.
Szél�igazoltatott�minden�hazátlanul
kószáló�falevelet�az�utcasarkon,
minden�rohamsisakos�gesztenyét.
És�szél�igazoltatott�engemet�is.
Vékony,�tavaszi�felöltőben
dideregtem�a�Boráros�tér�közelében,
mint�dércsípte,
pokrócos�menekülők�a�határsávban.
Fegyver�nem�volt�nálam,
zászló�se,
kés�se,
árulkodó�szobor-töredék�se,
de�a�Mária�Terézia�laktanya�előtt
kivégzett�forradalmárok
nevét�és�arcát
ott�rejtegettem�a�bőröm�alatt.
Csak�rám�kellett�volna�valakinek
ordítani�a�magasból:�állj!�ki�vagy?
s�miféle�gyászos�röpcédulákkal
járkálsz�a�romos�városban�ide-oda?
Talán�még�egy�rám�szegezett
mesterlövész-ujj�is�elég�lett�volna.
Elég,�elég�s�én�rögtön�bevallom,
hogy�a�vértanú-ország
minden�körözött�halottjára
hasonlítok,
s�hiába�indulok�el
észak�felé�vagy�dél�felé:
nincs�kiút�magamból.
Nincs,�nincs�semerre,
hisz�még�a�versekben�is
maszatos�tankok�és�szétzüllesztett,
rühes�rózsakertek�állják�el�utamat.

A�szélben�mintha�celofán-szárnyak
recsegtek�volna
s�bakancsok�alatt�szétroppanó
zsilettpengék.

Ki�felejtett�el�akkor
rám�kiáltani�ott�az�őszben?

Csoóri Sándor:

A�páncélkocsik�szemrése�mögött�
megaszalódott�fejek�–�
ki�szülte�oda�őket?�
ki�eteti�ott�őket?�
ki�beszélteti�ott�őket?�
a� levél-álcás� madárnak� ki� mutatja� be�
őket?�
halálos�írást�ki�olvastat�
föl�velük?�
bálba,�
harmatba,�
gyopáros�hegyekbe�
ki�ereszti�el�őket?�

Hó,�hó�a�kaszárnyák�körül:�tízezer�fehér�
alsószoknya�–�
hajnali�tüdővel�ki�fújt�rá�
fodraikra?�

Hurkás�sapkában�fejek�
fekete�pólyakötésben�fejek,�
dróthínárral�körülfont�fejek�–�

lánctalpakon�gördül�a�vér�a
koponyákba�–�

az� idő� szemrése�mögött� visszafordítha-
tatlan�fejek�–�

Ki�szülte�oda�őket?�
ki�beszélteti�ott�őket?�
a�föl-alá�sétáló�halálfűrészt�ki�löki�félre?�
kanalat�ki�küld�nekik�
a�vacsorához?

Csoportkép

Egy XX. századi fotó hátlapjára

Emlékezés 1956 novemberére

Megjelenés�helye:

Emlékezés�1956�novemberére:�Hitel,�1994/11.�
Csoportkép:�Várakozás�a�tavaszban.�Budapest,�
Magvető,�1983.

Ki�mulasztotta�el�közelebb�hozni�hozzám
megjósolt�halálomat?


