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Manapság nagy divatja van a
méregtelenítõ kúráknak, a lé -
böjt kúráknak. Sokan áldoznak
nem keveset azért, hogy szer-
vezetüket megtisztítsák a káros
anyagoktól. Az egyházban már
hosszú-hosszú ideje él a böjti
idõszak. Adventet kisböjtnek
is hívták, a húsvét elõtti 40 napot
pedig nagyböjtnek nevezték el.
Mit jelent a böjt? Mi az értel-

me? Semmiképpen nem azt

jelenti, hogy valakinek az elgon-
dolása miatt vállaljunk bár-
miféle önmegtagadást teljesen
öncélúan.
A böjt mindenekelõtt ma -

gunkkal szeretne szembesíteni,
és azt szeretné szolgálni, hogy
induljunk az elmélyülés útján,
ahol szembesülhetünk erõs -
ségeinkkel, gyengeségeinkkel
és meghozhatjuk azokat a lépé -
seket, melyek a növekedésünk-
höz szükségesek.
Melyek növekedésünk leg-

nagyobb gátjai? Elsõsorban a
káros birtoklási vágy, ami már
elszakít a környezetemtõl. Gya-
kori tapasztalat, hogy ha
kapunk egy okostelefont, egy
új technikai eszközt, olyan
könnyen magába zár, hogy
elfeledkezünk a környe -

zetünkrõl, és kizárunk min-
denkit, aki hozzánk szeretne
szólni. Ugyanakkor a káros
birtoklás megköti az embert.
Nem tudunk tõle szabadon
mozogni, nem tudunk tõle
függetlenedni.
Szükségünk van eszközökre,

szükségünk van technikai vív-
mányokra, hogy használjuk
azokat. De ezek eszközök, és so -
sem válhatnak célokká. A bir-
toklás azért válik károssá, mert
nem eszközökként, ha nem cél-
ként kezeljük tárgyainkat.
Másodsorban a hatalom,

illetve a hatalommal való vissza-
élés az, ami nagyon negatívan
tud ránk és környezetünkre
hatni. A hatalmat akkor tudom
a helyén kezelni, ha szolgálat-
nak tekintem. Az igazi hatalom

az, ha okosan szolgálom a
házastársamat, a családomat,
a munkatársaimat. És itt talán
az okosan kifejezés nagyon
fontos. A hatalom gyakran irá-
nyítást jelent. Vezetnem kell
a családi háztartást, vezetnem
kell a gyereknevelést… Nagyon
komoly kihívás elõtt állunk,
amikor látjuk, hogy merrefelé
kellene a ránk bízottaknak
haladniuk, és nem teszik. Nagy
bölcsesség kell ahhoz, hogy a
türelemnek és a határozott-
ságnak megtaláljuk a határát.
Mikor szólunk határozottan,
mikor maradunk csendben.
Ugyanakkor látnunk kell,

hogy nagy szüksége van min-
denkinek arra, hogy okos
rendszerek kel szolgálják a
fejlõdését, me lyekben a növe-

kedés a leggyak rabban nem
fájdalommentes.
A böjt jó alkalmat nyújt arra,

hogy végignézzük életünknek
ezt a területét is, és úgy hasz-
náljuk hatalmunkat, hogy a
szolgálat szelleme hassa azt át.
Harmadrészt pedig a böjt

arra szolgál, hogy Isten felé
közeledjünk. Nagyon gyakran
csak akkor kezdünk el Isten
felé haladni, ha valami nagy
trauma ér bennünket. A meny-
nyei Atya egy állandó közös-
ségre hív meg bennünket, ami-
ben megtalálhatjuk a megerõ -
södést, a töltekezést, a nyugal -
mat, a boldogságot és a békét.
Van egy ismerõsöm, aki nem

vallásos ember. Egyszer meg-
keresett, hogy a barátja nagy
bajban van, élet és halál között

van egy kórház intenzív osz-
tályán. Azt mondta, hogy
egyikõjük sem vallásos, de sze-
retné, ha adnék neki egy rózsa-
füzért, amit bevinne a kórház-
ba, hogy legyen a barátjának
mibe kapaszkodnia.
Nagy szükségünk van az

Isten közelségére, de jó lenne
figyelni arra, hogy ne csak
akkor, amikor bajunk, beteg-
ségünk van, hanem mint állan-
dó erõforrást tudnánk hasz-
nálni életünkben.
A nagyböjtöt fogjuk fel aján-

dékként, ahol a birtoklás, a
hatalom és az Istenkapcsolat
területeit átnézhetjük. Ne riad-
junk vissza az erõfeszítésektõl,
hanem azokat vállalva tegyük
mélyebbé, bensõségesebbé éle -
tünket.
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Feb ru ár 2-án ke rült sor a Ve ri tas
Tör té net ku ta tó est jé re a Bu da pes-
ti Gaz da sá gi Egye tem au lá já ban; a
té ma pe dig Kál lay Mik lós mi nisz -
ter el nök kül po li ti ká ja volt. Dr. Uj -
vá ri Gá bor, a Ve ri tas ku ta tó cso port
ve ze tõ je, az est mo de rá to ra ki fej -
tet te, hogy ha Kál lay Mik lós kül po -
li ti ká já ról be szé lünk, ak kor min -
den kép pen szót kell ej te ni az elõz -
mé nyek rõl is. Fõ leg ar ról, hogy mi -
lyen ál la pot ban vet te át Kál lay 1942
már ci u sá ban Ma gyar or szá got. Mi -
lyen volt ha zánk kül po li ti kai hely -
ze te, il let ve mit „örö költ”, elõd jé -
tõl, Bár dos sy Lász ló tól.
Pritz Pál, egye te mi ma gán ta nár

úgy kezd te be szé dét, hogy „gúzs-
ban tán col ni na gyon ne héz”. Kál -
lay nak ez ada tott meg. Ha sze ren -
csé sebb a ma gyar his tó ria, ak kor a
kor mány zó úr 1941. áp ri lis 3-án õt
ké ri föl kor mány fõ nek. De azt a
Bár dos syt kér te föl, aki Pritz Pál
sze rint ki tû nõ dip lo ma ta volt, ha -
tal mas ésszel ál dot ta meg a Te rem -
tõ, re me kül tu dott fo gal maz ni, de
elég rossz po li ti kus volt. Bár dos sy
na gyon ne héz hely zet ben lett kor -
mány fõ. 11 hó nap alatt há rom vi -
lág ha ta lom mal ke rült ha di ál la pot -
ba. Ez Pritz ta nár úr vé le mé nye sze -
rint olyan ször nyû örök ség volt,
mely lé nye gé ben le he tet len né tet -
te Kál lay Mik lós szá má ra, hogy va -
la mi lyen ki lá ba lást el tud jon ér ni.
Dr. Joó And rás az elõ zõ e ket az -

zal egé szí tet te ki, hogy Nagy-Bri -
tan nia ré szé rõl ne künk üzen tek ha -
dat, még pe dig Sztá lin sür ge té sé re.
Az USA nem is vet te tu do má sul jó
da ra big Ma gyar or szág be je len té sét
a ha di ál la pot ról, ahogy egyéb ként
Bul gá ri á ét és Ro má ni á ét sem. Er -
re a kong resszus jó vá ha gyá sá val
csak 1942. jú ni us 5-én ke rült sor,
mi kor már ré gen hi va tal ban volt a
Kál lay-kor mány.
Ujvári Gá bor em lí tet te, hogy Kál -

lay Mik lós egy éven ke resz tül meg -
tar tot ta ma gá nak a mi nisz ter el nö -
ki po zí ció mel lett a kül ügy mi nisz-
ter poszt ját is. Te hát Kál lay Mik -
lós nak volt-e kül po li ti ká ja, vagy a
kor má nyá nak? Pritz Pál ki fej tet te:
ter mé sze te sen Kállay Mik lós nak
volt kül po li ti ká ja, és nem a kor má -
nyá nak. Sõt, ak kor lesz csak kül -
ügy mi nisz ter Ghy czy Je nõ sze mé -
lyé ben, ami kor Kál lay tud ja jól,
hogy gya kor la ti lag úgy is õ a kül -
ügy mi nisz ter, de lesz, aki vi szi az
ügye ket to vább. Joó And rás tól tud -
juk, hogy Kál lay Mik lós több ször
is meg ír ta, hogy mit kel lett az õ kül -

po li ti ká ján ér te ni. El sõ sor ban õ ha -
tá roz ta meg a kül po li ti kát, s állt
mel let te egy úgy ne ve zett vé nek ta -
ná csa, ami a Hor thy-ka ma ril la né -
ven volt is mert. Ami kor Mus so li-
ni bu ká sa után, majd a fegy ver szü -
ne ti tár gya lá sok kap csán egy na -
gyon ko moly hely zet állt elõ, Ma -
gyar or szá got is sür ge tik a tit kos csa -
tor ná kon a ki ug rás ra az an gol szász
ha tal mak kép vi se lõi, ak kor több-
ször is össze ül ez a gré mi um – amely
volt mi nisz ter el nö kök bõl, mint Ká -
r olyi Gyu la, az tán Ká nya Kál mán
haj da ni kül ügy mi nisz ter bõl, és még
sok pro mi nens sze mély bõl állt –, s

ez a tes tü let dön tött a na gyobb hor d -
e re jû kér dé sek ben. Egyéb ként a na -
pi kül po li ti ká ra, vagy is a bé ke ta po -
ga tó zá sok irá nyí tá sá ra, egé szen a
kons pi rá ci ós lé pé se kig Kál lay na -
pi szin ten oda fi gyelt. Ghy czy Je nõ,
aki nagy te kin té lyû dip lo ma ta volt,
in kább vég re haj tó sze re pet ját szott.
A Kül ügy mi nisz té ri um po li ti kai
osz tály ve ze tõ je lett Sze ge dy-Ma -
szák Ala dár, aki le ír ja, hogy el sõ -
sor ban Kál lay ál lás pont ját tük röz-
ték a kö ve tek nek kül dött üze ne tek,
je len té sek. Szent mik lós sy An dor
Kál lay Mik lós kor má nyá ban a kül -
ügy mi nisz ter-he lyet te si posz tot kap -
ta meg. Õt a ná ci meg szál lók le tar -
tóz tat ták és 1945-ben a da cha ui kon -
cent rá ci ós tá bor ban hunyt el.
No de Kál lay Mik lós mi lyen po -

li ti kai és köz éle ti kar ri er után ke -
rült a kor mány élé re? – tet te föl a
kér dést Uj vá ri. Pritz Pál elõ ször is

azt hang sú lyoz ta, hogy Kál lay nem
volt hin ta po li ti kus, és ki ug rá si po -
li ti kát sem kí sé relt meg. Tud ni kell,
hogy ez az or szág so sem volt né -
met el le nes, ahogy a zsi dó kö zép -
osz tály sem. Mást je lent a né met-
és mást a ná ci el le nes ség. A ná ci Né -
met or szág nak ful lasz tó fö lé nye volt
Ma gyar or szág gal szem ben. Kál lay
Mik lós na gyon is tisz tá ban volt az
or szág adott sá ga i val, tisz tá ban volt
a ná cik ere jé vel, és ezért az óri á si
né met ba rát szó la mok nak a fe de zé -
ké bõl pró bál ta ki vin ni ezt az or szá-
got a há bo rú ból. De ez nem je lent
hin ta po li ti kát. Kállay tisz tes sé ges

ma gyar po li ti kát foly ta tott. Joó And -
rás ki emel te, hogy Kál lay Genf ben,
Pá rizs ban, Drez dá ban járt egye tem-
re, s ol va sott, fran ci ás mû velt sé gû
em ber volt. Ti sza Ist ván gon dolt
ar ra, hogy kép vi se lõ nek je löl je, de
vé gül nem lett be lõ le hon atya. Az
I. vi lág há bo rú alatt ha di kór há zat
irá nyí tott, a kom mün ide jén vissza -
vo nult a bir to ká ra, 1922-tõl 1929-
ig Sza bolcs vár me gye fõ is pán ja volt.
Ké sõbb ke res ke del mi ál lam tit kár
lett. A Göm bös-kor mány föld mû -
ve lés ügyi mi nisz te re lett, de ön ként
tá vo zott poszt já ról. Ezt kö ve tõ en
ke rült 1937-tõl az Or szá gos Ön tö -
zés ügyi Hi va tal élé re. Te hát vissza -
vo nult a po li ti kai él vo nal tól. Ezért
is volt al kal mas ar ra, hogy kis sé
sem le ges sze mély ként elõ ke rül jön,
ki fe je zet ten a kor mány zó óha já ra.
Még a Bár dos sy-kor mány ide jén,
1941 õszén, is mert té vált a ne ve, s

las san ki ala kult, hogy nem le het al -
kal ma sabb sze mély a kor mány fõi
poszt ra. Hor thy bí zott ben ne, vi -
szont hosszú ide ig gyõz köd ték ar -
ról, hogy el vál lal ja ezt a sze re pet.
Alap ve tõ en pesszi mis ta volt – er -
rõl na gyon rész le te sen ol vas ha tunk
a Kál lay-em lék ira tok ban. Pritz Pál
vet te át a szót: „a ma gyar kül po li -
ti ká nak 1927 óta tra dí ci ó ja volt,
hogy ha ki ne vez nek egy új ma gyar
mi nisz ter el nö köt, ak kor an nak el -
sõ tisz tel gõ lá to ga tá sa Ró má ba ve -
ze tett. Kállay be is je lent ke zett Mus -
so li ni hez. Er re Mus so li ni azt fe lel-
te, hogy na gyon szí ve sen fo gad ja,

ha már lá to ga tást tett a ve zé ri fõ ha -
di szál lá son a Füh rer nél. Egy té ve-
sen be rög zült kép ze tet aka rok el -
osz lat ni: so ha nem lé te zett Berlin–
Róma ten gely. Olyan mér he tet len
fö lény ben volt Hit ler Né me tor szá -
ga Mus so li ni Olasz or szá gá hoz ké -
pest, hogy nem is be szél he tünk
ten gely tõl. Mus so li ni at tól tar tott,
hogy Kál lay nem biz tos, hogy be -
il lesz ke dik a ná cik el kép ze lé sé be.
Kál lay el ment Ber lin be. A Hit ler -
rel tör té nõ be szél ge té sek úgy néz-
tek ki, hogy a ve zér mon dott egy
hosszú mo no ló got. Ez a ta lál ko zó
vi szont egy va ló di be szél ge tés volt.
A Füh rer kér de zett, Kál lay vá la -
szolt.”
Joó And rás nem ked ve li a né met -

ba rát, an gol ba rát fel osz tást, sze rin-
te min den ma gyar po li ti kus ak ko -
ri ban, még ha fals irány ban te vé -
keny ke dett is, ab ban a tu dat ban

dol go zott, hogy õ ma gyar ba rát. Még -
is le het két irány zat ról be szél ni, az
egyi ket pél dá ul Bár dos sy kép vi sel-
te, aki nem lá tott a né met szö vet -
sé gen kí vül sem mi lyen al ter na tí-
vát. A má sik irány zat az an ti de ter -
mi nisz ti kus. A po li ti kus dol ga nem
az, hogy csak az esé lye ket mér le -
gel je, ha nem, ha mi ni má lis az esély,
ak kor is meg kell kí sé rel nie, hogy
meg ta lál jon egy ki tö ré si pon tot. Lé -
nye gé ben er rõl szól a Kál lay-féle
pró bál ko zás. Amely nek vol tak rész -
si ke rei. A hin ta po li ti ká ra Kál lay-
nak sem mi esé lye nem volt. Két
hét tel a ki ne ve zé se után Göb bels
már fel je gyez te nap ló já ba, hogy itt
az an gol ba rát klikk em be ré vel van
dol gunk, és idõ kér dé se, hogy ve le
szem ben mi kor lé pünk föl. De csak
ak kor lép tek föl, mi kor azt a há bo-
rús ese mé nyek sze rin tük in do kol-
ták. Pritz Pál sze rint nem volt Kál -
lay nál ki ug rá si kí sér let. 1978 óta le -
het ol vas ni azt a ma gyar nyel ven
meg je lent ta nul mányt, me lyet ang -
li ai ku ta tá sok elõz tek meg, hogy a
Kál lay-kor mány nak sem mi fé le ki -
ug rá si kí sér le te nem le he tett, csak
bé ke ta po ga tó zá sai vol tak. Hi szen a
brit kor mány tel jes mér ték ben el -
kö te le zett je volt an nak a szö vet sé-
gi po li ti ká nak, hogy nem áll nak
szó ba a ve lük el len sé ges or szá gok-
kal. Sze ge dy-Ma szák Ala dár ír ja
me mo ran du má ban: „azt kí ván ják
tõ lünk az an go lok, hogy mi hi da-
kat rob bant sunk, sza bo tázs ak ci ó -
kat csi nál junk, ami to tá lis ön gyil -
kos ság”. Még is 1943 már ci u sá ra,
pont azért, mert a Kál lay-kor mány -
nak volt egy olyan po li ti ká ja, mely
Lon don el is me ré sét is ki vál tot ta,
An tho ny Eden brit kül ügy mi nisz-
ter föl te szi a kér dést Moszk vá ban
és Wa shing ton ban, hogy vé gül is
szó ba le het ne áll ni a ma gyar kor -
mánnyal. Ez a há bo rú is a tit kos -
szol gá lat ok há bo rú ja volt. Ami kor
az an gol ál lás pont 1943-ban vál to -
zó ban volt irá nyunk ban, ak kor
Moszk va egy ér tel mû en azt mond-
ta: nem! A brit bi ro da lom pe dig
ak kor már elég gé meg gyen gült.
A bé ke ta po ga tó zá so kat tö ké le te -

sen is me rõ hit le ri ve zér kar pe dig a
vég sõ ve re ség el ke rü lé se ér de ké ben
vé gül is biz to sí ta ni akar ta Ma gyar -
or szág lo ja li tá sát. E szán dék tól ve -
zérel ve a né met erõk 1944. már ci-
us 19-én meg száll ták ha zán kat, a
né met dik tá tor pe dig a be vo nu lást
meg elõ zõ na pon Kless heim ben Kál -
lay Mik lós le vál tá sá ra kény sze rí tet -
te Hor thy kor mány zót.
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