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Béres
Ezüst feje hajlik le a földbe tudni
mitõl oly erõs a nyíregyházi krumpli?

Hol van az ereje hol lehet az Isten
titkát tudakolni növényereinkben?
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Ugyanaz az erõ ugyanaz a törvény
emberben krumpliban a rejtõzködõ fény

ami maga páráll a fekete földbõl
s évmilliók óta titokban elõjön?

Állj meg béres állj meg hogy akarsz te gazda
lenni mikor Isten uralkodik rajta

állj meg béres megállj a törvényeinken
maga uralkodik egyedül az Isten

de mert alázattal hajoltál a földre
engedi hogy ellopj egy csöppet belõle.
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Lapszámunk illlusztrációit  
Halmy Miklós 
Munkácsy-díjas festõmûvész 
A motívum mûködése címû
képzõmûvészeti albumából
válogattuk.
Az album maga is 
40 év alkotó múlt 
„mozaikszerû” válogatása 
mely a Püski Kiadó 
gondozásában jelent meg
2002-ben.

Kündü puttók, 1976. 
terrakotta

KONKLÚZIÓ VI.

Oda nyugatról vitték a Fényt,
Ide keletrõl hozták a tan hírét.
E szutra nyelve a Tengely,
Ez a nyelv éppen a Közép!

S e pontban rejlik a mélységes 
Titok!

Valahol lenni kell Õshazának!

1984



Vendégszerkesztõ jegyzete

Szavak kopogása a csend kapuján
A tökéletesség állapota nem kedvez a költõi alkotásnak. Ám éppen a kínzó

hiányérzetbõl vagy a nyughatatlan vágyakozásból fogant mûvek ajándékoznak
meg a teljesség átélésének boldogságával.

A költészet több ezer esztendõs léte, azt hiszem, annak a bizonysága, hogy a
megfoghatatlan bûvöletében válhatnak igazán hitelessé a szavak. Hogy az iro-
dalom lényege az elérhetetlen megfogalmazása, a szavak kopogása a csend
kapuján. Ennél fogva a Költészet Napja örökös gyarlóságunkra figyelmeztet, s
ugyanakkor a gyengeségünkben rejlõ emberi nagyságunkra is. Arra, hogy a vilá-
got nem csupán pontos mûszerekkel, hanem álmainkkal is érdemes bemérni.
Hogy vagyunk még néhányan, akik hiszünk a szavak varázserejében – minden-
nek ellenére.

Szakács István Péter

Bozók Ferenc

Sarutlan Szent János éjszakája
Némán, hogy a ház ne riadjon elõled,

Kínlódva, szerelmesen ontva a vért,
Lassan: titok-éjszaka csendje fölötted,
Sebzõn ama nyílhegy a szívedig ért.

Hogy lásd ama végtelen éteri Lángot,
Hogy lásd ama végtelen éteri Fényt.

Nyilvános szerkesztõségi óra 
minden hónap második csütörtökén 12 órától 15 óráig
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Csontos János

Európai kóborlások
(MMII)

(Moher, Írország)

Világunk mégsem végtelen…
Mind, ami vagy, itt annak vége:
szikla hasít tengerbe, égbe –
s ezt látván gõgünk éktelen;

az óceán csak fikció,
cakkos szigetünk puszta ábránd –
s mi a reáliákba átránt,
csupán az õsi dikció;

te vagy ott fenn az õrtorony
két világ drasztikus határán,
nem tudni már, hogy lét vagy látvány
túl az atom- és kõkoron;

kell a kordont kijátszanod?
Lábad semmibe lógatod…

(Vigevano, Olaszország)

Útikönyvekben nincs nyoma,
hogy itt idõzött Leonardo,
mûködését nem õrzi ordó,
csupán a szellem hímpora;

fõtere mellékes remeklés:
ezt is tudta – s még annyi mást,
mértanba öltött látomást,
elmosódó, de mégse szemcsés;

homorú díszletfal megett
bazilikát füllent a templom,
ám fikciója teljes, nem rom –
s Dávid-csillaga pápa-jegy;

ál-Firenzéje boldog ország,
melyet megálmodtak a Sforzák.

(Como, Olaszország)

Szmogos Milánó ha kiruccan,
s pénze is kerül – ide jõ.
Partján megrekedt az idõ,
hajónk száz évet visszacsusszan

s úgy szalutál a kapitány,
mint a Nagy Háború elõtt –
foglyul ejtettük az idõt,
fodrozódunk, de alig ám;

mólónkon békebéli tempó,
templomterünkön renyhe est,
éjfélbe tartunk egyenest,
fényes teraszon szól a bendzsó…

Idillünk sosemvolt varázs:
idõntúli szabaddobás.

(Ostrava, Csehország)

Az ó kohóban súlyos csend honol,
az acélmû most monstre múzeum.
Csak pillogunk a vassisak alól,
rossz filmesek, kiket az Ég is un.

A bénultság úr most Szilézián
s a dicsõ múlt csak mû-szépségtapasz,
és át a Sztálin-barokk Ostraván
a reménységünk épp csak félarasz.

De hál’istennek, vannak jó sörök,
a kocsmautca bája szent s örök
s a csapospultnál tudjuk, mi a pálya.

S ha elnyelne a muzeális akna,
a föld gyomra rokonként fogadna,
bár azt se tudnánk már, ha sír a bánya.

PoLíSz
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Kovács Géza

A napba öltözött 
asszony

Tivadar, a kisfiú a Dohány utca járdá-
ján üldögél, és térképeket rajzol. Lassan-
ként kirajzolódnak egy nem létezõ or-
szág körvonalai. A szél fúj.

A felszálló krétapor formál egy nõi ala-
kot.

„Nem vagy te olyan, mint a többi
nemzet, kapsz tõlem cifra ruhát.”

Mindenki a cifra ruhát akarja. Izzó ruhá-
ban asszony táncol, átéli újból ünnepeit.

A páskabárányt római katonának öltö-
zött bûneink veszik le Mózes asztaláról, s
felszögezik a keresztre. Vére egy évezredet
visszafolyik, s lecsorog az egyiptomi ajtó-
kon, átszivárog egy másik dimenzió könyv-
lapjaira, eltörölvén a jegyzõkönyveket.

A napba öltözött asszony eltiprására
bikaháton asszony érkezik. Szoknyája alól
XIII. Leo kikukucskál, s a tévedhetetlenség
bizonyosságával formálgatja a gettókat.
A paták útjába helyezett kérdõjelek kígyó-
ként tekeregnek, s megfon, s megfojtják
a belsõkben mozgolódó Laokoónt. Eb
ura faló! A lovat eszmékbõl kifaragják, s
átviszik a szív alakú kapukon.

A Föld gyomrában dülledt szemû lé-
nyek próbálnak egy kenyér kovászában
megkapaszkodni, de az kicsúszva karma-
ikból kalásszá alakul, s áttöri a sírkamra
fedelét.

Valaki beszédet mond a parlament-
ben, majd tulipános ládába zárja néze-
teit. Az évek múltán a tulipánok lassan
felkúsznak a zászlókra.

A hetek ünnepén egy fehér galamb
szállt le az égbõl, szájában égõ csipke-
bokorral, s megpihen a menyasszony
bölcsõjén.

A parázna asszony szárnyakra ülteti a
háborús bûnösöket. Magtárrá alakítja a
tinnyei zsinagógát.

A szél befúj az ablakain, átformálja em-
beri testté, magokat fúj a mezõkre.

A vadszamár államfõ csapatai eljárják a
földet széltében, hogy hajlékokat foglal-
janak el. Néhány minaret Scud rakéta
formájában robban Tel-Aviv utcáin. Az
olaj ég, a Nap elsötétül, a füstbõl sáskák
jönnek elõ. Az egyik itt alszik spirituszban
az íróasztalomon.

A béke Nobel-díjas terrorista egy zöld
legyet hessent el tányérja szélérõl.

A svéd tartományfõnök egy nyomtató-
követ próbál fölemelni, melyre ez van
írva: Jerusalaim.

Késõbb egy markos legény csatlakozik
hozzá, akit „Ensznek” becéznek a haverok.
Hát ti mitõl lihegtek úgy fiúk? – kérdez 
vissza több évezred távolából Zakariás.

A mezõk fehérek az aratásra, ímhol jõ
a võlegény, a kürtök zengnek.

Eljött az engesztelés napja. Nabuko-
donozor szobor-álmának lábujjaiból kifor-
málódik az Európai Gazdasági Közösség.
Góg megírja a maga Mein Kampfját,
majd Róst, a medvét madzagon levezeti
délre. Az Európai Egyesült Államok elnö-
kének a szobra életre kel a jeruzsálemi
templomban.

A világûrben óriási köldökzsinór teke-
reg, s lassan eléri a Föld köldökét. Fehér
lovon katonák érkeznek egy másik di-
menzióból.

Gallyakból készült sátrakban táncol a
bárány, táncol az oroszlán, az ökör, a sas
és az ember.

A magtár-zsinagógából csírázott nö-
vény ágain ülnek az égi madarak. 

Hirtelen a naptárra pillantok, most va-
gyunk a kürtzengés ünnepe elõtt. A Kár-
pátok fészkében kígyó-béka lényeket kele-
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pel az eszterág. Elkészült a Hámán-tanul-
mány. Mégis egyre csinosabb a napba
öltözött asszony.

Grandpierre Attila

A zene nevében

(képzeletbeli és valóságos
utazás a zene birodalmába)

Sziasztok!
Üdv és zene nektek!
Mindenkinek!
Mindenkinek, aki itt van!
És itt van mindenki?
Úgy látom, nincs itt mindenki!
De mi tehetünk róla, hogy itt legyen!
Úgy, ha bennünk vannak itt!
Ha bennünk-bennetek itt van minden-

ki, aki most nincs itt!
És nemcsak az emberek, hanem min -

denki, mindenki, aki él!
Az állatvilág, a növényvilág, és a csil-

lagok, mind itt kell legyenek, bármilyen
borult is az ég, a csillagok kigyulladhat-
nak bennetek!

És itt kell legyen mindenki!
Mert mi megidézzük ezt az egész vilá -

got!
Mindent, ami él ezen a világon!
Tudjátok, mik ezek a deszkák itt?
Tudjátok, miféle deszkák ezek?
A világot jelentõ deszkák!
Az egész világot jelentõ deszkák!
És mi az egész világon állunk itt!
Hogy az egész világ zenéljen nektek,

mindenkinek, aki itt van, és aki nincs itt!
Mindenkinek, az egész világnak, az

egész világ az egész világnak! Az egész
világ az egész világért! Mindenki, aki él!

Fuss! Huss! Égre földre fuss!
Kösd össze, kösd össze, könyörgöm

kösd már össze!
Kösd már össze az eget a földdel! Nem

érted? Kösd már össze! Úgy lesz egész a
világ!

Akkor játszunk az egész világnak!
Ha mindenki összeköti az eget a föld-

del, a saját testével, a saját lelkével, bele-
üvöltünk az égbe és a föld mélyébõl föl-
emelkedve átugrunk az ég birodalmába!

Ez bentrõl jön, jön a föld, jön az égõ
élet, az élet igazi hatalma!

Jöjjön, mert elõ kell jönnie, mert erre
való, mert ezért él az élet, az egész élet, az
egész világnak él, él, él, él, és élni fog,
mindig, mindig, mindörökké! Élet! Élet!
Élet! Életek! Életek! Éljetek végre! Éljen min-
denki az élettel, az élet igazi hatalmával!

Tudjátok, hogy mire készülünk? Tud-
játok egyáltalán? Gondoskodtam róla,
hogy biztosan egy óriási meglepetés
érjen bennünket, mindannyiunkat! A leg-
meglepõbb meglepetés! Olyan meglepe-
tés, ami kell nekünk, amit akarunk, amit
éhezünk! Igazi meglepetés, óriási megle-
petés! És arra kérlek benneteket, hogy ha
jön ez a meglepetés, márpedig jönni fog,
mert a meglepetés mindig eljön, – ha
eljön az igazi meglepetés, arra kérlek
benneteket, ne lepõdjetek meg nagyon,
bármi is jöjjön, bármit is mûveljünk mi itt
a színpadon. Tudom, hogy meg fogtok
lepõdni, de legyen az az igazi megle-
petés, hogy ti csatlakozzatok hozzá!
Csatlakozzatok a meglepetéshez! Ti is lep-
jétek meg a mai estét! Lepjétek meg vil-
lásfarkú lepke-szárnyakon röpülõ ön-
magatokkal! Legyen ez a Ti napotok!
Lepjétek meg az életetekkel, lepjétek
meg a világot, lepjétek el, titoknyi akara-
totokkal, akaratotok lepke-rajával, bor-
zongató, friss, kíváncsi meglepetésekkel,
mindennel, amire való a világ, amit csak
ti tudtok, ami bennetek élni akar, ez
lenne az igazi meglepetés, de ez rajtatok
is múlik, csak rajta, rajta, rajta, kezdjétek
már, repüljön, repüljön belülrõl az égre,
az égre, annyira, hogy már lássátok,
hogy mi az, amit meg kell látnotok, hogy
miféle földek, tájak élnek benn, hogyha
elindítjátok földeiteket magatokból, akkor
élni fog a meglepetés, és az lesz a leg-
gyönyörûbb meglepetés, a legigazibb
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gyöngykoszorú-meglepetés! Ha mind-
annyiunknak kigyulladnak ezek a belsõ
világok, és összeérnek egymással, és
összeérnek azokéval is, akik most nincse-
nek itt, milyen meglepetés? Ez lenne az
igazi meglepetés, végre, végre, jöjjön el
már el az a pillanat, amikor összeér a
világ belülrõl, és mindent látni fogunk,
mindent minden szemekkel látni, jöjjön
már el!

Hû! Hû! Hû! Hû milyen érzés! Hû
milyen érzés zenébõl lenni! Hû milyen
érzés zenébõl jönni! Milyen érzés zenével
töltekezni! Érezni, érezni, és amikor érzed,
érzékeled, szinte látod is! Milyen érzés,
amikor a zene megtölt, feszít, fölkap, és
elröpít óriás birodalmába! Milyen lenne,
ha a zenével repülni lehetne! Ha a zené-
vel repülni lehetne! Ó hogy szállnék! Ó
hogy szállnánk! Te hova szállnál? Te hova
szállnál? És te te te te, hova szállnál, hova
szállnátok? Ó, gyerünk röpülni, úgy sze-
retek röpülni, annyiszor álmodtam hogy
röpülök, röpülnék és gyorsan fölröppen-
nék ide fölétek, tennék három kört, és
fölöttetek mindenkinek megcibálnám a
haját! Odaföntrõl, könnyedén, ha a zené-
vel repülni lehetne! Így cibálnám a csim-
bókjaitokat, és gyorsan rátok szállnék, és
elszállnék fölöttetek a fák tetejéig, és on-
nan néznélek benneteket, megtehetem,
megtehetem, hisz képzeletben mindent
megtehetek, te is megtehetsz mindent,
hé, akkor röpüljünk röpüljünk, röpüljünk
messze tájakra, röpüljünk a térben, röpül-
jünk a világ végéig, keringjünk, ússzunk,
adjuk át magunkat a röpülésnek! Repülj
hangom! Repülj hang! Repülj! Repülj!
Repülj! Röpülj! Röpüld át a világ egészét,
röpülj te is országokon át, röpülj az idõ-
ben, röpülhetsz át a múltba, a jövõbe,
gyorsan röpülj, lassan röpülj, mindenre fi-
gyelj, gyorsan röpülj, hogy mindenhova
elérj! Röpülj a zene szárnyaival a párszáz
éve elmerült csallóközi Tündérkertbe!
Röpülj a tordai hasadék fölé! Röpülj
Álmos udvarába, halld Attila mágusainak
énekét, szem láss, fül hallj, ész érts! Röpülj

az erdélyi tündérkastélyok fölé! Röpülj a
mágusok falvaiba, lásd meg a mágusok
ünnepeit! Ott vagy, Te is ott vagy, ott a
véred, értelmed, lelked! Röpülj tízezer
éveken, eltemetett idõkön át, és láss meg
mindent úgy, ahogy volt, hogy éljen,
éljen benned, mert ez a Természet rend-
je! Röpülj az egykori csodálatos ünne-
pekbe, röpülj a hunok vitézi énekeivel az
élet, lelked közepébe! Röpülj a Kínai
Nagy Faltól a Kárpát-medencéig, és halld
mindenhol végig a hunok énekét! Röpülj
a méteres fejdíszû táncosok tûz körüli tán-
caihoz! Röpülj az Aranykorig, röpülj a
Természet ép lelkéig, röpülj a sápadtarcú
neandervölgyi ember esti beszélgetései-
be! Képzeleted, lelkednek ez az eleven
teste, felébred szégyenlõs szundikálá-
sából! A zene ez a csodálatos erõ elkap
mint a pelyhet, felkap és tombol! Röpülj,
ha úgy akarod, hiszen benned van a
röpülés isteni képessége, hát röpülj!
Röpülj!

Ó! Ó! Ó! Ó ha a zenével össze lehetne
kötni, aminek együtt a helye! Ó ha a ze-
nével össze lehetne kötni bennünket,
benneteket, mindenkivel, mindennel ami
élõ, akkor mi láthatnánk mindent ami
élõ, belülrõl is láthatnánk, hogy mit érez,
mit gondol, legkisebb sejtjének hangu-
latát is érezhetnénk! Ó ha a zenével össze
lehetne kötni a világot! Ha a zenével
össze lehetne kötni mindent, mindenki
megtalálná amit keres! Megtalálná párját,
akivel össze akarja kötni magát! Ha a
zenével össze lehetne kötni mindent,
akkor a zene megmutatná nektek az élet
igazi, meseszerû, életszerelmes hatalmát,
életfakasztó erejét, olthatatlan és csilla-
píthatatlan életszerelem-éhségét! Zenél-
jetek! Zenéljetek õserdõt! Zenéljetek ide
egy õserdõt! Ha! Ha! Ha! Ha! 

Ó ha a zenével növeszteni lehetne!
Óriásivá növeszteném füleiteket, és szé-
dítõ érzések hatalmasodnának el sóvár
izzadt pocakjaitokon!
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Ó ha a zenével zsongatni lehetne!
Megzsongatnám az Óperenciás tengert
minden méla utcakölökben, megzson-
gatnám az összes elfeledett vágyat, ami
egykor bennetek élni akart, zsongatnám
a házak néma udvarait, zsumm! Zzsumm!
Zsongatnám elemi erõvel a gyermekkort,
hogy olyan jó tanítóbácsik, kedves orvos-
bácsik, vidám röpülõsök és boldog moz-
donyvezetõk legyünk!

Ó ha a zenével fényt adni lehetne!
Fénnyé tenném minden egyes káka min -
den egyes csomóját! Fényes világító
erõvé varázsolnám akaratodat, a fény
lehajolna az égbõl és pórusaidba bújva
égi könnyedségûvé tenne, minden erõd
látássá, ragyogó és tiszta látássá változna!
Eléd hajítanám a fényt, ahogy a zenét
hallod, válladra hajítanám, és körbe-
körbe érne mint fénytükör, és te hallgat-
nád a fény dobogását, távoli üzenetének
szívdobogását, megállna, kiterjedne elõt-
ted, és te belepillantanál, és ott látnád a
világot, a fényben fürdõ világ minden
rezdülését, mintha egy óriási elmébe pil-
lantanál, a fény egyenesen hozzád,
elmédbe röpül, és ott mindent megvilágí-
tana, és tudnád, mire születtél és mit is
kell tenned!

Ó ha a zenével gyógyítani lehetne a
világot! Addig zenélnék, amíg a fák sebei
helyén csodás gyógyulással gyógyír
fakadna! Amíg minden fájdalom okossá
válna, és az igazság óriás segítõ erõit
valóssá tenné! Olyan fájdalommá, hogy-
ha álmodból felébredsz, akkor is tudd,
mit kell tenned a fájdalom jórafor-
dulásáért! Hogy a milliárdnyi ember-seb-
bõl vérzõ világot gyógyítani lehessen!

Ó ha a zenével meg lehetne szólítani
téged! Igen, én is azért zenélek, abban a
reményben évtizedek óta, ide a zenébe
zárva, hogy hogyan juthatnék el hozzád,
hogyan, hogyan, mondd, hogyan? Ha
te nem rezdülsz fel a hozzád szóló hang-
ra? Ha nem kezd el énekelni eleinte csak

egy-egy, majd egyre több sejted? Ha
nem önt el a féktelen érzés, hogy éld az
élet egészét, akkor én most itt mit tehe-
tek? Kihez szólok? Mit érek vele? Mondd!

Ó ha a zenével verni lehetne! Kivernék
a világból minden rosszat! Minden elte-
henedett alakból minden ráérõs kedvet-
lenséget, érdektelenséget! Ki is kergetném
az ördögöt a világból! Addig verném,
amíg a szívem ver, mert az az élet akaratát
veri, amíg él! Addig ver, amíg téged is
szíven nem ver hogy élj! Hogy élj egészen!
Egész szívedbõl-lelkedbõl élj, gyermekkori
vágyaiddal szép világot ide! Az istenit! Hát
nem ez ennek a rendje?

Ó úgy szeretném ha a zene levegõvé
válna! És te beszívnád a zenét, és a zene
beléd költözne, és tüdõdbe érve benned
hajtóerõvé, életerõvé válna, és sejtjeid-
ben feléledve téged is élõvé tenne, zené-
vel élõ emberré, a zene kozmikus varázs-
erejének bûvöletében élõvé, zenében
fürdõ, zenével forduló, zenével cselekvõ
emberré!

Ó ha a zene erõvé válna! És nem
ámító erõvé, nem olyanná, ami csak tom-
pít, kiüresít, elkényelmesít téged, hanem
életre való erõvé, életre szólóvá! Ha így
lenne, de jó lenne! És mi kell hozzá? Mi
kell hozzá, hogy így legyen? Vágyjál rá,
hogy megtudd! És ha vágysz, ha eléggé
vágysz, akkor cselekszel is érte, és majd
megtudod!

Ó ha a zenével teremteni lehetne!
Teremtenék egy mesebeli szépségû vilá-
got! Teremtenék egy olyan világot, ami-
lyennek lennie kell! Aminek igazából
lennie kellene! Amit belülrõl érzek, amiért
élek, amiért minden megtennék, mert ez
az életem! Teremtenék olyan érzésbõl
épülõ világot, ami ugyanolyan valóságos
lenne, mint amit itt láttok, de még iga-
zabb, nemesebb és valódibb, mert belsõ
igaza van! Teremtenék Örökkévalóságot,
teremtenék Pótolhatatlan Halhatatlan-
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ságot, teremtenék Hunok Csatáját, te-
remtenék Csillagok Otthonát! Látnátok
ezt a belsõ világot, valóságos varázserõ-
vel oda benneteket elragadnálak, hogy
lássátok, hogy hol jártam, mit éreztem, és
látnátok és éreznétek azt, amit láttam,
éreztem, vágytam, fürödtem, hóóó!! Lát-
nátok mennyire valóságos, és erre a tájra,
otthonra építve az élet itt is megerõsöd-
het és a miénk lehet majd a világ a való-
ságban, nemcsak a lélek hátravert hátor-
szágában, az eltemetett lélek-anyaföld -
ben! Emberivé lenne a világ, kedvessé
mint az életed! Széppé válna, mint a sze-
med világa! Vigyáznál rá, mint a gyer-
mekedre! Úgy bánnál vele, mint a test-
véreddel! Hát teremtsetek! Zenéljetek!

Zenéljetek, amíg a világ élni kezd! Zenél-
jetek a Napnak a Holdnak az égnek a
földnek, az emberi léleknek zenéljetek!
Zenéljetek sorsot, zenéljetek vágyat, ze-
néljetek szebb világot, aminek jönnie kell!
Különben hogy jön el, ha még zenében
sem él? Zenéljetek akaratot, életre elszánt
vágyat! Zenéljetek érzésbõl fakadó való-
ságot! Zenéljetek érzésbõl fakadó érzést
megvalósító csupa érzésbõl álló élet
nemességû világot!

(A 2000. szept. 16-ai budapesti „Ózon
Fesztivál” VHK koncertjére készült, részben
ott, a Városligetben született és elhang-
zott szöveg)

Nagy Zoltán

A sajt és az 
állampolgári fegyelem

összefüggései
A minap ismét eszembe jutott egy régi

kis történet az 1950-es évek elejérõl (nem
mondhatok már egyszerûen 50-es éve-
ket, mert a múlt évezreddel nem illik
komázni). Ez idõ tájt Franciaországban
napirenden voltak a sztrájkok és a tün-
tetések, s a kormányok átlag hetenként
váltották egymást. Ekkor egy nemzetközi
kongresszuson valamelyik nyugodtabb
északi ország küldötte szemrehányást tett
az a héten illetékes francia miniszterel-
nöknek, amiért az nem fegyelmezi meg
kissé jobban a népét. Mire a francia a
következõ kérdéssel válaszolt:

„Ki tud kormányozni egy népet, amelyik
csak sajtból több mint ötvenfélét eszik?”

Felhördült erre az egész gyülekezet. 
„Verrückter Franzose”– rikácsolta a né-

met küldött.
„Arrogant french bastard” – morogta

bajusza alatt az angol, s közben kínosan
vigyázott, hogy arcáról egy pillanatra se

tûnjék el az udvarias fensõbbség kifeje-
zése (Etonban évekig kellett ezt gyakorol-
ni, tükör elõtt).

Sõt, még az egyébként szimpatizáns
olasz is így fakadt ki:

„Non dire cazzate”.
Az izgalom oka természetesen a gyo-

mor-irigység volt: a jelenlévõk közül 
ugyanis senki sem evett életében több,
mint ötféle sajtot, sõt megnevezni sem
tudott volna tíznél többet. Pedig ha a kül-
döttek saját sanyarú bendõjük helyett
inkább arra figyeltek volna, amit a fran-
cia mondott, rájöhettek volna, hogy ez 
a mondat nemcsak államférfiúi bölcses-
ségrõl tanúskodik, hanem magában rejti
a megoldás lehetõségét is.

A krízis megoldása ugyanis roppant
egyszerû: el kell venni a franciáktól az
ötvenféle sajtot! Ezt a francia miniszterel-
nök nagyon jól tudta, de az amúgyis 
feszült helyzetben félõ volt, hogy a sajt-
megvonás után a franciák nekiállnak
majd 1789-ezni. Amellett, s ez talán még
fontosabb, az eset az ósdi, lo-tech, ana-
lóg múlt században történt, amikor a ha-
sonló fegyelmi eljárásokhoz szükséges
technikai és gazdasági eszközök még
nem álltak rendelkezésre. A sötét idõknek
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azonban szerencsére vége, ma már a
digitális informatika felvilágosult korsza -
kában élünk, ahol az ilyen csekélységet
meg sem kell oldani, mert megoldódik az
magától.

Hogyan? Nos tegyük át a történetet a
21. századi valóságba, és mindjárt meg-
látjuk. A modern stratégia, melyet „kon-
struktív, egészséges sajtelvonás”-nak is
nevezhetnénk, a fokozatosságon alapul.
Az elsõ lépés teljesen automatikus: az
állandó sebességgel emelkedõ árak nyo-
mása alól ugyanis, többek között, a sajt-
termelõk sem tudják kivonni magukat.
Egyesek ugyan még kapálóznak, meg-
próbálnak csoportokba összeállni, hogy 
a költségeket megosszák, de ez csak idõ-
legesen sikerül. A többségük viszont egy-
szerûen emeli a sajtárakat. 

Egy idõ után zúgolódni kezd a városi
lakosság.

„A sajt megfizethetetlenül drága!” –
hirdeti a félbaloldali sajtó, s lám ismét
igazat mond, tovább növelve ezzel nép-
szerûségét. Az audio-video média sem
akar lemaradni, és minden csatornáján
bömbölni kezdi:

„Olcsó sajt kell a fogyasztónak!”
Ezen a ponton a kormánynak be kell

avatkozni, mert félõ, hogy különben sem-
mi esélye sem lesz a következõ választá-
son. Ilyen esetekben látványos „due dili-
gence”-t kell mutatni a választók felé,
ezért a kormány egyszerre két vállalkozó
csoportot is megbíz az olcsó sajt (cheap-
cheese-project) kivitelezésére. S mint min-
dig, a kormány most is helyesen döntött.
A két csoport által benyújtott „business
plan”-ek ugyanis rendkívüli ötletességet
árultak el, mondhatnánk szinte magukon
viselik a zsenialitás ismérveit. 

Az egyik cég, Afrogouda Co., eljárása
a következõ. A cég afrikai ügynökei
rábeszélik a maszáj törzseket többmilliós
tehéncsordáik megfejésére, fejenként 10
centimes hetibérért. A tejet ezután tank-
hajókba töltik, melyeket olcsón vettek a
Mexoil csõdtömegébõl (kész szerencse,
hogy a texasi olajtársaságoknak sikerült

annak idején csírájában elfojtani Mexikó
olajexportját!). A tej ezután a Marseille
mellett épült hatalmas, modern sajtgyár-
ba kerül további feldolgozásra. A másik
társaság, Eastmilk Co., terve nem kevés-
bé zseniális. Õk ugyanis Ukrajnától Cseh-
országig felvásárolják az összes Nyugat
felé eladhatatlan tejet hektoliterenként
50 centimes-ért, és a tej az erre a célra
átfunkcionált Barátság Kõolajvezetéken
át jut el a Dijon melletti új, monumentális
méretû sajtgyárba. 

A két projekt varázslatos gyorsasággal
jutott el a kivitelezés stádiumába, hála a
jelentõs állami támogatásnak. Így rövide-
sen megjelentek az új termékek a piacon,
az Afrogouda piros, és az Eastmilk sárga
csomagolásban. A kellemes meglepetés
a sajtok ára volt, mely jelentõsen az
egyéb sajtárak alá volt pozicionálva, jólle-
het olcsónak még így sem számítottak.
További pozitívum, hogy a termékek a
megszólalásig sajtszerûek. Pontosabban
a megízlelésig. Enyhe csalódást keltett
csupán, hogy a sajtoknak se szaga, se íze
nincs, eltekintve egy diszkrét, de mégis
tisztán felismerhetõ kõolaj-aromától. A
médiának azonban nem tartott semed-
dig elmagyarázni, hogy az új aroma a
modern és egészséges fermentációs
eljárás következménye, mely lehetõvé
teszi, hogy ezek a különleges, koleszterin-
és nátrium-mentes, energizáló szupersaj-
tok a fogyasztó asztalára kerülhessenek. 

Ha sikerült idáig eljutni 1789 nélkül, a
többi már szinte gyerekjáték. Ugyanis a
franciákat, akik ezt bevették, már bármirõl
meg tudjuk gyõzni, például arról is, hogy
a sajton spórolt pénzüket költsék vado-
natúj video-játékokra. 

De kövessük tovább az olcsó sajtok
történetét! Egy ideig kitûnõen ment az
üzlet, amikor hirtelen kipattant a botrány.
Egy szemfüles riporternek sikerült kiderí-
tenie, hogy az Eastmilk a tejhozam nö-
velésére prolaktint használ, melyet egy
kínai fõzelékfélébõl lehet fillérekért elõ-
állítani. Gyanús jelek már korábban is
mutatkoztak. Például tisztes, középkorú
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családapáknak nõi melle fejlõdött, és az
Eastmilk promóciójában aktívan részt-
vevõ ikon és szupermodell, a népszerû
Lunetta Morini (eredeti nevén Cordula
Hummerschwanz) egy Playboy foto-ses-
sion kellõs közepén tejelni kezdett.
Mindez természetesen nem csökkenti a
szemfüles riporter érdemeit. Az igazi ka-
tasztrófa azonban amiatt következett be,
hogy a kismellû nõk mellei rendes mére-
tûre növekedtek, és a hi-tech mellpótlé-
kot elõállító világcég (www.silicobreast.
com) beperelte az Eastmilket unfair és
egészségkárosító konkurenciáért, 150 mil-
liárd dollár kártérítést követelve. A bíróság
ugyan csak 50 milliárdot ítélt meg, az
Eastmilk így is fizetésképtelen lett, és a
csõdtömeget átvette a kormánykörök-
höz közelebb álló Afrogouda Co.

A közönséget természetesen semmi
károsodás nem érte, az Eastmilk sajtot
változatlanul gyártották tovább, ugyan-
azon a néven, ugyanabban a sárga cso-
magolásban. Egy valami azért mégis
történt: mindkét sajt ára lassan emelked-
ni kezdett. Egy év sem telt el, és a két sajt
ugyanannyiba került, mint a korábban
drágállott ötvenegynéhány. Ezt azonban
senki sem vette észre, mert a média által
reklámozott napi tízezer különféle cikk ára
úgy lefoglalja a közönség memóriáját,
hogy az egy hét elõtti árakra sem emlék-
szik már senki. Az egyesült Afro-East
Holding végül ügyesen kihasználta az
eurora áttérés idõszakát, amikor a vásár-
lók átmenetileg elvesztették nagyság-
rendérzéküket, s a sajtok árát sikerült fel-
tornászni messze a legdrágább régi saj-
tok árszínvonala fölé. 

A természet sokféleségéért aggódó
olvasó ezek után még megkérdezheti: mi
történt az ötvenegynéhány féle sajttal?
Megnyugtatásukra közlöm, megvannak.
Igaz ugyan, hogy csak negyvenöt féle,
mert a legjobb nyolc készítõi részint
öngyilkosok lettek, részint elpusztították a
sajt érleléséhez szükséges különleges
penészgomba fajtákat. Ezek a gombák
tehát a kihalt fajok listájára kerültek, de

ott szinte fel sem tûnnek az évente ki-
pusztított kétezer egyéb faj között. A ma-
radék negyvenötféle sajtot viszont sike-
rült megmenteni, mind kapható, jóllehet
kilójuk egy munkás heti bérébe kerül. 
A mentõakció sikerét fõként annak kö-
szönheti, hogy niche marketet találtak a
sajtok számára: kormánykörök és hozzá-
juk közel álló vállalkozók szívesen fo-
gyasztják õket. 

Az ötven év elõtti kérdés tehát így
módosult:

„Ki tud kormányozni egy népet, ame-
lyik kétféle sajtot eszik?”

S most már egyértelmû válaszunk is
van: 

„Az, aki negyvenötfélét eszik.”

(2002. május 21, a British Airways
London–Boston járatán)

Csengey Dénes
Különdíj 2003.

A Kráter Mûhely Egyesület vezetõ-
sége a pályadíjak kiosztásánál kü-
lönös tekintettel van a következõ
témakörökre: 
a) nemzedéki-nemzeti önismeret; 
b) tájegységi nemzetiségi és nem-
zeti önismeret, c) helyi közmûvelõ-
dési, egészségügyi-szociális állapot-
leírás. 
Célunk: a mai fiatalság és a jövõ tár-
sadalma számára közismertté tenni
Csengey Dénes rendszerváltó aka-
ratának szellemét, különös tekintet-
tel a Kárpát-medencében sajnálatos
államviszonyok között, nemzetiség-
ként élõ magyarság sorskérdéseire.

Idén került sor elsõ ízben a kitün-
tetés arany fokozatának átadására,
melyet Kabók István tett nyugat-
bácskai történelemtanár, kisebbség-
politikus vehetett át.

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA
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Székely András Bertalan

Elismerés a szórvány
szolgálatáért

Jeles ünnepre gyûltünk össze, a Köl-
tészet Napja valóságos és az egységes
Európába való betagozódásunk jelképes
elõestéjén. Egy sajátos históriájú nemzet
határokkal szétszabdalt részeinek képvise-
lõiként a magyar mûveltség határokon
átnyúló tevékenységû „gyalogmunkása”
elismerésének lehetünk részesei a törté-
nelmi levegõjû budai Várnegyed patinás
épületében.

A Kráter Irodalmi és Mûvészeti Mûhely
Egyesület tavaly decemberben módosí-
tott alapszabályában rögzíti, hogy a szer-
vezet „külön kulturális és szociális prog-
ramok szervezésével segíti a határainkon
túli szórványban élõ magyar nemzeti-
ségû lakosság humán felzárkóztatási
stratégiáit, szorosabb kapcsolatba lépve
azok kulturális, oktatási és egyéb szerve-
zeteivel”. Az egyesület, a Püski és az
Antológia Kiadókkal közösen, 1998-tól
Csengey Dénes Különdíjat adományoz
olyan határon túli magyar közéleti szemé -
lyiségeknek, akik a következõ területeken
fejtenek ki kimagasló tevékenységet:

nemzedéki-nemzeti önismeret;
tájegységi nemzetiségi és nemzeti

önismeret, továbbá
helyi közmûvelõdési, egészségügyi-

szociális állapotleírás.
Az eddigi díjazottak között délvidéki írót

és színmûvésznõt, erdélyi lelkipásztort,
tanárnõt és grafikust, kárpátaljai mérnök-
feltalálót, felvidéki történészt, moldvai
csángó költõt és újságírót egyaránt talál-
hatunk. Idén kerül sor elsõ ízben a kitün-
tetés arany fokozatának átadására, éspe-
dig Kabók István nyugat-bácskai törté-
nelemtanárnak és kisebbségpolitikusnak.

Jelöltünk 1950. augusztus 16-án látta
meg a napvilágot Bácsgyulafalván, a te-
lecskai dombvidéken. Mivel már kisgyer-
mekkorában meggyöngült a látása, álta-

lános iskoláit a Nándorfehérvárral/
Belgráddal egybeépült Zimony speciális,
szerb nyelvû tanintézetében kellett vé-
geznie. Tehetségével kitûnt az ottani ön-
képzõkörben és történelem-földrajz szak-
körben, valamint a színjátszó csoportban
felmutatott tevékenységével. Mivel az
iskolában az angol mellett az eszperantó
nyelv is kötelezõ volt, Kabók István ez
utóbbit oly mértékben elsajátította, hogy
jutalmul delegálták a budapesti eszpe-
rantó világkongresszusra. E kötõdése egy
életre meghatározóvá vált, amelynek té-
nyeire a késõbbiekben még visszatérnék.

Gimnáziumi tanulmányait Zomborban
folytatta, ahol szintén a történelem szak-
körben kamatoztatta képességeit. Innen
egyenes útja vezetett az újvidéki egye-
tem bölcsészettudományi karára. 1974-
ben a történelem tanszéken abszolválva,
e tárgyat tanította Törökkanizsa, Szabad-
ka, majd Magyarkanizsa iskolájában.
1981-ben egyik résztvevõje és áldozata
volt az ún. horgosi orgona-affér néven
hírhedtté vált, vallásellenes koncepciós
pernek – a Tito-rendszer önkényuralmi
jellegét példázó eseményt Matuska
Márton újságíró évekkel késõbb, nagy
visszhangot kiváltó cikksorozatban lep-
lezte le az újvidéki Magyar Szóban –, a
meghurcolás következtében Kabók István
és több pedagógustársa három évig
munkanélkülivé vált. Utóbb szülõfalujá-
ban tanított hat esztendeig történelmet
és földrajzot.

1989-90-ben ismét magára vonta a fi-
gyelmet ellenzéki ténykedésével. A több-
pártrendszer össz-jugoszláv viszonylatban
is elsõ kezdeményezése: a Vajdasági
Magyarok Demokratikus Közössége gyu-
lafalvi és nyugat-bácskai megszervezésé-
ben oroszlánrészt vállalt. Hosszú évekig
dolgozott a VMDK országos tanácsának
tagjaként, a nyugat-bácskai területi szer-
vezetnek pedig felváltva tölti be máig az
alelnöki és elnöki tisztét. Zombor járás –
az ottani fogalmak szerint: község – kép-
viselõ testületében két mandátumon
keresztül képviselte faluját.

PoLíSz
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A rendszerváltozás óta a délvidéki
magyarság ügyeinek fáradhatatlan mun-
kása, aki a jó ügyek „tárca nélküli mi-
nisztereként” tartja a kapcsolatot a 
magyarországi kormányszervekkel, kul-
turális és szociális intézményekkel, alapít-
ványokkal. Ha kell, lobbizik, ha szüksé-
ges, tankönyvet és pénzbeni támogatást
szerez földijei közösségi és egyéni gond-
jainak enyhítésére. A kisebbség-anya-
nemzeti kapcsolatépítés, kötõdés fontos
formájaként, szerepet vállal Bácsgyula-
falva és az õrségi Magyarszombatfa
testvértelepülési kontaktusának kiépítésé-
ben és mûködtetésében. S ne feledjük: jó
évtizede a felsõ tagozatos általános
iskolások újabb és újabb rajainak törté-
nelem-vetélkedõt szervez és vezet a zom-
bori Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdési
Egyesületben, éspedig az egész régió
magyar gyermekeit bevonva.

Mint tudjuk, az 1990-es évtized a dél-
szláv népek – s a velük együtt élõ ma-
gyarok – történetébe fekete betûkkel író-
dott be. Az etnikai tisztogatás közvetlen
és közvetett formáinak változatos eszköz-
tárával öltek meg tízezreket, ûztek el
szülõföldjükrõl milliókat, kényszerítettek
mundérba szinte gyermekfejjel fiatalokat,
hogy egy esztelen háborúban haljanak
meg vagy váljanak gyilkosokká, veszítsék
el testrészeiket, legyenek egy életre ideg-
betegek. Az elûzöttek helyébe pedig az
adott országban éppen többségi hely-
zetben lévõk telepítették be a máshon-
nan elûzött vagy tervszerûen evakuált
saját néptestvéreiket. Aki egy kicsit is oda-
figyelt a ki tudja, hányadik balkáni há-
borúra, az észlelhette, hogy nemzetré-
szeink közül a legnehezebb helyzetbe a
baranya-szlavóniai magyarság került, hisz
jelentõs hányaduk évekre anyaországi
vagy nyugati emigrációba kényszerült, a
maradék nagy része pedig a világon
senki által el nem ismert krajinai szerb
bábállam rabszolga-sorsba taszított pol-
gárává lett. Kabók István – sokakhoz

hasonlóan – jugoszláv útlevelével rend-
szeresen bejárt a megszállt falvakba, vitte
a magyarországi és délvidéki humanitá-
rius segélyeket, s tette mindazt, amit egy
nemzeti lelkiismerettel megvert magyar-
nak tennie kellett.

De ugyanakkor – birtokában lévén egy
nemzetközi nyelvnek és kapcsolatrend-
szernek – a maga eszközeivel részt vállalt
a nyugati közvélemény felrázásában is.
1992-ben Bécsben, az eszperantista vi-
lágkongresszuson, három évvel késõbb
pedig az akkor már független Szlovéniá-
ban, a maribori eszperantista szimpoziu-
mon tartott elõadást a délvidéki magya-
rok helyzetérõl, illetve a délszláv háború
történelmi okairól. A Nemzetközi Bizott-
ság az Etnikai Szabadságjogokért nevû
eszperantista szervezet meghívására
1993-94-ben összesen 42 elõadást tartott
ugyanerrõl a Benelux-államokban, Fran-
ciaországban, Katalóniában, a Baszkföl-
dön, Angliában és Walesben. Eszperantó
írásai konferenciakötetekben, periodikák-
ban és a Huszár Lászlóval közösen írott,
1994. évi „Magyarok a Vajdaságban” c.
könyvében olvashatók, de természetesen
közügyekben a délvidéki napi és heti-
lapok hasábjain számos esetben magya-
rul is hallatta hangját.

A történelemtanár és kisebbségpoliti-
kus öt éve – a Mocsáry Lajos Alapítvány
támogatásával – a budai ORFI-ban gyógy-
masszõri képesítést szerzett, s jelenleg e
pályán keresi kenyerét. Mindamellett má-
ig folytatja sokoldalú segítõ szolgálatát
szülõföldje mindennapi teendõinek meg-
oldásában, rendszeresen utazik, szervez
és közvetít. Az emigrációban létrejött Dél-
vidéki Magyarok Közösségében, elnöksé-
gi tagként a kezdetektõl részt vesz.

Mondandóm zárásaként a PoLíSz mos-
tani számában megjelent írásából idé-
zek: „Tisztában kell lenni azzal a tény-
nyel, hogy a 19. században függetlenné
vált és terjeszkedni akaró szomszédaink,
valamint a történelmi Magyarországból
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kiszakadni óhajtó népek e törekvéseket
szolgáló ideológiájukat a magyarelle-
nességre alapozták. E magyarellenesség
a késõbbiek folyamán hol erõsödött, hol
veszített intenzitásából, rendszerek jöttek-
mentek, módszerek változtak, ám a cél
örök állandóként megmaradt a mai na-
pig: magyartalanítani a megszerzett
területeket. Csakis ennek a szem elõtt
tartásával lehet kialakítani egy helyes, és
talán hosszú távon eredményes magyar-
ságpolitikát.” A demográfiai, gazdasági,
oktatási, kulturális, nyelvhasználati gon-
dok sorjázása után kitér a délvidéki 
magyarság politikai önszervezõdésére is.
A cikk programadó része tengelyébe a
VMDK máig idõszerûségét nem vesztett,
hármas autonómia-tervezetének a gya-
korlatba átültetését állítja. Emellett szor-
galmazza a vállalkozások élénkítését –
úgy a helyi kezdeményezések felkarolása,
mint a magyarországiak térségbeli meg-
jelenésének az ösztönzése vonatkozá-
sában. Kulcsfontosságúnak érzi az anya-
országba áttelepült és ott a számítását
megtalált vállalkozói réteg bekapcsolását
a szülõföldi privatizációba. A kedvez-
ménytörvény csorbítása ellen is felemeli a
szavát. Utolsó mondatát minden érdekelt
figyelmébe ajánlom: „A magyarországi
pártoknak meg kell, igenis meg kell
egyezniök legalább egy megközelítõleg
hasonló politikában a határon túli ma-
gyarok vonatkozásában, hogy az semmi
esetre se essék a pártpolitika áldozatául!”

Az elmondottak alapján talán nem két-
séges, milyen morális és gyakorlati okok
indokolták, hogy Kabók István kapja a
Csengey Dénes Különdíj 2002. évi arany
fokozatát. Isten tartsa meg õt jó egész-
ségben, és szolgálja még sokáig népét
eredményesen!

Ébert Tibor

Uszadékfák
Turcsány Péternek

látom az arcod
kifaragható még (?)

kifaragható az egyenes
két pontja nélkül (?)

kifaragható a kör
ha önmagába görbülete
vissza nem tér (?)

kifaragható a messziség
szemüregek kiszúrt nézésével (?)

kifaragható a párhuzam
egyenesek híján (?)

kifaragható a fa iszap
homokszemcsék (?)

kifaraghatók vagytok
csallóközi uszadékfák
mert kifaragható
a kifaraghatatlan (?)

látom a homokot
kifaraghatók még gondolataid (?)

kifaragható a folyó
parttalanul (?)

kifaragható
múltját elveszítvén
történelme (?)

kifaragható a mozgás
mozdulatlansággal (?)

a dómok tornya kifaragható
magasságok helyett
irányt változtatva
ha mélységekbe süllyed (?)

kifaragható
az értelem eszmélet
szó beszéd hang bölcsõdal
ha csönd (?)
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kifaragható a némaság
az emlékezés
felejtés moccanásai
a belenyugvás
csöndek szitálnak (?)

kifaragható a fogalom
ha elvesztette fogalmát (?)

kifaraghatók vagytok
csallóközi uszadékfák
ha kifaraghatatlan
a kifaragható (?)

Álarcosok
Ki állítja meg a völgyi vonatokat?
Az éj. A csillagok.
Ki halkítja el sínek futamait?
A rádemlélezés.
Ki settenkedik az állomások elõtt
csukódó visszhangokba kívánkozón?
Én.
Amott a folyó partra löki sustorgásait,
A titkok széttöredezve egymásra torlódnak.
(Az éj. A csillagok. Hangfogók. Én.
A várakozások árnyékaival. Egy messzi
város megvilágított arca,
ezernyi, százezernyi álarc:
elreteszelt jövõ.)

László-Kovács Gyula

ó hányszor 
de hányszor

uram!
többet nem kérek tõled
semmit:
arcodat felhõk fátyla
mögé rejted
s az ég templomcsarnokában 
bujkálsz
mint holmi vásott kölyök:
nézz le
tekintsd meg mûvedet!
mit teremtõ képzeleted
a bábeli zûrzavarból
alkotott:
nézz le!

nézd a gyermekeket
kiknek húsa úgy válik le
csontjaikról
mint penészes narancsról
a héj!
s nézd országodat
galambszemû-mária-anyád
házát:
recseg
és ropog
akár a villám sújtotta fa

Johantsik Endre

Öröm 2002-ben
Még nem voltam harmincéves, amikor

Szép Ernõ életét és munkásságát már is-
mertem annyira, hogy olyan kiforrott vé-
leményalkotásra legyek képes, amelyet
mindmáig nem tudtak „kikezdeni” a lassan
múló évtizedek. Idehaza talán legismer-
tebb regényének, a Lila ákác-nak az olva-
sásakor sejtettem, az ugyancsak akkortájt
készült film megtekintése után már tud-
tam, hogy ez a történet besorolta azon
„útitársak” közé, akik el fognak kísérni az
emlékezet végsõ határáig, ha úgy tetszik,
a sírig. Életének részletes ismerete pedig, –
a rokonlelkûségnek csak árnyalatokban
vállalt azonosságától függetlenül – arra
figyelmeztetett, hogy akinek „ezen a pá-
lyán” a Sors a szõnyeg alatt jelölte ki a
verseny zónáját, annak lehetnek idõsza-
kos kiemelkedési periódusai, de a vissza-
zuhanás garantált lehetõségérõl sohasem
szabad megfeledkeznie. 

Amikor három évvel ezelõtt, mind-
össze 55 évesen egy olyan életszakaszom
vette kezdetét, amelyben egy „rossz moz-
dulat” is végzetes lehet, ösztönösen õ
jutott eszembe. Azzal a nyomasztó felis-
meréssel terhelve, hogy: Te Jó Isten, ne-
kem még nincs Lila ákácom. 1999 szep-
temberében, az elsõ felmondásomat
követõ hetekben, egyik napról a másikra
– bár még nem tartottam ott – maradék-
talanul azonosulni tudtam a Mesterrel,
aki legutolsó éveit bibliai szegénységben
élte. Egyebek mellett irodalomtörténeti
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tényként õrzi az emlékezet azt a méltatlan
„eseménysort” is, amelyben az író, a la-
kása közelében lévõ bisztróban, az esti
zárórát követõen, napi rendszerességgel
ingyen válogathatott a még fogyasztha-
tó, maradék ételek közül. 

Annak ellenére, hogy éppen harma-
dik esztendeje évrõl évre mérhetõen kö-
zelebb kerültem ehhez az állapothoz, e
sorok írásakor már éppen harmadik nap-
ja annak a nehezen érzékeltethetõ eufó-
rikus örömnek a foglya vagyok, amely
megjutalmazni látszik a kitartásért, hogy
sok ezer honfitársamtól eltérõen nem
„dobtam be” idõ elõtt a törölközõt.
Ugyanis május 27-én olyan esemény „fõ-
szereplõje” voltam, aminek következté-
ben ad abszurdum még a Lila ákác szín -
vonalát sem kell produkálnom ahhoz,
hogy életem és munkásságom egyszer
talán irodalomtörténeti kuriózummá vál-
jon, – legalábbis idehaza. Megfelelõ elõ-
készítés után, egy hagyományos felvételi
beszélgetés során leszerzõdtem három
mûszakos portásnak abba a pesterzsébeti
szakközépiskolába, ahol Pálházi Ferenc
már sok esztendeje igazgatóhelyettes.
Ugyanúgy nem egy szimpla unalomûzõ
post avantgard gaz csábításának enged-
ve, mint azok az egykori érettségizõs
osztálytársak, akik nyolc esztendõvel ko-
rábban, már 1994-ben mogyorót árultak
az utcán. A dolog majd évtizedet átívelõ
apró szépséghibája az, hogy velük be-
szélgetve, akkor még vakon bíztam ab-
ban, hogy nekem nem kell majd ilyen 
és ehhez hasonló élményeket „kamatoz-
tatnom” munkásságomban, elég lesz az
övék.

A mintegy tízperces nyolcszemközti
„eszmecsere” betûre, vesszõre igazolta
azt a közhelyet, amit potom 13 év után
végre, valahára a társadalom immár na-
gyobbik fele hajlandó tudomásul venni.
Nevezetesen azt, hogy akár az állami,
akár a magánszektorban, esetenként és
helyzetenként változóan, de egy bizo-
nyos életkoron túl, ha a felvételre jelent-
kezõnek cégen belül nincs megfelelõ

szintû ismeretsége, akkor még portásnak
sem veszik fel. Mezei Aranka gazdasági
igazgatóhelyettes asszony idõnként már
már bûbájos intonációjú „elõadása” nem
hagyott kétséget afelõl, hogy elvárá-
sainak legcsekélyebb nem teljesítése
esetén automatikusan ingyenjegy illet
meg arra a varázsszõnyegre, amely úgy
kirepít az intézménybõl, mintha ott se let-
tem volna. Azon nagyon kevesek egyike-
ként, akik hatmilliárd ember közül min-
den egyes papírra vetett „karakteremet”
ismerik, mûszaki igazgatóhelyettesként
velem szemben ült Feri, aki az igh. asz-
szony és a köztem zajló meglehetõsen
egyoldalú „párbeszédbe”, választott sze-
repe szerint, jóformán csak tercelõként
avatkozott be. 

Daróczi József gondnok, leendõ köz-
vetlen fõnök ritka és szûkszavú megnyi-
latkozásai arról a jogos aggodalomról
árulkodtak, hogy ott tartózkodásom ide-
jére az általa vezetett szektor „intimitása”
óhatatlanul sérülni fog. A látszatra min-
denképp kedélyes beszélgetés végén
édesbús hangulat uralkodott el rajtam.
Ismét eszembe jutott Szép Ernõ, aki ötven
évvel ezelõtt ugyanúgy egy nagy „törté-
nelmi váltás” áldozataként sodródott a
társadalom perifériájára, mint én.

Oláh András

Virradatra várva
magam sem tudom
kábulatból ébredek-e
vagy csak Isten zsonglõrködik
ezzel az éjszakával…
a múlt karavánjától
leszakadva poroszkálok
az emlékek pengéje által
felsértett kisvárosi semmiben
meg-megállok egy-egy ismerõs
ház elõtt – mint régen:
mikor fürtjeid közt matatva
vártam hogy távoli tekintetedbõl
a virradat átszivárogjon
végre lelkembe...
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fanyalgás
most ismét a tolvajok
ideje jön a nagystílûeké
az igazi hétpróbásoké
akik már így is kilopták
lelkünkbõl a maradék jót
kifosztották múltunkat egészen
állunk itt põrén megalázva
holtig tartó önigazolásra kényszerítve
valami infantilis züllés sodrában
mint varjak elé vetett
fanyar kökényszemek

Robert Nisbet

A közösség keresése*

I. A közösség elvesztése

1. KARL MARX híres szavainak parafrá-
zisával azt mondhatnánk: kísértet járja be
a modernitás szellemét, a létbizonytalan-
ság kísértete. A mai embert és társadal-
mat érintõ gondolkodásunknak bizonyo-
san szembeötlõ jegye, hogy a személyes
elidegenedéssel és a kulturális széttöre-
dezettséggel olyan sokat foglalkozunk. 
A XIX. századi nyugat-európai konzervatí-
vok félelmei az egyre inkább teret nyerõ
individualizmussal, szekularizmussal és
társadalmi bomlással szemben mára már
rendkívüli mértékben természetesként
fogadott meglátások, sõt egyenesen kiin -
dulópontok lettek a társadalomban élõ
ember tanulmányozói számára. A létbi-
zonytalanság és a széttöredezettség iránti
egyre erõsödõ figyelem a státusz, a vala -
hová tartozás s a közösség értékei iránti
komoly elkötelezettséggel párosul.

Minden korban vannak kulcsszavak,
melyek folyvást ismétlõdõ használata s
ismételt meghatározása uralja hitünk és
gondolkodásunk útjait. Az ilyen szavak-
nak szimbolikus értékük van, s nagyobb
hatást fejtenek ki az emberi gondolko-
dásra, mint a laboratóriumban használt
vagy a közvetlenül tapasztalati problémák

kutatására választott technikák. A XIX.
században, az individualizmus és racio-
nalizmus korában az olyan szavak, mint
egyén, változás, haladás, ész vagy
szabadság, nemcsak azért voltak fonto-
sak, mert mindenütt elõfordultak köny-
vekben, esszékben és elõadásokban
egyaránt, de szimbolikus értéküknél fog-
va is, mivel számtalan ember meggyõzõ-
désére hatottak. E szavak egyszersmind 
a gondolkodás termékei és mozgatói
voltak. Csakúgy magával ragadta az em-
bereket az, amit jelöltek, mint az, amit
jellemeztek.

E szavak mind egy olyan szellemi beál-
lítottságot tükröztek, amely a társadalom
lényegét különálló – autonóm, önellátó,
stabil – egyének szilárd tényében látta
felismerni, a történelem lényegét pedig
az egyén folyamatos felszabadulásában 
a múltból eredõ zsarnoki és irracionális
rendi kötöttségek (státuszok) alól. A racio-
nalisták a versenyt, az egyén önállósodá-
sát, a státuszok és szokások felbomlasz-
tását, a személytelenséget s az erkölcsi
névtelenséget dicsõítették, mert ezek vol-
tak azok az erõk, amik meghatározó
szerepet játszhattak az embernek a múlt
halott kezébõl történõ kiszabadításában,
s mert ezáltal a természetes meghatáro-
zottsága szerint stabil és racionális egyént
olyan környezetbe látták kerülni, amely-
ben korlátlanul kifejlesztheti önmagában
szunnyadó képességeit. Az embert tekin-
tették elsõdleges és alapvetõ ténynek,
amihez képest az emberek közötti viszo-
nyok pusztán ennek származékai. Szüksé-
gesnek érezték hát, hogy eltakarítsák a
múlt roncsait a színrõl.

Ha voltak is néhányan olyanok, akik –
mint TAINE, RUSKIN és WILLIAM MORRIS – az
ezzel járó kulturális és erkölcsi veszteségre
(családi kötelékek fellazulására, falvak
szétesésére, kézmûvesek ellehetetlenülé-
sére, régi bizonyosságok felbomlására)
felhívták a figyelmet, úgy a racionalizmus
apostolai azt felelhették, hogy a haladás
elkerülhetetlen ára ez. Úgy érveltek libe-
rálisok és radikálisok egyaránt, hogy vég-
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sõ soron a fejlõdés minden nagy korsza -
kát a rend lazulása, a hagyományos kö-
telékek és biztonság bomlása kísérte.
Miképpen lenne másként elképzelhetõ,
hogy az alkotásra kész egyén felszabadít-
sa a benne elfojtott felfedezõ és értelmi
képességet, ha nem szakítja el erõnek
erejével a hagyomány láncait?

Ez még az optimizmus, az elvont
egyénbe s a természet harmóniájába ve-
tett hit kora volt. MARK TWAIN Huckleberry
Finnje arról szól – mint PARRINGTON mutat
rá erre az amerikai gondolkodást tanul-
mányozó mûvében —, hogy miképpen
lázad fel a természet gyermeke a falu, a
család, az erkölcsi konvenciók zsarnoksá-
ga ellen. E lázadást nem kíséri félelem
vagy bizonytalankodás: a vadnyugati hõs
teljes magabiztossága jellemzi. A termé-
szetes örömökben, boldogságban és
egyenlõségben Huck boldog felszabadu-
lásra lel a régi erkölcsök fojtogató elõ-
ítéletei és konvenciói alól. Egyedül az
emberben található igazság, igazságos-
ság és boldogság.

A gondolat és képzelõerõ számos
területén hasonló perspektívákkal találko-
zunk. A régi kötöttségek eltörlése együtt
járt új és természetesebb, közvetlenül az
ember belsõ erõforrásaiból sarjadó társa-
dalmi viszonyok kilátásával, és a társada-
lom olyan izzó jövõképét vetítette elõre,
amelyben az egykori rokoni, falusi és egy-
házi kötõdéseken alapult világ parokializ-
musát és ellenségeskedéseit mindörökre
felszámolják. Természetes érdeken alapu-
ló ész lép azon bölcsesség helyébe, amit
BURKE és konzervatív köre a bevett szokás,
magatartási forma és elõítélet történelmi
folyamataiban véltek felfedezni.

„A társadalmi viszonyokat átlengõ
pszichikai folyamat – írja OSTROGORSKI a
XIX. századról – ugyanoda vezetett, mint
a racionalizmus, s ugyanazon logikai
úton és általánosításon keresztül.” Ebbõl
adódóan az emberek társadalmi viszo-
nyait „nem annyira az érzület irányította,
ami még a konkréthoz kapcsolódott,
mint inkább általános elvek, amelyek ta-

lán kevésbé intenzívek, de eléggé átfo-
góak ahhoz, hogy szabályozzák az im-
már elvont társadalmi csoportokból álló,
s folytonos mozgásuk révén folyamato-
san terjeszkedõ változó sokaságot.”

Egymástól olyan távol álló filozófusok,
mint SPENCER és MARX, osztoztak a törté-
nelem szervezõ erejének s az egyén ön-
ellátó képességének hitében. Mindössze
a történelmileg elkerülhetetlen nyugodt
felismerésére volt szükség. A rend és a
szabadság alapjai az emberben és ter-
mészetes hajlamaiban rejlenek. Meggyõ-
zõdésként ez uralta a köznapi és tudo-
mányos gondolkodást a XIX. században
és a XX. század elején. A francia felvilá-
gosodás ellenérzése a középkor öröksé-
gének tekintett társadalmi viszonyokkal
szemben a XIX. század során egyfajta
elméleti közömbösségbe fordult az egyé-
ni biztonságnak és motivációnak a társu-
lással és kulturális normáival való össze-
függése problémái iránt. Mind a sza-
badságot, mind a rendet leginkább az
egyénnek a régitõl felszabadulása politi-
kai és pszichikai terminusaiban magya-
rázták.

Ezt látjuk a kor társadalomtudomá-
nyában is. Mi egyéb lenne a tudományos
pszichológia, ha nem a tudat állapotai-
nak és erõinek tanulmányozása úgy,
ahogyan ezek az autonómnak és állan-
dónak tételezett egyénben természe-
tesként adottak. A politikatudomány és a
közgazdaságtan uralkodó irányzatai az
elvont emberi lényekkel mint a jog és a
gazdaság atomjaival foglalkoztak, továb-
bá a piac és a korlátozott általános
törvényhozás révén kialakított személyte-
len viszonyokkal. A racionalista megkö-
zelítés minden társadalmi és kulturális
különbséget egyéni szenvedélyek és vá-
gyak mennyiségi és mélységbeli különb-
ségévé oldott fel. Az egyén állandósága
ösztöneinek a megváltozhatatlanságából
és a szuverén észbõl következett; a tár-
sadalom állandóságát a történelmi vál-
tozás törvényei garantálták. A két cél, a
tudományos univerzalizmus és a múlttól
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való erkölcsi felszabadulás gyakorlatilag
egységesként jelenik meg a kor filozó-
fiájában és társadalomtudományában.
BENTHAM dicsekvése, hogy bölcs törvénye-
ket tudna hozni Indiának dolgozószobá-
ja távoli zugából, aligha volt egyéni kü-
löncködés. Ez az önbizalom az észbõl,
pontosabban abból a meggyõzõdésbõl
fakadt, hogy az egyén mindenütt meg-
másíthatatlanul egyforma és állandó.

Mindezek fölött magasodott a racio-
nalizmus meggyõzõdése a történelem
s z e r v e z e t t jellegérõl – amit idõn-
ként szükségessé válhat segíteni, de so-
hasem irányítani —, valamint a különálló
egyén önellátó á l l a n d ó s á g áról.

2. Szellemi és erkölcsi életünket ma
szavak és szimbólumok egy másik hal-
maza uralja. Lehetetlen nem észreven-
nünk a modern lexikonokban az olyan
szóelõfordulások fontosságát, mint szer-
vezetlenség, széttöredezettség, hanyat-
lás, létbizonytalanság, összeomlás,
egyensúlyzavar és hasonlók. Amit a XIX.
századi racionalista még magától érte-
tõdõnek gondolt a társadalom és az
emberi létezés természete kapcsán a tör-
ténelem alkotó szervezõ erejébe vetett
mindent átfogó hit eredményeként, az a
társadalom mai szemlélõje számára egy
egyre növekvõ félelem és bizonytalanság
tárgya.

Napjainkban a gondolkodás számos
területén ellenreakció észlelhetõ a racio-
nalista látásmóddal szemben. Nem va-
gyunk már meggyõzõdve arról, hogy az
emberi viszonyok alapvetõ szervezési
problémái a politikai vagy gazdasági szer-
kezet átalakításával automatikusan meg-
oldódnak majd. Személytelenség, erköl-
csi közömbösség, individualizmus és
gépiesség – mindezek ma társadalmi
patológiák leírására szolgáló terminusok.
Csaknem eltûnt a történelem erejébe
vetett derûlátó bizalom, hogy – úgy-
mond – magától kinövessze a társadalmi
és erkölcsi biztonság új és sikeresebb for-
máinak csíráit szervezetlenségünk talaján.

A kulturális felbomlás majdnem min-
den jelentõs t ö r t é n e l e m f i -
l o z ó f i a alapproblémája korunkban.
TOYNBEE monumentális történelmi szinté-
zise a prófétikus történész erõfeszítéseit
képviseli, hogy értelmet találjon a törté-
nelem esetleges erõiben, megvilágítva a
jelen sötétségét. Miképpen SZENT ÁGOS-
TON Isten városa, amit azért írt, hogy
megerõsítse az V. századi keresztények
hitét, TOYNBEE kötetei is a bennük felhal-
mozott csodálatraméltó tudással és csak-
nem vallási erejû meglátásokkal a korunk-
ban fenyegetõ létbizonytalanság halotti
leple alatt élõ emberek érzelmeit céloz-
zák. Mintha TOYNBEE legtöbb olvasóját 
A Study of History azon részei érdekelnék
igazán, amik a hanyatlással és a felbom-
lással foglalkoznak, nem pedig a születés-
sel és a formálódással. Mintha maga
TOYNBEE is a halál és pusztulás melanko-
likus jelenségeire tartogatta volna hatal-
mas értelmezõ tudását: olyan körülmény
ez, amely – mint MILTON sátánfigurája – a
téma iránti ellenállhatatlan, bár erkölcsi-
leg vonakodó szerelemrõl árulkodik.
TOYNBEE katalógusát a társadalmi bomlás
történelmi jeleirõl – szakadás társadalom-
ban és lélekben, archaizálás, futurizmus,
s mindenekelõtt a „gyökérvesztés” folya-
mata, a proletariátus születése – úgy
olvashatjuk, mint a kortárs gondolkodás
fõ témáinak felsorolását.

Vajon nem azon legfõbb meggyõzõ-
désen alapulnak korunk jelentõs prófétái-
nak – N IEBUHR, BERNANOS, BERGYAJEV, SZO-
ROKIN, SPENGLER – mûvei, hogy kultúránk
beteg, mert a vereség patológiája és a
regeneráló folyamatok kudarca jellemzi?
Nem rendkívüli jelenség-e, hogy jelentõs
írók, költõk és drámaírók mind a bomlás
és hanyatlás témáit dolgozzák fel – osz-
tályét, családét, közösségét és erkölcsét? 
E témák nemcsak a legnagyobbak –
PROUST, MANN, JOYCE, KAFKA és ELIOT –
mûveiben lelhetõk fel, de egyre nö-
vekvõen a másodrendû vagy népszerû
írók között is. Nehéz nem észrevennünk a
bomlás témáinak központi szerepét a mai
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vallási és irodalmi alkotásokban, s azt a
magával ragadó hatást, amit a bukás és
vereség képének felidézése gyakorol.
Nem elszigetelt eseményként, hanem az
egész folyamat következményeként
szemlélik a katasztrófát, ami – T. S. ELIOT

szavaival élve – inkább „nyöszörgés”,
mint „robbanás”.

Mennyire meglepõ a jelenlegi sirán-
kozó ideológia, ha összevetjük az akár fél
évszázaddal ezelõtti optimizmussal. Kimu-
tatható a felbomlás érzése a család és 
a kis közösségek szétesése iránti szocio-
logikus érdeklõdéstõl egyes vallási pró-
féták azon intuíciójáig terjedõen, misze-
rint erkölcsileg hanyatlik az egész nyugati
társadalom. Minden korban voltak ka-
tasztrófa-elõrejelzések csakúgy, mint földi
világunk végét prognosztizáló ezredéves
eszmék. De a bomlás jelenlegi átérzése
gyökeresen különbözik ezektõl. Semmi-
lyen világos üdvözülést nem remél, és
nem is isteni elrendelés vagy szeren-
csétlen katasztrófák következményének
látja. Ugyanazon körülményekben gyö-
kerezik, mint amik nemrég még a hala-
dás szükséges feltételeinek tûntek a racio-
nalisták korábbi nemzedéke szemében.
Ahol a XIX. századi racionalista még a
rend és szabadság progresszíven maga-
sabb formáit vélte kibontakozni a régi
elpusztítása nyomán, ott a ma szocioló-
gusa már egyáltalán nem derûlátó.
Hajlamos arra, hogy ne alkotó felszaba-
dulást érzékeljen, hanem steril létbizony-
talanságot: bukást, és nem az újnak az
eljövetelét.

A pszichológia és a társadalomtu-
domány egyre inkább mai elmerült -
ségünket hangsúlyozza e szétesésben és
bomlásban. Tanulmányok vizsgálják kö-
zösségek, családok és személyiségünk
szétesését, nem beszélve temérdek vizs-
gálatról az ipari küzdelem, az etnikai
szubkultúrák, a „népi” területek szétesése
körében, amik mind a bomlás eszméjére
utalnak. Az ember mai kutatója éppen
annyira nem képes ellenállni a társadalmi
bomlást igazoló tények csábításának,

mint ahogyan XIX. századi elõdje sem
tudott ellenállni az alkotó felszabadulást
és újjáalakulást mutató tényeknek. Bár-
mennyire is empirikusak a kutatásai a 
társadalmi viszonyokról, bármennyire
merészen rendezi át terminológiájának
szemantikai elemeit, hogy támogassa hi-
tét saját erkölcsi kívülállásában, és bár-
mennyire magabiztos a politikai törvény-
hozó üdvözítõ lehetõségeit illetõen,
hogy megszabadulhasson erkölcsi prob-
lémáktól, egyértelmû, hogy az emberi
viszonyok mai kutatóját a szétesés képei
és az összeomlás visszatérõ lehetõsége
kísértik.

3. További és még szembeszökõbb
fejlemény a racionalista felfogás össze-
omlásában, hogy az ember erkölcsi elide-
genedésének és szellemi elszigetelõdé-
sének gondolata teljességgel áthatja
korunkat. A mai állam hatalma és be-
folyása ellenére igaznak bizonyul, hogy
jelenkorunk individualistább, mint az
európai történelem bármely más kora.
Ha megvizsgáljuk siránkozó irodalmunk
egészét – társadalomtudományban, mo-
rálfilozófiában, teológiában, regényben,
színházmûvészetben –, megfigyelve, hogy
embermilliók kétségbeesett erõfeszítéssel
próbálnak valamilyen szellemi biztonság-
ra szert tenni, úgy látnunk kell a zûrzavart
és frusztrációt, ami az egyén és társadal-
mi viszonyai (amikben céljai és szándékai
értelmet nyerhetnének) között táguló
szakadék okán jött létre. A kulturális szét-
töredezettség érzése az egyéni elszige-
teltség átélésének csupán a másik oldala.

A szekularizmus és az individualizmus
történelmi diadala nyomán fogalmazód-
nak meg a kortárs gondolkodás homlok-
terében álló problémák. Az egyént mo-
dern megszabadulása a hagyományos
osztályjellegû, vallási és rokonsági köte-
lékektõl valóban szabaddá tette; korunk
számtalan mûvének tanúsága szerint
azonban e szabadság nem az alkotó
megkönnyebbültség érzésével, hanem ki-
ábrándultsággal és elidegenedéssel pá-
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rosul. Az embernek a történelmi erkölcsi
bizonyosságoktól való elidegenedését az
ember embertõl elidegenedése érzése
követte.

Ahogyan a magában lévõ egyént egy-
kor úgy tekintették, mint aki a rend és
haladás mozgatórugóit önmagában hor-
dozza, most leginkább a társadalom
szorongása és létbizonytalansága szim-
bólumának tartják. Hajlamosak lettünk az
embert az erkölcsi haladás megtestesítõje
helyett a társadalmi bomlás következmé-
nyének tekinteni.

Frusztráció, szorongás, létbizonytalan-
ság – e jellemzések alig felülmúlható fon-
tosságra tettek szert a jelenkor gondol-
kodásában és irodalmában. Ezekben és 
a rokonértelmû kifejezésekben annak
átérzése rejlik, hogy az ember egyaránt
elidegenedett társadalmi kapcsolataitól
és erkölcsi értékeitõl. Ha a reneszánsz
gondolkodást az értelmét használó em-
ber mítosza uralta, a XVIII. századot a ter-
mészetes, a XIX. századot pedig a gaz-
dasági és politikai emberé, úgy valószínû,
hogy az elidegenedett és alkalmatlanná
lett ember lesz a jövõ történészei sze-
mében a XX. század kulcsfigurája. Elég-
telen, kiábrándult, alkalmatlan: e kifeje-
zések a kortárs irodalom toposzainak
sokaságát tükrözik. Ezért látja maga elõtt
BERGYAJEV „az emberi imázs szétesését” a
modern világban; TOYNBEE a proletárról
beszél, aki elvesztette már az identitás 
és valahová tartozás minden érzését;
ORTEGA Y GASSET szemében tömegember-
ként tûnik fel a piac és a tömegdemokrá-
cia névtelen teremtménye; JOHN DEWEY

számára pedig õ az elveszett, aki híjával
van már minden kötõdésnek s értéknek,
ami egykor az életet értelemmel telítette.

„A XX. századi ember természetes ál-
lapota – jelenti ki egy új regény fõhõse –
a szorongás.” Szorongás, mint legfõbb
lelkiállapot a kortárs szépirodalomban;
elveszett, zavartan küszködõ, megszállott
ember számos más mûben. Nem vélet-
len, hogy oly sok értelmiségi számára
FRANZ KAFKA regényei és elbeszélései csak-

nem kultikus tiszteletnek örvendenek
(vagy mostanáig örvendtek). Bármilyen
összetettek és sokoldalúak legyenek is
KAFKA témái, bármik legyenek is inspirá-
ciójának mélyebb gyökerei: az olyan
regények, mint A per és A kastély, számos
kritikus szerint az elidegenedés és egy
eltûnõ, hanyatló bizonyosság allegóriái.
Az ember kapcsolatát Istennel, ezt az
egyetemes és idõtlen kérdést is tárgyalják 
e regények. Látnunk kell mindezekben a
dilemma szimbolizálását: megtalálja-e va-
jon helyét az ember a világban, értelem-
re lel-e maga körül a társadalomban,
bûnre és ártatlanságra talál-e abban a
világban, ahol e kettõ közti határvonal
egyre inkább elmosódott? KAFKA hõsének
nyomorúsága sok ember nyomorúsága a
való világban: elszigeteltség, elidegene-
dés – s ugyanakkor kényszeres keresés a
bizonyosság és a méltányosság vágyától
ûzötten.

A gyökértelen egyén, aki keresi helyét,
küzd, hogy értelemre leljen, és társakra
vágyik egy erkölcsi közösségben – mind-
ez korunknak ugyanúgy állandóan 
visszaköszönõ toposza, mint ahogyan
korábban az egyén felszabadulása a bi-
zonyosság nyomása alól s gyõzelme az
elnyomó törzsi és közösségi törvények
felett pontosan ilyen toposz volt. E mai
toposz különféle módokon utat talál a
népszerû irodalomhoz, kalandregényhez
és bûnügyi történethez egyaránt. Elter-
jedt a személytelen, sõt rosszindulatú tár-
sadalom képe: egy olyan társadalomé,
ahol minden tett és indíték egyenértékû,
ám perverz módon elszakadt az emberi
ellenõrzéstõl. Elterjedt az egyén idegen
erõknek kiszolgáltatottsága: nem az a
hõs, aki véghezvisz dolgokat – miként
WYNDHAM LEWIS fogalmazott —, hanem
akivel végbemennek dolgok. Ez a kiáb-
rándult és magányos figura a legkisebb
dolgokban erkölcsi jelentõséget keres,
küzd, hogy azonosulni tudjon osztállyal,
fajjal vagy csoporttal, miközben szünet
nélkül válasz után kutat a kérdésre: „Ki
vagyok én?” Mindez a jelenkor csaknem
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központi irodalmi típusává lett mindenek-
elõtt Európában.

Még III. RICHÁRD üres diadalérzetét sem
fedezhetjük fel többé a modern hõs kiál-
tásában: „Magam vagyok, egyedül!” Mert
korábbi irodalomunkban a hõs felszaba-
dulása a társadalom szokásrendje, erköl-
csi intelmei és védelmezõ kerete alól még
egy örömteli, magabiztos és kezdemé-
nyezõ individualizmus alapjául szolgált;
ma viszont gyakran morbiditáshoz és
mániákussághoz kapcsolódik. Nem sza-
bad, hanem elveszett egyén; nem füg-
getlenség, hanem elszigeteltség; nem
önfelfedezés, hanem kényszeres öngyöt-
rés; nem gyõzelem, hanem legyõzetés –
kortárs szépirodalmunkban ezek a fõ lel-
kiállapotok.

Nem új gondolatok ezek. Az utóbbi
években egész irodalomtörténeti iskola
született olyan írók újraértelmezésére,
akik – mint HAWTHORNE, MELVILLE vagy
DOSZTOJEVSZKIJ – az elidegenedés nyomo-
rát és a magány borzalmait ábrázolták.
TOLSZTOJ Iván Iljicsébõl és DOSZTOJEVSZKIJ

regényeibõl megtudhatjuk, hogy a leg-
hatalmasabb bûn a szellemi és morális
autonómiára törekvés és az embert tár-
saihoz kötõ kötelékek elvetése. KIERKE -
GAARD teológiai írásai hasonló megvilágító
erõvel tárják fel a magányos és elkínzott
ember szörnyû valóságát egy ellenséges
univerzumban. A XIX. század eleji filozó-
fiai konzervatívok írásaiban központi je-
lentõségû volt az ember elszigeteltsé-
gének és tehetetlenségének bemutatása
azt követõen, hogy elszakadt a társada-
lom hagyományaitól és erkölcsi kötöttsé-
gétõl. Nem új eszmék ezek: éppen olyan
régiek, mint az erkölcsi prófécia maga.

Napjainkra ezek a gondolkodás olyan
területeire hatoltak be, amik eddig telje-
sen eltérõ felfogást vallottak az emberi
természetrõl. Mert hosszú ideig a mo-
dern európai gondolkodásban az önel-
látó, önmeghatározó ember racionalista
képe uralkodott morálfilozófiában, pro-
testáns t e o l ó g i á ban, társadalom-
tudományban. Az ember Isten elõtti in-

tegritását és önmagáról gondoskodó ter-
mészetét axiómaként tárgyalták. Most a
gondolkodás egyre szélesebb köreiben
másfajta emberképpel találkozunk. PAUL

TILLICH teológus például a nyugati világ
kultúrájában nem a hagyományos hit és
a bizalom egységét látja, hanem a fé-
lelem, szorongás, bizonytalanság, magá-
nyosság, sõt értelemnélküliség érzésétõl
felkavart állapotot. Addig, amíg erõs volt
a kulturális örökség s a valahová tartozás
étosza, a modern individualizmus etikája
még elviselhetõ volt. „De akkor, amikor a
közös világ maradványai összeomlottak,
az egyén belevettetett a teljes magányba
s az ezzel összefüggõ kétségbeesésbe.”

Történelmileg a protestantizmus fekte-
tett hangsúlyt az egyén közvetlen kap-
csolatára Istennel, és elvileg csak kevéssé
támaszkodott az egyházi társadalom kor-
poratív jellegére vagy a hierarchikus
közvetítés elvére. Népszerû formájában 
a vallásgyakorlás nem KIERKEGAARD magá-
nyos, elkínzott individuumára irányult,
aki egyedül áll egy ellenséges univer-
zumban, hanem a magabiztos, önellátó
emberre, aki magában hordozza nem-
csak hit és erény csíráit, de a lelki állan-
dóság adományát is.

Ám a lelki integritásba vetett hit lát-
hatóan veszít erejébõl. Napjainkban sok
protestáns egyházi vezetõ felismerte a
láthatatlan egyház és a hit állítólag auto-
nóm embere történelmi hangsúlyának
inadekvát és irreleváns voltát. „Ez az auto-
nóm egyén, a modern civilizáció beha-
rangozója teljesen megsemmisül e civi-
lizáció utolsó stádiumaiban” – jelenti ki
REINHOLD NIEBUHR .

A mai társadalomban folyamatosan
növekvõ elidegenedés és lelki bizonyta-
lanság mögött egyre több – zsidó, kato-
likus és protestáns – teológus szerint a
világi individualizmus régóta ünnepelt
nyugati hagyományát kell felismernünk.
Mert az egyén kiemelése azon összetar-
tó szimbolikus kapcsolatok rovására tör-
tént, amelyek arra voltak hivatottak, hogy 
fenntartsák az egyén saját integritásér-
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zetét. BUBER, MARITAIN, BRUNNER, NIEBUHR,
DEMANT és mások egyaránt felismerték a
nyugati individualizmus hosszú hagyo-
mányának atomizáló hatását az ember-
nek a társadalommal és Istennel fenn-
tartott kapcsolatára. „Amikor az ember és
Isten közötti kapcsolat szubjektív és belsõ
(mint LUTHERnál), vagy idõtlen cselekvé-
sen és logikán nyugszik (mint KÁLVINnál),
akkor az ember Istentõl való végsõ füg-
gését nem közvetítik immár a történelmi
lét konkrét tényei” – írja CARSON DEMANT. 
S ha e függõség közvetítéssel nem reali-
zálódik, úgy az Istennel fennálló kapcso-
lat maga is törékennyé, alaktalanná és
tarthatatlanná válik.

Ma egyre több teológus látja úgy,
hogy az egyedülálló egyén jövõje Isten-
nel elkerülhetetlenül a JUNG által megfo-
galmazott „lelket keresõ modern ember”
lesz. Az ember embertõl elidegenedése
idõvel ember Istentõl elidegenedéséhez
vezet. A Krisztusban látható közösség
érzetének elvesztését a láthatatlan érze-
tének elenyészése követi. A közösség
hanyatlásának elkerülhetetlen vallási kö-
vetkezménye a tanácstalan, izgatott em-
berek tömege, akik képtelenek vigaszra
lelni a pusztán hitvallásnak tekintett ke-
reszténységben. Az egyén hangsúlyozá-
sa egyházi közössége rovására megállít-
hatatlanul elszigetelõdéséhez, ember és
Isten kapcsolatának megsemmisülésé-
hez, a személyiség atomjaira hullásához
vezet.

A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k ban is hangsúlyossá lett az el-
veszett egyén fogalma. A kiváló francia
szociológus, EMILE DURKHEIM a századfor-
dulón felhívta a figyelmet az erkölcsi és
gazdasági individualizmus következmé-
nyeire a modern társadalomban. Hiszen
az individualizmus normák és kötõdések
nélküli bizonytalan egyedek tömegét
eredményezi, akik még a független
alkotó életre való képességet is elveszítik.
DURKHEIM felfedezte, hogy a társadalom
azon szektoraiban a legmagasabb az
öngyilkosság és az elmebaj aránya, ahol

a leginkább kifejlett az erkölcsi és tár-
sadalmi individualizmus.

Az öngyilkosság fordítottan arányos a
társadalmi integráció fokával. Ezért ma-
gasabb az öngyilkossági ráta – mutat rá
DURKHEIM, számos további kutatástól is
megerõsítetten – a protestánsok, a város-
lakók, az ipari munkások és a nem háza-
sok között: mindazok körében, akiknek
életét a társadalmi kötelékek viszonylagos
törékenysége jellemzi.

Ha az egyén csak saját belsõ erõforrá-
saira kénytelen támaszkodni, miközben
elveszti a másokhoz fûzõdõ erkölcsi és
társadalmi tartozás érzését, akkor szoron-
gás és bûntudat áldozatává válik. Az ön-
pusztítás gyakran az egyetlen kitörési út.
DURKHEIM következtetése szerint mindez
növekszik a modern nyugati társadalom-
ban. A bevett társadalmi intézmények a
modern ipari és politikai fejlõdés során
elgyengülnek, s kevesebben rendelkez-
nek olyan biztonságos személyközi kap-
csolatokkal, mint amik egykor a létezés
értelmét és állandóságát biztosították.

A „kötõdések nélküli”, „marginális”,
„mániákus”, „normák nélküli” vagy „elszi-
getelt” egyén vizsgálata egyaránt arról
tanúskodik, hogy mennyire központi he-
lyet foglal el az elidegenedés feltevése a
mai társadalomtudományban. Idõsek,
kamaszok, újszülöttek tanulmányozásá-
ban, házasság, lakókörzet, gyár, munkás
és munkanélküli, értelmiségi és hivatal-
nok avagy bûnözés, elmebaj, alkoholiz-
mus, illetõleg politikai tömegmozgalmak
vizsgálatában az elidegenedés gondola-
ta rendkívüli fontosságra tesz szert.
Csaknem olyannyira elterjedt, mint ami-
lyen a felvilágosult önérdek tana volt két
nemzedékkel korábban. Sõt, ez nem is
puszta feltevés többé: egyenesen per-
spektíva.

ELTON MAYO és munkatársai a Western
Electric ipari nagyüzemét vizsgálva úgy
találták, hogy a modern ipar a munká-
sokat egyre inkább rögeszmés reakciókra
hajlamosítja, és növekszik a boldogtalan
emberek száma. „Arra kényszerítve, hogy

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



22

közvetlen vagy tényleges társadalmi
kötelezettségek nélkül csak önmagára
számítson, az egyén szerencsétlen és
rögeszmés személyes elfogultságoknak
kiszolgáltatottá lesz.” Van valami a mo-
dern ipar természetében, ami elkerülhe-
tetlenül az üresség és magára hagyatott-
ság érzetének kedvez. Az elmozdulás a
MAYO szerint „létrejött” társadalomtól az
„alkalmazkodó” társadalom felé azzal a
következménnyel járt a munkás számára,
hogy „teljességgel elvesztette biztonsá-
gát és bizonyosságát tényleges életében
csakúgy, mint gondolkodásának hátteré-
ben […]. Ahol a csoportok ugyanúgy
szüntelenül változnak, miképpen a fela-
datok s a gépi folyamatok is, az egyén
ürességet érez: ûrt ott, ahol apái még a
társultság és biztonság örömét tapasz-
talták.”

Különösen a városi közösségeket tár-
gyaló tanulmányokban kiemelten szere-
pel az elidegenedés folyamata. „A városi
életmód – fejti ki egy várostanulmány –
magányos lelkeket hoz létre, leválasztja
az egyént a szokásokról, társadalmi ûrrel
szembesíti, gyengítve a hagyományos
korlátok befolyását […]. Az egyéni létezés
és a társadalmi szolidaritás a városi tár-
sadalomban, úgy tetszik, csak vékony cér-
naszálon függ. Az emberek közötti na-
gyon laza kapcsolatok, amik nagyrészt
pénzzel kapcsolatos ügyleteken alapul-
nak, igencsak törékennyé teszik a városi
létet: kiszolgáltatottá erõk sokaságának,
amik fölött az egyén semmi vagy majd-
nem semmi hatalommal nem rendelkezik.
Ez egyeseket arra sarkallhat, hogy a leg-
gyümölcsözõbb eszességrõl és hõsies bá-
torságról tegyenek tanúbizonyságot, míg
másokat az egyéni tehetetlenség és két-
ségbeesés bénító érzete kerít hatalmába.”

Az utóbbi években az a n t r o p o l ó -
g i a  körében egyre több kutató figyel-
mét keltette fel az a hatás, amit a nyuga-
ti kultúra gyakorolt az írást-olvasást nem
ismerõ, illetõleg autochton népi kultúrák
embereinek életére és gondolkodására.
Természetesen a törzsi viszonyok bomlása

már régóta tapasztalható. De szemben a
bennszülött kultúrák korábbi kutatóival,
akik racionalista elõítéleteiktõl eltelve a
törzsi viszonyok lazulásában a lélektani
felszabadulás és kulturális haladás sok-
színû lehetõségét látták, a mai kutatók
egyre inkább az elidegenedés jellegze-
tességeit hangsúlyozzák, mint a tradicio-
nális csoportok és értékek pusztulásának
következményeit.

Sok antropológus számára nyilvánva-
lóvá lett: a kaszt, klán, törzs vagy közös-
ség iránti hûség elvesztése (ami gyakori
következménye a MARGARET MEAD által
megfogalmazott nyugati „lelki imperializ-
musnak”) – azzal együtt, hogy a benn-
szülöttek képtelenek a tekintély és fe-
lelõsség új formáihoz biztonságosan
kapcsolódni – ugyanahhoz a viselkedés-
fajtához vezet, mint amit szociológusok
és pszichológusok oly sok nyugati ország-
ban megfigyeltek. „Az új egyén – írja egy
dél-afrikai antropológus – szellemi és er-
kölcsi ûrben van. A részleges civilizáció
azt jelenti […], hogy megsemmisülnek a
régi hiedelmek és babonák. Ezek meg-
semmisülnek ugyan, de nem lép helyük-
be semmilyen új hiedelem. A szokásokat
és hagyományokat lenézik és elvetik, de
nem szereznek, nem is szerezhetnek új
szokásokat és hagyományokat.” Ugyan-
csak hangsúlyozzák jelenkori megfigye-
lések olyan antropológusoktól, mint MALI-
NOWSKI, THURNWALD és mások, hogy nõ az
egyéni elidegenedés gyakorisága, a létbi-
zonytalanság és elhagyatottság érzése a
bennszülött kultúrák tagjai közt az egész
világon.

A kortárs gondolkodás egyik szférájá-
ban sem vált uralkodóbbá és meghatá-
rozóbbá az elveszett egyén képe, mint a
p s z i c h i á t r i a és szociálpszicholó-
gia területein. A patologikus lelkiállapo-
tok gyakori eseteit, amiket még alig egy
nemzedékkel ezelõtt az egyén belsõ neu-
rológiai szerkezetébe ágyazott komp-
lexusok megnyilvánulásainak vagy vala-
milyen gyermekkori traumatikus élmény
következményének tekintettek, napjaink-
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ban széles körben a beteg és a környezõ
kultúra közt megzavart kapcsolat követ-
kezményének tartják. A régi racionalista
felfogás a megbízhatóan önellátó ember-
rõl átadta helyét egy új felfogásnak, mi-
szerint az ember labilis, inadekvát, sõt
létében is bizonytalan, mert el van vágva
a közösséghez tartozás és világos véle-
ményalkotás csatornáitól. A kulturális
környezetben végbemenõ változást és
felfordulást diszlokáció, személyiségbeli
felfordulás követi.

Az olyan pszichiáterek írásaiból, mint
KAREN HORNEY, ERICH FROMM és néhai HARRY

STACK SULLIVAN, megtudhatjuk, hogy kultú-
ránkban, mely az egyéni önfenntartást 
és önerõre támaszkodást nagy becsben
tartja, és amit egyre személytelenebb vi-
szonyok, növekvõen megfoghatatlan és
távolodó intézmények vesznek körül,
még a lakosság „normális” elemei köré-
ben is fokozódik az elhagyatottság és a
létbizonytalanság érzése. Mivel kultúránk
alapvetõ erkölcsi értékei egyre hozzáfér-
hetetlenebbnek tûnnek s a határvonal a
helyes és helytelen, jó és rossz, igazságos
és igazságtalan között is egyre megfog-
hatatlanabb, kialakul a rossz közérzet és a
krónikus nyugtalanság egyfajta kulturális
együttese.

Ilyen „normális” körülményekbõl kelet-
kezik a mai középosztály tipikus neuró-
zisa. Neurotikus általában az az ember,
akiben a nyugtalanság és gyökértelenség
ilyen érzései krónikussá és kezelhetetlen-
né válnak. Az ilyen ember a létbizonyta-
lanság, szorongás és elviselhetetlen ma-
gárahagyottság felfokozott érzéseinek
áldozata. Mivel meg van gyõzõdve ma-
gárahagyatottságáról, hajlamos meg-
gyõzni magát a társadalom ellene irá-
nyuló rosszindulatáról. Számos pszichiáter
szerint a neurotikusok között feltûnõ
mértékben tapasztalható „egy arra irá-
nyuló képtelenség, hogy egyedül marad-
janak, ami az enyhén rossz közérzettõl 
és nyughatatlanságtól a magány határo-
zott rettegéséig terjed […]. Az az érzés
alakul ki ezen emberekben, hogy min -

dentõl elhagyatottan sodródnak az uni-
verzumban, és bármilyen emberi érint-
kezés megkönnyebbülést eredményez
számukra.”

Itt nem is annyira a neurózis, mint
inkább azon társadalom közvetett diag-
nózisa a fontos, amelyben e neurotikusok
élnek. Két nemzedékkel ezelõtt, amikor
FREUD lerakta a klinikai pszichiátria alap-
jait, a neurotikus viselkedés iránti érdek-
lõdés dacára is kevés kétely merült fel a
társadalom alapvetõ állandóságával
kapcsolatban. Az akkori elgondolás sze-
rint az emberi természet s egy rendkívül
szilárd, sõt elnyomó társadalom szigorú
követelményei ellentmondásának tulaj-
donították a neurotikus viselkedést. Ez a
vélekedés természetesen nem tûnt el. De
ma már leginkább magának a társa-
dalom szerkezetének tulajdonítják a neu-
rózis gyökereit. Nem felejtkeztek ugyan el
az emberi személyiségrõl, de egyre több
pszichiáter kész követni HARRY STACK

SULLIVANt abban, hogy a személyiséget
csakis mint a személyközi viszonyok egyik
vonatkozását, a személyiségzavarokat pe-
dig csakis mint a társadalmi labilitás meg-
nyilvánulását tekintsék. E nézetekhez
kapcsolódik egy további s még draszti-
kusabb nézet arról, hogy a mai társada-
lom – s különösen a középosztály – a
maga szerkezetébõl adódóan termeli ki
az elidegenedett, kiábrándult, gyökérte-
len és neurotikus személyiséget.

4. A fizikai környezet eddig ismeretlen
mérvû ellenõrzése, az anyagi gazdagság
felhalmozódása s a kultúra minden
korábbinál szélesebb tömeges elterjedé-
se ellenére – amik mind hozzájárultak a
jelenkor dicsõségéhez – sok okunk van
feltételezni, hogy a p e s s z i m i z -
m u s új korszakába léptünk. Napjaink
számos prófétája már felfedezte Sir
GILBERT MURRAY nagyhírû jellemzésének
mai relevanciáját, miszerint az ókori
Athén a katasztrofálisnak bizonyuló pe-
lopponészoszi háború küszöbén „gyenge
idegzettõl” szenvedett. Sokak szerint a mi
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korunkat is jellemzi az alaktalan, zaklatott
tömeg és a magányos, befelé forduló
egyén. Hol van már a széleskörû bizalom
abban, hogy a történelem mûködése
magától hoz majd kulturális megváltást?
És hol van már – még feltûnõbben – az
egyénbe vetett racionalista hit? Akár
regényben vagy színdarabban, akár szo-
ciológiai értekezésben mindaz, amivel
találkozhatunk, tipikusan nem más, mint
a bizonytalanság, felbomlás és lelki el-
hagyatottság korának jelzése.

Természetesen nem tudhatjuk, hogy
mennyire vehetjük komolyan az értelmi-
ségiek – regényírók vagy szociológusok –
kedvenc foglalatoskodásait az általában
vett kultúra állapotának irányjelzõjeként.
Vehetjük úgy, hogy inkább az értelmiségi
gyökértelen, árnyékszerû balsejtelmeivel,
semmint a bennünket övezõ világ tapasz-
talati valóságával van dolgunk. A maga-
tartási mintává emelt szélsõséges intellek-
tualizmus némiképpen morbid mentali-
tást, olyan belsõ tendenciákat termelhet
ki, amiknek jegyében az értelmiségi túl-
zottan is gyakran nem képes ellenállni
annak, hogy ezeket egy külsõ valóság
jegyeivel ruházza fel.

Kétségtelenül van valami megfonto-
landó e diagnózisban. A próféta, legyen
teológus vagy társadalomtudós, szük-
ségképpen bizonyos fokig kívül áll a kor
mindennapi áramán. E kívülállás ered-
ményezhet megvilágító képzelõerõt és
éleslátást. De ugyanez a kívülállás ered-
ményezheti az elhagyatottság és elide-
genedés nem általánosítható érzését is.
Bármennyire is ragyogó a képzelõerõ
fénysugara, ragyogásának iránya elkerül-
hetetlenül szelektív, és valamennyire
mindig szubjektív.

Mindazonáltal – készséggel elismerve,
hogy a hanyatlás és elidegenedés iro-
dalmának nagy része valószínûleg nem
általánosítható jellegû – még mindig itt
van ezen irodalom megdöbbentõ sok-
félesége és csaknem megdöbbentõen
tömegszerû megnyilatkozása korunkban.
Ha az elszigeteltség és felbomlás témái

csupán egy zárt körre, egyértelmûen az
elefántcsont-toronyban élõ írókra szorít-
koznának, akkor nagyobb támogatást
élvezne az a nézet, hogy a jelenkori
siránkozó irodalom nem általánosítható
érvényû. De e témák messze túlmutatnak
az elitirodalom és az erkölcsi prófécia
területein. Azok mûveibe is beépülnek,
akik a legszorosabb tapasztalati kapcso-
latban állnak az emberi lények viselke-
désével.

Attól a ténytõl sem tekinthetünk el,
hogy mindig van valamilyen pozitív kap-
csolat az entellektüel szellemiség és a köz
érdekei, vágyai között. Nem szükséges
magunkévá tennünk TOYNBEE, MANNHEIM

vagy T. S. ELIOT elképzeléseit az alkotó
kisebbségrõl, elitrõl vagy osztályról, hogy
elismerjük: bármely társadalomban szo-
ros és folyamatos kapcsolat áll fenn a
kultúra adott állapota és a kultúráról alko-
tott kép között, mely utóbbi az értelmisé-
gi vezérek – filozófusok, mûvészek, tudó-
sok, teológusok – szellemét irányítja. 
A XIX. században és a XX. század elsõ két
évtizedében az értelmiségnek a haladás
elkerülhetetlenségébe és az ember önel-
látóságába vetett hite széles körben osz-
tott népszerû vélekedésekkel is összhang-
ban volt. A XX. század közepén viszont
meglehetõsen sok tény mutat abba az
irányba, hogy az elidegenedés és fel-
bomlás sejtései hasonló módon a tömeg
sejtéseinek összefüggéseibe ágyazódnak
bele.

Természetesen az optimizmusnak is
vannak prófétái, akik reménytelinek talál-
ják a kor óriási technológiai vívmányait és
az ipari gépezet nyilvánvaló kapacitását
arra, hogy a sokaság számára élelmet és
kényelmet biztosítson. Ezek az elmék a
társadalmi és erkölcsi gyötrelem jelenlegi
körülményei között csak átmeneti lema-
radást látnak az ember még nem teljesen
kifejlõdött erkölcsi természete és az általa
elért technológiai vívmányok között. Úgy
vélik, hogy hosszú távon a társadalom
anyagi elõrehaladása töretlenül folyta-
tódik, és az anyagi javak és technikai szol-
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gáltatások elterjedésével a jelenlegi za-
varok folyamatos és állandó csökkenése
lesz az eredmény.

De mára nyilvánvaló lett, hogy a tech-
nológiai haladás és a népesség anyagi
szükségleteinek viszonylagos kielégítése
nem jelent garanciát az összes veszteség
és frusztráció feloldására. Úgy tûnik, az
emberi szükségletek egyfajta hierarchiát
alkotnak – legalulról, a tisztán testi és ön-
fenntartó jellegûektõl egészen a csúcsig,
a társadalmi és szellemi szükségletekig.
Egy olyan idõszak során, amikor a népes-
ség figyelme nagyrészt az alsóbbrendû
szükségletek kielégítésének elérésére
összpontosul (az anyagi javak termelése
és elosztása terén), az emberek többsége
alig érzi a magasabb rendû szükségle-
teket. De az elsõdleges anyagi szükség-
letek kielégülésével a társadalmi és szel-
lemi szükségletek mindinkább halasztást
nem tûrõvé, egyenesen döntõvé válnak
a dolgok rendjének egészét tekintve. 
A kultúrában részvétel, a társadalomhoz
tartozás, az egyéni státusz iránti vágy
ellenállhatatlanná válik, és az ebbõl adó-
dó frusztráció kellemetlen lesz. Az az
anyagi javulás, amit nem kísér a valahová
tartozás személyes érzése, valóban fokoz-
hatja a társadalmi felfordulást és a szemé -
lyes frusztrációt.

TOYNBEE arra figyelmeztet, hogy „A pro-
letár igazi ismertetõjele nem a szegény-
ség vagy az alacsony származás, hanem
a tudat, hogy korábban stabil társadalmi
helyzetébõl kitagadtatott, és nem kívána-
tos abban a közösségben, amelyhez tar-
tozott? E tudatból harag és neheztelés
fakad; a szubjektív proletár mivolt nem
összeegyeztethetetlen az anyagi vagyon
birtoklásával.”

Akár igaz, akár nem – bár sokak véle-
kedése ez –, hogy a gépesítettség és a
belõle következõ vasfegyelem teremti
meg az elszemélytelenedés és elidege-
nedés körülményeit a modern tömeg-
kultúrában, maga a tény világos, misze-
rint a szorongás és létbizonytalanság mai
érzése nemcsak a környezetünk fölötti

páratlan gépi kontrollal párosul, hanem 
– és ez a fontosabb – egyszersmind az
ilyen kontrollba vetett széleskörû hittel.
Minden korban megtalálható az éhínség-
tõl, járványoktól, pusztulástól és haláltól
való félelem, és megfelelõ enyhítõ me-
chanizmusokkal ezeket próbálják mindig
csökkenteni. A szorongás jelenkori érzé-
sében az a szembetûnõ, hogy oly kevés-
sé kapcsolódik a fenti idõtlen sorscsa-
pásokhoz, és olyan korban gyökere-
zik, amelyben az ilyen csapások fölötti
ellenõrzés már soha nem látott sikereket
ért el.

Lehetetlen nem levonnunk azt a me-
lankóliára okot adó végkövetkeztetést,
amely szerint az embernek önmagába
vetett hite éppen abban a korban rendült
meg, amikor környezete fölötti hatalma a
legnagyobb lett. Ez az iróniák iróniája.
Sem THOMAS LOVE PEACOCK Nightmare
Abbey-jének legkomorabb kedvû lakója,
sem az ismert XIX. századi halotti sirató-
ének, A szörnyû éjszaka városának szer-
zõje nem sejtette meg, milyen rontás
bújik meg itt álcázva.

II. A közösség képe

1. A felbomlás és létbizonytalanság
sejtéseibõl érdeklõdés sarjadt a közösség
tulajdonságai és értékei iránt, s jelenko-
runknak ez az egyik legfeltûnõbb ténye.
Ezen érdeklõdést látjuk a piaci cselekvés-
ben, a költõ és regényíró képzelõere-
jének munkálkodásában, az emberi vi-
selkedéssel foglalkozó tudományok leg-
elvontabb spekulációiban és kutatásai-
ban. A mai gondolkodás sok területén a
közösség imperatívuszai ellenállhatat-
lanok. Az elidegenedés mindent átható
szókészlete mellett, amirõl az eddigiek-
ben szólottunk, létezik a közösségnek
egy ugyanolyan nagyhatású szókészlete.
Integráció, státusz, tagság, hierarchia,
szimbólum, norma, azonosulás, csoport
– az értelmiségiek lexikonjában jelenleg
ezek a kulcsszavak.
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Sok minden szól amellett, hogy a kö-
zösség iránt jelenleg széles körben meg-
nyilatkozó érdeklõdést az értelmiségi
k o n z e r v a t i v i z m u s  jelentõs
megújhodásának tekintsük – azon esz-
mék és értékek kivirágzásának, amelyek
rendszerezett formában elõször a francia
forradalommal szembeni konzervatív
reakció részeként jelentkeztek a XVIII.
század végén. EDMUND BURKE, DE MAISTRE,
DE BOTSALD, CHATEAUBRIAND, HEGEL és má-
sok írásaiban olyan elõrejelzéseket és
meglátásokat találunk, amelyek rendkívül
szoros kapcsolatban állnak a közösség
mai ideológiájával. A francia forradalom
ugyanolyan hatást váltott ki az emberek
fejében Nyugat-Európában a XVIII.
század legvégén, mint amit a kommu-
nista és nemzetiszocialista forradalmak
váltottak ki a XX. században. A hatalom-
átvétel mindegyik esetben az uralkodók
hatalomtól megfosztásához, a tekintély
és szabadság új mintáinak a régi intéz-
ményekre és erkölcsi bizonyosságokra
ráépüléséhez, a társadalom természeté-
rõl vallott eszmék felülvizsgálatához
vezetett.

A konzervatív filozófia számára a for-
radalom legnagyobb bûnei Franciaor-
szágban nem az egyének, hanem az
intézmények, csoportok, személyi státu-
szok ellen elkövetett atrocitások voltak. 
E filozófusok a terrorban nem a háború
vagy a zsarnoki ambíciók csupán sze-
rencsén múló következményeit látták,
hanem azon eszmék elkerülhetetlen kul-
minációját, amik a felvilágosodás racio-
nalisztikus individualizmusában már eleve
bennfoglaltattak. Nézetük szerint a társa-
dalmi atomizmus társulása a politikai ha-
talommal, amit a forradalom képviselt,
menthetetlenül következett abból a tár-
sadalomképbõl, amely az egyén és
képzeletbeli jogai körül forgott – a való-
ságos társadalmi kapcsolatok s a közös-
séghez tartozás rovására. A forradalmi
törvényhozás gyengítette, sõt egyenesen
elpusztította az ancien régime számos
hagyományos társulását: a céheket, a

patriarchális családot, az osztályt, a vallási
közösséget és a régi városi kommunitá-
sokat. A konzervatívok meglátása szerint
ezzel a forradalom megnyitotta a kaput
azon erõk számára, amelyek ellenõri-
zetlenség esetén idõvel a keresztény
Európa egész erkölcsi rendjét felforgat-
nák, a tömegek uralmához és soha nem
látott zsarnoksághoz vezetve.

Ez a forradalomban elsõsorban a fel-
fordulás és létbizonytalanság mûvét ér-
zékelõ felfogás választotta el a konzerva-
tivizmust a XIX. század eleji domináns
liberális és individualisztikus filozófiáktól.
A forradalomnak a hagyományos társa-
dalomra gyakorolt hatását illetõ elképze-
lésbõl adódott a konzervatívok ember- 
és társadalomképe, amely nem az elvont
egyént és a szerzõdésen alapuló sze-
mélytelen kapcsolatokat, hanem a kis 
társadalmi csoporttal elválaszthatatlanul
összefonódó személyiséget hangsúlyoz-
ta; ebben benne rejlett a rendelt státusz
és hagyomány viszonya, a társadalom
részeinek (benne az elõítéleteknek és
babonáknak) funkcionális egymásrautalt-
sága, a szakralitásnak a rend és integrá-
ció fenntartásában játszott szerepe, és
mindenekfölött a társadalom elsõbbsége
az egyénnel szemben.

Családi és vallási társulások, helyi kö-
zösség: a konzervatívok szerint mindezek
nem az emberi gondolkodás és visel-
kedés külsõdleges termékei, hanem lé-
nyegileg megelõzik az egyént, mint a
vélekedések, az életvitel elengedhetetlen
támasztékai. Szabadítsd meg az embert
közösségi beágyazottságából, és az, amit
nyersz, nem szabadság és jogok sora
lesz, hanem elviselhetetlen elhagya-
tottság, a démoni félelmeknek és szen-
vedélyeknek kiszolgáltatottság. BURKE

nagyhírû megfogalmazása szerint a tár-
sadalom a meghaltak, az élõk és a 
még meg nem születettek közössége. Ha
megcsonkítjuk a társadalom s a hagyo-
mány gyökereit, az eredmény elkerül-
hetetlenül egy nemzedék elszigetelõdése
lesz örökségétõl, az emberek elszigete-
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lõdése társaiktól, és egy arctalan, kusza
tömeg létrejötte.

2. A mai kor gondolkodásában rejlõ
konzervativizmus csak körülményei tekin -
tetében és intenzitásában tekinthetõ
újnak. COMTE, TOCQUEVILLE, TAINE, MAINE,
ARNOLD és RUSKIN írásain keresztül a korai
XIX. század konzervativizmusának alap-
eszméi és alapértékei megtalálták útjukat
egyenesen a mi nemzedékünkhöz, és a
közösség friss, végtelenül sokszínû tisz-
teletéhez szolgáltattak anyagot. Az indi-
vidualisztikus racionalizmus elleni mosta-
ni lázadás feltûnõ hasonlatosságot mutat
a francia forradalom által kiváltott láza-
dáshoz.

A kortárs gondolkodás sok területén
láthatjuk bizonyítékát a közösséggel és
státusszal kapcsolatos pozitív viszonynak,
s ez éles ellentétben áll a megszabadulás
és egyénieskedés általános hangsúlyo-
zásával, ami olyannyira uralta a protes-
táns teológiát, morálfilozófiát, szépirodal-
mat és társadalomtudományokat egészen
mostanáig. Egy kor legjelentõsebb elmé-
leti problémái mögött mindig ott húzód-
nak a kevésbé kézzelfogható, de nem
kevésbé súlyos erkölcsi törekvések, ame -
lyek értelemmel és relevanciával ruházzák
fel az elméleti vizsgálódásokat. A jelen
idõszakban egyértelmûen a morális bizo-
nyosság és a társadalmi közösség felé
törekvés az, ami relevanciát ad korunk oly
sok elméleti és irodalmi munkájához.

Ugyanaz a fajta gondolkodás, amely a
regényíró, költõ és drámaíró képzelõere-
jét arra vezette, hogy oly állhatatosan
ragaszkodjék századunk jellegzetes figu-
rájához, az elveszett egyénhez, valamint
az illúziók elvesztésének, a vereségnek
ábrázolásához, egyszersmind ahhoz is
elvezetett, hogy egyfajta intuitív vízión
keresztül a megváltó közösség alapjait is
keresse. Ez az irodalmi kutatás az eleve
elrendelt proletárnál is végzõdhet, ami-
ként jellemzõ módon az 1930-as évek-
ben történt. Vagy végzõdhet – mint bizo-
nyos újabb mûvekben – az egyháznál és

kolostornál, az osztálynál, a nyugodt ter-
mészetnél, a pártnál, sõt a hadseregnél
is. Az ember integrációja embertársaival,
azonosulása fajjal, kultúrával, vallással 
és családdal – mindez elkerülhetetlenné 
lett, mint menekülés az elhagyatottság-
tól. Még ott sem hagyhatjuk figyelmen
kívül a falu, egyház, osztály és közösség
elleni irodalmi lázadás csaknem teljes
összeomlását, ahol oly látványos volt ez
egy-két nemzedékkel ezelõtt, ti. az ameri-
kai irodalomban, ahol a közösség vízió-
jából hiányzik a bizonyosság és egyér-
telmûség. Ki képes manapság töretlen
figyelemmel olvasni Carol Kennicott arra
irányuló próbálkozásáról, hogy elmene-
küljön a fõutca zsarnoksága elõl, amikor
oly sok ember próbálkozása láthatóan
arra irányul, hogy újra meglelje a kis-
várost, minden összetartó erejével és kor-
látjával együtt? Nehéz nem eljutnunk a
végkövetkeztetéshez: a közösség és a stá-
tusz témája minden ízében olyan intenzív
varázst gyakorol a mai irodalmi szellemre,
mint amilyet a felszabadulás és lázadás
bálványai gyakoroltak egy-két nemzedék-
kel ezelõtt. A valahová tartozás, és nem a
menekülés a sürgetõ erkölcsi érték.

Ugyanez tapasztalható a jelenkori
i r o d a l o m elmélet nagy részében is.
A század elsõ évtizedeivel szemben a kri-
tika fõ bálványa immár nem a szabad
kifejezés, a puszta egyéniség, a múlttól
szabadulás. A hagyomány, a tekintély és
forma fegyelme a korábbi értékek he-
lyébe lépett. A forma, a szerkezet, a 
technika irodalomelméleti problémáinak
megvannak a sokatmondó analógiái a
szerkezet és integráció társadalomtu-
dományi és pszichológiai problémáival. 
A szerkezet és módszer technikai vonat-
kozásai, az irodalmi erkölcsiség standard-
jai és kánonjai, a szimbólumok, szóképek
és gyökerek megszámlálhatatlan kérdése
iránti figyelem esetleg nem több mint
egyetlen fejezet a kritikai ízlés történe-
tében. De mint a technikai kérdések né-
melyike a jelenkori morálfilozófiában és
társadalomtudományokban, ezek is széle-
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sebb összefüggésbe ágyazódnak – olyan-
ba, amelyet az intellektuális és erkölcsi
közösségrõl való gondolkodás hozott lét-
re. Az író viszonyulása ahhoz, amit Sir
OSBERT SITWELL „a XX. század különös pro-
letár kozmopoliszának” nevezett, számos
megnyilvánulási formát mutat a pusztán
technikai, formális elemzéstõl a leghar-
sányabb prédikálásig. De ezen megnyil-
vánulások egyike sincs nagyon messze 
a korszak fölött tornyosuló morális gond-
tól, az elveszett és újra meglelt közösség
problémájától.

Hasonló módon a kortárs teológiai írá-
sok jelentõs részében is meglepõdünk a
közösség ugyanolyan intenzitású éto-
szán. Ugyanazok az élmények, amelyek 
a modern társadalomban élõ zavarodott,
lelkileg elszigetelt emberek sokaságának
teológiai felismeréséhez vezettek, utat
törtek a vallási szimbolika, liturgia, hierar-
chia, fegyelem és hagyomány általános
kérdéseihez is. A vallás külsõ szimbolikájá-
nak a p r o t e s t a n t i z m u s törté-
nelmi útjában megismert általános lebe-
csülése jelentõs mértékben megfordult.
Egyre több protestáns vezetõ fordul új-
fajta tisztelettel a katolikus és zsidó orto-
doxiát jellemzõ hagyományos doktrínák
felé. Különösen a gazdag rituáléval és
szimbolizmussal rendelkezõ vallások inspi-
ráló és összetartó ereje (mindenekelõtt 
az ipari tömegtársadalomban) nem ke-
rülték el olyanok figyelmét, mint REINHOLD

N IEBUHR. Bár õ mélyen protestáns, mégis
kész egyetérteni olyan nem protestáns
teológusokkal, mint MARITAIN, BUBER és
DEMANT abban, hogy egy olyan vallás,
amelyik nem foglalkozik az embert em-
berrel összekapcsoló külsõ közösségi kö-
telékkel, valószínûleg semmit sem tud
nyújtani ember és Isten kapcsolatának a
támogatása terén sem. És NIEBUHR nincs
egyedül. A közösség imperatívusza oly-
annyira felidézhetõ lett, mint korábbi kor-
szakokban az egyéni hit imperatívusza. 
„A Királyság nyelve – írja az anglikán
DEMANT – a család, a fiúság, az apaság 

és a valahová tartozás nyelve csakúgy,
mint a barátságé és a státuszé.”

Sehol sem feltûnõbb a közösség iránti
figyelem jelenleg, mint a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k ban. A közös-
ség eszméje olyan irányító erõvel ren-
delkezik jelentõs problémák kijelölésében
és hipotézisek alkotásában, ami hasonló
ahhoz, mint amit a változás eszméje gya-
korolt a XIX. században és a XX. század
elején. A kutatási programok egyre
inkább a csoporton, osztályon és kultú-
rán belüli egyéni asszimiláció problémái-
ra összpontosítanak. A csoportszerke-
zetrõl, csoportdinamikáról, személyközi
kapcsolatokról szóló, valamint a társulási
összetevõket a gazdasági és politikai
viselkedésben tárgyaló tanulmányok el-
képesztõ elterjedése arról a változásról
tanúskodik, amely az utóbbi évtizedek-
ben végbement. Ha a XVIII. és XIX. szá-
zadban általánosságban a gazdasági 
és politikai problémák uralták az érdek-
lõdést, kiegészítve az egyéni ösztön és
motiváló erõ kérdésével, úgy ma nyilván-
valóan a társadalmi problematika kerül
elõtérbe: az, ami ember és ember elsõd-
leges kapcsolatára vonatkozik. Kulcsfoga-
lomként az egyén helyébe a társadalmi
csoport, a társadalmi változás helyébe a
társadalmi rend lépett. Spekulációk, elmé-
letek és projektumok sokasága foglalkozik
ezért napjainkban a csoportkohézió, cso-
portszerkezet, csoportfunkció mechaniz-
musaival, az asszimiláció és illeszkedés
folyamataival.

A társadalomtudományokban a racio-
nalisztikus individualizmus elleni legjelen-
tõsebb intellektuális lázadás nem a poli-
tikai kollektivizmus iránti hajtóerõ, amire
még DICEY figyelt fel fél évszázaddal
ezelõtt. Konzervatív lázadás most az
ember tanulmányozásának azon megkö-
zelítésében érhetõ tetten, amelyikben az
egyént a társadalmi csoport helyettesíti
az elméleti kutatás és jobbító cselekvés
központi egységeként; ahol az organiciz-
mus és leszármazottja, a funkcionalizmus
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a meghatározó a viselkedés és vélekedés
értelmezésében; s ahol így az érdeklõdés
középpontjában a kulturális integráció
mintái és témái – rituálé, szerep, hagyo-
mány, valamint a társadalmi pozícióval 
és szereppel kapcsolatos problémák – áll-
nak. Tekintve a személyes kívülállást és 
a tisztán analitikus célokat, amik ezen
kutatások legtöbbjét jellemzik, világos a
következtetés, hogy maguk a problémák
mély erkölcsi szorongattatásról tanúskod-
nak. Ugyanúgy, ahogyan a változás és
mobilitás régebbi elméleti kérdései mö-
gött történetileg és logikailag ott rejlett a
haladásra irányuló erkölcsi törekvés, a tár-
sadalmi statika mai elméletei számára a
közösség felé irányuló erkölcsi törekvés
jelenti az értelmet és hajtóerõt.

3. A teoretikus arra törekszik, hogy
gondolkodási mintákat mint kulturális
mintákat mutasson fel a modern társa-
dalomban – saját veszélyére. Annak, amit
idáig a modern gondolkodásban a
közösség képének hívtam, nyilvánvalóan
sok kivétele akad. Az individualizmus
még messze van a halálától. Ezt egyér-
telmûen világossá teszik azok a gyakran
keserû viták, amelyek ma a státusz,
közösség és kohézió iránti érdeklõdést
jellemzik. Ha ma a funkcionalista antro-
pológus vagy az iparszociológus van
kitéve a korunkbeli individualisták tá-
madásának, holnap talán az újkritikus
lesz, s holnapután az új-ortodox protes-
táns teológus. Lassan hal el az indivi-
dualizmus. Ami megmaradt – gyakran
orvoslásra váróan –, az az individualista
lelkiismeret.

Ennek ellenére nem tudok másra gon-
dolni, mint hogy a jelenkor fõ intellek-
tuális ténye a közösség, azaz a közösségi
értékek, sajátságok s a közösség elér-
hetõségének eszközei iránti érdeklõdés.
Bármilyen bizonyítéka marad az indivi-
dualista lelkiismeretnek és a racionalista
hitnek, nehéz eltekintenünk ama ténytõl,
hogy az individualizmus és a szekulariz-
mus védekezésbe ment át. Új imperatí-

vuszok léptek napjainkban elõtérbe. És
ezek nem korlátozódnak csupán értel-
miségi berkekre.

Napjainknak vajon nem az a legin-
kább tetszõ népszerû vallási irodalma,
amelyik a vallást nem azon idõtlen sze-
repben mutatja be, hogy az embert a
gonosz mindenütt jelenvalóságának és
az üdvözülés nehézségeinek tudatára
ébreszti, hanem a szorongástól és
frusztrációtól való megszabadulás eszkö-
zeként? Amelyik nem erényt, de rendbe-
hozatalt ír elõ? Nem azok-e a pszicholó-
gia és etika népszerû területei, amelyek
elméleti elveket vagy gyógyító techni-
kákat sugallnak a státusz rendbehozá-
sára az örökségüket elvesztettek és a 
létbizonytalansággal küzdõk számára?
„Az emberi létezés melyik másik idõsza-
kában – kérdezi ISAIAH BERLIN – szenteltek
vajon ennyi erõfeszítést nem a fény
keresésének fájdalmasan nehéz felada-
tára, hanem az egyének megvédésére a
szellemi tehertõl, hogy szembesülniük
kelljen problémákkal, amik talán túl
mélyek vagy összetettek?” Minden kornak
megvan a maga megújhodási irodalma.
A miénk azonban nem az ember õsi,
magasabb rendû erény iránti vágyára
irányul, hanem az emberek megszállott
v á g y a k o z á s ára a nyugalom és
valahová tartozás iránt.

Egyre növekvõ embertömeg számára
a nyugati társadalomban jelenleg ural-
kodó viszonyok úgy tûnhetnek, mint
amik sok hasonlóságot mutatnak a római
birodalom utolsó évszázadairól Sir SAMUEL

DILL által felejthetetlenül megfogalmazott
képpel: emberek egyre nagyobb töme-
gei, eltávolodva a közösség, státusz és
funkció minden élményétõl, egyfajta
szervezett kétségbeeséssel fordulnak eg-
zotikus mentsvárak, a földi üdvözülés bár-
miféle szószólója, az idegkimerültségtõl
megszabadulás készként hozzáférhetõ
technikái felé. Saját korunkban szembe-
sülnünk kell a látvánnyal: számtalan em-
ber menekülõ utat keres magának az
individualizmus és személytelenség elõl,
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amiket pedig a XIX. század úgy dicsõített,
mint a kétségbevonhatatlan haladás
feltételeit.

A nosztalgia a szellem csaknem köz-
ponti állapota lett. Hirdetésekben, képes-
laptörténetekben, könnyûzenében észre
kell vennünk azt a kereskedelmi vonzást,
ami a közelmúltból vett kulturális témák-
ban rejlik. Ez semmiképpen sem a koráb-
bi idõk nagyobb kalandossága, hanem
öntudatosan a korábbi nemzedékek
erõsebb közössége s erkölcsi bizonyossá-
ga iránti nosztalgia. Amennyiben a korlá -
tokon túllépés volt a kései XIX. és a korai
XX. század megkülönböztetõ jegye, úgy
a XX. század közepétõl ezt felváltotta a
visszaút keresése.

Egyre kétségbeesettebben próbálkoz-
nak az emberek elmenekülni a személyte-
lenség, szekularizmus és individualizmus
szabadságától. Közösséget keresnek a
házasságban, s így gyakran elviselhe-
tetlen terhet rónak egy intézményében
amúgy is törékeny kötelékre. Könnyû val-
lásokban keresnek közösséget, ami sok-
szor vezet a kereszténység olyan vulga-
rizálásához, amit aligha látott a világ
ezelõtt. És keresik a pszichiáter fogadó-
szobájában, a különféle kultuszokban és
a múlt öncélú ritualizálásában, az ideg-
kimerültség elöli menekülés mind meg-
annyi szenvedélyében.

Egyre divatosabb a másokkal egybe-
fûzõ pszeudo-bensõségesség, egyfajta
beteges függés a barátság és társulás fel-
színes szimbólumain. Ha Hollywood
nyújtja számunkra önnön létén s mozi-
jain keresztül ennek legismertebb példáit,
ezek bizonyosan nem hiányoznak tö-
megkultúránk más területeirõl sem. A sze-
retet és harmónia kézzelfogható bizonyí-
téka utáni vágyakozásnak – amit a pszi-
chiáterek a mai neurotikus viselkedésben
központiként értékelnek – széles bázisa
van a mindennapi viselkedésben.

Tömegkultúránk bõvelkedik a létbi-
zonytalansággal küszködõ, gyökértelen s
nyugtalan embereknek kidolgozott gyó-
gyító technikákban. Ezekrõl tanúskodnak

az ipari munkaszervezés új követel-
ményei, amik inkább hosszú távú bizton-
ságra, semmint a megszokottabb rövid
távú bér- és munkaidõ-javulásra építenek.
Ez nyilvánul meg az egyetemi oktatás
egyre elfogadottabb elképzelésében,
amit kevésbé a megvilágosítás, mint
inkább a társadalmi felemelkedés és
szellemi bizonyosság eszközének tekin-
tenek. A közösség képe kevésbé kézzel-
fogható, de nem kevésbé látható a tár-
sadalomhoz tartozás fantáziaútjain –
moziban, rádiósorozatokban, népszerû
szépirodalomban.

Nem kis része van a rend iránti he-
vületnek iparban, oktatásban, vallásban
és kormányzatban – ami idõnként mint-
ha könyörtelenül el akarná pusztítani az
individualitást a kultúrában —, s ez is a
biztonság és erkölcsi bizonyosság fel-
tételei utáni emésztõ kutatás terméke.

Az a vélekedés, hogy az emberi élet
összes fontos célja megvalósítható a né-
pesség nagy összességeit célba vevõ poli-
tikai és gazdasági tervezésen keresztül,
ugyanolyan erõs ma, mint volt a francia
felvilágosodás korában. De feladták a
politikai racionalizmus régebbi eszmei
c é l jait: a társadalmilag szabad egyént,
a morális személytelenséget, a szerzõdést
és versenyt. Helyükbe ma a személyes
státusz, biztonság és közösség imperatí-
vuszai léptek.

A közösség és a lelki igazodás iránti
jelenlegi kutakodás gyakran vészjósló 
formáját adja az, hogy a növekvõ társa-
dalmi és erkölcsi létbizonytalanság társul
bizonyos centralizációs és kollektivisztikus
politikai technikák nem csökkenõ nép-
szerûségével. Széles körben úgy vélik,
hogy az egyéni létbizonytalanság és
erkölcsi nyugtalanság a társadalmi sok-
színûség kiirtásával és a növekvõ politikai
és gazdasági egynemûsítéssel szüntet-
hetõ meg. Az egyénen b e l ü l i egy-
ség kétségtelen szüksége gyakran ama
feltevéshez vezet, hogy ez kizárólag az
egyénen k í v ü l i kultúra és intéz-
ményrendszer uniformizálásán keresztül
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érhetõ el. És akkor egy külsõ – leginkább
politikai – hatalom úgy jelenik meg sokak
számára, mint a biztonság erõdje: nem-
csak az intézményes, de az egyéni nézet-
és értékkonfliktusokkal szemben is. Az
eredmény sokszor a politikai miszticizmus
valamilyen formáját ölti magára.

4. A  p o l i t i k a i  c s e l e k v é s
mögött is olykor a közösség képe látható.
Nehéz nem észlelnünk, hogy állam és
politika olyan minõségekkel telítõdött,
amelyek korábban csak a családban vagy
egyházban voltak meg. A valós vagy fel-
tételezett bomlás korában az emberek
feladják az összes olyan igazságot és
értéket, amely nem tartalmazza a vala -
hová tartozás és biztos erkölcsi státusz
ígéretét. Ahol sokak meggyõzõdése sze-
rint a közösség elveszett, ott tudatosan
keresik a közösséget bármely társulásban,
amelyik a leginkább biztos erkölcsi me-
nedéket ígéri.

A korai középkorban egy ilyen közös-
ség-keresés az egyházi testületben, nagy-
családban vagy faluközösségben vég-
zõdhetett, a jelenkorban viszont egyre
többek számára politikai pártban vagy
akciócsoportban fejezõdhet be. Az abszo-
lút igézetében vágyott közösség képe-
ként a közösségi állam rendelkezik a leg-
nagyobb felidézõ erõvel. Ez különösen
nyilvánvaló Európában. Bármely más tár-
sulással szemben a totalitárius kommu-
nista párt használja ki legsikeresebben a
morális bizonyosság és a közösséghez
tartozás utáni vágyakozást. Benne bizo-
nyos vallási kultuszokból ismert lelkiálla-
potokkal s magas fokú fanatizmussal
találkozunk.

A totalitárius közösség mai prófétái arra
törekszenek, hogy a közösség utáni nép-
szerû vágyakozást a földre hozott menny-
országban való részvétel „millenáris” érzé-
sévé változtassák. A politikai párt több lesz
egyszerû pártnál, ha népi rajongással te-
lítõdik. Csaknem vallásos intenzitású er-
kölcsi közösség, kollektív megváltó célt
megtestesítõ felidézõ szimbólum lesz.

A  t o t a l i t a r i z m u s  mint szer-
vezett mozgalom borzalmas látványa
jelenleg egyetlen nyugati országban sem
függetleníthetõ attól, hogy közösséget
kínál azoknak, akik már elviselhetetlennek
érzik a felbomlást és elidegenedést.
„Civilizációnk szellemi betegségének leg-
nyilvánvalóbb tünete – jelenti ki ROBERT

BIRLEY – az az emberek közt széles körben
elterjedt érzés, hogy elvesztettek minden
uralmat sorsuk felett […]. HITLER válasza e
frusztrációra hatalmának az egyik fõ titka
volt.”

A nácik fantasztikus tanainak csaknem
buzgó elfogadása máskülönben intelli-
gens németek milliói részérõl megfejt-
hetetlen lenne a kiábrándult és elidege-
nedett munkás, paraszt és értelmiségi
számára felkínált erkölcsi közösség nélkül.
A politikailag megtérõ náci prozelita per-
verz módon egyetérthetett TERTULLIANUSZ -
szal abban, hogy az értelmi lehetetlenség
még az igazság megkoronázó megje-
lenése is lehet.

Semmiben sem különbözik ettõl a MAR-
Xizmus mint tömegmozgalom. Vonzerejé-
nek megértéséhez kevesebb figyelmet 
kellene szentelnünk tisztán eszmei kvalitá-
saira, és többet a benne rejlett társadalmi
és erkölcsi értékekre. Mert emberek soka-
ságának státuszt, valahová tartozást, tag-
könyvet, koherens erkölcsi látásmódot
nyújtott. Mit számítanak s milyen relevan-
ciájúak a kritikusok tömkelege által han-
goztatott tapasztalati és logikai cáfolatok
azon lelki sajátságokkal szemben, amiket
MARX millióknak nyújtott? Hát a világ vala-
mennyi nagy vallási vezetõje talán nem 
a gondolkodás tisztán racionális folyama-
tainál tágasabb és megfoghatatlan igazsá-
gokra mutatott rá?

A k o m m u n i z m u s hoz jelleg-
zetesen az az ember tér meg, akinek a
közönséges létezés folyamatai erkölcsileg
üresek és lelkileg megtámaszthatatlanok.
Saját elidegenedését a többiek felismert
elidegenedésére fordítja le. Akár tuda-
tában van ennek, akár nem, biztos fo-
gódzót keres, egy társulási rend szilárd
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tagságát. Mi haszna van ilyenkor a tan-
termi bizonyításnak, szemantikai elemzés-
nek, logikai intésnek? Amíg tagságot s
fogódzót lel saját marxizmusában, egy
egyszerû ünnepélyes felszólítás nem téríti
le jobban útjáról, mint amennyire egy
totem-hívõt letérítene.

Ameddig nem látjuk, hogy a kommu-
nizmus napjainkban sok embernek vala -
mi olyasmit nyújt, mint amit kétezer éve 
a római birodalom városaiban a törpe,
ámde erõteljes keresztény közösségek
nyújtottak – közösség és öntudatos in-
dividualitás lelkesítõ keverékét –, addig
nem tudunk megbirkózni vele. Az indivi-
dualizmus elveire ráolvasás nem fogja
kiûzni a kommunizmus ördögét, ugyanis
– bármennyire paradoxonnak tûnhet – 
a kommunista párt közösségében az
egyén a csaknem „millenáris” személyes
szabadság élményébõl táplálkozik.

Egy mai angol kritikus megvilágító
erejû briliáns megállapítása szerint „Köny-
nyû – túlontúl is könnyû – azt monda-
nunk, hogy ezek az emberek feláldozták
individualitásukat és egy megkülönböz-
tetés nélküli, lelketlen tömeg egységeivé
váltak, s az egész jelenség csupán újabb
kitörése annak, amit »nyájösztönnek« szo-
kás nevezni, vagy amit Dr. ERICH FROMM

a »szabadságtól menekülésnek« hív; s ez
a biztonságos tömegbe menekülés me-
legségének hívó kényszere. Egy igazabb
pszichológia sugallhatná, hogy pontosan
az ellenkezõje történt, s egyszerû milliók
számára az egész inkább az egyéniség
megerõsítésének, semmint tagadásának
tûnt […]. Kívülrõl nézve a kommunista
úgy tetszhet, mint hangya a hangyaboly-
ban, de önmaga számára elvtársnak
tûnik, ki segít végbe vinni a nagy tervet,
amit más összefüggésben Isten akaratá-
nak mondanánk. És a hivatalos deter-
minisztikus filozófia azon dolgozik, hogy
a végsõ siker halálos biztonságú be-
következtét sugallja; ez egyike azon kü-
lönös paradoxonoknak, amelyek ott lap-
panganak az emberi elme homályos
mélyében.”

Joggal tekinthetjük a kommunista
világmozgalmat cselekedeteiben bûnös-
nek és magvában igazán gonosznak. De
ne kövessük el a végzetes hibát, hogy
alábecsüljük természetét és vonzerejét.
Nevetségesen felkészületlenek leszünk
ahhoz, hogy megbirkózhassunk vele, ha
továbbra is a modern társadalomban
található bûnök és irracionalitások puszta
összegzõdésének tekintjük, a mozgalom
tagjait pedig megrögzött bûnözõ vagy
hazaáruló alkatoknak. Nem kérdõjelezem
meg a tényt, hogy – bármely más tömeg-
mozgalomhoz hasonlóan – a kommuniz-
mus idõvel magához vonzza azokat az
energiákat és hajlamokat, amik más
körülmények közt a bûnözés és erõszak
szokványos megnyilvánulásaiban jelent-
keznének. A kommunizmusnak megvan-
nak a maga gengszterei, könyörtelen
nehézfiúi. De tömegmozgalomként a
lelki intenzitás és rajongás olyan minõ-
ségeivel is rendelkezik, amik a legtisztább
szándékú szervezetekben és cselekede-
tekben is fellelhetõk. Érdemes visszatér-
nünk angol kritikusunkhoz: „Ha a vallás
olyasvalami, ami értelmet adva élésre
érdemessé teszi az életet, akkor a kom-
munizmus bizonyosan megfelel e meg-
határozásnak; végzetes hiba lenne, ha
nem vennénk tudomást érzelmi vonzere-
jérõl. Világos, hogy a sokaság számára
revelációszerû élményt jelent. A marxi
tézis megfelelõ antitézisébe fejlõdött: a
materializmus lelket adott a sokaságnak,
a determinizmus pedig szabad akaratot.
Az életben elõször kezdenek »tartozni
valahová«, egy »ügyhöz«, ami lehet jó
vagy rossz, de mindenképpen valami,
ami meghaladja szûk személyes érdekei-
ket, és olyan világot nyit számukra,
amelyben mindenkinek megvan a maga
szerepe, és mindnyájan »összetartanak«.”

Igencsak megvilágító fontosságú az,
amit IGNAZIO SILONE írt korai élményeirõl a
kommunista pártban: „A párt olyan volt,
mint egy család, iskola, egyház vagy lak-
tanya: a rajta kívül esõ világ volt elpusztí-
tandó és újraépítendõ. A pszichikai
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mechanizmus, melynek révén minden
tag fokozatosan azonosul a kollektív szer-
vezettel, ugyanaz, mint amit bizonyos
vallási rendeknél és katonai iskolákban
használnak majdnem azonos eredmény-
nyel. Minden áldozatot úgy üdvözöltek,
mint a kollektív megváltás céljáért tett
személyes hozzájárulást, és hangsúlyoz-
nom kell: a kötelékek, melyek a párthoz
fûztek, egyre erõsebbek lettek – és nem 
a vállalt veszélyek és áldozatok ellenére,
hanem éppen ezeknek köszönhetõen. Ez
magyarázza a vonzerõt, amit a kommu-
nizmus gyakorolt fiatal férfiak és nõk
bizonyos fajtáira, az értelmiségre, a kife -
jezetten érzékeny és önzetlen emberekre,
akik a leginkább szenvedtek a burzsoá
társadalom tékozló voltától. Bárki, aki azt
hiszi, hogy a legjobb és legkomolyabb
elméket eltérítheti a kommunizmustól
azzal, hogy jól befûtött termekben biliár-
dozásra ösztönzi õket, az emberiségrõl
vallott felfogásában rendkívüli korlátolt-
ságról és intelligencianélküliségrõl tesz
tanúbizonyságot.”

A marxista vagy egyéb totalitárius párt
legfõbb vonzereje abban rejlik, hogy az
erkölcsi koherencia és a közösséghez tar-
tozás érzését tudja nyújtani azoknak, akik
úgy érzik: megfosztották õket a valahová
tartozás szokványos társadalmi lehetõsé-
geitõl. Csalóka, ha a kommunizmus
megerõsödésének okaként a szegénysé-
get és a gazdasági válságot tekintjük. Az
efféle tények csakis akkor játszhatnak
szerepet, ha a létbizonytalanság és elide-
genedés társadalmi és erkölcsi össze-
függésébe ágyazódik. Azt mondanunk,
hogy egy jóllakott munkás soha nem fog
engedni a kommunizmus csábításának,
ugyanolyan képtelenség lenne, mint azt
mondanunk, hogy a jóllakott értelmiségi
sem fog. A napi háromszori étkezés vagy
az állás biztonsága nem tekinthetõ döntõ
tényezõnek. A döntõ a vonatkoztatási
rendszer. Mert ha valamilyen okból az
egyén távolinak, céltalannak és ellensé-
gesnek látja közvetlen társadalmát, vagy
ha valóságos embercsoportok úgy érzik,

hogy diszkrimináció és kizárás áldozatai,
akkor a világ összes élelme és állása sem
fogja megakadályozni õket abban, hogy
enyhülést keressenek egy olyan társa-
dalmi és erkölcsi rendhez tartozásban,
amelyben saját lelkük békéje érdekében
valóban hisznek.

A marxizmust csakúgy, mint századunk
összes totalitárius mozgalmát, a meg-
váltás egyfajta szekularizált mintájának
kell tekintenünk, mely arra hivatott, hogy
reményt és beteljesedést hozzon azok-
nak, akik elidegenedettnek, frusztráltnak
érzik magukat, mert úgy érzik, hogy
kizárták õket a társadalomban megilletõ
helyükrõl. A totalitárius rejtély, csoda és
tekintély varázsának jó része az együvé
tartozás igézetében rejlik. BERTRAND RUS-
SELL nem túlzott, amikor így foglalta össze
a MARXizmus jelenkori jelentõségét: a dia-
lektikus materializmus = Isten; MARX = a
Messiás; LENIN és SZTÁLIN = az apostolok;
proletariátus = a választott nép; kommu-
nista párt = az Egyház; Moszkva = az Egy-
ház székhelye; forradalom = Jézus máso-
dik eljövetele; kapitalisták büntetése = a
pokol; TROCKIJ = ördög; és a kommunista
társadalom = az eljövendõ királyság.

5. A t ö m e g h á b o r ú  változó
erkölcsi jellegében és növekvõ lelki be-
folyásában is a közösség mai képét figyel-
hetjük meg. Nehéz nem arra a végkö-
vetkeztetésre jutnunk, hogy a modern
népek egyre inkább a háború szimbó-
lumaira vannak utalva, ha meg akarnak
szabadulni belsõ konfliktusaiktól és
frusztrációiktól. A háború közvetlen húro-
kat penget a modern ember keblében.
Még ott is csillapít, ahol fáj.

A háború ereje arra, hogy erkölcsi ér-
telem benyomását teremtse, a XX. század
legriasztóbb vonásainak egyike. A hábo-
rúban számtalan olyan tevékenység, ami
normális körülmények között terhesnek
vagy jelentõségnélkülinek tûnik, élettel
teli új értelmet nyer. A dolgok funkciója 
és értelme drámai módon egybeolvad
háború idején.
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A második világháború alatti giganti-
kus atombomba-programnak az volt az
egyik rendkívüli jellegzetessége, hogy
munkások és tudósok tízezrei dolgoztak
évekig egy terméken, melynek termé-
szetét kevesen ismerték (mert keveseknek
engedélyezték megismerését). Az életet
csaknem egészében biztonsági rendelke-
zések, formális szervezeti minták, techni-
kai utasítások hálózták be, mind egy
olyan cél felé mutatva, amely nem tárul-
kozott fel az egyszeri munkás vagy ala-
csonyabb beosztású kutató számára.
Még a személyes munkatársak személya-
zonosságát sem volt ajánlatos firtatni. 
A személyes társulás és szakmai szerve-
zõdés csatornáit korlátozták, s az egész
vállalkozást, amennyire csak biztonsági-
lag lehetett, elszigetelték a nyilvánosság-
tól. Titkolózás és a tényleges funkció és
cél ismeretétõl történõ elszigetelés soha
nem látott méreteket növesztett e rend-
kívüli háborús vállalkozásban.

A háború, az ellenség elleni szellemi
kereszteshadjáratban való részvétel mély
erkölcsi kényszere biztosította a Manhat-
tan Project sikerének lehetõségét – nem
beszélve annak esélyérõl, hogy egyál-
talán létrejöhetett, s mindazzal a korlá -
tozással, ami személytelenségével és az
erõltetett névtelenséggel a normális kom-
munikációt szûkítette. Amikor a háború
végéhez közeledett, a titkosítás és a
személytelenség számos követelménye
majdnem elviselhetetlenné fokozódott,
ami azután elégedetlenséghez s egy-
szersmind a hatékonyság és teljesítmény
komoly csökkenéséhez vezetett – ameny-
nyiben hihetünk néhány jól informált
tudós beszámolójának.

Egy ilyen szervezet valóban szélsõ-
séges példa, de nyugodtan tekinthetjük
ama helyzet drámai felfokozódásának,
amelyben egyre több ipari és szakképzett
ember találja magát a modern ipari tár-
sadalom hatalmas és személytelen kö-
zegében. A gyári és irodai létezés névte-
lensége és üressége duplán elnyomóvá
válik békeidõben, miután elmúlt már a

tömeges erkölcsi keresztes-hadjárat ideig-
lenes megkönnyebbülést eredményezõ
élménye, mikor még a legrutinszerûbb
kötelezettségek is egy alkotó ügyben való
részvétel érzésével telítõdhettek.

A mai háború talán legnagyobb hatást
keltõ vonása a szellemi egységesülés
részegítõ légköre, ami az erkölcsi keresz-
teshadjáratban való részvétel közös tu-
datából származik. A háború többé nem
egyszerûen katonai intézmények, anyag-
ellátás és csapatok ügye. Ma mindez in-
kább a középkori keresztesháborúkhoz
hasonlít, ám jobbára már a nemzet, s
nem az egyház nevében.

A modern háborúk egyértelmû ten-
denciája, hogy egyre jobban azonosul-
nak olyan széleskörû és népszerû erkölcsi
törekvésekkel, mint amilyen a szabadság,
a népek önrendelkezése, demokrácia,
jogok és igazságosság. Mivel a háború a
XX. században valóban belegyökerezett a
népek törekvéseibe s széles körben elfo-
gadott erkölcsi meggyõzõdéseikbe, in-
tenzitása és tartománya óriásira nõtt.
Amikor a háború céljai és értékei töme-
ges részvételben és lelki rajongásban
egyaránt kifejezõdõen n é p s z e r û -
e k , akkor történelmi, intézményes
k o r l á t j a i egyre inkább belevesznek
a semmibe. Az ellenség nemcsak készen
kapott bûnbak lesz bármiféle alantas
utálat és frusztráció számára, hanem
egyenesen a totális gonosz szimbóluma,
ami ellen a jó erõi harcos közösségbe
szervezõdnek.

A háború közösségteremtõ volta nem
választható el némely kézzelfogható tár-
sadalmi és gazdasági elõnyöktõl. Köz-
hely, hogy a nacionalizmust táplálják a
szervezett háború érzelmei. Kevésbé vesz-
szük ugyanakkor észre, hogy segítenek a
világi humanitarizmus egyes történelmi
céljaiban is. Amint ezt több történész már
megállapította, a kapitalista kormány-
zatok a háború idõszakában számos,
korábban a szocialistáktól vallott reformot
fogadtak el és tettek társadalmi struktú-
rájuk részévé. A vagyon egyenlõbb el-
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osztása, a progresszív adóztatás, az ipar-
ágak államosítása, a bérek emelése, a
munkakörülmények javítása, a munkás-
ön-igazgató tanácsok, az lakásépítési 
programok, az örökösödési adó, a mun-
kanélküliek biztosítása, a nyugdíjrendsze-
rek bevezetése, a korábban szavazattal
nem rendelkezõk választójoga – minde-
zeket néhány országban a háború égisze
alatt vezették be vagy tették teljesebbé.
Mert a roppantó nyomás az egységre s a
csoportkülönbözõségek felszámolására –
ami a modern háború része – magával
hordoz egyenlõsítõ és humanitárius
intézkedéseket, amiket nem hagyhatunk
ki a modern háborúzás teljes történeté-
bõl. Minden szörnyûsége s az õszinte
irtózás ellenére, ami egyaránt változat-
lanul jelen van a népek körében, a társa-
dalmi reform ügyében a háborúval
együtt járó elõnyök sem hagyhatók fi-
gyelmen kívül.

A háború erkölcsi mozzanata – miként
ezt WILLIAM JAMES világosan látta – különös
kettõsséget vált ki az átlagember reak-
ciójából. Hiszen taszítanak a csatamezõ
szörnyûségei és mérgelõdünk a mind-
annyiunktól megkövetelt gazdasági ál-
dozat, mozgásszabadság korlátozása
miatt. De tagadhatatlan szellemi varázs-
erõt is kifejt a háború századunkban, ami
egyre inkább felülemelkedik a visszata-
szító mozzanatokon és áldozatokon.

A háború idõszaka alatt éri el a tár-
sadalom a szervezettség s a közösségi lét
maximumának érzését, az erkölcsi cél leg-
túlfûtöttebb érzetét. Mivel a háborút nap-
jainkban nem katonai értékek együttesé-
vel azonosítják – demokrácia, szabadság,
fasizmus gyûlölete és így tovább –, elke-
rülhetetlen tendencia, hogy spirituali-
záltabbnak és morálisabbnak tûnjék. Az a
„millenáris” izgalom és erkölcsi örömmá -
mor, amit a spanyol polgárháború váltott
ki értelmiségi lelkekben az 1930-as évek-
ben, amikor a célok széles körben elter-
jedten világosabbak lettek s a személyes
tét is nagyobb volt, áthatja az egész
népességet nagy háborúk idején.

A háború kitörésével megszûnik a frak-
cióharc, a szektás ellenségeskedés, ami
szokásosan tükrözi a modern politika
erkölcsi kuszaságát. Helyébe jön az, amit
L. P. JACKS angol filozófus találóan „a
háborútól létrehozott lelki békének” ne-
vezett. Ha valaki cinikusan megjegyezné,
hogy e nyugalom mesterséges s er-
kölcstelen alapon nyugszik, úgy nem lát-
ná fontosabbik oldalát, nevezetesen azt,
hogy a nyugalom a modern ember fõ
célja s ezért hajlamos elfogadni úgy,
ahogyan csak megtalálja. Valóban vak-
nak kéne lennünk ahhoz, hogy ne ismer-
jük fel a háborús állapotban – gazdaság-
ban és erkölcsben – azon minõségeket,
amelyek a legvonzóbb ellentétben állnak
a modern ipari és politikai élet instabili-
tásával és az értelemnélküliség érzésével.

Férfiak és nõk megtanultak valamit a
legutóbbi világháború alatt arról az éles
ellentétrõl, ami a látszat szerint gazdasági
szeszélyen, politikai személytelenségen s
az általános erkölcsi közömbösségen ala-
puló társadalom és egy olyan társadalom
között feszül, amelyik hirtelen egy ke-
reszteshadjárat erkölcsi intenzitásával s a
közös célok iránti odaadás spiritualitásá-
val telítõdik. A háború hatásaként érte-
lemmel és izgalommal ruházódnak fel
tevékenységek, amik közönségesen érte-
lem-, sõt elfogadottan funkciónélkülinek
hatottak. Enyhül a tömegesség nyomása,
átalakul a létezés személytelensége, és
bár a személyes névtelenség nagymér-
tékben megmarad, paradox módon ez is
a z o n o s u l t  névtelenséggé változik.

A központosítás és a bürokratikus fel-
osztás, mely mindig is jellemezte a szer-
vezett háborúzást, a XX. században a tár-
sadalmi és kulturális élet egyre szélesebb
területeire terjed ki. A háborús szimbó-
lumok s a háborús igazgatás gyakorlati
technikái egyre jobban behatolnak a tár-
sadalmi funkció és hûség kisebb jelen-
tõségû területeire. A tudomány, oktatás
és ipar egyre több ösztönzõje a háborús
erõfeszítéshez való hozzájáruláson nyug-
szik. A humánum szószólói egyre inkább
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olyan helyzetben találják magukat, hogy
az egyenlõség és igazságosság nagy
becsben tartott céljait azon erõsítõ
befolyáson keresztül védik, amellyel ez
utóbbiak hozzájárulhatnak a nemzet
háborúra való felkészítéséhez.

A polgári és katonai közigazgatás
közötti határvonal egyre vékonyabb lesz.
A háborús erõfeszítés valós szükség-
leteinek elsõdlegessége könnyen és ész-
revehetetlenül átmehet a háború állítóla -
gos szükségleteinek elsõdlegességébe 
és dominanciájába. Ráadásul a katonai
parancsrend hagyományos szigorúsága,
fegyelme és egysége – elismert haté-
konyságával együtt – növekvõ vonzerõt
gyakorol a népesség növekvõ hánya-
dára. A hadsereg tisztjeinek pusztán tak-
tikai kiválósága a népszerû tömjénezés
alkímiáján keresztül egy elképzelt erkölcsi
és politikai bölcsességre váltódik át,
aminek már nincsenek korlátjai. A kato-
naember megelõzi presztízsben a kuta-
tót, a tudóst, az üzletembert és az egy-
házi férfiút. Elkerülhetetlenül felnagyítja 
a polgári és erkölcsi ténykedések fon-
tosságát azáltal, hogy katonai ruhába
öltözteti, s a vezetés és presztízs normális
hierarchiáit a katonai rang és parancs
hierarchiájával helyettesíti. A háború fe-
gyelme maga lesz a közösség.

A háború s egy katonai szervezet köz-
vetlen megtapasztalása által férfiak milliói
tanulták meg két világháború bizo-
nyosságában az ellentétet egy erkölcsi
értelemmel telített élet s az erkölcsileg
üres lét között. A katonai társadalom
szorosan összekapcsol. A számok nyomá-
sa elõször elviselhetetlennek tûnhet az
érzékenyebbek számára, ám döbbenete-
sen rövid idõ alatt e nyomás nemcsak
tûrhetõvé, de egyenesen kívánatossá
válik. Ugyanígy elviselhetetlennek tûn-
hetnek eleinte a katonaság zavarba
ejtõen világos és ellentmondást nem tûrõ
szabályai és szokásai, de sokak számára
meglepõ módon az elsõ aggodalmakat
itt is bizonyos elégedettség váltja fel, ami
abból fakad, hogy olyan erkölcsi rend-

szabályok irányítják az ember életét, ame-
lyeknek világossága és mindenre kiter-
jedõ jellege még kellemesebbé teszi a
rendszabályokkal és szokásokkal nem
szabályozott „szabad” területeket.

A katonaélet egyik legfigyelemremél-
tóbb tulajdonsága, hogy a bajtársiasság
melegének érzetét ülteti el az egyszerû
katonában. Olyan szellem hatja át a
katonaembert, ami az európai történe-
lem korábbi korszakaiban egyesülések és
társulások bõségében bontakoztathatta
ki magát, áthatva a társadalmi élet összes
szféráját. Csaknem középkori hierarchia
jellemzi a katonatársadalmat, ahol az
egyén identitása a szakasz, század, ezred
koncentrikus körein halad át egészen
magáig a hadseregig. A katona azono-
sulása ezen egységekkel – különösen az
emberhez közelibbekkel – intenzívvé és
erkölcsileg felvillanyozóvá tud válni. Az
intézményesült kapcsolatokhoz hozzá kell
még adnunk azon egyének szerves
egymáshoz tartozását, akik közös élmé-
nyekben, jutalmakban és veszélyekben
osztoztak, akik tehát – magából a had-
seregben töltött élet jellegébõl adódóan
– állandóan együttmûködtek olyan köte-
lességek teljesítésében, amelyeknek kéz-
zelfogható értelme és funkciója volt, s a
közösséghez tartozás érzése talán az
összes katonai értékek közül a legna-
gyobb becsben részeltetett lesz.

A valahová tartozás érzésének el-
enyészése akár a civil értelmiségiben,
akinek erkölcsi részvétele nem kevésbé
intenzív, bár közvetett, akár az egyszerû
katonában, aki a közvetlen részvételt
megélhette, gyakran a nosztalgia s a ho-
mályos vágyakozás mélyen nyugtalanító
állapotához vezet. Ezek sokféle érzelem-
mé alakulhatnak át – egyszerû elégedet-
lenségtõl a keserû elidegenedésig. Nem
pusztán arról van szó, hogy az értékek
kiszámíthatóan berendezett világa helyé-
be a civil lét kiszámíthatatlansága, erköl-
csi ûr lép. Alapvetõen a valahová tartozás
érzésének, a másokhoz fûzõ mély azono-
sulásnak elvesztésérõl van szó.
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A mai háború tragédiája nem egyre
növekvõ pusztító erejében, emberek és
eszmék totális mozgósításában, nem is a
kulturális minták gyengítésében vagy
durvításában rejlik. Inkább abban gyöke-
rezik, hogy a katonai szervezet fojtogató
kisegységekre felosztása és bürokratikus
központosítása egyre jobban a társulási
és vezetési kapcsolatok modelljéül szolgál
békeidõben és civil szervezeteknél egy-
aránt. A katonai bürokráciát és kisegy-
ségekre tagozódást az erkölcsi közösség
minõségeivel, így az azonosulás, bizton-
ság és valahová tartozás érzésével ruház-
zák fel. Eredményként az erkölcsi kielégü-
lés olyan módjait tulajdonítjuk a háború-
nak, amiket szokásosan megtagadunk az
egyéntõl. Bármennyire mélyen gyûlölje is
a háború okozta rombolást, gyilkolást és
csonkítást emberként, nem felejtheti el a
státusz magasrendû érzését, a humani-
tárius célok megvalósítását, s mindenek-
elõtt a közösség szívmelengetõ érzését,
ami pedig a háborúval együtt jár.

6. DOSZTOJEVSZKIJ a Nagy Inkvizítor
égetõ szavaival bepillantást enged az ab-
szolút közösség vonzerejébe: „Nincs ál-
landóbb és gyötrõbb gondja az ember-
nek, mint az, hogy – ha szabad maradt –
minél elõbb keressen valakit, aki elõtt
meghajolhat. De az ember olyasvalami
elõtt igyekszik meghajolni, ami már vitat-
hatatlan, annyira vitathatatlan, hogy
mindenki egyszerre, egyetemesen haj-
landó meghajolni elõtte. Mert e szánal-
mas teremtményeknek nem csupán az a
gondjuk, hogy találjanak valamit, ami
elõtt meghajolhasson az egyik vagy a
másik, hanem az, hogy olyat találjanak,
amiben mindnyájan hisznek, és ami elõtt
feltétlenül v a l a m e n n y i e n meg-
hajolnak. Éppen a meghajlás k ö z ö s -
s é g ének ez a szükséglete okozza a
legnagyobb gyötrelmet idõtlen idõk óta
mind az egyes embernek, mind az egész
emberiségnek.” „Amíg az ember szabad
marad, semmire sem törekszik annyira
szüntelenül és fájdalmasan, mint arra,
hogy találjon valakit, akit imádhat. […] Az

imádás közössége utáni vágyakozás min-
den egyes ember és az egész emberiség
fõ nyomorúsága az idõk kezdete óta.”

A XIX. században, amikor e szavakat
leírták, a legtöbb nyugati értelmiségi csak
hitetlenkedéssel vagy közönnyel tekinthe-
tett minderre. Végsõ soron nem maguk
az emberek menekültek egyre inkább
ebbõl a törzsi együttlétbõl? Hát nem a
közösségbõl menekülés volt a modern
civilizáció tulajdonképpeni lényege?
Mégis, a jelenkorban kevesen fogják két-
ségbe vonni, hogy a Nagy Inkvizítor
szavai bármennyire vészjóslók, egyszers-
mind nyugtalanító és fenyegetõ relevan-
ciát sugallnak.

(A következõ számunkban folytatjuk)

Mezei Tibor nyersfordítása alapján 
a szöveget gondozta Varga Csaba

* Robert Nisbet The Quest for Community
(San Francisco: ICS Press 1990).

Fõbb források a tárgyalás sorrendjében:
Ostrogorski Democracy and the Organization
of Political Parties (London 1902), Kingsley Davis
Human Society (New York 1949), Paul Tillich
The Protestant Era (Chicago 1948), Reinhold
Niebuhr The Nature and Destiny of Man
(London 1941), Canon Demant Christian Polity
(London 1936), Emile Durkheim Suicide (Paris
1897), Elton Mayo The Social Problems of an
Industrial Civilization (Cambridge, Mass. 1945),
National Resources Committee Our City (Wa-
shington, D.C. 1937), S. M. Molema The Bantu
(Edinburgh 1920), Karen Horney The Neurotic
Personality of Our Time (New York 1937),
Arnold J. Toynbee A Study of History (London
1946), Reinhold Niebuhr ‘The Impact of
Protestanism Today’ Atlantic Monthly (1948.
február), Isaiah Berlin in Time and Tide (1949.
november 26.), Robert Birley Burge Lecture
(1947), Erich Fromm ‘The Hungry Sheep’ Times
Literary Supplement (1951. március 30.), The
God that Failed ed. R. H. Crossman (New York
1949), J. S. Furnivall Colonial Policy and Practice
(Cambridge 1948), Joseph Schumpeter Capital-
ism, Socialism, and Democracy (New York
1942), E. H. Norman Japan’s Emergence as a
Modern State (Institute of Pacific Relations
1940), Robert S. Lynd Knowledge for What?
(Princeton 1939), Mirra Komarovsky ‘The Volun-
tary Associations of Urban Dwellers’ American
Sociological Review (1946. december) és C.
Wright Mill White Collar (New York 1951).

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



38

Tízéves a lakiteleki
Emigrációs
Gyûjtemény

Török András István 
interjúja 

Szabó Tamásnéval, 
a Gyûjtemény vezetõjével

A hazából való kényszerû kivándorlás-
ra évszázadokkal ezelõtt is volt példa: a
XVIII. században a Rákóczi, a XIX. század-
ban a Kossuth vezette szabadságharc
bukása kényszerítette népünk nagyjait
emigrációra. Az I. világháborút megelõzõ
másfél évtized alatt mintegy négyszáz-
harmincezer magyar vándorolt ki, fõleg
gazdasági okokból, Amerikába. A XX. szá-
zadban további három alkalommal: az 
I. világháborút, illetve a ’19-es kommünt
és a trianoni országcsonkítást követõen,
aztán a II. világháború után, majd az
1956-os forradalom és szabadságharc le-
verése után hagyták el nagyobb tömegek
az országot. Az utóbbi alkalommal bõ két
hónap alatt kétszázezer magyar választott
új hazát. Egy 1992-es – részben becsült –
kimutatás szerint a tizenöt országban élõ
nyugati magyarság kétmillió-százhatvan-
kétezer fõt tett ki, s ez a világvárosnyi
tömeg szerte a földkerekségen ötszáz-
hetvenhét szervezetben tömörült.

Amikor az egypártrendszer bukása
után a megváltozott történelmi körülmé-
nyek lehetõvé tették, megkezdõdött az
emigráció dokumentumainak összegyûj-
tése, majd hazaszállítása. A hazatért
anyagból alakult meg az Emigrációs
Gyûjtemény, amely a világon elsõ, és ed-
dig egyetlen ilyen jellegû gyûjtemény. 
A kiállítás nagy szerepet játszott és játszik
ma is abban, hogy a nyugati és a hazai
magyarság több mint négy évtized után
újra egymásra találhasson. A XX. század
közepén szándékosan létrehozott elszakí-
tottság mértékét és mélységét nemcsak
az akkori fegyveres határõrizet (járõrözés,

határsáv létesítése, aknazár, drótsövény),
és nemcsak a diktatúrákra jellemzõ bel-
ügyi adminisztráció (útlevél megtagadá-
sa indok nélkül, meghatározatlan idõre)
mutatta, hanem az alapvetõ fogalmak
torzítását szolgáló szóhasználat is. Ez idõ
tájt ugyanis az emigrálás szót a disszidá-
lásra, az emigránst a disszidensre cserélte
fel a hazai hivatalos nyelvezet. A disszi-
dens névszó A Magyar Nyelv Történeti-
Etimológiai Szótára szerint elõször 1792-
ben bukkant fel bizonyíthatóan, s száz-
hatvan éven át valamely közösségbõl ki-
lépõ személyt jelentett; 1952-tõl azonban
a hazájából elszökõ személyre vonatkoz-
tatták. A disszidál ige pedig, amelynek
hiteles megjelenését a szótár 1904-re da-
tálja, s akkor még a másként gondolko-
dik, valamilyen közösségbõl távozik jelen-
téssel bírt, 1949-tõl a hazájából elszökik
szinonimája lett. (A szó eredete egyéb-
ként a latin dissidere, melynek jelentése:
távol, külön ül.) A szótár megjegyzi még,
hogy a disszidál és a disszidens szavak
újmódi jelentése a magyarban alakult ki,
s az emigráns, emigrál szavak tudatos el-
kerülésének szándéka hozta létre 1949
körül. Mindebbõl következik, hogy a kora-
beli jelentéstorzítás célja az emigránsok
lejáratása volt, aljas bizonyítási kísérlete
annak az állításnak, hogy a távozók áru-
lók, bûnözõk voltak, hiszen hazájuknak
(értsd: a hazai szovjet típusú rendszernek)
hátat fordítottak, elszöktek.

Az Emigrációs Gyûjtemény ma a Laki-
teleki Népfõiskolán tekinthetõ meg. Itt, a
Széchenyi Házban, a kiállítás egyik szobá-
jában kérdezem a gyûjtemény vezetõjét,
Szabó Tamásnét a gyûjtés megindításáról
és megindítójáról, a gyûjtemény létrejöt-
térõl.

– A gyûjtésre az elsõ felhívás a Mün-
chenben megjelenõ Nemzetõr címû lap
1992. januári számában látott napvilá-
got. A kezdeményezõ és szervezõ a Los
Angeles-i Szabadságharcos Szövetség
volt, illetve ennek elnöke, dr. Harsányi
Lajos. A felhívás hónapokon át ismétlõ-
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dött a lapban, s áprilisra már mintegy két-
száznyolcvan kilónyi, Los Angelesben
gyûjtött anyag érkezett meg. Egy hason-
ló nagyságú csomagot az európai orszá -
gok emigránsai gyûjtöttek össze és küld-
tek haza, s az anyag azóta is gyarapodik.

– Mit tartalmaztak a küldemények?
– Érkeztek kinti magyarok által írt

könyvek, kint megjelenõ magyar nyelvû
folyóiratok, az ottani élet pillanatait be-
mutató fényképek, ritka alkalmakat, temp-
lomépítést, ifjúsági rendezvényeket meg-
örökítõ hangszalagok, film- és videofel-
vételek, de kaptunk az itthoni magyarok
melletti tüntetésre felhívó plakátokat is,
aztán leveleket, kéziratokat, s különféle
képzõmûvészeti alkotásokat. Még most,
egy évtized múltával is tizenkilenc folyó-
irat érkezik rendszeresen a nyugati ma-
gyarságtól. De mielõtt még a népfõis-
kolára került volna mindez, a nagykö-
zönség láthatta az anyagot a Budapesti
Történeti Múzeum 1992. október 22-én
megnyitott kiállításán, amelynek Az Emig-
ráció a Hazáért 1945-tõl Napjainkig volt a
címe. A kiállítást annak tiszteletbeli elnö-
ke, dr. Antall József miniszterelnök nyitot-
ta meg. Az anyag aztán Lakitelekre került;
az itteni megnyitóra 1993. június 6-án
került sor, aznap, amikor a népfõiskola
ökuménikus egyházi felszentelése is meg-
történt.

– Miért éppen Lakiteleken helyezték el
a gyûjteményt?

– A Lakitelek Alapítvány elnökének,
Lezsák Sándornak köszönhetõ a népfõ-
iskola létrejötte, s mivel a gyûjtemény
egyik védnöke és szervezõje is volt, sze-
mélyén keresztül a gyûjtemény összekap-
csolódott a népfõiskolával. De azt is
mondhatnám, a Lakiteleki Népfõiskola
szellemisége megfelelt annak a feladat-
nak, hogy befogadja, elhelyezze és gon-
dozza az Emigrációs Gyûjteményt. Itt, a
Széchenyi Házban négy terem áll ren-
delkezésünkre, amelyek mint könyvtár is
betöltik szerepüket. A szomszédos Köl-
csey Házban pedig egy állandó kiállítá-
sunk van a nyugati magyarság életérõl,

szintén Az Emigráció a Hazáért 1945-tõl
Napjainkig címmel. A gyûjtemény termé-
szetesen látogatható, s jönnek is sokan,
diákok, egyetemisták, történészek, vagy
akik csupán csak érdeklõdnek az emigrá-
ció élete iránt – amely szerves része
történelmünknek.

– Milyen szempontok szerint érdemes
kutatni a gyûjteményt? 

– A gyûjtést szervezõ emigránsok már
kezdettõl fogva öt fõ célt tûztek ki a
bemutatást illetõen. Az egyik cél: megis-
mertetni a kinti magyarság által szerve-
zett tüntetéseket, amelyek már közvet-
lenül a II. világháború befejezése után
elkezdõdtek a hadifoglyok, a malenkij
robotra elhurcoltak, és késõbb a kite-
lepítettek érdekében. A tüntetések az 
’56-os forradalom és szabadságharc
megtorlói ellen újult erõvel lángoltak 
fel, s évtizedek múlva sem lanyhultak.

PÉTERFIA LAKITELEKI ILLYÉS GYULA SZOBRA

HÁTTÉREBEN A KÖLCSEY HÁZ
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Különösen nagy demonstráció zajlott
Párizsban, az Irodalmi Újság szervezésé-
ben Nagy Imre kivégzésének harmin -
cadik évfordulóján, 1988 júniusában,
amikor az akkor még ismeretlen helyen
nyugvó miniszterelnök a Père-Lachaise
temetõben jelképes sírt kapott. Egy másik
cél a nyugati világ tájékoztatásának
megismertetése, amelyrõl szintén vannak
írásos dokumentumaink, fotóink. Az ’56-
os emigránsok a szemtanú hitelességével
tájékoztatták a vasfüggönyön túli világ
vezetõ politikusait arról, hogy a szovjet
rendszer alapjaiban rossz és javíthatatlan.
A harmadik célunk a nyugati magyarság
folyamatos emlékezésének és emlékez-
tetésének bemutatása, amely nem en-
gedte feledésbe merülni ’56 dicsõségét.
Nemcsak országokon, hanem kontinen-
seken átívelõ ünneplések voltak ezek,
amelyekrõl számos írásos és képi anyag
került haza. A Magyar Napok keretein
belül még az amerikai hadsereg is meg-
emlékezett az ’56-os forradalmunkról –
csak éppen Magyarországon nem volt
szabad emlékezni. Negyedik célunk az
emigrációnak, mint támogató szervezet-
nek a bemutatása. A régebbi emigránsok
között hagyomány volt az újonnan ér-
kezettek felkarolása, segítése a munkához
jutásban, a kinti életbe való beilleszkedés-
ben. De önkéntes adományokból épül-
tek a kinti magyarok templomai, vagy
régi nagyjaink Amerikában és szerte a
világon emelt szobrai is. 1990 után pedig
idehaza világháborús hõsi emlékmûvek
épültek, s alapítványok gyarapodtak a
nyugati magyarság adományaiból. Vé-
gül igen bõ anyag szolgál a magyar élet
idegen földön való bemutatására. ’45
után több magyar világszervezet is ala-
kult, mint például a Magyar Harcosok
Bajtársi Közössége, vagy az Erdélyi
Világszövetség. ’57-ben pedig létrejött a
Magyar Szabadságharcos Világszövet-
ség. De szervezõdtek a magyarságtuda-
tot, hazaszeretetet ápoló egyesületek is,
cserkész-szervezetek, mûvészeti egyesüle-
tek jöttek létre. Az egyház is jelen volt a

kinti magyar életben: nemcsak a transz-
cendentális érzések megélésében, hanem
a magyar nyelv ápolásában és fenntar-
tásában, s a többi magyar közösség közti
kapcsolattartásban is nagy szerepet ját-
szott. Néhány évvel ezelõtt Melbourne-
ben épült egy magyar templom: részletes
videofilmet kaptunk róla, amely bemutat-
ja, hogy az ott élõ magyarok mind anya-
gilag, mind fizikailag, a két kezük mun-
kájával is segítették az építést. A templom
ökuménikus: nem a vallási különbözõ-
ség, hanem a magyarság egysége volt
fontos. Kutatást, vagy az érdeklõdés ki-
elégítését tehát akár ezen szempontok
figyelembevételével is lehet folytatni.

Hazafelé menet belepillantottam a
népfõiskolán kapott, s a szervezõ emig-
ránsok által írt kis füzetbe. A bevezetõben
ezt olvasom: „(…) ne álljanak többé bé-
lyegek és jelzõk (…) a magyar és magyar
újra egymásra találásának útjában.”
Vajon mikor válik valóra e szerény óhaj?
Máshol pedig ez áll: „E kiállítás elõfel-
tétele annak, hogy a megújításra kerülõ
történelemkönyvek hûen tükrözzék azt a
széles körû aktivitást, melyet az egész
szabad világban kifejtettünk az elmúlt
negyvenöt év alatt.” De megújultak-e
valóban a történelemkönyvek? Tükrözik-e
a XXI. század ifjú magyarjai számára –
összefüggéseiben, az okok és okozatok
alapján – történelmünknek ama távol-
ban zajló részét, melyet emigrációnak
nevezünk?

PoLíSz



41

Zsille Gábor

Sorok

1.

a nyári esték igézete Augusztus 
herceg csókja

2.

a száz göcsörtbe ráncosult akác 
sötétben áll, ha megjövünk

csomagjaim le sem teszem: homályba 
veszve bámulom, milyen 

komor, mi csillogott

3.

muskátlik álma
az ágyás, borostyánnal
futtatott sírkert

4.

lucfenyõ elkorhad, vadalmafa
kidõl, gesztenyébe villám csap
eperfa lombja hernyók étke lesz
körtefa helyére garázs nõ

5.

a szederfát, tudod, kivágják
tábortûzre kerül a kontya
gyümölcsbombái nyomát hagyja
csak hátra, illatát nem ontja
többé, kérgét nem mássza hangya

6.

bodza hajol ki az útra elém
hajnali séta a gyep közepén
sárgarigó-had a bokrok alatt
meggyfa virágzik az illata méz
macska riad fel a fûbe szalad
gondolatunk feledésbe enyész

WASS ALBERT EMLÉKEZETE
IX. RÉSZ

Wass Albert

Levél mindenkihez,
aki magyar!

Erdélyi Véreim – megszólalok újra,
mert fontosat kell mondjak, halálosan
fontosat. Harangom, ha lenne, félrever-
ném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék
rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha len-
ne, vérbe mártva hordoznám meg köz-
tetek. De csak a szó maradt meg nyelvem
gyökerén, s a hang, hogy belefordíthas-
sam ebbe a részvételen, megkergült vi-
lágba: segítség, emberek! Pusztul a ma-
gyar! Veszedelemben a nemzet! Ezeréves
honában láncra verve vérzik, és segítsé-
gért kiáltó szavára nem figyel föl senki!
Még idegenbe szakadt testvéreibõl is csak
egy marékra való!

Míg pusztul a magyar odahaza a Kár-
pátok alatt: mi, idegenbe bujdosott ma-
gyarok, ülünk szétszórtan, behúzott nyak-
kal, békés otthonunk kényelmében, s
tehetetlenségünkben csak keseregni tu-
dunk. Sajog bennünk ez a tehetetlenség,
s ha magunkba nézünk: szégyenkezünk
a szelíd jólétért, amibe sorsunk ültetett,
míg odahaza fáznak, éheznek testvére-
ink, s oláh korbács veri véresre görnyedt
hátukat.

De tehetetlenek vagyunk-e valóban,
vagy csak a kényelem, az elhízott lélek
lustasága hiteti el velünk? Miért tudnak 
a zsidók segíteni egymáson a földgömb
minden távolságán át? Az írek, a finnek,
a görögök? Miért különbek ezek, mint a
magyar? Lehetséges lenne, hogy a nem-
zeti hûség parancsolatait mélyebbre vés-
te Isten az õ lelkükbe, mint a miénkbe?

Emberi számítás szerint mindössze né-
hány esztendõ áll még rendelkezésünkre
ahhoz, hogy évszázados tunyaságainkat
levetkõzve és jóvátéve megnyergeljük az
alkalom adta lehetõségeket, s megment-
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sük Erdély meg a Felvidék magyarjait a
kipusztulástól. Mirajtunk múlik ma, miraj-
tunk egyedül, hogy elnyeli-e õket a rop-
pant sírgödör, amit ellenségeink ásnak
immár száz esztendeje, avagy gyõzedel-
meskedünk fölötte az Úr erejével és ma-
gunk emberségébõl? Mit tennének más
nemzetek fiai a mi helyünkben?

Hadd idézzem egy derék amerikai,
David Funderburk, Amerika volt romániai
nagykövetének hozzánk intézett szavait:
„Egy-két felvonulást rendezni évente
semmit sem ér! Dolgozni kell, naponta.
Írni, írni, írni: szenátoroknak, képviselõk-
nek, az elnöknek, a külügyi hivatalnak.
Írni, írni, írni: újságcikkeket, tanulmá-
nyokat, könyveket – nem magyarul, ha-
nem angolul – és terjeszteni, terjeszteni,
terjeszteni a nyomtatott betût. Ha ered-
ményeket akartok elérni, dolgoznotok
kell érte. Hiába vártok arra, hogy mások
végezzék el helyettetek a munkát. Egy
bekövetkezendõ új világrendezéstõl csak
akkor várhattok jót, ha idejében meg-
gyõzitek azokat, kik a rendezést végzik,
majd, hogy úgy az igazság, mint a gya-
korlati célszerûség, a ti oldalatokon van.
Addig is, míg ez bekövetkezik, harcoljátok
ki az erdélyi magyarok jogainak tisztelet-
ben tartását, mielõtt az öregek kihalnak, s
a fiatalokat erõszakkal elrománosítják...”

Így gondolkodik, s helyükben így cse-
lekedne egy holland és angolszász vérbõl
származó amerikai. Lehetséges lenne,
hogy mi magyarok hitványabbak va-
gyunk, rövidlátóbbak? Elkényelmesedet-
tebbek? Hûség nélkül valók: Még mindig
annak a szerencsétlen, mákonyos Kos-
suth-nótának akaratbomlasztó befolyása
alatt állunk, melynek kísérteties árnyéka,
mint gonosz varázslat elsötétíti történel-
münket? „Kossuth Lajos azt üzente… el-
fogyott a regimentje… ha még egyszer
azt üzeni…mindnyájunknak el kell men-
ni… éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!”

Se szabadság, se haza, nem élhetnek
a mégegyszerekbõl… A történelem nem
ismer mégegyszereket. Hiába daloljuk

bele ábrándozva abba a gyorsan mozgó
világba, hogy éljen a magyar szabadság,
éljen a haza, mert a mégegyszerekre való
tunya várakozást eltapossa s betemeti az
idõ. Csak a MA áll rendelkezésünkre ah-
hoz, hogy jövendõ épülhessen reá. A MA.
A múlt menthetetlenül elveszett, s a jö-
vendõ nem egyéb, mint a jelenidõk egy-
másba láncolódó sorozata. A jövõ nem
hozhatja meg azt, amit a jelen elmulaszt.

Az igazság és a gyakorlati célszerûség
bizonyításának égetõ szükségét, amit
Funderburk nagykövet is megemlít üze-
netében, mi egynéhányan már több
mint húsz esztendeje hirdetjük Amerika
magyarjainak. Közép-Európa békés jöven-
dõjének és jólétének titka a Kárpát-me-
dence egységének helyreállításában rej-
lik, ezt meg kell értessük a világgal. De
ugyanakkor meg kell tennünk minden
lehetõt, sõt a lehetetlent is, hogy meg-
õrizzük az elszakított részek magyarjait az
életnek –, mert holtak számára nincs or-
szág a földön.

Mindeddig azonban csak egy marok-
nyi kis csoport állt mellém ebben a küz-
delemben. Négyszáz – másfél millióból.
Mert a statisztika szerint ennyi „magyar
származású amerikai állampolgár” él eb-
ben az országban. Másfél millió. S ebbõl 
a másfél millióból négyszáz vállalja csak a
magyar származással járó felelõsséget.
De még ezek között is akad, aki nem látja
szükségét annak, hogy angolnyelven is
adjunk ki könyveket.

Pedig a könyv: gondolatátvitel. Mon-
danivaló tudatosítása másokban. De csak
akkor, ha tolmácsolni tudja gondola-
tainkat, az olvasók nyelvén. A könyv csak
akkor ér valamit, ha el tudják azt olvasni
azok, akiket meg akarunk nyerni a ma-
gunk ügye mellé. Ebben az esetben a
könyv ma a legeredményesebb fegy-
ver a világon. Valaki megírja, valaki kiad-
ja, mások terjesztik. Sokan elolvassák. 
A könyv lapjairól belehull egy mag az
emberi tudatba, kicsírázik és változtat
valamit a világon: megszépíti, vagy el-
csúfítja, akár a virág, vagy a gyom. Azon
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múlik, hogy miféle magot ültet bele az
emberi tudatba.

Könyvek szabadították reánk a kom-
munizmust. Könyvek hoztak létre nem-
létezõ országokat: Nagy-Romániát, Cseh-
szlovákiát, Jugoszláviát. A könyv fegyver
azok kezében, akik használják. Mi ma-
gyarok harcoltunk tankokkal, repülõ-
gépekkel, ágyúkkal és géppuskákkal.
Minden háborúnkat elvesztettük. Ideje,
hogy megtanuljuk a legerõsebb fegyver:
a KÖNYV használatát.

Ha a másfél milliónyi magyar szárma-
zású amerikaiból mindössze tizenötezer,
vagyis egy százalék, évente csak tíz angol
nyelvû könyvünket ajándékozná szét
angol nyelvû szomszédai, barátai között,
évente legalább 150 ezer ember tudatá-
ba ültetnék bele a magot, melybõl világ-
változásokat csíráztat az idõ. Amíg csak
négyszáz magyar végzi ezt a munkát,
addig bizony az igazság ismerete nagyon
lassan terjed. S ugyanakkor szomorú
hûség-bizonyítványt állít ki a történelem
elõtt. Önkéntelenül is fölveti a kérdést,
különösen az angolszász megfigyelõ-
ben: miféle népség ez, kik magyaroknak
mondják magukat, de hûséget nem érez-
nek fajtájukkal szemben? Nem csoda,
hogy odaveszett az ország, melynek ilyen
fiai vannak!

Mi azonban, kik éljük is a hûséget, ha
kevesen is vagyunk, de igyekszünk meg-
tenni a magunkét s belekapaszkodunk
Berzsenyi Dániel szavába: „Nem sokaság,
hanem lélek / s szabad nép tesz csuda
dolgokat!” Nocsak, maroknyi csapat, hadd
lássunk neki a csuda dolgok végzésének!

Most jelent meg, alig két hete, a jö-
vendõn dolgozó magyarok elsõ nagy
összefogásából sarjadó angol nyelvû
negyedévi folyóirat, THE HUNGARIAN
QUARTERLY, melynek célja, hogy elõké-
szítse a talajt a Kárpát-medence egysé-
gének helyreállításához. Egy maroknyi
csoport számára roppant anyagi áldoza -
tot jelent, de ha legalább ezer magyar
belekapcsolódna a terjesztésébe, nagy
eredményt érhetnénk el vele. A folyóirat

elsõ száma ott látható az asztalon. Ha
minden jelenlévõ elõfizetne reá, hasznos
lépés lenne. Nincs ember ma Amerika
földjén, ki évi 12 dollárt ne tudna meg-
takarítani erre a célra.

Ez év novemberében jelenik meg az
Amerikai Magyar Szépmíves Céh kiadá-
sában a „Genocide in Transylvania” címû
dokumentációs munka, mely magába
foglalja az utolsó húsz esztendõ minden
hitelesített visszaélését, amit a román kor-
mányhatóságok az erdélyi magyarokkal
szemben elkövettek. Ugyancsak felsora-
koztatja mindazokat az erõfeszítéseket,
amiket az Erdélyi Világszövetség amerikai
csoportjai Washingtonban kifejtettek ab-
ból a célból, hogy az amerikai kormányok
figyelmét felhívják ezekre a visszaélésekre.

Kivizsgáljuk ebben a könyvben ered-
ménytelenségeink okait is. Rámutatunk a
washingtoni külügyi hivatal magyarel-
lenes elfogultságára és Amerika-ellenes
álláspontjára Romániával szemben, ami
Funderburk volt nagykövet lemondását is
okozta. Felsoroljuk azokat az amerikai
nagyvállalatokat is, melyek olcsó „rabszol-
gamunka” felhasználásával milliókat ke-
resnek és ennek az erkölcstelen kereset-
nek a megvédelmezésére minden befo-
lyásukat latba vetik Washingtonban
Ceausescu román diktátor érdekében.

Ha az amerikai magyarság magára
ébredve mozgalmat indítana ezeknek a
nagyvállalatoknak a bojkottálására, bizo-
nyára megnyerné a különbözõ jó szán-
dékú amerikai társadalmi csoportok ro-
konszenvét is, és ezek a véres verejtéken
milliókat keresõ üzletemberek rájönnének
arra, hogy nem illõ elnyomókkal cimbo-
rálni az elnyomottak ellen.

Addig is, míg a könyv megjelenik no-
vember derekán, azok, kik megkívánják
szerezni ezeknek a vállalatoknak a név-
sorát, forduljanak bizalommal Dombrády
Dórához, az Erdélyi Világszövetség Nõi
Csoportjának elnöknõjéhez.

Magyar testvéreim, én rászántam ma-
radék életemet arra, hogy legjobb tudá-
som szerint próbáljam megmenteni szü-

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



44

lõföldem népét a pusztulástól és erõsza -
kos elrománosítástól. Ugyanakkor pedig
elvessem az angol nyelvvilág országainak
a tudatába az igazság és célszerûség
magját, melybõl adott alkalommal kibon-
takozhat majd a Kárpát-medence egysé-
gének helyreállítása.

Amit tenni kell, és tenni lehet, az egy-
szerû. Használni kell az egyetlen rendel-
kezésünkre álló fegyvert: a nyomtatott be-
tût. Az írott szót, melynek segítségével is-
meret, tudás és megértés terjed, embertõl
emberig, csoporttól csoportig ebben a
világban. Rokonszenvet ébreszt az elnyo-
mottakkal szemben és szabadítást hoz.

Mint minden fegyvernek, ennek is
vannak változatai, melyeknek használa-
tát külön-külön is meg kell tanulnunk. Ide
s tova ez évszázadon keresztül használ-
ták ellenünk a nyomtatott betût, hihe-
tetlen sikerrel. Van tehát honnan ellessük
a titkot.

Elõször is ott van a nehéztüzérség: a
tudományos munka. Ezt használta föl
Masaryk, Benes és Jorga, történelem-
hamisítás formájában még az elsõ világ-
háború elõtt. Mi nem védekeztünk elle-
ne: földarabolták Magyarországot elõre
kidolgozott tervrajz szerint.

Mikor sor kerülhetett volna arra, hogy
a sok szenvedés, üldöztetés, ami Trianont
követte, felénk fordítsa a világ rokonszen-
vét, ellenségeink megjelentek a világ
könyvpiacán regényekkel, elbeszélések-
kel, filmekkel, melyek vagy gúnyt ûztek a
magyarokból, vagy kegyetlen elnyomók-
nak tüntették föl, így rendre-rendre meg-
mérgezték ellenünk a közhangulatot. Mi
mit tettünk ezalatt? Genfbe szaladtunk,
panaszkodni a Népszövetséghez. Appo-
nyi pompás beszédeit néhány tucat
unatkozó kiküldött meghallgatta, ennyi
volt az egész. Ugyanakkor egyetlen
Amerikában készült film, vagy Párizsban
megjelent regény ezerszer többet rontott
a jövendõnkön, mint amennyit Apponyi
beszéde használt. Már a második világ-
háború kitörése elõtt a világ közvélemé-
nye megérett arra, hogy eltüntesse a bajt

okozó, izgága magyarokat a föld színé-
rõl. És mi még mindig csak szónokoltunk. 

A második világháború után az orosz
kommunizmus iszapja elnyelte Magyar-
országot. Egyetlen hangunk, ami meg-
maradt, a Nyugatra menekült írók torká-
ban volt. Két évtizeden keresztül csak
egymásnak mondtuk el a magunk nyel-
vén mindazt a szörnyûséget, amit a világ
reánk szabadított. Önkéntes számûzeté-
sünk harmadik évtizedében döbbentünk
csak reá néhányan, nagyon kevesen,
hogy ha az emberi világ megértését akar-
juk, nemzetünk számára megszerezni,
akkor nem a magunk, hanem az õ
nyelvén kell elmondjuk panaszainkat.
Ekkor kezdtük el kiadni azokat a köny-
veket, amelyek a magyar kultúrát, a való-
ságos magyar történelmet és jogfosztott
nemzetünk panaszait ismertették érthetõ
módon a világ népeivel.

Ezeket a munkákat azonban csak ke-
vesen olvassák, akárcsak annak idején a
Masaryk, vagy Jorga könyveit. Ezeknek
hasznát csak egy új világrendezés adódó
alkalmával látjuk. Amire valóban szükség
van ma, az a „könnyû irodalom” fegy-
verének széleskörû használata. Izgalmas
kaland-regények, filmek, elbeszélések, an-
gol, francia, spanyol nyelven, melyeknek
magyar hõsei megnyerik az olvasók
rokonszenvét és a meseszövésen keresz-
tül belecsempészik a köztudatba mindazt
a sok gazságot, amit velünk, magyarok-
kal elkövettek Erdélyben, a Felvidéken,
mindenütt.

Én magam öt ilyen könyvet adtam ki,
angol nyelven, a magam alapította
Danubian Press útján és az Amerikai
Magyar Szépmíves Céh keretében. Ezek
közül leghasznosabbnak a Purple Ghots
és a Deadly Fog bizonyult. Azok az ame-
rikaiak, akik ezeket elolvasták, egyszerre
csak érdeklõdni kezdtek Erdély, a soha se
hallott országrész és annak népe iránt és
elkezdték megvásárolni tudományos és
ismeretterjesztõ könyveinket is.

Mindez azonban csöpp a tengerben, s
az is marad mindaddig, amíg csak négy-
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száz egynéhány magyart érdekel az
angol nyelvvilág közvéleményéért és
rokonszenvéért folytatott harcunk. Ha a
másfél millióból mindössze tizenötezer
amerikai magyar ragadna fegyvert, s kez-
dené terjeszteni, ki-ki a maga körében,
ezeket a könyveket: meg lehetne változ-
tatni ezt a világot!

Háborúban élünk, magyarok, s aki
nem fog fegyvert, bármilyen okból is, az
elszabotálja ezt a háborút. Telik az idõ,
rohan az élet. Távol vannak az otthoni
hegyek s felleg-sújtotta völgyeik gödré-
ben, gyászba temetkezve pusztul a ma-
gyar.

Harangom, ha lenne félreverném.
Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nap-
pal és éjszaka! Kardom, ha lenne, vérbe
mártva hordoznám körül ebben a meg-
kergült világban. De csak a szó maradt
meg nyelvem gyökerén s a vénülõ hang,
mely egyre rekedtebben ordítja bele
ebbe a vak-siket mindenségbe: segítség,
emberek! Pusztul a magyar!

S immár úgy tûnik, hogy kiáltó han-
gom is visszhang nélkül vész el az em-
bertelen messzeségben.

(The Transylvanian Quarterly, Erdélyi
Magyarság melléklete, 1986, szeptember)

Turcsány Péter – dr. Varga László 

„Egy tisztességes,
hazájához hû, 

nagy költõt ismertem
meg benne”

Beszélgetés Wass Albertrõl

– Amikor a románok kikérték Wass
Albertet, mint háborús bûnöst, már az író
baráti köréhez tartozott képviselõ úr?

– Igen, szoros kapcsolatban álltunk,
gyakran találkoztunk, õ is töltött nálam a
New York-i házunkban egy hétvégét, és
mi is egyet a feleségemmel náluk,
Floridában. Õ adta ki az egyetlen angol
nyelven megjelent könyvemet, emberi
hangja a magyarságban, az õ Helikon-
jában nagyon nagy segítség volt. A há-
borús bûnösségrõl nem tudok sokat
mondani. Koré Ferenc, egy kanadai em-
ber ügyében jártam még el, és Albert
errõl is tudott. Keményen kiállt a meg-
gyanúsított emberek érdekében. Ameri-
kában nem voltam tisztában azzal, hogy
a hamis tanúság, a hamis vádaskodás
vagy gyanúsítás a vasfüggöny mögött, a
kommunista uralom alatt megengedett.
Pedig így volt, bárki gyanúsíthatott, rá-
galmazhatott, megvádolhatott bárkit. Ha
kiderült, hogy nem igaz, semmi következ-
ménye nem lett. A két ügy közül az egyik
Amerikában, a másik Kanadában zajlott.
Magyarországon négy éven át, 1945-tõl,
1948-ban magam is „háborús bûnös” 
lettem. Alaposan megtanultam, mit jelent
a hamis tanúskodás, vádaskodás... Csak
annyit tudtam, hogy Albert valószínûleg
megbízott ebben az ügyben valakit, s
ebben amerikai, nagyon tehetséges
felesége segíthette. Nem utolsósorban
azok az amerikai törvényhozók, akik mel-
lette álltak. Tehát az, hogy ismertette
volna velem a vádat, elmagyarázta
volna, hogy hogyan járjak el, nem igaz,
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ebben nem tájékoztatott.  Annyit tudtam
csak, hogy amikor nagyon szorult volt a
helyzete, akkor a fiával, .– aki, azt hiszem,
ezredes volt – elment a Külügyminiszté-
riumba, ahol külön osztály foglalkozott
ezekkel az ügyekkel. Ott, egy helyi
amerikai törvényhozóval szembeszálltak
a Külügyminisztérium eljárásával. Tudo-
másom szerint ezután leállították az
ellene indított eljárást.

– Akkoriban Wass Albertet egy kalap
alá vették úgy ötszáz emberrel….., akkor
mindenki egy erkölcsi karanténba került.

– Amerikában 27 évig gyakorló ügy-
véd voltam, jól ismertem ezeknek az
ügyeknek a hátterét.. Amikor Magyaror-
szágon megkezdõdött a Népbírósági
eljárás, azt mondtam – és ezt ma is ezt
állítom –,hogy koholt vádakkal, szemé -
lyes okból bárki tönkretehette az ellen-
ségét. Nem kellett egyebet tennie, csak
bemennie a rendõrségre és elmondani
az illetõrõl, hogy zsidó… ez ugyan nem
volt igaz, de ez más kérdés, a másikat
mindenképpen kihallgatták, s ez eltartha-
tott akár egy évig is, azután felmentették
vagy elítélték. A tanúvallomás különös,
számunkra addig ismeretlen minõségben
jelent meg a háború után, és Ameriká-
ban sokszor  még a Külügyminisztérium-
ban sem voltak tisztában azzal, hogy az
emberek milyen alapon és milyen indulat-
tal vádolnak meg másokat. Ha valaki fel-
bujtó volt, megkezdõdött az eljárás. Ame-
rikában ez évekig eltarthatott. A vád alá
helyezettnek vagy a gyanúsítottnak rend-
kívül nehéz volt ilyen vádak és gyanúsít-
gatások alatt élni. Nemcsak idegtépõ volt,
a hétköznapi életet is megkeserítette.. 

– Feltehetõen ez Romániában kettõs
részrehajlás volt. Tudjuk, hogy a kommu-
nista párt ott is felszeletelte a magyar
parasztpártot és a többi magyar szerveze-
teket. Gyakorlatilag volt a román nacio-
nalizmusnak is egy revans-vágya, a dél-
erdélyi eseményeket is ismervén. Egyik ré-
sze Romániának Magyarországhoz került,
a másik délen maradt, és ez a szellem már
a II. világháború alatt is pusztító volt.

– Így van. Míg Magyarországon csak a
polgári értékek ellen indítottak hajszát,
addig Romániában vagy Szlovákiában, a
Kárpátalján vagy a Vajdaságban ez ma-
gyarság-ellenességgel is együtt járt. 

– Ön Wass Albert második házasságá-
nak koronatanúja, hiszen a házasságot
lehetõvé tevõ döntések ügyvédje volt.

– Ez egy misztikus dolog volt. Az ame-
rikai törvények szerint az a szokás, ha va-
laki bevándorol, igazolnia kell, hogy egy
támogató várja õt, szállást ad neki és
ellátja mindennel, amíg nem dolgozik.
Ennek megvannak a törvényes és emberi
okai is. Így történt, hogy Wass Albertet
egy amerikai várta, és fogalma sem volt,
hogy kicsoda. Csak a becenevét tudom,
Bibinek hívták, élénk, okos nõ volt, sok-
szor volt vendége a feleségemnek, én is
megismertem, nagyon jó véleményem
volt róla. Amikor Albert megérkezett
Amerikába, már várta õt a „támogató”, és
ez nem elõre kitervelt dolog volt, mert az
illetõ hölgynek fogalma sem volt, hogy õ
kicsoda, és Wass Albert sem tudta, hogy
ki az a hölgy, aki várja. Késõbb vetõdött
fel a házasság gondolata, csakhogy Wass
Albert az elõzõ feleségétõl nem vált el.
Ekkor léptem közbe, mint ügyvéd – ma-
gyar–amerikai ügyvéd voltam –, kértem,
nézze meg az iratokat, hogy áll a dolog,
mit lehet tenni. Ez az az eset, amit úgy
hívnak a jogi világban, hogy „váratlan,
elõre nem látott végsõ kimenetel”. Sze-
rencsés ügy volt, nem bigámia. Miért
nem? Azért, mert amikor Albert el akarta
venni az unokahúgát, úgy tervezték,
hogy az egyházi esküvõt Hamburgban
kötik meg, ünnepélyes körülmények kö-
zött. Igen ám, de az unokahúga polgá-
ri esküvõn nem lett a felesége, az el-
járás Romániában lassan ment, lehet, 
hogy erõszakosan késedelmet is okoztak,
miközben már közeledett a kitûzött és 
beharangozott hamburgi egyházi há-
zasságkötés napja, és nem is adták meg
addigra a polgári engedélyt a házasság-
kötésre. Nem volt mit tenni, kimentek
Hamburgba, megvolt az egyházi esküvõ,
de aztán a polgári bizonyos okokból el-
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maradt. Mivel polgári házasságot nem
kötöttek, bigámiáról szó sem volt. Miután
amúgy is megromlott a házasság, óriási
szerencse volt, hogy nem kellett semmi-
féle válópert indítani. Talán a sors keze
volt benne. Az elsõ feleségérõl nincsen
véleményem, nem is ismerem, nem mond-
hatok semmit. Bibi nevû amerikai felesé-
gével boldogan élt. Felesége az összeköt-
tetéseivel segítette irodalmi pályáját.

– Hallott-e személyesen is Wass Albert-
tõl valamit arról az idõszakról, ha jól tu-
dom, 1979-tõl 1986-ig, amikor a románok
nem kapták meg az USA parlamentjétõl 
a teljes körû gazdasági kedvezménye-
ket? Ezért, hogy ezeket fel-felfüggesztet-
ték, Wass Albert maga is sokat tett, végül
1987-ben megkapták, és ez vereségként
érte õt. De ebben az idõben a románok
többször terrorista akciókat, sõt, sikertelen
gyilkossági kísérleteket hajtottak végre el-
lene. Emlékszik ezekre az atrocitásokra, a
román Securitate fenyegetéseire?

– Nem. Megemlíteni megemlítette, de
a részletekrõl nem beszéltünk. Talán en-
nek az oka, hogy Õ Floridában lakott, én
pedig New Yorkban. Ez nem hétköznapi
ügy volt, amelyben segítségére lehettem
volna.

– Azért valamennyire informálódott az
újságokból? A rágalomhadjárat napja-
inkban újult erõvel folytatódik. Felvonult
az egyik oldalon a Népszabadság, amely
azt mondta, hogy hungarista volt Wass
Albert, és sajnos a Hitgyülekezet lapja, a
Hetek is nagyon durva cikkben támadta
meg Wass Albertet. Még íróiságát is meg-
alázzák, mondván, hogy egy bizonyos
erdélyi származású író azt állítja, hogy
Wass Albert a legátlagosabb magyar írók-
nál is gyengébb volt a két világháború
között, állítja a Hetek címû lap. Ezzel pár-
huzamosan Romániában pedig két szo-
brot be kellett vonni a közterekrõl, le kel-
lett venni az iskoláról a névtáblát, tehát
3:0 a román nacionalizmus és rágalom-
hadjárat javára…Mennyire tudna segí-
teni abban, hogy ezt a rágalomhadjára-
tot megállítsuk? Ez ügyben számíthatunk-
e Önre?

– Én személyesen ismertem, semmi-
lyen tényrõl nem tudok, ami a fentieket
akár csak részben is indokolhatná. Egy
tisztességes, hazájához hû, nagy költõt
ismertem meg benne. Óriási volt a nép-
szerûsége az amerikai magyarok között
is. Nem tartom helyesnek, hogy bárki,
bármelyik fórum vagy egyesület olyan vá-
dakat hangoztasson, amelyeket idegen
hatóságok gyûlöletbõl szítanak. 

– Véleménye szerint jogilag elképzel-
hetõ-e, hogy Románia valaha is újratár-
gyalja a pert? Ha nem, mit tehetünk? 

– Én azt hiszem, hogy ez elkövetkez-
het. Románia is szeretne az Európai
Unióhoz csatlakozni, de ehhez tárgyila-
gosabb hangot kell megütnie, igazságos-
nak, elfogulatlannak lennie. A legfonto-
sabb volna egy olyan személyt felkérni 
az ügy képviseletére, akinek Romániában
nagy tekintélye van, és nem elfogult. 
Ez lehetne az elsõ lépés az igazságtalan
törvények megszüntetése felé vezetõ
úton.

– Tud véletlenül ilyen személyt?
– Én, sajnos, nem ismerek.
– Köszönöm az interjút.

2003. május 17-én, szombaton, egy vé-
letlen baleset következtében elhunyt a
93 éves Varga László. Fájdalommal em-
lékezünk a KDNP elnökére, a FIDESZ
képviselõjére és õszinte részvéttel gon-
dolunk Varga László hozzátartozóira,
barátaira, munkatársaira.
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Szakács István Péter

Író a történelem
viharában

Bármennyire is szeretnénk néha, a
történelmet nem lehet meg nem történt-
nek nyilvánítani. Próbálkoznak ugyan
minduntalan a megmásításával, ám
elõbb-utóbb, mint a borhamisítás eseté-
ben, fény derül az igazságra (Világ bor-
ivói, reménykedjetek!). Elhallgatni is csak
hosszabb-rövidebb ideig lehetséges, a té-
nyek ugyanis rendkívül makacs termé-
szetûek, nem szeretik, ha semmibe veszik
õket. Legcélravezetõbb tehát a szembe-
nézés. Ugyanakkor minden ember elide-
geníthetetlen öröksége is a múlt, nélküle
nem beszélhetünk egészséges azonos-
ságtudatról, annál inkább egyéni és/
vagy kollektív amnéziáról, melynek kö-
vetkeztében a jelent sem érthetjük meg
igazán. 

A történészektõl eltérõen az írók az
ember belsõ világának, az én és a kül-
világ bonyolult viszonyának hiteles, él-
ményszerû ábrázolására törekednek. Az
ekképpen alkotott sajátos univerzum
másként – de ugyanúgy – igaz lehet,
mint a külsõ. Az én és a külvilág szem-
besítésekor esély van ugyanis arra, hogy
a mûalkotás fiktív világában életre kel-
jen a történelem: elmúlt korok örömeit 
és szenvedéseit élheti át – hiteles, belsõ
valóságként – a mindenkori olvasó.

A trójai háborútól Napóleon oroszor-
szági hadjáratáig és korunk regionális
konfliktusaiig a harcok világa ismerõs
témája az irodalomnak. Tudomásunk sze-
rint sem Homéroszt, sem Tolsztojt nem
zaklatta a másik etnikumhoz tartozó nép,
hogy írni merészelt róla. Ha ugyanis nem
egy harmadik nemzethez tartozik a szer-
zõ, óhatatlanul annak a szemszögébõl
látja a világot, amelyikhez a Gondviselés
vagy a Véletlen által tartozik.

Ezt tette Wass Albert is, amikor Kelet-
Közép-Európa 20. századi történelmének

egyik neuralgikus eseményérõl, a bécsi
döntésrõl írt. Olyan korszakról, amelyrõl 
a múlt rendszerben csak a kommunista
totalitárius ideológia torzító lencséjén
keresztül lehetett olvasni. 

Nem háború, nem öldöklés a témája e
lírai hangvételû regénynek*, hanem az,
hogyan élte át a rádióhírtõl az elsõ hon-
védcsapat bevonulásáig fiatal mezõségi
birtokosként, erdélyi magyar íróként ezt
az idõszakot. Néhány nap története jele-
nik meg a könyvben. A kevés külsõ ese-
ményt változatos lelki történések árnyalt,
mûvészi hitellel megrajzolt képei kísérik.
Úgy is mondhatnánk, hogy egy sokáig
elhallgattatott tanú szólal meg. Egy író a
történelem viharában. Felróni azt neki,
hogy miért merészeli a magyarok szem-
szögébõl, magyarként szemléli az esemé-
nyeket, olyan lenne, mintha Hasektõl 
azt kérnénk számon, hogy Svejk, a derék
katona miért nem a Monarchia kincstári
lelkesedésének szószólója. Vagy Apostol
Bologa miért nem lelkesedett az osztrák-
magyar hadseregért Rebreanu román író
Akasztottak erdeje címû regényében. 
E példák után meg merem kockáztatni,
hogy szerzõnk szavakba öntött öröme a
lehetõ legtermészetesebb volt. 

Aki a könyvet figyelmesen olvassa el,
azt is észreveszi, hogy a magyar elbeszélõ
mindvégig ügyel arra, hogy a vele em-
berségesen viselkedõ románoknak ne
okozzon fájdalmat, véletlenül se alázza
meg õket. A falu Besszarábiából szárma-
zó román csendõrõrmesterével így tudat-
ja a hírt: „Ott állt az udvaron, s igen
erõsen gondterhelt volt az ábrázatja. 
– Igaz, amit a faluban beszélnek – kér-
dezte –, hogy Németország odaadta fél
Erdélyt a magyaroknak? – Igaz – mondot-
tam neki, amennyire lehetett, szelíden 
és tapintatosan.” Az idõs román asszony
azon kijelentésére pedig, hogy azt híresz-
telik róla, a magyar grófról a faluban,
hogy fel akarja gyújtani a románok háza-
it, a következõképpen reagál. „Néztem a
szegény asszonyt, aki olyan keservesen
sírt a maga kis kunyhója iránti aggo-

PoLíSz



49

dalomból, hogy azt hittem, egész Nagy-
romániáért nem sírt olyan mély és igaz
fájdalommal senki. Néztem, és azon gon-
dolkoztam egy pillanatig, hogy mit
mondjak ennek az asszonynak? Szeret-
tem volna elkapni a gazembert, aki ezzel
a gyalázatos híreszteléssel falunk békéjét
és csendjét felkavarta. (…) Fertelmes és
undorító merénylet volt ez a békesség s
az egyetértés ellen, nem is születhetett
meg, csak olyan ember fejében, aki nad-
rágot hordott és várost viselt a fejbõre
alatt.”

Wass Albert regényeinek világa megle -
hetõsen egységes az értékrendszer és az
ábrázolt valóság tekintetében. Erdély je-
lenik meg bennük, a Földnek azon pont-
ja, mely viszonyítási alapként szolgál a
világ többi részével szemben. Erdély az
otthont jelenti, s a történelem legna-
gyobb viharaiban is menedéket, erõfor-
rást, a születés és újjászületés helyét.
Hõsei a természet csodálatos világában
otthonosan mozognak; arisztokraták és
pásztorok e szempontból semmiben sem
különböznek egymástól. Tudnak valamit,
egy õsi titkot, ami különbbé teszi õket
többi embertársuknál. Ezek az emberek
ugyanakkor a tisztesség mércéjét állítják
maguk elé, s a becsületes munka otthont
megõrzõ erejében bízhatnak leginkább.
Legyen az a föld megmûvelése, a gaz-
daságban végzett mindennapi munka,
házépítés vagy írás, a lényege mindig
ugyanaz: az örökös és fáradhatatlan
(ön)építkezés a  sorspróbáló idõk bizony-
talanságában. 

Utószavában a szerzõ a következõ bib-
likus hangvételû konklúzióba sûríti az ol-
vasóhoz intézett üzenetét: „Mert mon-
dom Néked: a történelem kereke gyakor-
ta fordul, és néha jót fordul és néha
rosszat. Az marad meg rajta csupán, ki
igazsággal jár, és keményen markol.”

Mindezek ismeretében érthetetlen a
múlt rendszer diktatorikus, szélsõbaloldali
szemléletének az érvényesítési kísérlete
életmûvének értelmezésekor. Az Európai
Unió, melyhez csatlakozni kívánnak a haj-

dani kommunista tömb visszamaradott
országai, a toleranciát és a demokráciát
nem a szólamok szintjén használja, de
tagállamai a gyakorlatba is átültették,
akárcsak a konok, becsületes munkát 
és a tisztességet a hazugsággal és a
tisztességtelen forrásokból származó
meggazdagodással szemben. Azokat az
értékeket, melyekkel Wass Albert köny-
veiben találkozunk, s melyek közös ne-
vezõt jelentenek magyar és román hõsei
számára.

* (Wass Albert: Jönnek! Megjelent a Kráter
Mûhely Egyesület kiadásában az Adjátok vissza
a hegyeimet c. regénnyel egy kötetben.)

Makay Gusztáv

Utószó Wass Albert 
A kastély árnyékában

címû regényéhez
Wass Albert új mûve szorosan össze-

függ tavaly megjelent regényével, a Mire
a fák megnõnek-kel: annak korképét fej-
leszti tovább a következõ nemzedék
keresztmetszetében. Az elsõ kötet legfel-
jebb csak sejtette, milyen széleskörû, sú-
lyos nemzet- és társadalompolitikai vád-
irattá terebélyesedik majd a folytatás.
Abban az író jóideig szinte arisztokrati-
kusan mértéktartó, nyugodt, pontos el-
beszélõnek mutatkozik, akinek vérmér-
sékletét nem ragadja el a téma és az
elõadás izgalma, semmit sem élez ki túl-
ságosan: se problémát, se érzelmet, se
elõadómodort, és kerüli a nagyzolást és
bûvészkedést. Stílusa is korrekt, pontos
mondatokban ábrázol, nem riad vissza 
a konvencionális megfogalmazásoktól
sem, s a jól megmunkált epikumba csak
hellyel-zömmel csöppen bele a termé-
szetszerelem lírája.

Alakjai néhány kellemetlen oláh pópát
és osztrák hivatalnokot leszámítva mind
igen tisztességes emberek, s mindjük
nyárspolgárian derék felfogást vall az
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életrõl, a munkáról, a szorgalomról és 
a szegénységrõl, amelyrõl megerõsíti,
hogy nem szégyen. A csapásokat és a
szenvedéseket türelemmel és pátosz
nélkül viselik, s meg vannak gyõzõdve
arról, hogy az élet alapjában véve úgy jó,
ahogy van; az apróbb rendellenessé-
geket ugyanis mindig helyre lehet ütni
egy-két kemény pofonnal, puskalövéssel,
fokos-sújtással. A szabadságharcot kö-
vetõ évtized bemutatásában az író a
Garamvölgyi-féle hírhedt passzív rezisz-
tencia helyett megelégszik azzal az arisz-
tokrata változatú bukolikus idillel, amely 
a tanyára húzódó, szántóvetõ, Kufstein-
járó Varjassy báróban és a juhokat
nevelõ Bátonyi Péterben öltött testet. S az
õ esetükben csakugyan természetesnek
látszott, hogy a lerombolt kastély helyett
a földbõl sarjadt ki az új élet – a földbõl,
amely egyedül volt szabad és állandó, s
nem érezte a rabság szomorú nyûgét.

De már a Mire a fák megnõnek lapjain
is kitûnik lassanként, hogy Wass Albert
egész nemzetpolitikát épít föl erre a kor-
beli szükségszerûségre. Midõn az idõk
tengelye a kiegyezés utáni korszakba for-
dul, egyszerre nyilvánvalóvá válik a re-
gény eszmei mondanivalója: Varjassyék 
a helyes kiutat választották, s végzetes
hiba volt, hogy ’67 után a jó magyar urak
újra elszakadnak az éltetõ földtõl s a raj-
ta élõ nép sorsának kérdéseitõl, és ismét
fölépítették a kastélyt, „amelyik majd las-
san fölfalja az életet is, amely olyan szé-
pen épült idáig.” 

A kötetnek ez az eszmei irányzatossá-
ga még halk és tapintatos és szervesen
illik össze a korábrázolás mûvészi fela -
datával. A folytatásban A kastély árnyé-
kában, már a mondanivaló veszi át az
uralmat, úgy hogy az elsõ kötet szinte
csak elõkészítõ bevezetésként tûnik föl a
múlt század utolsó évtizedeinek irodalmi
ábrázolásához és bírálatához. Ez a kor-
szak sokáig valósággal kiesett elbeszélõ
irodalmunk anyagából. Leplezetlen való-
ságait Jókai romantikája takarta el, hiteles
ábrázolására pedig Mikszáth írói alkata

puhának, Tolnai Lajosé pedig túlságosan
megszállottnak bizonyult. Wass Albert
most kiegyensúlyozott írói képességeinek
és a lezajlott múlt tapasztalatainak bir-
tokában vállalkozott a korszak bírálatára,
s vonja le a tanulságokat, meggyõzõdése
szerint.

Az új kötet nemzetpolitikai mondani-
valója tiszta, határozott, félreérthetetlen:
Trianonhoz, Erdély elvesztéséhez az elõzõ
félszázad bûnei juttatták az országot. 
A bûnök: a polgárosodás kiegyezés utáni
eszménye, amely az ország minden baját
orvosolni vélte azzal, hogy „Európát be-
hozza Erdélybe”, ezért pártfogolta a
nagybirtokot és jövendõtlennek látta a
parasztot; a Szent István-i gondolat jegyé-
ben álló nemzetiségi politika, amelynek
nagy ábrándja az volt, hogy az asszimilá-
ció két nemzedék alatt kitûnõ magyaro-
kat nevel majd a nemzetiségekbõl; a
vezetõ rétegek vaksága; a magyar pa-
rasztság módszeres letörése. A bûnösök:
a vasággal sújtott vagy a kor nemzeti-
színû párázatában úszó vezetõ rétegek, a
magyar parasztot kisemmizõ tiszttartók,
ispánok és ügyvédek, a mindenhova
befészkelõdõ uzsorás zsidóság és a cél-
tudatos aknamunkában jeleskedõ nem-
zetiségek. Egyszóval: a kastély, a vakság,
hiúság és gõg jelképe, amelynek ár-
nyékában egyre pusztul az igaz magyar-
ság földben, vérbeli magyar népben és
szellemben rejlõ értékállománya. Eötvös
A falu jegyzõjé-ben a vármegye volt az
ország lépfenéje, Wass Albert regényé-
ben a polgárosodás, a Szent István-i 
gondolat szárnyai alatt megbúvó tévhit
vezetett félre sokakat: „racionálisan gaz-
dálkodni csak nagybirtok képes, a pa-
rasztnak nincs jövendõje Európában. 
A polgárosodás útjára kell téríteni õket.” 
– jelenti ki Varjassy Gábor, a fõispán.
„Bizony, öreg vagyok, és nem ebbe az
országba való. Ahol vakok hajtják a sze-
kereket, süketek lesik a hangokat és né-
mák beszélnek csak igazságról. Magyar-
nak lenni ma annyi, mint süketnek, vak-
nak és némának lenni” – mondja az író
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eszméinek szóvivõje, a fanatizmusáért
nyugdíjba kényszerült magyar tiszteletes.

A kornak ez a bírálata nem új – ma
mindez benne van a levegõben –, s az
egész regény tulajdonképpen divatos
koreszmék irodalmi visszavetítésének
tûnik. Nemzetpolitikai mondanivalója
mindamellett igen szuggesztív, meggyõ-
zõ. Az író felfogásával legfeljebb nemzet-
politikai síkon lehetne vitába szállni, ha
valakinek kedve volna hozzá – már csak
azért is, mert mindennemû modern ér-
telemben vett polgárosodásban rejlik a
jövendõ. Raciodozza, gúnyosan szól a
„magasabb emberi kultúráról”, és a szel-
lemi egész értékét önkéntelenül vitássá
teszi. Az olyan mûben, melyben az esz-
mei tartalom oly mázsás súlyt kap, mint
Wass Albert regényében, az a kérdés:
megtalálta-e az író a mondanivalójához
illõ szépirodalmi kifejezést, s megvan-e
benne a mondanivaló és a mûvészi kife -
jezés összhangja. Csak elfogultság mon-
dathatná valakivel, hogy Wass regényei-
bõl hiányzik a mûvészi szuggeszivitás.
Hiszen egyetlen család környezetében,
egy mezõségi tanya verõfényében és a
vele szomszédos kastély árnyékában rá
tud tapintani az egész korszak belsõ éle-
tére, mozgató eszméire és tévedéseire.

A két regény vonalvezetése töretlen,
architektúrája hibátlan. A szuggesztivitást
mégis azzal éri el, hogy a mondanivaló
fokozatosan eluralkodik a szerkezeten, az
alakokon, a jellemzésen, a stíluson, – szó-
val a mû mûvészi jegyein.

Míg a Mire a fák megnõnek szereplõi,
Varjassy báróékkal élükön, szinte jókai-
asan derék emberek, itt, a következõ nem-
zedékben a rosszakaratú, érdekhajhászó,
korlátolt – nevetséges vagy gonosz, de
mindenképpen bosszantó – alakok zárt
lánca veszi körül a tévesnek szuggerált
eszmék fölényes biztonságában ringa-
tózó Varjassy fõispánt. A szándék elhatal-
masodik az írón is, uralkodik a témán 
és az alakításon, receptszerûen termeli ki
a regényt, miközben a jellemzés típu-
sossá, sablonossá válik. A kor tévedései-

nek ábrázolásához szükséges egy jó-
akaratú, de vak fõispán – ez legyen Var-
jassy Gábor, az öreg Varjassyék, a szabad-
ságharc utáni kor hõseinek sarja, – egy
nem magyar vérségû „eszményi” jegyzõ,
névszerint Franyek Zoltán, egy ugyan-
csak idegen származású, idegeneknek
kedvezõ tiszttartó – neve legyen Bren-
csák, – egy oláh származású, külszínre
megmagyarosodott ispán, – Jonel Baciu,
más szóval Bács János, – egy álhazafias-
ságtól hevülõ, jóakaratú, de korlátolt
tanító, Aufbauer úr, egy zsidó szatócs, aki
a kastély koncán és a magyar parasztok
bõrén, semmibõl vagyont teremt magá-
nak, egy másik bárósodott zsidó Sonkoly-
Krausz Eduárd, akinek fia már õsi ma-
gyar családok leányaira vet szemet, egy
osztrák Bezirker fiából lett uradalmi jog-
tanácsos, Prosperjeck dr., aki készséggel
szolgálja a kastély érdekeit és egy oláh
pópa, aki ravasz éleslátását félhülye álarc
alá rejti. A maradi eszményeket képviselõ,
valóban kedves Varjassy-házaspáron és
néhány passzív szerepet hordozó magyar
parasztalakon kívül csak Holló János, a
magyar-mentõ tiszteletes, Kovács Feri, a
parasztfiúból lett ügyvéd és Istvánka
báró, a nagyobbik Varjassy-unoka rokon-
szenves, erkölcsös ember. Közülük is, a
téma érdekében Istvánnak véletlen sze-
rencsétlenség következtében ki kell esnie
az események további alakításából, Holló
János beleesik valami „öncélú magyar
keresztény hit” mákonyába, magyar bib-
liát ír, olyan Istenrõl ábrándozik, „akinek
választott népe csak magyar lehet”, úgy-
hogy végülis nyugdíjaztatnia kell magát,
Kovács Ferit pedig elsodorja a meddõ
képviselõség – minthogy paraszti „okve-
tetlenkedéseit” nem hallgatják meg az
országházban.

Ilyen sematikus jellemek kezén a doku-
mentálás is kissé naivvá válik. A jellemzés
elhajlik a karikatúra felé, az epikum fel-
hígul, s minden szót, minden gesztust a
tételszerû beállítás, a szándék szab meg.
Mily tételszerû például a két Varjassy-
unoka ellentéte: István áldott, komoly lé-
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lek, míg Gábor komisz, állatkínzó nagy-
apjára fegyvert fogó kölyök. Ugyanis,
páváskodó, kacér húgával együtt õ kép-
viseli a jövõt, amely talán egy harmadik
regényben talál majd ábrázolásra Wass
Albert írókezén. Pedig éppen ez a jellem-
zés veszélyezteti az író igazságának hatá-
sát: hiszen nyilvánvaló, hogy Gábor jelle-
me alkati kérdés, nem pedig a bûnös kor
termelte ki. A kor hátterének és a falusi
környezetnek aláfestésére Wass még a
múlt század nagy irodalmi élesztõjébe is
beleesik: az anekdotába, sablonos szerel-
mi történetekkel fûszerezve a komoly té-
mát az öregedõ postáskisasszony, a molett
jegyzõné és a daliás segédjegyzõ körül.

Mindez nem akadálya annak, hogy a
regény kitûnõen olvasható mû legyen;
hiszen minél népszerûbb, minél szug-
gesztívebb a mondanivaló, sodrásában
annál könnyebben elsiklanak a mû eset-
leges mûvészi gyöngéi, s az is tudvalévõ,
hogy a karikatúra rajzban is hatásosabb,
mint az egyszerû fénykép. A lényeg az,
hogy az író ellentétbe ne kerüljön hiva-
tásával – szegény Holló János tiszteletes
példájára, aki pap létére annak lesz már-
tírja, hogy elsõsorban magyarnak érzi
magát, és csak azután kereszténynek.
Szerencsére Wass Albertben a nemzet-
politikai bírálót kitûnõ írói képességek
egyensúlyozzák. A Mire a fák megnõnek
nyugodt epikája után most új vonásokkal
gazdagszik írói arcképe, a regény a sza -
tíra és a gúny húrjain játszik. A szerzõ tele
van a mondanivaló hevével, felháboro-
dással, aggodalommal; de epikai fölényét
mindig megõrzi az alakításban: Kitûnõen
ért a jelenetek kiélezéséhez, midõn a jegy-
zõt, a tiszttartót, a szatócsot szembeállítja
magyarjaival, vagy az oláh pópát a ma-
gyar tiszteletessel. S amint a történet kilép
az írói szándék vaskapcsaiból, egyszerre
megtelik lírával és a természet vonzó köl-
tészetével, amelynek gyöngéd megszó-
laltatásához oly jól értett az író elõbbi
mûveiben is. Hiszen az epikumot körül-
folyó természetlíra mindig is sajátos vo-
nása volt. A Mezõség hiteles háttere, a

tanya és környékének varázsa, a tanyán
játszódó unokák, a bénaságra ítélt István
báró betegágya itt is felejthetetlen ízekkel
enyhítik meg a súlyos vádirattá komo-
rodó regényt.
(Elsõ utánközlés, Magyar Csillag (Nyugat),
IV. évf. 1. Szám, 1944)

Turcsány Péter

Májusi tündérfakadás
Vénusz szeme párától csillagos.
Látod, megint, holdtalan most az éj. 
A Göncöl falunk fölött 
lassan a hegynek indul.

Szõlõvirágzás önti el a kerteket,
térdzoknis gyümölcsfák májusi
ünneplõben, 
barkáját rázza rám a fûz, 
baglyok és békák éjjeli kacagása 
kíséri léptemet.

Vénusz szeme párától csillagos. 
Vissza-visszatérõ emlékeit számlálja 
bennem a tavasz. 
A régen-holtakét, kik nesztelen térnek 
nyugodni a szívhez –

ahogy fûszál se rezzen, 
csak áll a néma rendben, 
ó áhítat
a visszatérõ Jézus lábnyomán,
és ontja rám
csillapulni vágyó fájdalma 
megszépült illatát a múlt.

Életem csöndes völgyébe gyûlik 
mezõk tücske, bárány bégetése, 
kaszálók simulása. 
Ó völgy, dajkáljad csak tovább 
visszatérõ tavaszaid 
tündér-fakadását.

Feketelak, Mezõség, 2003. május
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Fehér madár 
a templom keresztjén

Pál Máriának a Kerengõ kertjében

Emeld, emeljed föl szemed,
a történetek benned lapulnak, 
hogy az égiekhez visszatérjenek,

a kõ, az élet, a föld a tied, 
megtartó erõs jellemed,

a szentlélek tüze – fehér madár 
házad tornyára száll,
lobog, lobog tõle minden porcikád,

s a hollók titka is tied, 
óvatos léptük háztetõdön, 
s csöpp fejük bólintása 
esti óráid vidító társa,

és jaj, a tiszta víz, a forrást 
fakasztó élet jósága enyhítse 
kiszáradt lelkedet!

Emeld, emeljed föl szemed,
a történetek benned lapulnak, 
hogy az égiekhez visszatérjenek!

(2003. május 4. Szászváros, Ferences
rendi Szent Erzsébet Nevelõotthon)

Szászvárosi jelenés
(A Ferences kolostor

belsõ kertjében)

Az alsó folyosó esti lámpafénye 
a kerengõ kertjére kinyílt 
ajtón át fölsurran 
az emeleti árkád boltíves 
könyöklõje mögött a falra.

Mária fölvetett fejjel mosolyog,

s az elõtte játszó gyermek árnya 
már-már ölébe szökve – 
sudáran és gyõztesen lép át 
ebbe az égi-földi árnyjátékba.

(Ó, egymásba lépõ terei a dimenzióknak!
A tér formáit játszva löki félre a fény
tipográfiája. Ó, csodás, fény-diagrammja
a szeretetnek.
Csak gyarló földi szemünk hihette, hogy
Krisztus a sebekkel azonosítva ismertette
föl önmagát. Másról volt Szó: a
Diadalmas Máriát hagyta ránk, ölében a
mindig és újra újjászületõ Gyermekkel.)

(2003. május)

Új középkor
Áprily Lajossal, ismét

Pékségek illata, szennyvíz bûze, középkor,
földre szállt tündér boszorkányüldözése.

(Szászváros, 2003 május)

Turcsány Péter új, „Emelkedj, Atlantisz!”
címû verseskötetét, mely a legújabb
versek mellett a költõ mûfordításait és
korábban megjelent köteteibõl váloga-
tott verseit is tartalmazza, a Budapesti
Könyvhéten foghatja elõször kézbe az 

olvasó.

Csángó ballada
Bálint Veron requiemje

Rekecsin sziklái alatt
zokogva dördül a patak, 
Rekecsin dombján a templom-
kertben nem rózsa nõ, csak a gyom.

Halált hoztál Arató Szûz, 
elvitted, akit átok ûz! 
Aranyos mezõk kalásza, 
a legszebb, jaj, levágva!

Nem a halál fáj, csak a düh, 
a gyilkos, a mellet, lapockát 
taposó láb, az indulat, 
mikor az átok megfogant!
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Az áldozat, az áldozat 
siratja most a gyilkosát: 
az õszi selyem kikerics 
az átkozott nadragulyát.

Veron rét-zöld szemének árja 
testvért, apát már sosem dajkál. 
Ott zokog õ, minket fájlal, 
egy földön túli pirkadatnál.

2003. május

Lev Nyikolajevics Tolsztoj

Eljött az idõ!
Az utóbbi évtizedben kezdték el Orosz-
országban kiadogatni a Tolsztoj Összes
Mûveibõl is kihagyott, mostanáig a nagy-
közönség elõtt ismeretlen írásokat. Az
alábbi, halála elõtt két évvel, 1908-ban írt
szöveget az „AVIKO-PRESS” moszkvai
kiadó tette közzé, a betiltott Tolsztoj-írá-
sokat megjelentetõ folyóirata harmadik
számában, 1993-ban. Kétszeresen is til-
tott írás, hiszen mind a cári, mind a kom-
munista rezsim indexre tette. Az ok – az
államellenesség – nyilvánvaló, és bár a
korabeli politikai viszonyok erre enged-
nének következtetni (1907 júliusában
még a Dumát is feloszlatták a terrorista
merényletek megszaporodása miatt),
hiba volna holmi anarchista nézetekre
egyszerûsíteni Tolsztoj felfogását. Jóllehet
Bakunyin is tagadta az állam valamennyi
szervezetének, a hadseregnek, a rendõr-
ségnek, az igazságszolgáltatási rendszer-
nek a létjogosultságát, sõt, az államot
magát is „történeti, ideiglenes intézmény-
nek, a társadalom átmeneti formájának”
tekintette, az alapvetõen ateista-anar-
chista tanok helyett az orosz író koránt-
sem passzív és beletörõdõ, hanem prova-
katívan akarat-kinyilvánító, sajátos erkölcs-
és vallásfilozófiája („Ne állj ellen a Go-
nosznak!”) inkább a Gandhi-féle erõszak-
mentességgel („A Kard tanával”) rokonít-
ható. Száz év távlatából akár naivnak is
látszhatnak a gondolatai – csakhogy ez a

világmegváltó szándékú orosz „naivitás”
sokszor (elég, ha Dosztojevszkij politikai
írásaira hivatkozunk) meghökkentõ éles-
látással párosult. Tolsztoj gondolatai
egyébként lelkes követõkre találtak, és az
elsõ világháború ellen tiltakozó „tolszto-
jánus” mozgalmat is útjára indították, de
jóval késõbbi események, a vietnami há-
borúba idézõ behívók elégetése, vagy a
szégyenletes iraki háború ellen tiltakozó
bátor tüntetések fényében is meghök-
kentõen aktuálisak maradnak.

Rövidre szabott az életem. Elmegyek,
de még szeretném elmondani – azaz de-
hogyis „szeretném”: kényszer hajt, nem
halhatok meg békében, ha nem mon-
danám el mindenkinek, nektek, Testvé-
reim, hogy tönkreteszitek magatokat, de
nemcsak a magatok testét-lelkét, hanem
a gyermekeitekét is! 

Nem beszélek most arról, miben áll az
Igaz Tanítás. Szóltam én errõl eleget, má-
sutt, máskor. Most csak annyit mondok
el: mit mûveltek, hogy nem követitek!
Micsoda szörnyû szenvedés, önnön rom-
lásotok, magzatotok megrontása szárma-
zik abból, hogy nem követitek!

A rettenetes ár, amit fizettek, az az,
amiben éltek. Amit ti „államrendnek” ne-
veztek. Az „államrend”, ami nem más,
mint emberek szervezõdése, miáltal az
emberek – maguk sem tudván – gyötrik,
pusztítják lelkeiket, a gonoszat jónak vé-
lik, a jót gonosznak. 

Dehát mi ez? Az állam? Tán valamiféle
megveszekedett fenevad, bõsz szörnye-
teg, amely nektek esik, és erõnek erejével
gyûr maga alá benneteket? Nem lehet
másképp, hiszen amit rátok kényszerít,
azt csak a legádázabb ellenségetek te-
heti. Ám ez az ellenség valójában nem
létezik, az ellenség ti magatok vagytok.
Az ellenség: az államrend, miáltal gyötri-
tek, pusztítjátok önmagatokat, egy vele-
jéig züllött kisebbség javára, amely vígan
él a megrablásotokból.

Csakhogy állam nélkül nem is lehet
élni... legalábbis, ezt sulykolják belétek.
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„Állam híján, erõs fennhatóság nélkül, a
titeket kordában tartó sanyargatás és
erõszak nélkül, ti mind megállás nélkül
csak egymást fosztogatnátok, egymás
torkának esnétek.” És ti ezt el is hiszitek,
és hagyjátok magatokat kifosztani, sõt,
nemhogy meghunyászkodtok a rabló
elõtt (ez még érthetõ is lehetne), de ki-
fosztjátok önmagatokat, és a zsákmányt
átadjátok annak, aki bebeszéli nektek,
hogy ki kell fosztanotok magatokat, és a
zsákmányt át kell neki adnotok.

Úgy összezavarodtatok, mindent a
fonákjáról láttok már. Azok az emberek,
akik a vámot kikerülve hoznak be árukat,
vagy adót nem fizetve zug-kereskednek,
vagy a földesúri birtokra járnak a betevõ
falatért, ezek az emberek mind bûnö-
zõknek számítanak, lefogják, elítélik, töm-
löcbe zárják õket, és senkinek nem jut az
eszébe, hogy az igazi bûnözõk azok, akik
ilyen-olyan határokkal meggátolják az
áruk szállítását, meg adót követelnek a
vodkára és a cukorra, és nem az a bûnös,
aki megtartaná, amiért megdolgozott,
hanem az, aki elvenné annak egy részét,
nem az, aki a földbõl élni szeretne,
hanem az, aki a földdel nem dolgozik
ugyan, de mégsem enged rá másokat. 
A legnagyobb bûnösök pedig azok, akik
megfosztanak másokat a szabadságuktól
azért, mert csak Isten hatalmát fogadják
el maguk fölött, mert nem kívánják gyar-
ló emberek hatalmát elismerni maguk
fölött, mert nem akarnak bírának állni, ka-
tonának menni, nem akarnak ölni, nem
akarnak másokat kínozni.

Azt beszélik, hogy az erõs, egészséges
embert is össze lehet zavarni, olyannyira,
hogy elhiszi, gyönge, moccanni sem bír,
bizony elhiszi és csak hever, tûri tétlenül,
tegyenek vele bármit. Nem ez történik-e
veletek, az egész néppel? Nemcsak azt
hitették el veletek, hogy gyöngék vagy-
tok, de azt is, hogy önként kell meggyö-
törni, megvesszõzni, megalázni, megron-
tani önmagatokat és a gyermekeiteket, a
testeteket és a lelketeket! 

Elhitették, hogy van kormány, van ha-
talom és állam, és hogy nem lehet nem
engedelmeskedni, és hogy mindig is így
volt ez.

Elõször is azonban, az, hogy „mindig”
– különben sem „mindig”, legfeljebb
sokáig –, még nem jelenti azt, hogy most
is így kell lennie. Sokáig, nagyon is sokáig
az emberek nem ismertek más életmódot
a pásztorkodásnál, egyéb közlekedési
eszközt, mint a tulajdon lábukat meg az
állataik lábait, és csak szóban érintkeztek
egymással, hiszen sem levél, sem nyom-
da nem létezett. Dehát nem maradt így
ez sem mindörökké!

Ez tehát az elsõ. Másodszor pedig meg
kell érteni, mi az állam, milyen erõkkel bír,
miként gyakorol hatalmat felettünk. Az ál-
lam – hatalom. A hatalom pedig – azok az
emberek, akik kezébe letesszük az életün-
ket. Különleges emberek õk? A legjobbak
vagy legalább a legerõsebbek talán?
Egyik sem. Vagy születéstõl örökölték a
hatalmat, vagy gátlástalan, torz lelkû ala-
kok, Napóleonok, Katalinok, a hatalmat
erõvel megragadók vagy véletlenül bele-
csöppenõk, ármánnyal és becstelenség-
gel szerzõk, csalárdul önmagukat meg-
választatók. 

Ilyenek a hatalmasok. Az erejük abban
van, hogy mi magunk minden erõnkkel
õket támogatjuk. Az erejük, hogy mi 
mindannyian, apró-cseprõ hasznainkért
támogatjuk õket, részt veszünk a gaztet-
teikben – amelyeket „törvényesnek” ne-
veznek –, és e kicsinyes hasznunkért ké-
pesek vagyunk megfojtani a magunk és
embertársaink életét, lelkét. 

Ideje észhez térni, ideje ocsúdni már!
Ideje, mert a nép, azaz a mi szenvedé-
sünk, s fõképp a lezüllésünk egyre nõ,
csak nõ, és már rettenetes méreteket öl-
tött. Egy hitvány – nem tudom megállni
– semmirekellõ, akit uralkodónak nevez-
nek, vagy egy aljas gazember, akit mi-
niszternek titulálnak, egyszer csak kita-
lálja, hogy a végletekig jelentéktelen,
megfontolatlan, becsvágyó, haszonlesõ
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és alantas célokból a saját államához
csatolja más államok kis népeit, háborút
indít, és emberek százezrei vonulnak le-
gyilkolni egymást, testvéreiket, és rettene-
tes kínok között kell elpusztulniuk.

Ideje felfogni végre, hogy ha voltak is
olyan idõk, amikor az államhatalom szük-
séges lehetett, olyanok is, amikor az
államhatalmat még el lehetett tûrni, és
volt idõ – éppen a legutóbbi –, amikor az
emberek, jóllehet a szemük elõtt zajlott az
államoknak történõ értelmetlen behó-
dolás, nem voltak képesek eszmélni és
felszabadulni a megszokás tehetetlen-
sége alól, de most már ideje megérteni,
hogy igenis eljött az idõ, amikor értelmes
lényeknek, embereknek, nem szabad
többé saját életüket, lelküket, gyermekeik
életét, lelkét pusztítani. Elérkezett az idõ,
hogy a mindent-elfogadó ember magá-
hoz térjen hipnózisából. Mert hipnózis -
ban hitte csak, hogy egyetlen tagját sem
mozdíthatja, nem kelhet fel, nem nézhet
körül, nem kezdhet el élni, egyszerûen,
természetesen, ahogyan minden élõ
teremtmény éli az életét. Ideje, hogy az
emberek, kivált a keresztény világban,
megértsék, hogy önmagukat béklyózzák
le, gyötrik, rombolják, és végre szakít-
sanak ezzel. Hagyjanak fel, mi sem lehet
egyszerûbb, mindazzal, ami ellentétes a
józan ész megszabta követelményekkel
és hasznossággal, és – fõleg – erkölccsel.
Mindenekelõtt tagadják meg az engedel-
mességet annak, amely magát „hatalom-
nak” nevezteti, ne fizessenek neki többé
adót, ne fogadják el a vámot, hanem
csempésszék be az árukat, ne ismerjék el
a bíróságot, a rendõrséget, sem az azok
által támasztott követelmények teljesíté-
sének kötelességét, ne vessék magukat
alá a katonai szolgálatnak, és fõként ne
vegyenek részt többé az államok egyet-
len erõszakos cselekedetében sem.

„Adót akartok, nem adok. Erõszakkal
elvehetitek, de önként nem adok, és nem
ismerem el magam bûnösnek, hanem
titeket tekintelek rablóknak és bûnözõk-
nek. Azt akarjátok, hogy az árukat a vá-

mon keresztül szállítsam, de én becsem-
pészem azokat, és eközben tudom, hogy
a bûnözõ nem én vagyok, hanem ti. És
ugyanez a helyzet a bírósággal meg a
katonai szolgálattal. Nem leszek sem
esküdt, sem választópolgár, sem katona.
Sõt, nemcsak hogy nem leszek közren-
dõr, csendõr, adószedõ, sem semmilyen
állami szolgálat tagja, de bûnözõnek te-
kintek mindenkit – éppúgy, ahogyan ma
a gyilkosokat tartják annak –, aki részt
vesz az államban.”

„Azt állítjátok, hogy ha megszûnik az
állam, elvágjuk egymás torkát. Bárha 
szajkózzátok is, mégsem tudom elhinni,
nem hihetem – hiszen én, az egyszerû
ember, a legcsekélyebb vágyat sem érzek
arra, hogy felkoncoljam szomszédaimat,
és egyetlen szomszédom, egyetlen isme-
rõsöm sem táplál ilyen hajlamokat. Ilyen
vágy csak bennetek van, sõt, ti nemcsak
vágytok erre, hanem teszitek is. Csak-
hogy abból, hogy maroknyi ember – csá-
szárok, királyok, miniszterek, tábornokok,
mágnások, mindenféle kormányzók és
hasonszõrûek – vágyat éreznek a nép
nyúzására és pusztítására, sõt meg is te-
szik, nos, ebbõl én semmiképpen sem
tudok arra következtetni, hogy mindezt a
nép akarná így, vagyis ha befejeznék a
gyötrését, mindjárt nekilátna önmaga
sanyargatásának. Nem látom be ezt.
Csupán annyit látok, hogy az állam a leg-
durvább, ósdi babona maradványa, az
isteneknek bemutatott áldozatokhoz
hasonló babonáé, amely úgy túlélte már
önmagát, hogy a megsemmisítése egy-
szerûen elkerülhetetlen.”

„Jól van – mondhatná valaki –, de ha
így áll a dolog, akkor mi a magyarázata,
hogy az állam, e nyilvánvalóan kártékony
mivolta ellenére is, fennmaradt és szilár-
dan tartja magát, az emberek nem képe-
sek megsemmisíteni? Mitõl van ez?”

Két oka van ennek.
Az elsõ, hogy azok az emberek, akik az

állam eltörlését kívánják, próbálták és
próbálják elérni, mindezt ugyanazokkal
az eszközökkel kísérlik meg, mint ame-
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lyekkel az állam tartotta és tarja hatalmá-
ban az embereket. Nem az államot akar-
ják megsemmisíteni, hanem csak vala-
melyik megnyilvánulási formáját, felváltva
azt egy másikkal, a népet éppúgy becsap-
va, mint ma teszik, és ha megszûnik az
állam egyik formája okozta szenvedése,
hát gyötri magát majd egy másikban. 

Ez tehát az egyik ok. A másik az erköl-
csi fertõ, fõleg vallási téren, amelybe az
állam züllesztette a népet. Arról van szó,
hogy az emberek nem hisznek abban 
a mi korunknak egyedül megfeleltethetõ
vallásos világszemléletben, amely szerint
minden ember testvér, és az élet célja a
szeretet és az összefogás gyarapítása,
nem tûrve meg semmilyen széthúzást: 
irigységet, viszályt, egyenlõtlenséget, és
legfõképp erõszakot. Bárcsak hinnének
az emberek ebben a tanításban (márpe-
dig hisznek, csak nem szánják rá magu-
kat, hogy eszerint is éljenek), bárcsak 
hinnének benne, vagy inkább elzárkóz-
nának attól, ami ellentétes e tanítással 
és elfojtja azt, azonmód felébrednének,
mint a hipnotizált ember, és valóban em-
ber módjára kezdenének élni, egyetemes
emberi mivoltuk tudatában.

Ehhez egy dolog kell csupán: megér-
teni, miben áll a nagy becsapás, és nem
venni részt az életünkre oly súlyosan rá-
telepedõ erõszakban, nem venni részt
benne, és nem ellenállni annak ugyan-
azzal az erõszakkal! Adók? Nem adok!
Ahogyan nem adok az útonállónak sem,
aki erõszakkal venné el a pénzemet. El-
venni elvehetitek, de tudjátok meg, hogy
nem hatalom vagytok, nem állam, ha-
nem közönséges haramiák. És ugyanez
érvényes a vámra, a bíróságra, a katonai
behívókra, az erõszakos állam létreho-
zását célzó választásokra. Csak cseleked-
jen így néhány tucat ember, majd pár
száz, azután ezrek, tízezrek, és vége sza -
kad az életünk gyötrelmeinek. Ocsúdjatok,
testvéreim! Eljött az idõ.

De mi lesz ebbõl? Mi lesz az egyes
ember számára, a nép számára, és az
úgynevezett „állam” számára? A nép szá-

mára az lesz, hogy nyilván nem lesznek
adók, vámok, a földmûveseket a földtõl
megfosztó földtulajdon, nem lesznek
bíróságok, börtönök, kivégzések, nem
lesznek háborúk, sem olyanok, amelyek-
be magunk indulunk ölni és meghalni,
sem pedig olyanok, amelyekben idege-
nek jönnek gyilkolni és dúlni. Azt mond-
ják: „rosszabb lesz”. Hadd mondják.
Ugyan mi lenne az a „rosszabb”? Nincs
elég fantáziám ehhez. A legrosszabb,
amit elképzelni tudok, az, ami a forradal-
mak legsúlyosabb pillanataiban szokott
megtörténni. De még akkor is, minden
szörnyûség forrása az volt, hogy tovább-
ra is az erõszakot gondolták az egyetlen
eszköznek a helyzet megjavítására. Úgy-
hogy én, de más sem képzelheti, hogy a
nép számára valami „rosszabb” származ-
na abból, ha nem vesz részt többé az
erõszakban,

De milyen következménnyel járhat ez
az egyes ember számára? A legsúlyosabb
(és legvalószínûtlenebb) eset, ha ez az
ember, aki nem fizeti meg az adókat,
nem ismeri el az államhatárokat, megta-
gadja a bírósági és a katonai kötelezett-
ségeit, egyedül marad. Ekkor az történik,
hogy az adót erõszakkal behajtják tõle, és
büntetéseket rónak rá társadalmi köte-
lezettségei nem-teljesítése miatt. Szívesen
mondanám, hogy mindazok a veszte-
ségek és veszélyek, amelyeknek kiteszi
magát a társadalmi életben történõ rész-
vétel megtagadásában magára maradt
ember, elmaradnak azoktól az elvonások-
tól és kockázatoktól, amelynek a társadal-
mi életben szolgáltatja ki magát. Szívesen
mondanám, de nem lenne igaz. Szívesen
mondanám, hogy az adó megfizetésé-
nek és az egyéb állami kötelezettségek
elmulasztásáért, és fõleg a nem is min-
denki, hanem csak a sorkötelesek szá-
mára elõírt katonai szolgálat megtaga-
dásáért kiszabott büntetések kockázata
kisebb, mint az embereket a társadalmi
életben sújtó bajok és hátrányok. Ismét-
lem azonban, ez nem lenne igaz, és nem
is lehet igaz, hiszen mind a lelki üdvös-
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ség, mind a testi jó csak erõfeszítéssel
érhetõ el: az Istennek, a léleknek tetszõ
élet utáni szellemi, erkölcsi törekvéssel.
Enélkül az ember, amint rab volt, az is
marad, és nem szabadul fel a rabság alól,
mert magában hordozza azt. 

Sok ember java, az igazság beteljesí-
tése nem érhetõ el áldozatok és lemon-
dás nélkül. Az áldozathoz, a lemondáshoz
csak vallásos ember juthat el, aki nemcsak
a testének, hanem a lelkének is él. 

Így tehát mindaz, amire felszólítalak
benneteket, a következõ: szabaduljatok
meg a gonosztól, amellyel pusztítjuk lel-
keinket, szeretteink és gyermekeink lelkét.
Ezt nem érhetitek el megfontolással, hi-
deg számítással, csakis lelki erõfeszítéssel
és áldozat árán, amely jót hoz az embe-
reknek, és fõleg annak, aki meghozza ezt
az áldozatot. 

Az emberek, akik hajbókolva tûrik rab-
szolgasorba vettetésük legmegalázóbb
következményeit, akik elkövetik a rémsé-
geket, amelyek alól felszabadulni kellene,
mégis igazi emberekké szeretnének válni,
értelmes, jó életet élni. És itt a félreértés.
Mert az megérthetõ, ha valaki, föl nem
fogván, hogy rút ármány áldozataként
önmagát zülleszti rabságba, részt vesz
önnön lealacsonyításában, illetve át nem
látván, hogy elnyomatásának oka az erõ-
szak, állati ösztön-érzéstõl vezéreltetve
erõszakkal válaszol az erõszakra; ám ért-
hetetlen és megbocsáthatatlan, ha valaki
tudja, hogy rászedik, és a becsapásból
származó rosszat nem õ viseli egyedül,
de testvérei is, és mégis részt vesz ben-
ne, megnyomorítja magát és testvéreit,
önként megfosztja magát fáradozása
gyümölcseitõl, végrehajtja – tevékenyen,
vagy hallgatólagos beleegyezését adva
hozzá – az államigazgatás, a bíróságok, a
hadseregek minden gonosztettét, amely-
re parancsot kap, illetve meglátván ba-
jának forrását az erõszakban, mégis az
erõszak útjára lép.

Igen, az ész embere számára fura,
szinte megmagyarázhatatlan babona az
eucharisztiában való részesülés, testnek

és vérnek bor és kenyér formájában
történõ magunkhoz vétele, azonban en-
nél döbbenetesebb az állami erõszaknak
történõ babonás behódolás, vagy az
erõszak megsemmisítésére irányuló erõ-
szak végrehajtása: a forradalom.

Tetemesek a veszteségek, rettenetesek
a kínok, nagy a kockázat, de – nem is
beszélve a forradalmárokról, akik össze-
hasonlíthatatlanul többet kockáztatnak
az államgépezetben történõ részvételt
megtagadóknál – vajon nem ugyanak-
kora, vagy csaknem akkora kockázatot
vállalnak-e manapság az állami tisztség-
viselõk? A forradalmárok és a bombák
kiegyenlítették az esélyeket – erre az egy-
re legalább jók voltak –, ma már egyik
oldal sem biztonságosabb. 

Úgyhogy az, aki ma inkább a hata-
lomnak, azaz a hitvány, szemét alakoknak
engedelmeskedik, nem Istennek és a lel-
kiismeretének, ezt csak ostobaságból
vagy amiatt teszi, mert a hazugságot
választja az igazság helyett, az aljasságot
a nemeslelkûség helyett. Ha pedig õ
maga lép az erõszak útjára, mint a forra-
dalmárok, ezt azért teszi, mert a vadálla-
tiságot elõbbre valónak tartja az ember-
ségnél, a gyûlöletet a szeretetnél, a
hazugságot az igazságnál.

Így van ez számítás szerint. De az em-
ber csak áldozat által válik emberré. Az
állam bálványának is vannak imádói, akik
babonaságukban még áldozatokat is 
vállalnak, és még gyakrabban képesek
áldozatokra a forradalmárok; tehát len-
niük kell, nem lehet nem lenniük áldo-
zatkész embereknek a – nem mondom,
hogy „keresztény”, csak egyszerûen a – jó
szándékú és értelmes emberek között is. 

Nos hát, ilyenek legyetek, és ha meg-
találtátok az igazi jóságot, adjátok tovább
az embereknek.

V. Tóth László fordítása
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Ishida Nobuo
(Japán)

A feleségek 
„királysága”

A házon belüli regulák, 
a csatolt férjek

A könyv tizenhárom, külön címmel ellá -
tott nagyobb egységre oszlik. Egy egy-
ségben öt-tíz történet található. Az egy-
ségek címe a házastársak együttélése
során felmerült tipikus problémákra utal.
A továbbiakban közöljük a könyv elõsza -
vát és az egyik kiváló novellát (a szerk.).

Bevezetés

Nem azt érzik mostanság a férfiak, a
családi életükben, mintha fülledt lenne 
a légkör, és valahogy nehéz ellazítani? 
Õszintén szólva, a kórság kerülget, ami-
kor a feleségem szekál. Állandóan véde-
kezõ helyzetbe fordulok, és az a képtelen
érzés is zavar, hogy nem tudok magam
kikecmeregni valamilyen nehéz helyzet-
bõl. Az a férfi, aki ezt elviseli, valóban
nem mindennapi jelenség.

Szóval, sötét egy érzés.
A férfiak azonban errõl a baljós érzés-

rõl a feleségnek természetesen egyálta-
lán nem beszélnek, és férfi-barátaik elõtt
is csak olykor-olykor adják ki, ami a lelkü-
ket megfekszi.

Mivel az emberek karaktere nem vál-
tozik, hát többnyire magukba fojtják az
érzéseiket, és tartják a szájukat.

És nem éri-e ebben a házon belüli
összezártságban a japán férfiakat több-
kevesebb támadás? A „kardos menyecs-
kével” szembeszállni férfias dolog.

A „férfi”-ról elmélkedem. Mit is takar
mostanság az, ha a férfi imázsáról be-
szélünk?

Hát, hogy eltökélt, rettenthetetlen, meg
hogy korrekt és gáláns, hûvös, egyenes 
és uralkodik magán…. 

Ami azt illeti, a valóságos férfikép igen-
csak távol van fentiektõl. Másrészt viszont
nézzük, milyen férfiimázs árad a médiá-
ból?

A „könyörtelen férfi” a média kegyence. 
De jó lenne például szemügyre venni

azokat a szavakat is, melyek a férfiakkal
kapcsolatban felmerülnek mostanság! 
A klasszikus „karcos”, érdes modorú egyed-
bõl a nyugdíjba vonulás után az asszony-
tól függõ, „hulló levél”, „szárnyaló sas és
család”, új nászútra ácsingózó, meglett
korú, az asszonnyal „se veled se tõled”
élõ egyén lett. A média pedig egyfoly-
tában e kényszeredett mosolyt facsaró
sztereotípiák ismételgetésével kezdte ne-
vetségessé tenni a férfiakat, Hangsúlyo-
zom, vannak asszonyt nyomorító „házi-
zsarnokok”.

Vannak, akik elébe állnak a társada-
lomba kilépni vágyó nõknek – mintha
csak a feministákat hallanám! A média
kezdi megbélyegezni „a gyengék oldalán
állás” igazságát valló férfiakat. Lököttnek,
rossznak, szájhõsnek, kötekedõnek állítják
be õket. Ezek után már nem merném azt
mondani, hogy semmi szükség a férfiak
védelmére. Szívünk mélyén lassan-lassan
el kellene kezdõdjék a gondolat erjedése,
ami azonban, nem tudni, miért, nem
kerül a felszínre és lapul a mélyben,
csendtõl övezve. Talán nem állok messze
a valóságtól, ha azt mondom, hogy van
itt valami szavakkal ki nem fejezhetõ,
meghatározhatatlan akadály, és ez egyre
több vitát kavar és egyre nagyobb a
homály körülötte.

És mit gondolnak errõl a férfiak?
A médiából csak sztereotíp férfikép

árad, és kezd lesöpörni minden ezzel
ellenkezõ szándékot. A feministák uszá-
lyába kerülve megállt a józan ész.

Az újságkiadó cégeknél kora õsztõl a
következõ év terveit csiszolgatják. Én, aki
az úgynevezett életképeket szerkesztem,
így vagy úgy, de bizonytalankodom.
Miközben a férfiak között forgok, és azok-
ra a bizonytalan hangulatokra, valamint
homályos érzésekre gondolok, melyek

VILÁGBESZÉD



60

hatalmukba kerítenek, és eszembe jutnak
az adatgyûjtés nehézségei, kissé elbizony-
talanodom. Egy ilyen napomon jutott
eszembe egy cím, „Férfikesergõ ’97”.

Igen, ez az! Egy napjaink férfijainak
érzéseit kifejezõ szó! – gondoltam. Kétség
kizárva! A cél, hogy a cím pontosan fe-
jezze ki a lényeget! Ennek ellenére olyan
cím merült fel bennem, melyre korábban
nem gondoltam: „Ebsors”– olyan tabu-
téma, melyrõl a japán férfiak nem fecseg-
nek másoknak. Ahogy mondani szokás,
„arcukon mosoly, szívükben könny”. Így
az igazi érzések õszinte kimutatása egyet
jelent azzal, hogy támadási felületet nyúj-
tanak a másiknak, ezért el is kerülik. Talán
nincs messze attól az a férfi, aki kimondja
a szót, „ebsors”, hogy kiérdemelje a „tigris
úr” jelzõt. Ez természetesen tréfa, viszont
olyan az egész, mint valami rajzfilm-tör-
ténet, nemde?

Amirõl azonban beszélni akarok, az
nem holmi „humorkodás”, itt igazi gon-
dokról van szó, melyeket érdemes gór-
csõ alá vetni. Egy szerkesztõségi meg-
beszélésen nézeteltérésem támadt az
egyik kolleganõvel a címet illetõen.

– Olyan hülyén hangzik, hogy „férfi
ebsors”. A „férfiaké is ebsors” lenne jó –
mondta. Ez csak természetes, de, úgy
gondolom, hogy a nõk keserves sorsáról
mindent megírtak.

Már az újságok és a média is éppen
eleget foglalkozott vele. Annak a feleség-
nek a keserve ez, aki egy munkamá-
niás, a házimunkát fitymáló férj uralmát
nyögi, miközben egyedül cipeli a hátán 
a házimunka és a gyermeknevelés összes
terhét. Ráadásul mindkét nem egyenlõ
munkalehetõségei ellenére is mélyen
gyökerezõ elõítéletek munkálnak az elér-
hetõ munka minõsége és a fizetés
összege terén. Különbözõ szervezetek
célkitûzéseinek megtervezésekor fel sem
merültek ezek a szempontok….

A nõk sérelmeit azonban az állam is
tudomásul vette, hozzá is kezdett az
orvoslásukhoz, de eddig nem tudták a
férfiak és a nõk közös gondját meg-

oldani. A férfiak valójában nem sokat
tudnak a nõk sérelmeirõl, a férfiak bána-
táról pedig a nõk bírnak igen gyér tudás-
sal. „A férfiak erõsek”, ezért tûnnek érzé-
ketlennek és értetlennek mások gondjai
iránt, vélik némelyek. Mások a férfiak irán-
ti elõítéletekrõl beszélnek.

De ha egy kicsit komolyabbra veszem
a szót, mondhatnám azt is, hogy kutatni
akarom a férfiak és nõk jó kapcsolatának
lehetõségeit. Ez pedig ott kezdõdik, hogy
egymásba illesztem a nõk mondani-
valóját és a férfiak indítékait, mint két
fogaskerék egymásba illõ fogait. Ennek
érdekében, mindenekelõtt fényt kell de-
ríteni arra, ami a szûkszavú férfiak bögyét
nyomja, majd neki kell látni annak, hogy
a két nemet közös nevezõre hozzuk.

„Azért is »Légy férfi!«, hogy ki merd
kibökni azt, ami a szívedet nyomja!” lett 
a jelszavam.

Sokat gondolkoztam azon, hogyan is
gyûjtsem össze az anyagot. Elõször is al-
kalmul szolgáltak a sörözés közben foly-
tatott kötetlen beszélgetések. Olyan té-
mák kerültek elõ, mint például valamelyik
szóban forgó feleség szavai és tettei kö-
zötti ellentmondás, vagy éppen aktuális,
bizalmas természetû, férj és feleség
közötti dolgok, meg mindenféle egyéb
olyasmi, melyet az ital segít napvilágra.
„Az az igazság, hogy otthon….” kezdetû
vallomások buggyantak fel.

Valahányszor efféle dolgokat hallok, el-
bizonytalanodom, mert ezekkel ellentétes
véleményekrõl is értesülök. Kötetlen beszél-
getések során velem együttmûködõkkel is
találkoztam, és összegyûjtöttem, amit el-
mondtak. Ilyenek voltak a barátaim is, akik-
nek a történeteibõl találomra válogattam.

Ezeket az összegyûjtött epizódokat
írtam azután meg, és ahogy írtam õket,
egyiket a másik után, lassacskán kötetté
álltak össze. Elõször még csak meg sem
szerkesztettem a történeteket, de ahogy
egy kisebb történetet megszerkesztettem,
végül, bizonytalanul ugyan, de kezdtek
elõttem kibontakozni egy egész kötet
szerkesztési körvonalai.
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„A férfiaknak nincs szavuk otthon”, hal-
lottam már. Tényleg így lenne?

Ezt nem akarják felismerni a férfiak, de
valami mégis motoszkál bennük, amit
különbözõképpen magyaráznak. Szóval,
a férfiak sérelmei nem a fantázia szüle-
ményei. A köztudat úgy tartja, hogy a
nõk gyengék, aminek viszont eddig nyo-
ma sem látszik.

Egy kicsit talán sok is volt a beveze-
tõbõl.

A következõ történetekbõl megpró-
bálok valós képet adni a férfiak helyze-
térõl. 

Az otthon-dedó regulái
Pisilés ülve

A következõ sokkoló történet egy sö-
rözgetés közben folytatott kötetlen be-
szélgetés során hallottam.

– Én ülve pisilok – jelentette ki az egyik
harmincnégy éves férfiismerõsöm, amivel
ugyancsak sikerült meghökkentenie a
csupa férfiból álló társaságot.

– Na még ilyet! És miért?
– Mert a feleségem azt mondta, „légy

szíves, ülve csináld!”
– Valóban? Nahát!
Férfiember állva végzi a dolgát. Vegyük

például a kutyát, ami lábát felemelve 
könnyít magán, ahogy ezt tanulta, és így
van-e ez már õsidõk óta? Szóval, társasá-
gunk fõ témájává lett az ülve való vizelés,
és egyre nagyobb hullámokat vetett.

Figyelmesen hallgattam a fiatalember
szavait.

– Ha állva csinálom, még bepiszkítok
valamit, aztán jön a haddelhadd az asz-
szonytól. Idõnként lázadásképpen állva
csinálom, de ilyenkor elõfordul, hogy az
asszony, amikor megüti a fülét a zaj, raj-
tam üt.

A mostani házak WC-it, lévén hogy
szûkében vagyunk a helynek, szemben a
régi típusú házakkal, ahol külön férfi WC
volt – és ezekbõl kevés van már –, közö-
sen használják, ahogy nyugaton. Mivel a
vizelet röppályája meglehetõst hosszú, a

mellécélzás esélye szinte biztos. De azért
mégis….

De hogyan is kezdõdött?
Kilenc évvel ezelõtt házasodtak össze.

A férj egy kis hegyi városból jött, az asz-
szony meg nagyvárosi lány volt. A szoká-
saik, mivel egymástól távoli vidéken nõt-
tek fel, különböztek, ezért olykor termé-
szetesnek tûnõ, jelentéktelen dolgok
miatt is perpatvar támadt közöttük.

Ahogy asszony lesz belõlük, mindjárt
szálka lesz a szemükben a férj minden
egyes dolga. A televízió túl hangos, az
újságot még ki sem nyitja, máris pattan-
nia kell és csak a WC-n tud könyvet olvas-
ni. Ott van aztán a mosás. Még ha segít
is kiakasztani a frissen mosott ruhát, még
azt sem döntheti el, hogy milyen sor-
rendbe rakja….

Mindig csak a veszekedés! Ennek meg
többnyire az a vége, hogy felkapja az 
asszony a telefonkagylót és nagy sírás-
rívás közepette vége-hossza nincs panasz-
áradatot zúdít a mamára. És ez mindig
így megy!

Ezután a most nyolc éves lányáról kez-
dett beszélni:

– Visszatetszõ dolog a gyerek elõtt ve-
szekedni. Arról nem is szólva, hogy ott,
ahol három ember él ilyen szûk helyen,
még csak menekülni sem tud hová az
ember. Egyszer csak azt veszed észre,
hogy vége van valaminek. Nálunk ez két,
vagy három éve köszöntött be. Azelõtt,
úgy tudtam, hogy minden jól megy. Ez
az ülve vizelés-dolog is akkoriban került
szóba. Elõször azt hittem, valami tréfa.

Errõl jut eszembe, hogy az említett,
családját kordában tartó feleség szavai-
hoz hasonlókat másutt is hallottam.

Mindenekelõtt, itt van az étel készíté-
sének beosztása. Hétköznapokon az asz-
szony kizárólagos felségterülete, hétvé-
gén viszont szegény barátunk görnyed
az elõkészítõ asztal fölé napi három rend-
ben. Mivel középiskolás korától távol élt
az otthonától, hozzászokott ahhoz, hogy
maga fõzzön magának. De egy alkalom-
mal, amikor úgy alakult, hogy a követ-
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kezõ szerdáig túlóráznia kellett, megkérte
a feleségét, hogy legalább akkor készítse
el az ételt. Nem jár sikerrel.

A felolvasás a hároméves kisfiának is
„apa dolga”. Amikor tíz után hazatérve
bement a fürdõszobába, beállított az asz-
szony, egy könyv a kezében, és így tá-
madt rá:

– Már elnézést, de miért maradt el
ilyen sokáig?

Még akkor is a könyvolvasáson járt az
esze. Neki ez volt a legfontosabb.

A biztonság kedvéért maga ellenõrizte
a pénztárcáját, mielõtt belépett a fürdõ-
szobába. Reggel az asszony árgus szemei
követték egészen a bejárati ajtóig. Ami-
kor szerencsésen kívül tudta magát, gon-
dolván, hogy rendben a szénája, meg-
könnyebbülten sóhajtott fel.

– De még ott is görcsösen markoltam
a pénztárcát, mintha az életem függött
volna tõle.

Bazsó Dénes fordítása

Ishida Nobuo 1952-ben született. 1974-ben
lépett a Chugoku Shimbun munkatársainak
sorába. Dolgozott a hírszerkesztõségben, a
kulturális rovatnál, tagja a szerkesztõbizott-
ságnak és az Életképek címû rovatot vezeti,
melyen belül a férfiak házasságon belüli
gondjaival foglalkozik Jelentõsebb szépirodal-
mi jellegû mûvei: A tenger moraja, Egy erõ-
szakos polgármester, mely Hiroshima megye
városi csatornáján jelent meg (kormányzati
problémákról szól), valamint Az áruházi fõfe-
lügyelõ külföldön volt (Aktuális Események
Hírügynöksége). 

A PoLíSz Költészeti 
és Mûfordítói

Pályázat, 2003

Kedves Olvasóink!
A PoLíSz Költészeti és Mûfordítói Pá-

lyázata iránt ismét nagy érdeklõdés
mutatkozott. A szakmai zsûri idén is
több száz pályamûbõl válogathatott. 
A nyertesek nevét és mûveit ígéretünk-
höz híven közzétesszük. Még egyszer
mindenkinek köszönjük a részvételt!

A kiemelt pályamûvek közül folya-
matosan válogatunk késõbbi lapszá-
mainkban.

Egyúttal megköszönjük a zsüri tag-
jainak: Csontos Jánosnak, Pálfi Ágnes-
nek, Ferenczi Lászlónak, Mohácsi Ár-
pádnak és Turcsány Péternek szép és
komoly felfedezõ munkájukat.

A mûfordítói pályázat 
nyertesei:

1. Appl Mária (Mohács)
2. Mihálycsa Erika ((Kolozsvár)

3. Pálosné Sárdy Katalin (Budapest),
Fehér Bence (Budapest), 

Törcsi Levente Balázs (Szõlõsgyörök)

DICSÉRETBEN RÉSZESÜLT:
Fülöp Orsolya (Csíkszereda)

A költészeti pályamunkák 
elbírálását és néhány költemény 

publikálását 
a MERÍTETT SZAVAK

címû rovatunkban keressék.

ÁHÍTAT, 1956. SÁROSPATAK
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G. Ajurdzana
(Mongólia)

G. Ajurdzana Az idõ útközben 
megpihen címû kötetébõl 

hasadás
Rideg zápor után
társtalan holdfényes éj…
állkapcsom megveti kezemet,
mely lánglelkû tiszta gondolattal
nyújt valamit valakinek.

Oldalt figyelnek a csillagok:
Egymásnak suttogó testek.
Illatos arcú lányok,
álmodom, tavaszra vágyom.

Õsz-tél jó szövetségben
Zord hatalom közelít.
Birodalmukba került lelkem
elnehezedik.

Utam megtörik.

Istenek felé
A sörhabhatár
a pohár üvegfalával cinkosan összesúg,
titokban emelkedik.
Nincs bánat, nincs öröm.
Holnap már elhagyottan fekszem.

Lelkem merev,
fogam közt parázsló dohány.
Poharam fölött lágy zümmögés:
Egy elvesztett Isten tekintete
a légy szemén keresztül
Rámnehezül.

Szánalmas Isten!
Biztos egy hatalmas állatnak látszom.

Apró, kicsiny szárnyával
õ integet, mintha jelezne:
Az elhunyt, a néhai
az Istenek felé távozik.

Öldziijtögsz
(Mongólia)

Öldziijtögsz 
A szabadság mûvészetének új könyve

címû kötetébõl

Fû minden fa,
kõben sziklahegyek,
toll minden madár,
bennük örök egek

Közép a végtelen,
napra nap új születik
a sötétlõ anyaölben.

*

Hó, hó
Hó havat takar
Az égbolt alászáll a földre
Fehér, Fehér
Fehér égen taposva lépek
Magas égbolt alacsonyul
Télrõl télre
Napról napra
Magamtól magasodom

*

Anyám
Az én anyám
Bizony az én anyám
Anyám
Biz az én anyám
Az én szépséges anyám
Szép anyám
Szép anyám
Szépség
Istenem, óh mennyire 

szeretlek.

Szerelem
Apa + Anya = én én én én én én TIÉD

Törcsi Levente Balázs fordításai
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Madarász Imre

A mese feltámadása

Umberto Eco: Baudolino

„Az ember minden évtizedben írjon
egy vastag könyvet. És két vastag könyv
között, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból,
írjon vékony könyveket is.” – Állítólag ez
Günter Grass receptje az írói sikerhez.1
Neki mindenesetre bejött: 1999-ben iro-
dalmi Nobel-díjjal tüntették ki. A szintén
Nobel-esélyesnek tartott Umberto Eco –
aki elõl a díjat honfitársa, Dario Fo 1997-
ben „elhalászta”2 – e tanácsot csak rész-
ben fogadta meg. Õ „vékony könyvek” 
és kevésbé vékonyak mellett kerek két év-
tized lefolyása alatt, 1989 és 2000 között
négy „vastag” regényt publikált, vagyis
átlagosan (nem kronológiailag) ötéven-
ként egyet-egyet. A vastag regény persze
nem mind(ig) nagyregény, fõleg nem
nagy regény. Eco regényei korántsem áll-
nak azonos mûvészi magaslaton: A rózsa
neve (Il nome della rosa, 1980) óta re-
génymûvészete egyenletes „decrescen-
do”-t mutatott.3 Legalábbis a Baudolino-
ig, mely olasz eredetiben 2000-ben,
magyar fordításban 2003-ban látott nap-
világot.

Roberto Cotroneo szerint a Baudolino
„hazatérést” jelent Eco regényírói pályá-
ján, vagyis „visszatérést”, sõt „kettõs visz-
szatérést” A rózsa nevéhez: „nemcsak
azért, mert mindkettõ középkori témá-
jú…, hanem mert a többi Eco-regényhez
képest kettejük párbeszédes kapcsolata
sokkal szorosabb”.4 Azt már nem írja
Cotroneo, hogy a negyedik Eco-regény
az esztétikai érték szempontjából is vissza-
térés volna az elsõhöz, s ezt bölcsen teszi.
Mindazonáltal az olvasó a regénysor-nyi-
tó alapmû, a „gótikus krimi” óta elõször
érzi úgy, hogy nem olyan mûvel kell
megbirkóznia, melyet szerzõje valójában
egy virtuális értelmiségi elitnek szánt bel-
sõ használatra, és csak a kultúripari rek-
lámkampány s a kultúrsznobizmus divat-

diktátuma tett a nagyközönség széles
körben fogyasztott, de aligha megemész-
tett csemegéjévé. A Foucault-inga (Il pen-
dolo di Foucault, 1988) és A tegnap szi-
gete (L’isola del giorno prima, 1994) által
kemény olvasáspróbának, értelmezési
feladatnak kitett „átlag-befogadó” kelle-
mes meglepõdéssel veszi észre, hogy
ismét „érti” a regényt, mi több, élvezi is,
nem szenved szorongva megfejtésével,
mint a vizsgafeladatoknál szokás. No,
nem rögtön az elsõ fejezettõl kezdve,
annyira azért nincs elkényeztetve: a
Baudolino egy olyan régies-nehézkes,
szándékolt nyelvi hibáktól hemzsegõ,
naplóféle „chronica”-val indít, mely vissza
is riaszthatja a nem eléggé elszántakat.
Ráadásul Barna Imre fordítása még az
eredetinél is érthetetlenebb, de errõl
nem a fordító tehet: a középkori és a
jelenkori nyelvállapot között a magyar-
ban sokkal nagyobb a távolság, mint az
olaszban, amely a nagy európai kultúr-
nyelvek között szinte egyedülálló módon
teszi lehetõvé tizenharmadik–tizenne-
gyedik századi irodalmi szövegek olva-
sását, megértését is. (Csakhogy Baudo-
lino irománya még korábbi – a tizenket-
tedik századból való, az olasz irodalom
elsõ századát, a Duecentót megelõzõ
„õskorból” –, azonfelül egy mûveletlen
embertõl, a szó eredeti értelmében vett
„idiota”-tól származik.)5 Ám a második
fejezettõl már kezd megvilágosodni az
értelmezési horizont, s ahogy a nyájas
olvasó egyre elõbbre jut, mindinkább ki-
derül. Mármint az elsõdleges értelmezés
szintjén…

Eco mûveltsége most is lenyûgözõ (ez
nem újdonság), de nem jelent nyûgöt
(mint az elõzõ két regényben oly gyak-
ran). Hogy tudásbõsége ezúttal nem
nyomasztó, abban fontos szerepet ját-
szik, hogy reminiszcenciái itt jelentõs
részben közismert irodalmi alkotásokból,
mondákból, történelmi motívumokból
származnak: Bizánc keresztes hadak általi
kirablásáról, Barbarossa Frigyes és a
Lombard Liga harcáról, a legnanói csa-
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táról minden olvasó ember tanult a
középiskolában, János pap országáról is
tudomást szereztek a legtöbben (a ma-
gyarok, ha máshonnan nem, Arany
János versébõl), a 36. fejezetben szereplõ
„rukhmadarak” (uccelli roq) az olasz iro-
dalom ismerõit Ariosto eposza, Az esze-
veszett Orlando Astolfójának hippogrif-
jére emlékeztetik, a 27. fejezetben az
abháziai vándorok „három vadállattal”
(tre bestie) találkoznak, mint Dante a
Pokol elsõ énekében, s a példákat még
hosszan lehetne sorolni. A magyar olva-
sónak egyfajta értelmezési többletet ad
és összehasonlítási lehetõséget kínál,
hogy a Baudolino bizánci részében fog-
lalt történelmi eseményeket Passuth
László is feldolgozta minden bizonnyal
legjobb történelmi regényében, A bíbor-
ban született ben – semmivel sem kisebb
epikai erõvel (lásd például a zsarnok
Komnénosz Andronikosz császár kivégzé-
sének-meglincselésének rettenetes leírá-
sát a 21. fejezetben, mely a kegyetlenül
ironikus „Baudolino és a bizánci örömök”
címet viseli6).

Amint az részben a fenti példákból is
kiviláglik, a Baudolino mitológiája túlnyo-
mórészt a középkori romanzo-irodalom-
ban, románcokban, verses és prózai õs-
regényekben, lovageposzokban, hõsköl-
teményekben gyökerezik: Eco e téren
nem is annyira kitalál, mind inkább fel-
fedez, „portalanít”, aktualizál, életre kelt,
bravúrosan párosítva tudósi és elbeszélõi
talentumát. Ahogyan A rózsa nevében 
a középkor tudományosságáról, „logosz”-
áról bizonyította be, hogy nem is olyan
idegen a (poszt)modern kortól, úgy a
Baudolino ugyanezen történelmi korszak
(korábbi százada) fantáziavilágának, mí-
toszainak elevenségét tárja fel. Ahogyan
A rózsa nevében a detektívtörténetet és 
a történelmi regényt, A Foucault-ingában
újfent a krimit, továbbá a misztikus-okkult
irodalmat, A tegnap szigetében pedig 
a robinzonádot, úgy modernizálja-„poszt-
modernizálja” a Baudolinoban a románc-
irodalmat, kitekintve egyszersmind az

aranykor õsmítoszaira, az árkádikus köl-
tészetre, a fantasztikus útleírásokra és az
utópiairodalomra is: csakhogy elõdeinél
– A rózsa nevé t kivéve – irodalomesz-
tétikailag jóval meggyõzõbben. A közép-
kori és reneszánsz õsregények és hõs-
eposzok eseménygazdaságának, fordu-
latosságának felújítása jellemzi és teszi
izgalmassá, káprázatossá a harmadik
évezred elsõ epikus formátumú olasz
regényét. Paradox módon a racionalistá-
nak – aufkléristának tartott Eco a „sötét”
középkorban találja meg leginkább re-
gényíró önmagát, neki jutott osztály-
részül, hogy feltámassza azt a történelmi-
kultúrtörténeti korszakot, mellyel a mo-
dernség a legkevésbé tudott azonosulni
és rokonszenvezni.

E feltámasztás varázslatos mûveleté-
ben segíti a regényírót igazság és hazug-
ság, tények és mesék állandó váltogatása
és keverése, mely korábban is jellemzõ
volt regényeire, de soha nem jutott azok-
ban ilyen nagy és fontos szerephez.
Baudolino már a 3. fejezetben bevallja
egyszemélyes hallgatóságának, a bizánci
tudós-krónikás Khoniatész Nikétasznak:
„Az volt velem a baj, Nikétasz úr, világ-
életemben, hogy amit láttam, mindig
összekevertem azzal, amit csak szerettem
volna látni…” A következõ fejezetben
pedig Ottó püspök, a Rõtszakállú császár
„roppant tudományú” rokona mondja
róla az õt gyermekévé fogadó uralkodó-
nak: „Született hazudozó (mendace di
natura) a gyerek”.7 Ennek köszönhetõ,
hogy miként Baudolino világában, úgy a
Baudolino világában is együtt, egyszerre
egymással kölcsönhatásban tárul elénk a
középkor valósága és hitvilága, ponto-
sabban reális társadalomképe és nem
kevésbé valós, fontos és jellemzõ mito-
lógiája és képzelet-univerzuma. A kettõ
együtt-szerepeltetésére, egymásba-tük-
röztetésére, egybecsúsztatására csakis
egy olyan „kettõs” tehetség lehetett ké-
pes, mint a középkor tudós kutatója 
és szépíró „krónikása”, Umberto Eco. 
Az európai irodalomban a realizmus ti-
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zenkilencedik századi diadalra jutása óta
ritkán találni ennyi mesét, csodát, cso-
dalényt. Mintha Pulci, Boiardo, Ariosto
eposzvilágába repülnénk vissza: bazilisz-
kusz-sárkány, „emberevõ hippopotamu-
sok”, egylábú „szkiapodok” (sciapodi), fej
nélküli „blemmük” (blemmi), leányarcú,
de patáslábú „hüpatiák” (ipazie) és más
bizarr teremtmények elevenednek meg
ámuló tekintetünk elõtt.

„Hát ez meg mi?” – kérdezheti az olva-
só Nikétasszal, akinek ez a kérdése a re-
gény fõszövegének (Baudolino archaikus
krónikája után) az elsõ mondata, tehát
jelképes érvényû, s a regény önreflexiós
megnyilvánulásának is tekinthetõ. Akár-
csak az a pár sorral alább, ugyanazon
lapon olvasható párbeszédrészlet, ahol a
fõhõs szavaira – „Lehet, hogy értelmetlen
az én históriám…” – a bölcs Nikétasz így
válaszol: „Nincsenek értelmetlen histó-
riák. Én pedig olyan ember vagyok, aki
ott is rálel az értelemre, ahol más semmit
sem lát.”8 Vajon az „átlag-olvasó” is „rálel”
a regény „értelmére”, vagy a mélyebb
„mondandó” meglátására, a „mögöttes
üzenet” megfejtésére csak a „céhbeliek”
képesek? S mennyire fenyeget az ilyen
„dekódolásokban” a belemagyarázás ve-
szélye? Érdeklik egyáltalán a mûélvezõt 
a tudóskodó értelmezések az igazság 
viszonylagosságáról, a valós következmé-
nyekkel járó fikcióról, az utópia rehabi-
litálásáról? Vélhetõen sokkal kevésbé,
mint a fordulatos meseszövés vagy a
Hüpatia-szerelem, „az igaz szerelem” lírai
képei a 32–34. fejezetben. A jelek szerint
Ecóra nemcsak az örök szabály érvényes,
hogy az öreg emberben új életre kél a
gyermek, aki tudvalevõleg szereti a me-
séket, hanem az is – ami jóval ritkább –,
hogy minél idõsebb lesz, annál szebben,
hitelesebben tudja ábrázolni a szerelmet.
Furcsa módon Eco hetven felé „nyitott” a
(mérsékelt) optimizmus felé: a Baudolino-
ban olyan derûre, helyenként (lásd pél-
dául a 8. fejezetben Boron „agyafúrt
kérdéseit”9) elementáris humorra lelünk,
amely a korábbi regények kiábrándult

pesszimizmusa és vájtfülûeknek címzett
intellektuális iróniája után kész felüdülés.

Egyáltalán nem biztos, hogy a mö-
göttes filozófia megfejtése a Baudolino
értelmezésének és értékelésének a lénye-
ge. Még az sem biztos, hogy van igazi
filozófiája. Fõ érdeme talán az, hogy 
visszatér benne a mese gyönyörûsége,
amelyrõl azt hittük, végképp elhagytuk
valahol régen, messze, az emberiség s a
magunk gyermekkorában. Az a bizonyos
mese felnõtteknek (nagykorúaknak való
szexjelenettel csak a 34. fejezetben),
amelyet Tasso, az esztéta, de nem az
eposzköltõ Tasso, elítélt. A rózsa neve
azért ennél több volt. Egyedi jellege és
értéke éppen abban rejlett, hogy a cse-
lekmény izgalmasságát szellemi izgal-
makkal társította, egyszerre volt történel-
mi, bûnügyi és filozófiai regény. Ezt a
csodát megismételni még a regény vé-
gére mindentudó, csodatévõ oszlop-
szentté váló Baudolino sem tudta.
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Pozsgai Anita

Ha levetkõzöd
Levetkõzöd kegyetlenséged,
Ha a tüze téged is megéget,
Amikor valóban megismered világod,
Össze fog törni minden álmod!

Ruháid alatt érzõ szív dobog,
Ebbõl a századból kivesztek az angyalok,
De vesd le minden ruhád,
És visszakapunk egyet!

Levetkõzöd közömbösséged,
Ha szemed a Fájdalomra téved.
Megszabadulsz béklyóidtól,
És rájössz sírni volna jó!

Ruháid alatt az ember ébredez,
Lelked felszabadul, s most  egyre kérdez.
Mit kell tennünk, hogy az
Angyalok közül visszakapjunk egyet?

Levetkõzöd istenséged,
És az Igazi megölel téged –
Nem fog vissza többé ruháid szennye,
Akkor fog tetszeni az élet íze!

Ruháidat levéve igazi örömök érnek,
Csak add fel önmagadról alkotott képed!
Akkor majd köréd sereglünk,
S új barátként átölelünk…

Borbély László

Kései koszorú
Mindig õ jut az eszembe, amikor meg-

látom azt a veterán gépkocsit, amelyet az
országutak motorizált vándorai Kacsának
kereszteltek el. Igen, Kacsának, mert a  há-
tulsó fele úgy ugrált, billegett örökösen,
mint a háziállat feneke. Habár a Kacsa-
tulajdonosok mind szenvedélyesen ra-
gaszkodnak öreg járgányukhoz, Árpi
megosztotta szeretetét kedvenc autója 
és kedvenc vitorlása között.

Egy hónapot töltöttünk együtt a pisz-
kos kis szerelõodúban, apámék hetedik
kerületi szövetkezeténél. A család határo-
zott úgy, hogy a nyári szünetet tétlenség
és örökös moziba járás helyett inkább
munkával töltsem. A vének tanácsa
apámékhoz rendelt, így kerültem Árpi
mellé a fémgõzölõ mûhelybe. A munka
nem tûnt túl megerõltetõnek. A gõzölõ,
a hatalmas vasharang alatt a cég mû-
anyag lámpáit festettük ezüst színûre.
Mikor a harang gombnyomásra felemel-
kedett, kiszedtem a lámpákat és újakat
tettem a helyükre. Az elkészült munkada-
rabokat bedobozoltam.

Csak magunk voltunk. Én rozoga sám-
lin ücsörögtem, volt egy asztalunk, rajta
borzasztó rendetlenségben szerszámok,
alkatrészek, meg ki tudja, mi minden. Ha
apám délutánonként értem jött, mindig
ugratta a rumli miatt Árpit.

– Miért nem raksz már végre rendet?
Csak nincs valami rejtegetnivalód azon a
szemétdombon?

– Dehogyis! – tiltakozott Árpi. – Aztán
majd nem találok semmit.

Az igazság az: fogalma sem volt arról,
mit hová tehetett. Hol egy szétszedett
írógép, egy ördöglakat, vagy egy fél lök-
hárító került a keze ügyébe, mikor láza-
san kutatott valami után. Így került elõ a
vitorlázásról szóló szakkönyv is.

– Érdekelnek a hajók? – kérdezte Árpi.
– Talán még emlékszel, Apád egyszer
lehozott hozzánk a klubba, Siófokra, s ki-
jöttél velünk a vízre.

Sohasem láttam rosszkedvûnek, de ha
a vitorlázás, vagy a „kacsázás” került a
napirendre, még a szokottabbnál is vidá-
mabb lett a tekintete. Intett, hogy üljek
mellé.

– Ha gondolod, szívesen mesélek pár
érdekes dolgot – kezdte lelkesen. – Nézz
ide, ezek a hajó legfontosabb részei!

Elkezdett magyarázni, de mintha esz-
perantó nyelven beszélt volna. A tõke-
súlyig, meg a vitorláig még tudtam kö-
vetni, de bevallom a klinker, a karvell, a
száling, vagy vatni hallatán már értetle-
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nül, az sem kizárt, hogy ostobán néztem
rá. Bevallom, kicsit elbizonytalanodtam,
amikor minden teketória nélkül kijelen-
tette: „A krajcolásnál vigyázni kell, ne-
hogy a másik hajó zihere lébe kerüljön,
mert akkor könnyen fel tud szúrni”.

Szó nélkül kezdtem pakolni a lámpákat
a dobozba. Este faggattam is apámat,
nem lenne-e szerencsésebb, ha másnap-
tól a segédmunkások között folytatnám,
a fémgõzölés már úgyis túl könnyû meló
nekem.

Másnap azonban Árpi kalandos bala -
toni élményekrõl anekdotázott. Kimen-
tett, felékszerezett aranyifjakról, akik szörf-
fel borulva kis híján belefulladtak a tóba.
Reszketve kérték a hajósokat, hogy
mentsék ki õket – nem mintha a vitor-
lázók ezt ne tekintenék kérés nélkül is
kutya kötelességüknek. Mesélt a verse-
nyekrõl, a legendás futamokról, és úgy
általában a Balatonról. Ismerte a vizet és
a partvidéket, mint a tenyerét. 

Az lenne a legjobb, ha csapot-papot
otthagynék és megnézném, milyen a saj-
kodi pirkadat, tanácsolta. Még van hátra
öt fontos versenye, utána úgyis kivisz a
tóra megint apámmal, majd megnézzük
együtt, ajánlotta fel.

Árpitól tudtam meg, hogy miért dob-
nak tavasszal koszorút a Balatonba.

A víz lett a veszte neki is. 
Éjszaka indultak menteni egy felborult

vitorlást a klub motorosával. Miután a
bajba jutott társukat kimentették, szeret-
ték volna kivontatni a partra a vitorlást.
Árpi még hátul babrált a kötelekkel, mikor
a motoros idejekorán nekilódult. Bele-
bukfencezett a vízbe. Õsszel történt, éj-
szaka, a szíve azonnal görcsbe rándulha-
tott. Csak napokkal késõbb találtak rá. 

A fényképe azóta is gyászkeretben van
a klub falán.

A Kacsa és a vitorlás árvaságra jutott.
Nagyon hasonlított Árpiéhoz az a

Kacsa, melyet a siófoki klub környékén
láttam nemrégiben. A mólón idõztünk.
Kislányom az édesanyjával perecet do-

bált a hattyúknak. Néztem õket. Közben
vitorlások siklottak a kikötõbe, versenyrõl
tértek vissza. Engem Árpi halála óta senki
sem hívott a fedélzetre. A régmúltból
bebiflázott, sok szellemi kacat között ku-
tatva mégis hibátlanul találtam rá a hajó-
sok számomra még mindig érthetetlen
bölcsességére: „Krajcolásnál vigyázni kell,
nehogy a másik hajó zihere lébe kerül-
jön, mert akkor könnyen fel tud szúrni.”

A közeledõ vitorlásokat láttán a haty-
tyúk biztonságosabb helyet kerestek ma-
guknak. A hátrahagyott perecek és más
maradékok a zöld növényekkel együtt
mintha koszorú alakba rendezõdtek vol-
na a tó vizén. 

Nyilas Attila

Pszichiátriai értekezés
Nem az a kényszer, ha a pisztoly csövét
homlokodhoz nyomják: az csak erõszak.

Kényszer az, ha rossznak vélt szokásaid
leküzdendõ, újakat veszel fel, körmöd
szakadtáig ragaszkodsz hozzájuk, s azon
túl, közben a régiek is elõsompolyognak,
hogy televényük befonja egész napod.

Kényszer az, ha barátod lakodalmán
befekszel a hûtõs kocsi alá, órákon át
moccanni sem mersz, mert nem tartod
magad méltónak arra, hogy kockáztasd
a világrendet bármiféle ténykedéssel.

Kényszer az, ha testvéred kedvesérõl,
egy apácáról a buszon, egy fogatlan
öregasszonyról, a hétéves kislányról,
és az õ kiskutyájáról, amit most kapott
karácsonyra, ugyanaz jut az eszedbe.

Az erõszaknak nemet lehet mondani,
kerüljön bár az életedbe.

A kényszernek nemet kell mondani,
és az megint csak kényszer.
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A harmincötödikre
Béki Istvánnak

Földedbõl kiszakadtál, tizenkét éve
így találkozhatott beszédes csöndeddel
nevetgélõs hallgatásom.

Lengõ gyökereid a miskolci ég
csillózó porába vágtad s hajadat
csontig, így láttalak elõször.

Csodakovács, nyelveden fölszikráztak
a megpatkolt szavak s elragadott
a táltos messzeség.

Sámánénekek, szent himnuszok
megtépázott örökségével 

tarisznyánkban,
mint szegényember két fia,

ördögszekéren futunk tanúskodni
a túli fájdalomról, és lenyisszantani
sárkányunk tizenkét fejét.

Pálfi Ágnes

„Az ÉN – 
Mindig egy másik”

Miért ír verset az ember manapság,
miért kapaszkodik a tollba?

Idei költészeti pályázatunk egyik díja-
zottja, Fõcze Kornélia bemutatkozó leve-
lében ezt írja: „Néha úgy érzem, hogy
posztmodern korunk »termékeként« ön-
magam sivár másolatát élem a hétköz-
napokban, ám verseimben eredeti »ön-
példányomra«, lényegi énemre ismerek”. 

„Vannak még másként gondolkodók”
– Kupcsik Lidi küldeményének borítójára
ragasztotta föl ezt a mondatot, avant-
gárd gesztusával a költészet egykori,
avagy mindenkori(?) ellenzéki szerepvál-
lalására célozva. 

„Személyemet különleges módon meg-
határozza az Istennel való barátságom.
Mélységeimet õ ássa, és magaslatait én
kutatom” – e vallomás a teológiát végzett
Járfás-Fehér Esztertõl való.

Nem véletlen, hogy elsõként éppen
tõlük idéztem: az idei pályázat egyik meg-
lepetése, hogy erõsebb és tisztábban arti-
kulált a nõi hang, a nõi vétó.

A másik meglepetés, hogy a tavalyi
merítéshez képest most változatosabb a
hangnem, tágabb a mûfaji spektrum.

Volt a kiemelkedõ pályázatok között
középkori allegóriákat idézõ költõi jele-
netsor (Mészáros István: A lélek exodusza
az anyag világából); mini-„mesedhrama”
és állatmese-paródia (Fûri Rajmund: 
A királylehány párbaja, Az egér és a disz-
kó); allegorizáló prózavers-ciklus (Lévai
László: Négy évszak); epikába hajló lírai
szövegfüzér, mely leginkább talán költõi
filmnovellaként olvasható (Gyõrffy Ákos:
Akutagava noteszébõl); és volt „objekti-
vált”, egyes szám harmadik személybe
transzponált lírai meditáció (Nagy Zopán:
Napló-részletek).

„Az én – mindig egy másik” – Rimbaud
csaknem másfél évszázada született mot-
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tója semmit sem veszített idõszerûsé-
gébõl; sõt, nem kis részt a posztmodern
„osztott én” kultuszának köszönhetõen,
manapság aktuálisabb, mint valaha. Be-
szédes maszk avagy elnémuló álarc ez a
„másik”? – a magyar líra jelenét és jövõjét
illetõen ez csak a kérdés: egy hûvös,
tartózkodó idegen szövegel-e hozzánk,
avagy ismerõs-ismeretlen énünknél hí-
vebb másunk szólal-e meg, születik-e újra
a versben, ledobva a ránk merevült ha-
lotti lárvát?

Nem lehet puszta véletlen, hogy a ki-
emelt pályázatok között akadt két vers,
melyben a költõk egymáshoz kísérteti-
esen hasonló maszkot öltenek: Fûri
Rajmund Nyolcvan éves vagyok, illetve
Székely Szabolcs Egy öreg fényképész
utolsó kísérlete címû költeményében egy
80, illetve 82 éves mûvészember viszi
narrátorként a szót. És hasonló a temati-
ka is, a „halálközeli élmény” kibeszélése.
Miért vajon ez a fordított perspektíva,
miért az emberélet lezárulása kínálja azt 
a szemszöget, ahonnan a két költõ „rá
tud fókuszálni” a tárgyra – önmagára, a
születendõ versre?

Fûri Rajmund szövege morbid és
humoros: a 19. századi népies szerepját-
szó lírai hagyományt imitálja. Abszurd 
sírverset ír, a halhatatlanság ígéretét pro-
fanizálja, fordítja visszájára. A függelék-
szerû utolsó szakaszból kiolvasható konk-
lúzió a próza nyelvén valahogy így volna
fogalmazható: Nem nyughatunk béké-
ben, emberek, hiába, sosem halunk
meg; feltámadunk, és újrakezdjük, nem-
csak lélekben, testben is.

Székely Szabolcs versében a megidé-
zett világ jóval derûsebb. Közege nem a
fogvatartó szilárd földelem, hanem a víz
és a levegõ, a romantikában kultivált
tengerpart szabad tere, ahol a fotós ka-
merájával a megfelelõ nézõpontot keresi.
A perspektíva megtalálása mégsem e
végtelen lehetõséget kínáló külsõ térnek
köszönhetõ, hanem a látványtól való el-
szakadásnak, az álomba merülésnek,
mondhatni, révülésnek, amikor a külsõ 

és belsõ hangokat, a tenger és a vér
zúgását az élet egyetlen, mindenen át-
ható áramaként érzékeljük. A térvesztés
elsötétülõ, halálközeli pillanata után az
ébredés, az új perspektíva egy nyelvi
leleménynek (az önmegszólítás és a fo-
hász „karambolának”) hála adatik meg:
„82 éve exponálsz Uram”. Megkettõzõdik
a vers alanya és tárgya, megemelõdik a
tét: a mûvész ambíciója és az isteni terv
ebbõl a nyelvi szemszögbõl egyszerre
válik beláthatóvá. Versében Székely Sza-
bolcs a legnagyobbra tör: a költõi egzisz-
tencia esélyére, a teremtés titkára, az élet-
re kérdez.

Alábbiakban válogatást közlünk a be-
érkezett versekbõl.

Fõcze Kornélia

Jóslat helyett
e kis csészében itt az életed
mert érintette szád –
hagyd csak olvadni
kávéd fekete havát
hisz nem rajzolja úgy
semmi sorsodat
mint az a félõ
riadt mozdulat
mellyel kiskanalad elveszed
hogy édeset a keserûbe oldj

A költõ
a költõ beesteledik,
felkattintja villanyát, a szavakat,
megveti ágyát a sorok mögé
s a végtelen olvasat közül
kiválaszt magának egyet,
amellyel álmodik.
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Járfás-Fehér Eszter

Amikor Isten 
megtölti a szavakat

Amikor Isten megtölti a szavakat:

A betûk közé lélek szorul
és titokban
felkél
a nap

Szakadék-mélyben
vasútszegélyen
váratlan virág
virít

Koncentrációs szívbõl
Rácsok mögül
kiszabadul 
A Hit.

Temetésen
Nincs már,
– mégis itt van.

Lehetett volna:
Föld a magnak,
Szárnya a madárnak,
De a magot valaki ellopta
és levágta a madár szárnyait.

Az Isten nappal rajzolt,
az ember éjjel radírozta.

A mag meghalt,
A madár elhullott,
Menni kell!

Ássatok!
Sírjatok!
Én vagyok
a halott, a temetõ, a sírásó,

Csak én sírok.
… és Isten.

Temetjük az álmaim.

Kupcsik Lidi

dead can dance
„egy ütés csak egy  ütés,

egy rúgás csak egy rúgás”
(Bruce Lee)

szívd föl begyem
a téli nyirkot fülembõl,
a zúzódásokat,
perzselt kiskutyám
szõreszagát,
szívd föl
a zûrzavar feszességét,
felégetett hidakat köddel,
a sötétben nyitott
szemeket,
a hidegrázást,
tüdõm h-betûit,
az üres helyek rajzolatát
csukott könyvlapokon,
szívd föl begyem
az otthagyott gyerek
tekintetét,
szembogárból rémületet,
tenyérbõl életvonalat,
szívd föl begyem
az angyalnak mondott
rúgkapálást a hóban,
a fölém hajló összes arcot,
az idegeneket,
összefüggéstelenségem kegyelmét

(csak ne gondolj bele,
csinálj valamit,
ne szédülj el)
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Szentkirályi László

Film-vers
Lollinak barna szemöldje
kettétört szív-sütemény
Vörösül könnye Psychének
nem leli Tóth Laciját
Robban a mûfény, felvétel indul
Gábriel angyal vérbe nyihadt
Telefon, doktort! – Polypus, úgymond –
szülte, de mégse övé a lánycsecsemõ
Fûbe harap és dallik a költõ
szánalom, itten nincs maradás!
Parnassunk, szépség, már mind odaát –

Micsodás

Szájába ha szót kap
ma szívbe harap
Ámor
ki mindenek felett
kegyes
parancsoló –

Odaadta szépen
narancs-csecsûmet!
– feküdvén lábtól
hogy közte legyek
vagy benne:

csúnyája
micsodája telibe
begyibe
pokla belibe
szõröse tutálibe
málibe

Fûri Rajmund

80 éves vagyok…
80 éves vagyok. Megöregedtem.
Bezárul lassan a koporsó felettem,
Földet húznak reám szeretõ kezek
Hiába kopogok, kimászni nem lehet.

Nedves, nyirkos a föld, koporsómba 
mászik,

Szájamból, szemembõl frisset vacsorázik:
„Te, haver, ez finom! Mily ízletes penész.”
„Nyála szerént író volt, netán festõ…” 

„… vagy zenész.”

Így kukackodnak a férgek belõlem.
Már nem izgat a harc. Felõlem
Azt csinálnak velem, amit csak akarnak,
Csontokról mit lehet, úgyis lekaparnak.

*
Itt feküdtem egykor, eljárok telente,
Talán ez sírom, talán csak templomnak 

keresztje,
Szürke ónesõ a látóhatárt veri,
Testem a földet, lelkem az eget szennyezi.

Mészáros István

A Lélek exodusza az Anyag világából
Szeretnék köszönetet mondani Kovács Patríciának, mert kitartó bátorítása, 

illetõleg az anyagi és szellemi világ kapcsolatáról folytatott 
közös beszélgetéseink nélkül nem lett volna mirõl írnom. 

Szereplõk: Lélek, Anyag, Rezsõ, Õr I–II.

1. jelenet,
amelyik játszódik 1600 körül

LÉLEK: Színéig betelt várakozásomnak mélységes pohara,
Kiönteni, s tûzbe e régi fakupával! Lobbanjon lángra,
Még ha tenyerembõl kell is innom ezen túl a nappalokat!
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Amióta hajnal jõ az alkonyra, ugyanaz az íztelen nektár 
mossa belsõnk. Már testem is csak képzeli az aszállyal
sújtott változatosságot. Óh, mily unalmas szél táplálja erõs 
hajóm vad vitorláit évek óta! Talán e bárka lészen a 
börtön, melyben milliók foglyai közt tehetetlenségre 
ítéltetve vagyok? Nem tudom melyik ajtó, mi elõlünk
takarja a fényes agórát, a szigorú, ám szabad születésû
fórumot. Hisz úgy mondják, régóta nem nyitható, s rozsdái, mint barna
kõvirágok koszorúzzák vonásait. Mért jõ az gondolat,
hogy e zár csak az ifjú kezdete jövõmnek?

ANYAG: Rab vagy mézes testedben, gyertyát gyújtok erre hideg
márvány asztalomon. Minden vagyok, élõ s élettelen
hûséges kenyere. Ma eszem, bõségesen vesztem a 
fényûzõ bársonyos Földön. Fertõm orvossága szerelmem
szerelme lenne, nem a tisztaság. Nem tehettek máglyára 
bõvérû inkvizítorok, mert a tûz is belõlem éli fényét. Nem 
ítélhetnek létem végére sápadt bírák, kiknek
teste porszemnyi súlyát is magam mérem. 
Termetembe kulcsolva végzed örök léted, mint gyümölcsnek magja…

LÉLEK: Óh, ha mag volnék s te gyümölcsnek ízes húsa, legyen!
Ganajammá bomlanál, hogy kihajtsak. Minõ áldozatra, 
ha képes vagy, vénám özvegyeddé válik.

ANYAG: Nem! Gúnyod nem viselhetem tovább, vágyad rabjává
ítéllek. Minden léleknek lakatlan testet adok láncokkal,
fösvény tudattal.

II. jelenet,
amikor 2001. december 21-et írunk. Helyszín egy pláza bevásárlóközpont.

Sóvárgó tekintetek ötvözete pompás gazdagságot méreget a kapitalizmus fellegvárában. Rezsõ
újságot tart a kezében egy rózsaszín fémpadon ülve, az összes cikket elolvassa.
A televíziót is leplezetlen izgalommal kapcsolja be minden Nap, ugyanabban az idõpontban.
Még jó, hogy van órája, különben reggeltõl estig a képernyõ elõtt kellene ülnie, nehogy
lekésse kedvenc mûsorát. A katasztrófa- és szenzációhírek után a reklámokat kezdi böngészni,
amikor Mozart Török indulója belerecseg a pláza harmonikus zúgásába.
Rezsõ elegáns mozdulattal elõhalássza zsebébõl a mobcsitelcsit, melyen megnyom egy gom-
bot, s azt füléhez emelve hallgat. „Itt vagyunk a plázában. Te hol vagy?”

REZSÕ: Itt. Egy padon ülök, gyertek ide.

Rezsõ három egyéniséghiányban szenvedõ haverja próbál minél feltûnõbben sétálni a bitang
nagy épületben, ahol a többi ember is feltûnõ szeretne lenni. 

Egyszer vala elfogynak a bárányok, s 
akkor a farkasok saját húsukba marnak.
Így történik majd, hogy igazán kirívóak leszünk.

A fiatalok fogyasztanak valami szintetikusat, amirõl azt hiszik, finom. Közben méregetik egymás
külsõjét, és megállapítják, ki lesz a mai tekintélyes személy. 
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Késõbb szemügyre veszik a járókelõket, kiket szóban hierarchizálnak külsõjük alapján. Õrült
szabályok. Közben Lélek az éterben  fájdalmas monológba kezd. 

LÉLEK: Érzem középkori láncaim megannyit súlyosbodván terhességem
jeleként, mely nem is oly áldott. Mint ördöganya cipeli gyermekét,
én úgy hordom önállóságom nyúlós kötelét. Magzatomban világi
sebek rejtõznek fényesen, csábítón, akár kagylónak hófehér gyöngye.
Óh, lennék fiatal Spartacus, lázadásom nem vesztené könnyen 
kezem uralmát, s gyógyszert fõznék mély intrikám zálogaként. Mily
borús, szürke évszázadok hozhattak világra ily meddõ fattyakat?
Hová lett a nemes böjt hagyománya? A függetlenségért szenvedõ
aszkéták, remeték hõs közösségei nem léteznek már? Érzelmeink 
tárgyakhoz ragasztott mindensége gyalázza, áldozza ó szabadságunk,
melynek válaszfala nem lehet többé Anyagnak diadala. Míg hódítja
érzékim kurtizánjait, addég örvénybe jutott képzeletem börtönében üli az 
örökkévalóság éveit. Döntésem végleges: egy nap, minél nem lesz 
több oktalan büntetésem. Emberi silányságokban bõvelkedõ, 
pecséttel szentesített lajstrom, mely feloldozása szökésem büszke 
zálogaként árasztja el testvéreim. Iskolát alapítok, hogy csorbuljon e 
büszkeség, s olvadjon a poros viaszpecsét. Doktorának magam 
teszem, noha a Kánonnak1 még eszem nem ontotta sorait. Jövendõ
tanításom, mint üres fecsegése Szókratész védõbeszédének2, indul
majd útjára, s tüskés szívekre talál. Oktatással képzeletnek apró 
lyukú hálóját szövöm az emberi érzékeknek portája elé. A koszos
lapok parány vérszívói akadályom hû vendégei legyenek, hogy a 
sötét elmék megvilágosodjanak! Az idõt, mely nagy hadúr, gyõzelmét
már el nem homályosíthatom, magányos képzésbe foglaltatom. 
Piramisba olvasztunk minden ketyegõt, hogy megfordítsuk e formát, ám 
fáraóként nem beléjük temetkezünk, csak fedelére magunk diadalmas
úrrá emeljük. Új pestisünk a zsebünkben bújó rémség, mely hallásunknak,
s szavainknak óriás sarut adván titoktartó szolgaként látszik 
hódolói szemének tükrében. Ki kegyeit nem birtokolja, szolgaságát
vicsorgó mérges fogaknak látja. Végül, minden mi vonzá: okozatnak
oka, érzelmeink, boldogságunk hiúsága, mit Anyagnak vérszomjas
farkasai isznak tiszta bõvizû forrásainkból. Úgy tûnik hitünk, hogy 
mégis miénk az Anyag, mialatt kezében erõnk, üdvösségünk feltételét, 
életünk békés ritmusát tartja.

III. jelenet,
másodnapra

LÉLEK: Szellemem könyvtárában nemes eszmék fáradtságát súgják a díszes falak.
Párbajra hívom az Anyagot, holtaknak halottját, s legyõzöm egy döféssel,
iskolám alapításával. Sarkán forduljon meg mindenki, ki kétségbe vonja 
szavaim, s húzza csak igáját a terméketlen Földön.

ANYAG: A kérdés már nem több, minthogy akarhatom-e megtagadni lelkes
engedelmességed, mivel már-már szánalmas módon illetsz.

LÉLEK: Szerény kép a jövõrõl, melyet rögvest szavakban festek le elõtted,
válaszol gõgös kitörésedre.
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ANYAG: Akkor hát jósolj nékem, de tartsd számon: pénz, érték nem jár cserébe.
LÉLEK: Hallgasd már, s tiszteld vén szavaim. Pattogó tûz hullámzó árnyékot fest 

a sivatagra 
mély hódolattal az éjszaka csillagainak. Halászok fekszenek
mellette félkörben, ahogy sátraik mögöttük rejtik fáradt lábaikat. A ha-
jukra száradt sós víz illatát felkarolja az esti szellõ. Míg nem élem át, 
képzelni sem tudom, mi járhat magányos fejükben. Tudom, hogy 
iskolámat végzett növendékek õk. Lelkük fölényesen nyert büntetlen utat 
ebben az alantas tárgyi világban. Áldottnak tekintik a munkát, hû 
fogadalom zsoldosaként védtelenül állnak a természet bércein.

ANYAG: Szavad ne felejtsd, mert valami nem hagy nyugodni. Imént hagyta
el ajkaid álmos meséd, mely ha aranyból is fogant, csupán álomként
valódi.

LÉLEK: Gyalázod szavaim? A hatalmat el nem veheted mivel nyelvemen 
uralkodom.

ANYAG: Mely hatalom máris az enyém. Hangot, hogy mondandódhoz képezz,
levegõ hijján üres vágy. Láthattad bárdok, lovagok, trubadúrok élte
létemtõl vált mûvészetté, mert a levegõ is én vagyok. 

LÉLEK: Így is marad számomra sziget, hol elbújhatok, igaz eddig lakatlan volt, de 
holnaptól háborítatlan földjére tanítványaim mentem. 
Szépséges gyümölcsei ártatlan kezük érintését várják.

ANYAG: Fondorlatos játékod titkolt gondolatod?
LÉLEK: Végre! Fejembe ötlött a konok igazság. Hõs váraimból egy állja még

csapásaid, s ha jó érzéseim nem csalnak meg, ezt általad bevehetetlennek 
tartják. A gondolat szigetének hívom, s meglehet hajód büszkén
sodródik a jövõ felé, ám én becsületesebbnek érzem ha a partról 
integetek. Kinek fájó, kinek öröm e búcsúzkodás, de indulok már, nincs
szándékomban feltartanom téged.

ANYAG: Tetszelgõ ábránd közelinek vélt szabadságod. Hamarosan találkozunk.

IV. jelenet

LÉLEK: Ragyogj fel reménységem, szeretném látni pompádat, eleven táncát szférám
bátor zenéjére. Ha tettem kövér lavina forrása lesz, az ösztön adta 
kolompolást dallamos jókedvünk csilingelése pótolja majd. Midõn
érzem gondolataim, melyeket magam nevelhetek, s kezdettõl locsolhatom
friss hajtásait, kényes örökzöldjét többé nem hagyom elhullani.
E gyönyörû kert õrének az öreg Le Nò́tre3 lelkét hívom, hogy Anyag
koronánk szelíd gyarmataként  ékeskedjen, zarándoklatomat így meg-
kezdem. Elsõként tisztítom ki szellemem, s iskolám alapításával új 
filozófiámat szabadságunk megvalósításáért pellengérre adom. 

ÕR I.: Engedvén Anyag egykori csábításának, erõm vittem vásárra
hamis öntudatért. Most mégis rám talált a bizonytalanság, míg 
fülembe mosolygós szavakat varázsolt az eszes kis szónoklat.

ÕR II.: Kockára tennéd érzéseid Houdini ládájában, mely ürességét hangos
közönsége ünnepli? Ollé mindenhonnan, s neked frigid tested marad.
Képzeleted száraz kenyeret vacsorázott? Mily örömöket tagadnál meg,
ha Lélek tanait mormolnád ma reggel?

ÕR I.: Szavamra jobban járnék.
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ÕR II.: Ki hûtlen sorsához, ellenségem zászlaját szorongatja; haragom mély 
szívemben parázslik.

ÕR I.: Lelkem láncaival majd új iskolába járok…
ÕR II.: Minden szó száraz gally dühös máglyámon, érzem forrósága elöntött

már. Halálban végzed, áruló!

Kardot ránt, hogy pengéjét barátja testébe mártsa.

LÉLEK: Kiontott mártírvér öntözi jövõmnek kezdetét. Megszülettem, szabadnak, 
bölcsnek, elszántnak és

megértettem, hogy csak azok számára 
lehetséges a lehetetlen, akik megpróbálkoznak vele.

Jegyzetek
1 Ibn Szína, latin nevén Avicenna által írt, az orvostudományt rendszerezõ arab nyelvû könyv,

melyet 700 éven át kötelezõ olvasmányként tartottak számon a világ összes orvosi egye-
temén.

2 Szókratész, görög filozófust tanai miatt halálra ítélték az ókorban, ám elõtte lehetõséget ka-
pott, hogy nyíltan megvédje magát bírái elõtt. Védõbeszéde kitûnõ szofisztika. 

3 Le Nò́tre Versailles elsõ kertészeként tervezte meg Franciaország elsõ szimmetrikus klasszikus 
franciakertjét.

2001. Székesfehérvár

Mile Zsigmond

Duna
Passaui cserép, kondom, pelenka,
szandál, szárnyasbomba, sörösüveg,
beszakadt ólom, féldisznó, beretva,
gumikerék, nájlonharisnya, szeg,

fülesszatyorban három pici macska,
pozsonyi konzerv, pesti dinnyehéj,
vidáman pörgõ-forgó alma-labda,
fenéken araszoló roncs-acél,

naponta kétszer pontos, zöld karóra,
fekália, felpuhult, nagy kenyér,
szirmok, pihék, tutajnak jó diófa,
határára pottyant, légbe szúró méh,

játékbaba; doboz, ráírva: méreg,
lassan oldódó bolgár cigarett,
tejeszacskó, benne rákocska, féreg,
magnószalag: tíz méter operett,

és szavak – sok nyelven elmotyogottak;
sikolyok; zihálások, édesek;
könnyek, amik a vízre záporoztak,
s amiktõl az fogytáig sistereg.
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Ruttkay Zsolt

Van Gogh: 
a Langlois híd

Langlois híd sárga.
Majdnem belenyúlik a nyárba.

A felvonón kocsi dörren.
Négy akasztófa közben

reáhajlik gyöngén.
Asszonyok lent nem lengén

mossák a nadrágot, ingeket.
Valaki a tájba integet.

Jegenyék üszkös ébredése.
A kocsis legyint: a fenébe!

Lyukas lélekvesztõ remeg.
– Húzd arrébb a kezed!

Meglátod a tájban a sárgát.
Vincent hurokra köti a spárgát.

Aztán mégis a pisztolynál dönt,
S türkizeket a folyóba dönt.

Gyöngyösi Csilla

feltámadás
én nem így akartam nem így

azt hittem sárga lesz boldogsárga
mint a sziklára csókolt napsugár este
a tenger ajkai közül felkelõ hold

de fekete lett amit szóltunk
fekete vagy inkább vijjogó-barna
mert üresek vagyunk barnák

tudod én még hiszem
Istennek van hatalma átfesteni 

minket
mert azért adta a tavaszt
hogy higgyünk a feltámadásban

azt szeretném ha engem
zöldre festene
mert a zöld olyan ölelõ szín
tele titkokkal édes melegséggel
mint a suhogó fenyõk karja

akkor szeretném neked megmutatni
milyen gyönyörû a világ
testvérem az erdõ és puha ágyam 

a szikla
hangtalan zengéssel velem imádkozik
a hernyó és a harangvirág
patakokkal szaladok
lomha folyókkal keringek csendesen
feloldódom a napban
és újjászületek a holdban
és mindenütt Istennel találkozom

és azt szeretném ha téged
kékre festene
hogy magasan repülhess
hogy szabad legyél és végtelen
benned visszatükrözõdjön
Isten kék szeme az ég

itt árválkodunk barnán

de Isten lassan kezébe veszi az 
ecsetet

bennünk Isten kifestõkönyvében
elõtûnnek a színek

zöld kék zöld kék

tavasz van – feltámadás

Balázs K. Attila

Írni
írni kellene mégis
amíg kezem el nem ér a köteléig
amíg testemben látni engedi
a vak embert
az árnyék
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Példa a mozgásra 
és a térre

el kellene mozdítani valamit 
valahogyan

ha felszakadó körömházzal is
figyelni
amint meginog
billeg
féloldalt hanyatlik tengelyétõl
majd lebukik
aláhull
átüti az ellene szegzett tükröket
és legyintve tovább gravitál
nyugodtabb
tágasabb terek felé

Székely Szabolcs

Két haiku
Tegnapom koccint
holnapommal. Megrepedt
poharak csendje.

Üvegszilánkok
hullanak jelenembõl –
a végtelenbe

Víz és kõ
Ahogy barlangot váj magának
a kõbe csöppenõ esõcsepp:
egy gondolatnyi versbe lõtt seb
tágul tebenned szakadékká.

December
Lassú téli égbolt elindul, olvad.
Cseperészget, majd mint a zápor, 

árad.
Testünk tenger viaszba dermed, 

s holnap
már égünk. Mint eleven 

gyertyaszálak.

Egy öreg fényképész
utolsó kísérlete

próbáltam fotózni tengert
kerestem ravasz beállásokat
oldalszél fújta nõi haj volt a napfény
mint németalföldi vásznakon
vártam felhõket vitorlásokat
benépesíteni szürke lüktetését
perspektívát keresni folyton
kicsavart testhelyzetekben
kifacsart izmok izzadásig
mégse volt elég
inam kioldózsinórom feszült
otthonom lett a sziklaágy ha alszom
fülemhez tapasztott tengerparti kagyló
morajlás-vérkeringés
morajlás-vérkeringés
morajlás-vérkeringés
mióta hátrálok te jó ég
befogni parttól partig egy óceánt
talán majd most mögöttem
sosem-lesz zuhanás szakadéka
annyi biztos 82 éve exponálsz uram
de a képeim nézõ kisfiú
megérzi-e a sós szél illatát
vajon ha elkattintasz egyszer?

Major János

Nagypapa hív az
idõbõl

Szögre, karóra akasztott
szõlõk fürtjei csüngnek,
mandula csonthéjából
fölszakad itt, ami édes.

Ógörög istenek vállain
villan a hajdani lopó,
szótalan és szigorú vénség
tréfál, védi a kamrát.

Homloka ráncos. Tûz-szeme
pásztori rettenet, ünnep.
Fényes gránátbokrain
élete; érik a termés.
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Célját, értelmét a világnak õrzi 
a bölcs agg,

Nagyapa hív az idõbõl
– zengõ hangja: harangszó.

Orfeusz utóda
A kínok golgotáján
hajléktalanul, árván,
mint Orfeusz utóda,
hazataláltál? Jóska!

Ecettel vendégelnek
a kocsmák. A szép elvek
júdásai okádnak
– háttal a nagy aszálynak.

A haza vámszedõi
már szerkesztik az õszi
mérleget. Csak pofánkba
röhej, testünkbe dárda.

Apostagi Zoltán

Tengerész-zsoltár
Vasadi Péternek

“uradnak azt add, ami drága”
szívedbe vésd, ne csak a fába

a vásárfiát hagyd csak másra
Õ a sajátját adta fára

igazat vidd, ne csak a bóvlit
pokolra jut mind, aki lódít

mint robbanásban forró árnyék
égesse rád: csak rád találnék!

okádna ki a hajó gyomra
hányadékként tengerbe hullva

csavarodnál, mint görcsös belek
míg imakört nem zárnak kezek

lent véredre állt cápasereg
szörnyek lebegnek a víz felett

bordáidba, mint hajóroncsba
halak raja ikráit rakja

kegyelembõl, ne legyen érdem
csak várj, csak várj megsemmisülten

ne bízz szárnyaló angyalodban
mert senkit nem emel, ha fönt van

csak abban, ki mint nehézbúvár
merülni készen régóta rád vár

ki mélyre szállt, mint világ-szolga
ki önmagát közénk sorolta

halld meg, Uradnak, mi a drága
szívedbe vésd, ne csak a fába

dagály legyen duzzadó könnyed
vergõdésed ne legyen könnyed

ködös kikötõd parthoz rántson
legyen éles állkapcsa zátony

hasítsa ketté kitin melled
a szívedet add, add a szíved

s ha a világ magának kimert
hogy elfogyasszon, van oldás, mert

nem reklámmal, de örömhírrel
örökre szóló üdvöt mível
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Lukáts János

A barát álmot lát
Nap is volt, hold is volt, csodálatos 

este volt. A nyugati égbolton egy felhõ-
csónak úszott, az utolsó napsugarak
aranylóan szóródtak szét az alkonyatban.
Keleten sápadtan ragyogott a hibátlan
telihold.

A barát nehezen vonszolta magát, a
saru égette a talpát, hátát megborzon-
gatta a hûvös esti szél. Addig a boró-
kásig! – szemelte ki a távoli célt, amelyet
estig el akart érni. Néhol bokáig süppedt
a futóhomokba, máshol viszont rejtõz-
ködõ szikladarabon bicsaklott meg a
lába. Ilyenkor fél térdre esett, meg-meg-
pihent egy pillanatra, aztán fölállt és 
folytatta útját. A borókás közeledett,
csenevész, tûlevelû bokrok voltak ezek,
amelyek csak tengõdtek a homokóceán-
ban. A barát meg-megsimogatta tenye-
rével a gyér növényeket, a tüskés ágak
meghajoltak ujjai alatt. 

A zsebében sokat ígérõ kincsek lapul-
tak: három szem gesztenye. Tegnap reg-
gel szedte õket, amikor átkelt az utolsó
patakon, annak a partján találta a gesz-
tenyeligetet. A szüret gyér volt: kilenc
szem tüskés gömböcöt bírt mindössze
leütögetni a fáról, hármat még tegnap
este megevett, hármat ma reggel. A ma-
radék lesz a mai vacsorája. Inni hajnalban
szokott, remélte, hogy a borókaágakon is
megül a harmat. 

A borókás szélére érkezett, utána foly-
tatódott a homokpuszta, egy-egy nyo-
morult nyírrel, aszott akáccal. Észak felé
lehajlott az égbolt pereme, kelet felõl
mintha hegygerinc magasodott volna a
láthatár szélén. Az utolsó bokor mellett
megállt a barát, szegényes batyuját ma-
ga mellé eresztette, kilépett sarujából,
lábát megfürdette a hûvös homokban, és
jól érezte magát. Két nap még a ta-
nyákig, ott a dombok tövében. Addig
kitart még a gesztenye – gondolta. Nem,
a gesztenye nem tart ki, de két nap 

alatt nem dönti le lábáról az éhség. Talán
nem.

Leült, átkulcsolta a térdét, csendes fo-
hászt mondott a napért, amely szeren-
csésen elmúlt fölötte: nem lepték meg
pogány martalócok, nem tépte szét a
pusztai farkas, homokvihar sem fullasz-
totta meg. Az élet, igen, az élet még akár
szép is lehet! Aztán elszégyellte magát!
Alig egy hete, hogy eltemette Gerhar-
dust, egyetlen társát. Testét beásta a
futóhomokba, csak a kámzsát húzta a
halott arcába. Õ maga mormolta fölé az
imát. Még sohasem temetett, az elõírá-
sokra figyelt, hogy mindent szabály
szerint csináljon, a szája telve volt sza-
vakkal, de a szíve üres maradt. Hajnal-
ban aztán némán megállt a sír fölött, a
saját árnyékával borította be a poros kis
kõhalmot. Egy hete történt, szinte még
szájában formázódott a Circum dederunt
hátborzongató szózata. És Gerhardus
alakja máris sápadt és távolodott az
idõben. Õ pedig tartotta a szavát, na-
ponta elmormolta, ahogy haldokló társá-
nak ígérte: „Elmegyek Magna Hungá-
riába, megkeresem a testvéreinket, Isten
engem úgy segéljen!” 

Zsebébõl elõhalászta a három gesz-
tenyét, a tüskéket még tegnap lekoptat-
ta két kõ között, de az önérzetes gyü-
mölcs így is nehezen adta meg magát.
Az egész napos éhezés elgyengítette a
barátot, mégis csak falatonként rágta a
gesztenye lisztes belsejét. Nyál alig ke-
letkezett a megtikkadt szájban, szinte ful-
ladozott, amíg fogaival õrölte és nyelvé-
vel forgatta a gesztenyét. Közben mélyet
lélegzett, a gyümölcs illata jó volt, dunán-
túli domboldalak meg itáliai domboldalak
emléke ötlött fel benne. Aztán a falánk-
ságra gondolt, amelynek bûnében oly
gyakran elmarasztaltatott, nem, ez most
talán már mégsem az! És rémülten
érezte, az elsõ gesztenye máris elfogyott!

A második volt a legkisebb, alig na-
gyobb a körménél, a héj repedezett, a
gyümölcs kiszáradt. A barát sóhajtott, s
amíg rágta, alig érezte a gesztenye ízét. 
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A domboldalak emléke elfakult, helyettük
a tegnapi ligetre gondolt, ahol miért,
miért csak kilenc szemet… Talán holnap
kárpótol az Úr, talán holnap áfonya-
legelõre lelek, talán…, biztosan! Az õ útjai
ködbe vesznek, de bizton célba érnek!

A legnagyobb gesztenye maradt utol-
sónak. Két ujja közt ügyesen pattantotta
föl a kemény burkot, a gyümölcs szõrös,
belsõ héját a kézfejével ledörzsölte, és
elsõ gerezdjét falánkul tömte a szájába.
Puha és meleg volt a gesztenye. A má-
sodik gerezd is.

Akkor állt meg elõtte az egér. A földbõl
nõtt ki, vagy inkább földalatti lyukából
futott elõ, az édes illatra. Megállt elõtte,
és a két hátsó lábára emelkedett. A mell-
sõvel pedig kalimpált, mintha azt mond-
ta volna: – Adj ennem!

Szembenéztek egymással Isten na-
gyobb és kisebb szolgái. A barát kezében
megállt a félig bontott gesztenye, az egér
szemében kívánás és bizalom látszott.
Nyoma se félelemnek. A barát kettészakí-
totta a gesztenyét, az egyik darabot jobb
kezével lassan egy borókagyökér tetejére
tette, az egér közelébe. Igen, igazságo-
san osztottam ketté! – nézett a két gesz-
tenyedarabra, és megkönnyebbült. Az
egér mellsõ lábaiba fogta a gesztenyét,
és hangosan rágni kezdte. Amikor eleget
lerágott belõle, a maradékot fogai közé
kapta, és eltûnt a boróka mögött. A barát
kinyitotta bal tenyerét, benne lapult a
gesztenye megmaradt negyede. Szájába
kapta, morzsává morzsolta, és nyelvével
széjjelkente a szájában. Amikor lenyelte
utolsó morzsáit, fohászra kulcsolta a
kezét: – Köszönöm, Uram, hogy hozzám
vezetted aprócska barmodat, köszönöm,
hogy megmenthettem az éhhaláltól!

A nap közben teljesen lehanyatlott, a
hold hideg fénye beborította a végtelen
pusztát. Julianus barát szorosabbra húzta
testén a csuhát, arcára borította kámzsá-
ját, és a borókabokor tövében nyugodt,
mély álomba szenderült.

x     x     x

Lovasok rohantak feléje, szerte a
pusztán lovasok. Katonák fegyvereiket
rázva és véresen, parasztok elfúlva a
félelemtõl és eldobálva fegyvereiket
ölelték a lovaik nyakát. És halottak, ke-
resztbe fölkötözve a lovak hátára. Gya-
logosok rohantak és botladoztak és bi-
cegtek, a földre zuhantak és csak kevesen
keltek föl újra. Csonkák és véresek, a kar-
juk levágva, a hajuk leperzselve. Mene-
külõk.

A rémület hangjai töltötték be a leve-
gõt: emberi és állati hangok, az életért
könyörgés és a halálfélelem hangjai.
Fejük fölött porfelleg, hátuk mögött
lángtenger, keserû, sûrû füst. Emberi
testek és emberi hajlékok lángja és foj-
togató bûze. Julianus megrettenve állt 
a borókás liget szélénél.

Feléje rohant egy lovas, fél szemét el-
veszítette, fején iszonyú kardvágás. Lova
szájából habos nyál fröcskölt széjjel. 
A lovas rákiáltott a barátra, hogy mit kiál-
tott, eszével nem értette Julianus, de a
szívével annál jobban. Menekülj! – ezt
kiáltotta a rohanó, de maga már aligha
menekült, lováról a földre zuhant, sebén
át a barát az agyába látott. Megfordult 
és a rohanók nyomába eredt. A ló hor-
kantott egyet-kettõt, és a földet kapálta.
Megrázta a fejét, és nyálával össze-
mocskolta a barát csuháját. A barát te-
nyerével megtörölte a ló száját, megve-
regette az állat ziháló pofáját, majd a
hátára vetette magát. Kis, mokány ló volt,
Julianusból évtizedes emlékek törtek elõ,
amikor gyermekként naponta ülte meg 
a lovat, szõrén. A ló vitte, a barát bízott 
az állat ösztönében, fejét a ló nyakához
szorította. Hátra-hátrapillantott, az utat
leste, amelyrõl letért, az ellenséget, 
amelytõl menekülni kényszerült. A ló át-
kocogott egy patakon, a patak partján 
a menekülõk a földre zuhantak, arccal 
a vízbe vetették magukat. Inni próbáltak,
de a víz hamarosan véres lett az iszonyú
sebektõl és csonkult végtagoktól. 
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A ló egyre nehezebben vánszorgott, a
barát mintha emberi települést látott
volna maga elõtt. Nyomorult kunyhók
voltak ezek, földbe vájva. Meg fatörzsek-
bõl ácsolt otromba viskók, amelyeknek fû
nõtt a tetején. A tanyalakók nagy része
elmenekült, egynéhány rosszlábú öreg
botorkált csak erre-arra, pár vénasszony
meg a falu bolondja. A házak között
menekülõk, akik reszketve tartották kéz-
ben kicsorbult fegyverüket, ezzel még
jobban megrémítették a tanyasiakat.
Sokan aléltan feküdtek a kunyhók tövé-
ben, volt, aki elpusztult lova nyakát ölel-
te görcsösen.

A menekültek lázasan és nyögdécsel-
ve kapkodták a levegõt, és préselték ki
magukból a szót. Valami idegen nyelven
beszéltek egymás közt, amelyet Julianus
nem értett, csak egyes szavakról gondol-
ta, hogy érti. A tanyasiak sem értették.
Hang- és értelemzavar volt menekülõk 
és földhözragadtak között, a barát fülelt
és óvatosan kérdezni próbált, nyelvek-
en, amelyeket tudott, és amelyekrõl gon-
dolta, hogy valaki érti a beszélõk közül. 
A menekültek a hegyek felõl érkeztek,
Julianus dermedt félelemmel hallgatta
õket, õ éppen arrafelé irányította útját,
Magna Hungária felé. 

Mogyeri? – kérdezte óvatosan, félve,
hogy megértik a szavát, és rettegve,
hogy nem értik meg. A menekülõk
egyike a fejét rázta, kezével kaszáló moz-
dulatot tett, és néhányszor a földre ütött.
És üvöltött és sóhajtott a maga idegen
nyelvén, és Julianus mindent értett. Egy
égett szakállú öreg tódított hozzá, a két
menekülõbõl áradt a félelem és a fáj-
dalom, Julianus szívében is fészket vert a
rémület. 

Mogyeri nincs! – süvítette a szó és
üvöltötte a mozdulat. – Mogyeri elpusz-
tult, és a mogyeriek is elpusztultak. El
mind, akik a hegyek tövében laktak. Meg
a folyók mellékén. – Az ember kétség-
beesetten csóválta a fejét, Julianus döb-
benten hallgatott. – Éjszakánként láttuk
az õrtüzeiket, nappal pedig a portyázó

elõõrsöket. Aztán egy hajnalban lecsap-
tak a falura, meg a szomszéd falvakra,
meg az egész folyómellékére. Nem ra-
boltak, de mindent fölégettek, nem hur-
coltak rabszolgaságba, de mindenkit 
leöltek. – Aztán hozzábólintott: – Még a
kutyákat is agyonverték.

Tatárok? – kérdezte Julianus, bár tudta,
hogy a tatárok.

Irtóztatóan sokan vannak, telve velük
hegy és erdõ. A szorosok és a síkság, de
tömlõkkel és tutajjal átkelnek még az
Itilen is. Nyílzápor hull belõlük és lán-
dzsavillámok. – Az ember elhallgatott, mit
is mondhatott volna még. – Minden el-
pusztult a nyomukban. Ahol korábban
Mogyeri volt, ma semmi. Ne keresd, ne
kémlelj, menekülj! Ne akard tudni, mi lett
velük! – Az ember föltápászkodott a 
földrõl, inni próbált, aztán összeesett, arc-
cal a sárba bukott, ott is maradt mozdu-
latlanul.

A ló, amely idáig hozta a barátot, a
közeli árokpartra vonszolta magát, orrát 
a nedves füvek közé dugta, és forró pá-
rát reszketett ki magából. A barát a ló-
hoz botorkált. „Most egy darabon én
vezetlek téged, – mormolta az állatnak –,
aztán majd ismét a hátadra veszel” – foly-
tatta, de megdöbbenve látta, hogy a ló
szeme már keményre üvegesedett és
merev lett, mozdulatlan. Elõrenyújtotta 
a kezét, lefogta a halott ló szemét, te-
nyerével érezte az állati szemhéj nyirkos
érintését, és Gerhardus jutott az eszébe.
Az egyetlen ember és az egyetlen állat,
aki segítségére volt. Mindkettõt elveszí-
tette. Nem, ez istenkáromlás! – nyögött
fel Julianus, és tovább vánszorgott nyu-
gat felé. De azért sajnálta a lovat.

És tudta, hogy rossz irányba megy.
Tudta, hogy menekül. A tatárok elõl, az
üldözõk, a biztos halál elõl. A halál elõl –
vissza az életbe. De mi értelme volna itt 
a halálnak, egy Európából idetévedt,
lerongyolódott magyari barát halálá-
nak mi értelme volna itt az Ural-tövi
pusztákon és fenyéreken, ahol az em-
berek a hitét sem ismerik, a népek a 
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szavát sem értik, és ahol tépett csuhája
csak célpontként szolgálhatna ezernyi
tatár nyílvesszõnek?

Küldetésre küldték, nem vértanúság-
ra. Ment volna szívesen oda is, ha arra 
rendeli a szentséges atya, vagy Béla, a
Duna-menti magyarok ifjú királya. Ment
volna jó szívvel és acélos akarattal – mert
volt neki! – arabok, kalmükök közé. Vagy
akár ide a közelbe, a burtászokhoz, sõt
küldték volna Tatárországba is, az iszonyú
hegyeken túlra. Amikor még a tatárok
jámbor hitetlenek voltak. De ezzel el-
késtek, mára vérengzõ fenevadak lettek.
Õ most küldetésben van, õ most testvér-
keresõben jár. Élõ testvér – élõ testvért
keres. Testvért, aki mit sem tud a hit
Krisztusáról, akivel mosolyogva dadogják
elõ egyazon nyelv elfeledett szavait.
Akivel – Isten ne adja! – akár ellenségek 
is lehetnek egy idegen hatalom zsoldjá-
ban. Vagy talán csak állnak és néznek
némán egymás szemébe.

Julianus botladozott elõre, napnyugat
felé. Együtt a többi menekülõvel. Aztán
hitvány folyóhoz értek, amelynek kõrõl-
kõre szökött a vize, a partjáról vadcsapás
vezetett a kietlen puszta belsejébe. A ba-
rát és a földönfutók közül sokan délnek
fordultak. Mások északnak, úgy talán ki-
kerülik a tatárokat, gondolták. A folyó vi-
ze elapadni látszott, már csak nyirkos
kövek hevertek a meder mélyén, a kövek
alól sanda rákok leselkedtek. Elõttük
tüskés bozót, benne fönnakadt õz szét-
tépett maradványa, dögszagú. Sokan a
nyirkos kövek közé zuhantak, és nem kel-
tek föl többet, mások a bozótos mentén
tántorogtak vissza kelet felé. 

Segítségért küldte az ifjú király, test-
vérekért, barátokért, mogyeriekért! Hogy
jöjjenek hadrendbe állni, ha kell, a tatá-
rok ellen? Talán igen. Hogy jöjjenek föl-
det foglalni a megcsökkent magyarság
közé, ugart törni, falat rakni, gyereket
szülni? Õk, az elmaradtak, akik észak felé
vándoroltak? Talán igen. Hogy besenyõk,
kazárok, úzok és kunok után jöjjenek
végre olyanok, akikkel, ha dadogva is, ha

tenyérbe rajzolva is, de megértik egy-
mást? Talán igen. Vagy csak azért küldte
a király a barátot, hogy megtudják, van-e
még a világon ország, ahol ugyanúgy
ejtik a szót, mint mifelénk, ahol ugyan-
úgy dicsérik a hajnali napfényt, az asz-
szonyi csókot és – ezzel kellett volna 
kezdenem! – ahol ugyanolyan szavakkal
szólítják meg istenüket, mint mifelénk.
Csak tudni akarta, hogy nem vagyunk
egyedül? A király, aki tetteivel felel egy
országért, és a barát, akinek egyszer
majd a királynál is nagyobb úr elõtt kell
számot adnia, hogy jól sáfárkodott-e az
igaz szóval és a reményt keltõ igékkel. Õk
ketten, õk tudják, hogy szükség volna
arra a tétova kézfogásra, arra a közösen
elfogyasztott kenyérre, a leszakasztott
gyümölcsre, de még a lekortyolt töm-
lõ borra is, amelyet a mogyeriekkel
együtt…, amelyet valahol…, amelyet
valamikor…

Julianus megállt a végtelen, szomo-
rú szikföld közepén. Közepén, vagy pe-
remén, ugyan egyre megy – gondolta. 
A földre rogyott, aztán talpra állt ismét,
érezte, nem a fáradtság roskasztotta le,
valami más. Valami ott belül. Emberek
vánszorogtak és rohantak mellette kelet
felé, és tántorogtak ugyanannyian nyu-
gat felé. Õ egyedül maradt, de nem csak
a pusztán. Egyedül és nem csak a
távolodó menekültek miatt. Ott benn, ott
érezte magát egyedül. A testvérek miatt,
akik haláláról kapott híreket. Akiket fel-
koncoltak, mielõtt õ megismerte volna
õket. Akik szájából kitépték a nyelvet,
mielõtt eldadoghatták-elsuttoghatták vol-
na egymásnak az együvé tartozás igéit.
Akikrõl alig tudott többet kósza híreknél,
akiknek a létezésérõl bizonyosságot csak
a halál adott.

Ezért küldte Béla, az ifjú király? Aki be-
ledöbbent a gondolatba, hogy nem jön
segítség, és nincs testvériség népe és or-
szága számára a világon, ezért a maga
erejébõl és népe erejébõl akart újat, na-
gyot, erõset építeni. Ami megmarad, ha
egyedül kell is állnia. Ami megáll az ide-
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gen tengerben is. Amelyet de jó volna
mégis testvérekkel megerõsíteni, szívós
halászokkal, markos favágókkal, erdõt
bíró, vadont járó népekkel! És asszo-
nyokkal, lenhajú nyúlánk és bodori barna
asszonyokkal, akik csak a szerelemben és
férjük-uruk ölelésében nagyigényûek! Te
barát, pater Julianus, vezessen el hoz-
zájuk Isten! Tudd meg tõlük, van-e még
bátorságuk vándorolni, akarnak-e velünk
együtt élni, jó-e ott nekik, ahol vagy tíz
nemzedék elõtt fészket raktak, emlékez-
nek-e még azokra az izgága elvágyó-
dókra, akik… akik, nos, hát, mondd meg
nekik, akik most visszajöttek és hívják
õket.

Törpefenyõ, cirbolya, boróka. Keserû,
fekete bogyók, a gyanta hideg és szo-
morú illata, embernek-állatnak fogyaszt-
hatatlan eledel. Árnyéka semmi, ága ván-
dorbotnak se jó. Ha a tövéhez fekszel,
reggelre belep a hó, arcodba hull a har-
mat. Julianus egyedül vonszolta magát,
ki tudta merre van elõre, merre hátra.
Saruja leszakadt valahol, paták alatt,
kövek alatt.

Micsoda követség vagyok én, micsoda
küldöttség? Ki fog hinni az én zagyva
beszédemnek, ki fog kardot rántani az én
szavaimra, ki vesz vándorbotot a kezébe,
ki rakja szekérre a családját, barmát, hogy
ezer mérföldet vándoroljon az ismeret-
lenbe? Az én hívásomra ki hagyja hátra
hegyeit, folyópartjait, ki dobja sutba
megszenvedett boldogságát, és indul
egy csak hírbõl hallott Kánaán felé? Az én
szavamra? Vagy nem csak az én szavam-
ra? Lehet, hogy belõled nem csak a te
szavad szól, Julianus, de szól az Úristen
szava, amely elvezetett ide, az iszonyú
hegyek tövéig, és megoltalmazott ve-
szedelmek és viszontagságok között?
Királyod akaratos szava és Istened vezérlõ
szava szól a te szájaddal, barát! A tiéd
ebbõl csak a dadogás, legföljebb az el-
szaggatott csuha, amely elfödi tested
gyarlóságát, és amelynek kámzsáját majd
az arcodba húzza, aki eltemet. Jöhettél
volna, gondold meg, Julianus, ha õk

nem vezetnek keserves utadon: Istened
szava és királyod szava? Féltél a Pontus
Euxinus fekete habjain végighánykolódni
meg a Maeotis tengeren? Hát persze,
hogy féltél, és mégis végigjártad az utat!
Féltél a Kaukázus halálfehér csúcsai alatt,
vagy az Itil bûzölgõ mocsarai között? Hát
persze, hogy féltél, szó nélkül róttad
mégis a mérföldeket, mi mást is tehettél
volna, barát?! Azért indultál, hogy le-
gyõzd a hullámokat és a hegycsúcsokat,
a mocsarak bûzét és a mérföldek ezreit?
Nem, Uram! Hogy a szavadat elhozzam
testvéreink közé, azért vállaltam a kül-
detést. Örömmel és bátorsággal, mert
semmiség a háborgó tenger és semmi-
ség az ingovány, ha tõled jön a bizalom
a szívbe, és tõled a biztonság az útonjá-
ró lábaiba.

És ha csak egyetlen mogyerivel is ta-
lálkozom, Uram, elmondok nekik min-
dent, kikacagtatom velük magamat suta
szavaim miatt, meghallgattatom maga-
mat, hirdetem a te igédet, elismétlem
királyom hívását, Uram. De kinek kiáltsak,
de kiket hívjak, ha nincsenek mogyeriek?
Ha nincsenek többé meghallói szavaim-
nak, ha a hívásomra nem érkezik senki.
Hiszen nem zsoldost akarok én tobo-
rozni, Uram, hogyan fizetnék én ka-
landornak, szerencselovagnak. Szegény
mogyerieket keresek én, akiknek nem ad-
hatok más kincset, mint ezt a pusztába
kiáltott szót, mint a te nevedet és Béla
nevét, a fiatal királyát, egy távoli ország
ködös ígéretét, amely talán egyszer az
övéké is lehet!

Julianus óvatosan arcához emelte a
kezét, a verejték és a könny egyként ösz-
szegyûlt a barát vérfoltos tenyerében, a
barát nézte a tenyerét egy pillanatig, fel-
sóhajtott, két tenyerét egymásba zárta,
hogy teste melege felszikkassza azt a vért,
könnyet és verejtéket.

Nem a haláluk hírét várja tõlem Béla
király! Nem pusztulásról vár szörnyû
híreket, a hírvivõk és kengyelfutók azok,
akiknek a halottak száma után fizetnek.
Tõlem élõket vár a király, biztatást és re-
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ményt. Mi mást vihetnék neki? Add föl a
reményt, király, nem segít senki rajtad,
Béla úr, csak ellenség fenekedik rád,
Hungária! – ezt mondjam? Ezért veszte-
gettem el kilenc évszakot, ezért vánszo-
rogtam végig ezer mérföldeket, ezért a
halálhírért? Amelyet a tatárok úgyis ott
hurcolnak a nyílvesszõik hegyén, és el-
viszik nálamnál százszor gyorsabban,
akár a sebes égiháború?

Igen, van Magna Hungária! – ezt
mondod majd, Julianus, igen, jártam 
ott, és beszéltem olyanokkal, akik… Hogy
is volt? Akik hírt hoztak a mogyeriek
veszedelmérõl. Igen, a tatárok arra is jár-
nak, igen, pusztítanak, mint mindenhol,
ahol megjelennek lovaik hátán. De van-
nak mogyeriek Magna Hungáriában, és
élnek, király! Lehet, hogy maradni akar-
nak, lehet, hogy jönnének, uram, de azt
se tudják, hogy mi a világon vagyunk. Õk
úgy gondolják, – bocsásd meg, uram, tu-
datlanságukat! – hogy a világ közepe az
Urál hegy lábainál van, és nem terjed túl
ez a világ az Itil folyón, s még esetleg
délen a burtászok földjéig nyúlik. Ha ar-
ra gondoltál, uram, hogy rendezett ha-
dakkal sietnek segélyedre, hogy meg is
elõzik, s majdan elûzik a tatárokat, azután
letelepednek mezõinken, fölszántják föld -
jeinket, tornyot raknak városainkban, és
testvérvérrel megszaporítják nemzetsé-
geinket, hát, akkor tévedsz, uram! Mert
ezt senki nem teszi meg! Csak mi, akik itt
élünk – fogom mondani. De talán mon-
dani sem fogom, mert nem leszünk
egyedül, nem leszünk kettesben: a király
és a barát. Talán csak a szemébe nézek
majd Béla úrnak, a hazai mogyeriek ifjú
királyának, és szemeink váltanak némán
szót és üzenetet.

Csak néhány tétova lépést tett a barát,
s amikor összerogyott elcsigázott teste, a
borókást látta maga körül. A tegnap esti
borókást, a béke utolsó perceit, valami
iszonyú álom elõtt.

Körbejártam, óh, körbejártam! – sóha-
jtott Julianus. – Körbejártam és sehová se
jutottam! – Széjjelnézett a pusztában,

emberi és állati léptek nyoma, emberi és
állati vér foltjai, elhajított értékek és
elvesztegetett életek szilánkjai hevertek
szerte a földön. A barát térdre vetette
magát a hideg homokban, arcát tenye-
rébe temette, ujjai közül könny, vér és
verejték szivárgott elõ.

x     x     x

Hajnali szellõ röppentette el az álmot 
a barát szemérõl. A hideg megdermesz-
tette ujját, a harmat nedves foltokban 
ült ki a kopott csuhára. Föltápászkodott 
fektébõl, a homokban csak saját léptei
nyomát látta, amelyek a messzeségbõl 
a borókás széléig vezettek, a távolban
mintha hegyek körvonala sötétlett volna.
Arra laknak a mogyeriek, ott kezdõdik
Magna Hungária, mondják.

Lábára húzta nyirkos saruját, megbor-
zongott és halkan fölsóhajtott. Lassan 
térdre ereszkedett, most alig volt maga-
sabb a borókánál, arca egészen közel
hajolt az apró tûlevelekhez.

Uram! – kezdte, és nehezen formázta
a szót Julianus. – Köszönöm az álmot,
amelyet rám küldtél. Köszönöm a meg-
kísértést, és az erõt, amelyet belém öntöt-
tél, hogy ellenálljak neki. Megyek, ahová
küldtél: te és a király. Ahová a magam
akaratából is indultam, a testvéreinkhez,
Magna Hungáriába… – elgondolkozott,
kell-e még valamit mondani az Úrnak, és
kell-e még valamit megfogalmaznia a
maga számára. Úgy érezte, mindent el-
mondott. Talán egy kis gesztenyét még
lehetne kérni, vagy áfonyát. De ezt vala-
hogy röstellte. Vállára emelte szegényes
batyuját, és indulni készült. Lába elõtt, 
a bokor tövénél, apró kerek lyukat vett
észre. Sarujával óvatosan kikerülte. Sok
munka egy ilyen lyukat kiásni annak a kis
állatnak! – gondolta. Indult a pusztán,
elõre a következõ borókás felé, a hegyek
felé. Még fenn sápadozott a hold, de
keleten már vörösödött a nap. Akár az
arany, akár a vér.
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LÉLEK – TÁRSADALOM – EGÉSZSÉG

Svastics Egon – D. Nagy István

Amelyik nemzetnek
jövõje van

riport

Orvosegyetemista korunkban egy lel-
kes fiú, Boczkó Attila létrehozott egy
diákokból álló Rákellenes Munkabizott-
ságot. Figyelemfelkeltõ szórólapokat, a
daganatos betegségekkel kapcsolatos
ismeretekrõl kérdõíveket készítettünk.
Lelkes szervezõnk sok évvel ezelõtt éppen
daganatos betegségben meghalt.

Volt néhány lelkes „felnõtt” segítõnk,
patronálónk, aki tanácsaival, szaktudásá-
val irányt mutatott, segített eligazodni
ebben a különös, de igen elterjedt be-
tegség-rengetegben. Az egyik ilyen szak-
ember volt Svastics Egon, aki akkortájt az
Országos Onkológiai Intézet munkatársa
volt. Nyugodt, kimért, precíz embernek
ismertük meg, akire széleskörû tájékozott-
ságával együtt mindig számíthattunk.

Évek teltek el, mi kirepültünk az egye-
tem berkeibõl, õ pedig osztályvezetõ 
lett egy mellkassebészeti osztályon. Ma is
ugyanazon a hullámhosszon beszél em-
berközpontú, és betegcentrikus szemléle-
térõl, mint sok évvel ezelõtt. Meggyõzõen
érvel nemcsak a korszerû mûtéti eljárások
mellett, hanem kellõ kritikával illeti mindazt,
ami a gyógyító munkában nem humánus.
Betegként is bizonyosan hinnék neki…

– A sebészet vagy a daganatok kuta-
tása iránt ébredt benned elõször érdek-
lõdés?

– Az egyetem elvégzése után a sebé-
szet volt az a terület, amely meghatároz-
ta tevékenységemet. Effektívebbnek érez-
tem már akkor egy jól kivitelezett mûté-
tet, mint mondjuk egy injekciós kezelést,
amelynek késõbb vált láthatóvá az ered-
ménye. Ettõl függetlenül azonban az a
véleményem, hogy a jó sebésznek jó bel-
gyógyásznak is kell lennie. A beteget
sosem tekintettem egy munkadarabnak,
amelyen valamit ki kell cserélni, vagy
valamit át kell alakítani, javítani.

A sebészi hivatás úgy sikeredett, hogy
én természetesen nem akartam mellkas-
sebész lenni, nem is tudtam igazából, mi
is az. Az egyetem elvégzése után meg-
pályáztam néhány állást. A kaposvári kór-
ház adott volt, mivel szüleim ott laktak, és
magam is ott érettségiztem. Úgy adó-
dott, hogy a mellkassebészeten volt hely.
Ott ismerkedtem meg ezekkel a nehéz,
sokszor többórás mûtétekkel. Abban az
idõben, amikor én kezdtem a pályámat,
még elsõsorban a tuberculosis volt a leg-
fontosabb betegség, amellyel a mellkas-
sebészeten foglalkoztunk. Késõbb a hat-
vanas, hetvenes években egyre inkább a
daganatsebészet került elõtérbe.

– A daganatos megbetegedések emel-
kedése abszolút értékû, vagy a kifinomult
diagnosztika emeli ki ezt a betegségcso-
portot a többi közül?

– Azt hiszem mind a kettõ közrejátszik
ebben. Sajnos, a tüdõdaganatos halálo-
zás Magyarországon is mindkét nemben
jelentõsen emelkedik. Egyre inkább a fia-
talabb korosztályokra tevõdik át. Manap-
ság a szûrõvizsgálatok csökkenésével
sajnos egyre több olyan beteg kerül fel-
ismerésre, akik már kifejezett panaszos
állapotban vannak. A magyar statisztikák
szerint ezekben az esetekben kb. csak 17
százalék az, aki operálható. A tüdõrák
helyzete olyan, hogy a tízéves túlélés is
szerény: az összes betegeket tekintve,
mindössze 10-12 százalék.

– Az Országos Onkológiai Intézetben
eltöltött éveid tapasztalata szerint ma is
elmondható, hogy „elõkelõ” helyet fogla-
lunk el a világon a daganatos megbe-
tegedésekben? Van-e ebben valami ma-
gyar sajátosság?

– Egyre inkább élre törnek a magyar
halálozási statisztikák. Az összesített sta-
tisztikákban a nõk a harmadikak, a férfiak
vonatkozásában az elsõk vagyunk. Tehát
a legrosszabb a magyar halálozás. Ennek
szerteágazó okai vannak. Az tapaszta-
lataim és ismereteim alapján ebben a
jelenlegi rákstatisztikában nemcsak a le-
vegõszennyezõdés, környezeti ártalmak,
hanem a magyarországi speciális pszi-
chológiai háttér is közrejátszik. A magyar
egy sokkal sebezhetõbb, lelkileg jobban
támadható nemzet, mint más népek a
világon. Érzékenyebb bizonyos dolgok
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iránt. Kifinomultabb. Magyarországnak
Közép-Európában olyan történelme volt,
amely különösen a XX. századra gondol-
va, rengeteg változást, rengeteg politikai
fordulatot hozott. Több forradalom volt,
mint másutt sok száz év alatt. Ellenforra-
dalmak, retorziók, akasztások, ideológiai
váltások.

„Megbicsaklott” a történelmi tudatunk.
Csak századunkban két vesztett háború,
elfojtott forradalmak és sikeres ellenfor-
radalmak, idegen csapatok általi három-
szori megszállás, a nemzet „testének” és
tudatának megcsonkítása (Trianon), ideo-
lógiai váltások, ránk kényszerített törté-
nelemhamisítások, szégyenkezés a holo-
caust miatt (holott a magyar zsidóság 
élte túl Európában a legnagyobb száza -
lékos arányban a világégést). Kiirtották 
a középosztályt, megroppantották a pa-
rasztság gerincét, ellenségeket kreáltak 
a hazán belül (kulák, burzsoázia). Nem
lehettünk büszkék történelmünkre, nagy-
jainkra. Annak a nemzetnek, amelynek
nincs múltja, jövõje sem lehet. Az elmúlt
negyven év alatt felmorzsolódtak az
emberi közösségek, véglegesen eltûnõ-
ben vannak az együtt élõ, önsegítõ és
öngyógyító nagycsaládok (nagyszülõk,
szülõk, gyerekek). Az értékrendek, élet-
célok változása, amerikanizálódása (siker,
pénz, autó, könnyû élet), a becsületes
munka értékének devalválódása és ter-
mészetesen meg nem fizetése, a történel-
mi egyházak erkölcs- és felelõsségtudatá-
nak háttérbe szorítása csakúgy jellemzõ,
mint az önzés a párkapcsolatban („majd
elválunk”), az önzetlenség, a valamiért
való lemondás teljes hiánya, nem vagy
esetlegesen csak egy gyerek kell, az is
csak dekorációnak. A nemzet túlélése
céljából nélkülözhetetlen több gyerekes
családok lakáshoz jutási lehetõségének
csaknem lehetetlenné tétele, a GYED
elsorvasztása, életszínvonaluknak a ten-
gõdés szintjére való leszorítása újabb
adalékok a közös tudatot bénító stressz-
hatásokhoz. Nem nehéz megjósolni,
hogy az abortuszok száma gyorsan fog
emelkedni, míg a szülések száma soha
nem látott mélypontot ér majd el. Vésze-
sen terjed az egyént, családot romboló,
közösséget elpusztító alkohol- és kábító-
szer-fogyasztás. A fiatalok és idõsek között

fájdalmasan emelkedtek az öngyilkossá-
gi kísérletek és a „sikeres” öngyilkosságok
száma.

Talán az új évezred hoz egy bizonyos
megnyugvást az Európai Közösségben a
magyaroknak is. Ez talán reményt kelt
abban a vonatkozásban, hogy a magya-
roknak a munkakedve, aktivitása jobban
kiteljesedik.

– A daganatok gyógyításában tapasz-
talt gyakori sikertelenségek nem vették el
sohasem a kedvedet?

– Soha. Én azt alakítottam ki magam-
ban, hogyha nem tudunk segíteni mûtét-
tel, ha nem tudunk segíteni kezeléssel,
kemoterápiával, radioterápiával, akkor
egyéb módszerekkel próbálkozzunk.
Igyekezzünk a legtöbbet kihozni az adott
lehetõségek közül. Ami egy másik ember
számára esetleg kudarc, például hogy
valaki korán meghal, én azt másként
fogom fel. Lehet, hogy valaki, aki korán,
fiatalon hal meg, teljes életet élt. Minden-
kinek azt az idõt kell tartalommal és
szeretettel kitöltenie, amennyi megada-
tott neki. Ez lehet valakinél csak 13 év,
míg másoknál 50-60.

– Mennyiben van szükség a betegek
pszichés vezetésére?

– Régóta híve vagyok, hogy nem a
betegséget kell gyógyítani, hanem a be-
teget. Holisztikus megközelítésben kell
szemlélni a beteget a betegségével. Ez
egyrészt akkor ad teljesebb gyógyulást a
betegnek, hogyha így közelítünk az õ
bajához, hiszen a betegség egy tünet.
Tudjuk jól, hogy a daganatos betegségek
is pszichoszomatikus eredetûek, mint ha-
sonlóan nagyon sok más betegségrõl is
tudjuk, hogy a lelki és testi bajok össze-
fonódnak. A daganatos betegségeknek a
kialakulása és föllépése is egy tünet, tehát
egy lelki-testi bajnak a megnyilvánulása.
Ennek a gyógymódja is nyilván nem csak
tüneti terápia, a daganatnak a kivétele,
hanem annak a lelki háttérnek a megvál-
toztatása pozitív irányba, amely ezt kivál-
totta. Amennyiben készítünk egy pszichés
anamnézist, nagyon sok olyan tényezõt
találunk, amelynek hatása lehetett a be-
tegség kialakulásában. Ismeretlen széle-
sebb orvosi körökben a texasi Simonton
házaspár kizárólag pszichológiai módsze-
rekkel kezelt, incurabilis állapotban lévõ
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rákos betegeinek jelentõs arányú „gyó-
gyulása” (22 százalék komplett remisszió)
javult túlélése és lényegesen jobb élet-
minõsége. Módszerüket széles e világon,
de hazánkban is többen sikerrel alkal-
mazzák a rákos betegek kezelésében, a
már bevett kezelési módok mellett.

– Vissza tudsz rá emlékezni, hogy mi
indított el az egészségügyi pálya felé?

– Édesapám motivált elsõsorban, aki
szintén orvos volt. Nem volt orvos-dinasz-
tia a mienk, nagyapám gazdálkodó em-
berként dolgozott. Hárman voltunk fiúk,
az egyiket szerette volna édesapám or-
vosnak. A gimnáziumi években a történe-
lem, a régészet felé tájékozódtam. Most is
szívesen olvasok történelmi tárgyú regé-
nyeket és régészeti dolgokat, kutatásokat. 

– Mi jelenti számodra a kikapcsolódást
az orvosi hivatás mellett?

– Az olvasás elsõsorban. Nagyon sok
könyvünk van, régészeti dolgok, magyar-
ságkutatás. Én azt hiszem, hogy egyre
inkább jelentõs nyomatékot kap majd a
rák megelõzésében, és gyógyításában is
egy nemzeti öntudatos nevelés, amely a
gyerekekben kifejleszti azt, hogy büszkéb-
bek legyenek a saját múltjukra. Úgy gon-
dolom, hogy csak annak a nemzetnek
van jövõje, amelyik ismeri a múltját is.

(Sorozatunkat folytatjuk 
következõ számainkban)

László Lilla

A nyom
Szakdolgozatomra készülve már jó

ideje bejártam a könyvtárba. Elhatároz-
tam, hogy az összes lehetséges forrás-
anyagot átnézem. Tegnap egy jelenték-
telen, régi könyv borítóján ceruzával írt
szöveget találtam:

„Õ a könyvtár egyedi és kizárólagos
tulajdonosa. Senki nem tudja, mióta la-
kik városunkban. Az öregek emlékeznek
arra, hogy már az õ idejükben is itt élt.
Rokonai nincsenek a környéken, barátai
sem: igen szófukar természetû. Kevesen
látogatják a könyvtárát, azokkal is csak a
legszükségesebbekrõl beszél: mi a könyv
címe, ki a szerzõ. Gyûjteménye összes

könyvét ismeri, tudja, mi melyik polcon,
hányadik sorban található.

Éppen ezért nagy kitüntetésnek tartot-
tam, amikor megszólított. Bevallom, már
hónapok óta vártam ezt az alkalmat.
Tudtam, hogy mindig megjegyezte, ép-
pen mit olvasok, és valahogy azt is meg-
érezte, mi lesz a következõ könyv, mert
elõre kikészítette számomra. Soha nem
kérdezett semmit, de láttam a szemén 
a kíváncsiságot: mit akarok én azzal a 
sok, különféle tudományokat tartalmazó
könyvvel?

Valójában csak féktelen tudásszom-
jam hajtott, és az az elhatározás, hogy a
könyvtár összes könyvét elolvasom. Éle-
tem minden törekvése e cél köré össz-
pontosult. Nem volt semmilyen távlati
elképzelésem a jövõmrõl. Megbabo-
náztak a betûk. Az utóbbi idõben csak
Borgest olvastam, némely mûvét kívülrõl
tudom már.

– Borges nagy volt, de nem számolt
azzal, hogy a tömeg csak a felszínt képes
megérteni. Én látom a lényegét. Tudá-
som által, melyet könyvtáram elolvasása
gazdagított, belátok a sorok mögé. Csak
én vagyok Borges igazi értõje.

Mindezt olyan különös arckifejezéssel
mondta, hogy beleremegtem.

– Az emberek nem értenének meg,
de te kitûnsz a tömegbõl; könyvtáram
nagy-nagy részét ismered; olyan hata-
lommal rendelkezel, amirõl még nincs is
fogalmad. Szorgalmadért megjutalmaz-
lak: megmutatom a könyvtárnak azt a
részét, amit soha senki nem látott.

A megtiszteltetéstõl ittasan követtem
fel az emeletre. Egy pici ajtót nyitott ki,
bementünk. Fény csak a tetõzet apró nyí-
lásán szûrõdött be, ablak nem volt sehol.

– Várj rám, mindjárt visszajövök.
Ezek voltak az utolsó szavak, amiket tõ-

le hallottam. A könyvek sokasága ámulat-
ba ejtett, szinte fel se tûnt, hogy miután
kiment, megfordult a zárban a kulcs.

Talán két hete vagyok ide bezárva. Az
éhségtõl és szomjúságtól legyengültem,
az írás is nehezemre esik. Az elején dü-
hödt indulattal próbáltam áttörni az ajtót,
kerestem a polcok mögött egy titkos zá-
rat. Rájöttem, hogy az óriási terem nagy
része tükrökbõl áll, amiket nem lehet
megkülönböztetni a polcoktól. Néhányat
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betörtem, de csak a sápadt fal tátongott
rám mögülük.

Feladtam. Lapozni kezdtem a könyve-
ket a beszûrõdõ fénynél. Most már ér-
zem, hogy nincs menekvés, ez az utolsó
könyv, amit kezemmel érintek. Kezd el-
hagyni az er”

A különös szöveg elgondolkodtatott,
aztán hirtelen dühös lettem: valamelyik
diák szórakozik itt velem, aki nem becsüli
a könyveket, hanem összefirkálja hülyesé-
gekkel. Ezt jelentenem kell a fõkönyvtá-
rosnak.

Miután elolvasta a szöveget, nagyon
kedvesen megköszönte a figyelmeztetést,
és felajánlotta, hogy ma este megmutat-
ja a könyvtár nem látogatható részét.

Mezey László Miklós

Érvekkel 
a kánonok ellen

Vajda Gábor:
Visszaidegenedés

Vajda Gábor nevét azok is hallhatták,
akik nem különösebben járatosak a dél-
vidéki – korábbi szóhasználattal vajdasági
– magyar irodalom ügyeiben. Akik pedig
hallottak róla, tudják, hogy amolyan 
„fenegyerek”, vitázó hajlamú, a hivatalos
nézetek ellen szót emelõ, bálványokat
döntögetõ, a véleménye mellett szívósan
kitartó, vérbeli debatter. Csakhogy õ azok
közé a vitatkozók közé tartozik, akiknek
nemcsak véleményük van a dolgokról,
nem pusztán meggyõzõdésüket hangoz-
tatják, de elgondolkodtató érvkészletük is
van véleményük és meggyõzõdésük alá-
támasztására. A Visszaidegenedés éppen
ilyen könyv, alcíme szerint is Polemikus
írások gyûjteménye. De nem egyszerûen
szerzõjük habitusa vagy szándéka okán
vitázó írások ezek, hanem keletkezésük
ideje és körülményei következtében is. 
A tanulmányok, kritikák, jegyzetek, cikkek
ugyanis a ’90-es évek szétesõ Jugoszlá-
viájában születtek, abban az évtizedben,

amelyben az elsõ világháború után ösz-
szetákolt államalakulat tagjai önálló életre
keltek, amikor föllobbant a ki tudja, há-
nyadik balkáni háború, és amikor oly sok
megpróbáltatás érte a délvidéki magyar-
ságot, miközben megnyílt a szabad(abb)
véleménynyilvánítás lehetõsége, a kisebb-
ségi írástudók immár cenzúrázatlanul
megfogalmazhatták gondolataikat, és a
magyarság elõtt – legalábbis reménye
szerint – megnyílt a sorsalakítás lehetõ-
sége. Ebben a forrongó, átalakuló, remé-
nyeket tápláló, egyben csüggedéseket
okozó korszakban születtek a kötet írásai,
nem véletlen tehát, hogy a kötet elsõ két
fejezete (Pusztuló mûhelyek, illetve Etno-
cídium és megmaradás) a délvidéki ma-
gyarság közösségi gondjainak õszinte
hangú számbavétele. Vajda Gábor bár-
merre tekint szét a bácskai, bánáti tájon,
mindenütt a kisebbségi magyarság ége-
tõen súlyos gondjaival szembesül. Ha be-
lelapoz a gimnazisták irodalom tanköny-
veibe, azt látja, hogy a délszláv írók
munkái szerepelnek nagyobb számban,
igaz, fordításban. Hosszan sorolja tehát,
hogy általános mûveltségi és pedagógiai
okokból miért hátrányos az anyanyelvi
irodalom klasszikusainak rovására az ál-
lamalkotó nemzetek irodalmi teljesítmé-
nyeinek – sokszor aránytalan – méltatása.
Hasonlóan körültekintõ érveléssel bírálja
a magyar nyelv és irodalom középiskolai
tanterveit vagy emel szót a magyar isko-
lák és az anyanyelvû színjátszás szüksé-
gessége mellett. A témába vágó könyvek
ismertetése során is folyvást a nemzet-
részt megtartó kisebbségi intézmények
védelme – uram bocsá’ – bõvítése, erõ-
sítése, autonómiájuk kialakítása mellett
érvel. Hangsúlyozom, érvel, minden eset-
ben indokolva követel. Egyetemes ma-
gyar horizontba állított, kisebbségi öntu-
datot erõsítõ, kultúrát gyarapító, a sajátos-
ság méltóságáért szót emelõ szándékkal ír
például a szabadkai Életjel könyvsoro-
zatról, az ugyanitt megjelenõ Üzenet cí-
mû folyóiratról, a saját hagyományaiba
merevedett újvidéki Híd ról, persze el nem
hallgatva bíráló észrevételeit sem.

Vajda Gábornak nemcsak véleménye
és azt alátámasztó argumentációja van,
de nincs híjával az írói invenciónak, a

TÁJOLÓ



90

debatter kötelezõ szellemességének sem.
Érdemes frappáns megfogalmazásai kö-
zül idézni például ezt: „A változás a 
vajdasági magyarok irodalmában és kul-
túrájában abból áll, hogy az elõzõ év-
tizedek gondosan takargatott ellent-
mondásai az utóbbi idõben a felszínre
kerültek, anélkül, hogy lehetõség kínál-
kozna a közeljövõben való megoldásuk-
ra”. A Leleplezõdések címû esszé nyitó
mondata ez, azé az írásé, amely „köte-
lezõ olvasmányként” ajánlható mindazok-
nak, akiket komolyan érdekel a délvidéki
magyar szellemi élet elmúlt évtizedeinek
története, törekvéseinek, kudarcainak,
eredményeinek és félresiklásainak króni-
kája. Ugyancsak fölöttébb tanulságos a
délvidéki nemzetrész szolgalelkûségét
ostorozó A vajdasági magyarság nemzet-
tudatának változásai címû írás.

A kötet harmadik és negyedik része
(Elidegenültségben; Cinikus írástudók) a
kisebbségi magyar irodalomtörténet-írás
’90-es évtizedének – persze erõsen pole-
mikus nézõpontú – kritikai szemléje. A XX.
századi nemzeti irodalom kontextusában
méri föl a szocialista Jugoszlávia magya-
rokat (is) sújtó hivatalos mûvelõdés- és
irodalompolitikáját, amelynek egyik nagy-
hatalmú képviselõje – szerinte – Bori Imre
volt. Vajda természetesen most sem csak
ítélkezik, de tényeket sorol arról, miképp
sorvasztotta, gátolta a befolyásos újvidéki
egyetemi tanár, a nagyhatalmú szerkesz-
tõ a kisebbségi irodalom ama szerzõinek
ambícióit és törekvéseit, akik mûveikkel
nem pusztán önkifejezésüket szolgálták,
de közösségük szolgálatát is vállalták.
Szigorú szemmel elemzi Bori Imre hivata-
los kánont megtestesítõ irodalmi tanul-
mányait, például Szenteleky Kornélról
írott könyvét (Újvidék, 1994. Forum Kiadó)
vagy A jugoszláviai magyar irodalom
rövid története címû kismonográfiáját
(Újvidék, 1993. Forum Kiadó). Súlyos ar-
gumentációval igazolja, hogy az általa
„újvidéki iskolának” nevezett irodalom-
szemlélet valóság elõli menekülése, a kö-
zösségi célok és értékek mellõzése milyen
sokat ártott az elmúlt évtizedek kisebbsé-
gi magyar irodalmának, mennyire vissza-
nyeste amúgy is gyönge hajtásait.
Szókimondóan Bori szemére vet, hogy
koncepciótlan, pozitivistán idézgetõ iro-

dalomtörténeti monográfiájában olya-
nokról is megemlékezik – mondjuk, Szive-
ri Jánosról –, akiknek ellehetetlenítésében
közremûködött. Filológiai erudícióval és
eszközökkel veszi sorra Bori Imre téve-
déseit a Prózatörténeti tanulmányok
(Újvidék – Bp., 1993. Forum – Akadémiai
Kiadó) címû munkája elemzésekor, pél-
dául miként érti vagy magyarázza félre 
a dzsentri fogalmát, mennyire hiteltelen
Füst Milán-értékelése, mekkorát téved
Móricz Sáraranyának kommentálásakor.
Vajda azonban nem áll meg a jugoszláv-
magyar határon, ízekre szedi például az
Új magyar irodalmi lexikon (Bp. 1994.
Akadémiai Kiadó) vajdasági, délvidéki
címszavainak sûrû tévedéseit, hamis
adatait, a különbözõ szócikkek – értéke-
lést is kifejezõ – terjedelmi aránytalansá-
gait vagy a mellébeszélõ megfogalma-
zásokat. Ugyancsak alapos érvkészlettel
szól Bányai János A kétely stratégiája
(Újvidék, 1995. Forum Kiadó) címû köte-
tének elemzésekor arról, hogy szerzõje
figyelme fõként azokra az írókra terjed 
ki – Mándy Iván, Mészöly Miklós, Orbán
Ottó, Petri György, Tandori Dezsõ vagy
Balassa Péter –, akik „a lehetõ legtelje-
sebben függetlenítették magukat a tár-
sadalmi valóságuktól”. Vajda Gábor úgy
véli, Bányai érdeklõdésének homlokte-
rében az egzisztencialista ihletettségû iro-
dalom áll, ezek szerzõirõl szólva jelenti ki:
„Nem csupán azért törekedtek többé-
kevésbé hermetizmusra, mert az eldolo-
giasodott embertömegek különben sem
figyelnek rájuk, hanem azért is, mert a
közérthetõség számukra a közhelyek, a
banalitások világával azonos”. Sokszor ta-
lán indulatos hangon – de az érveket so-
sem mellõzve – vitázik Utasi Csaba vagy
Gerold László irodalomtörténeti, kritikai
megállapításaival, illetve dramaturgiai,
színházelméleti nézeteivel, és még több
olyan délvidéki magyar szerzõvel, akinek
– Tamási Áronnal szólva – nem dugult be
az orra lika a szülõföld porától.

A Visszaidegenedés utolsó fejezete, a
beszédes címû Felelõsségvállalás viszont
olyan délvidéki alkotók méltatása, olyan
általa becsült szerzõk munkáinak ismer-
tetése, akiknek számára az irodalom a
szellemi embert maga fölé emelõ közös-
ség felelõs szolgálatát is jelenti. Közéjük
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tartozik Csorba Béla, Hódi Sándor, Mir-
nics Károly, Kalapis Zoltán vagy Gubás
Jenõ. Ez a fölsorolás egyben arra is utal,
hogy szerzõnk szélesen értelmezi a ki-
sebbségi irodalmat, a kollektív önkifeje-
zés szerves részének tekinti a folklórt, a
társadalomtudományi és lélektani érte-
kezõ prózát, a publicisztikát vagy a kul-
túrhistóriát. Vagyis azt a Balogh Edgártól
„önösszeszedésnek” nevezett kisebbségi
kultúra koncepciót képviseli, amit például
a Romániai magyar irodalmi lexikon tes-
tesít meg.

Vajda Gábor kultúrpolitikát elemzõ,
irodalomtörténeti köteteket bíráló, a ki-
sebbségi szellemi élet jelenségeire reflek-
táló tanulmányai, kritikái, jegyzetei, cikkei
úgy szólnak kultúráról és irodalomról,
hogy ezeken túl fölsejlik az egyetemes
magyarság történelmi sorsa, szellemi
karaktere is; a szerzõ mindig figyelemmel
van a kisebbségi intézményekre, a társa-
dalom életérzésére, demográfiai, jogi és
politikai helyzetére, jelenkori érdekeire 
és jövõjére. Azaz szerzõnk így, ebben a
kisebbségi valósághoz igazodó nézõ-
ponttal és elhatározással szeretné a valósi
értékek tudatosulását és elterjedését
segíteni. A hibák, hiányok, hamisságok
megjelölésével, az elhallgatásokra való
pontos rámutatással szeretné a kisebbsé-
gi magyar irodalom valódi értékeit, reális
arányait, igazi és fontos vonásait fölmu-
tatni. Nem elégszik meg a jelenségek
bemutatásával, igyekszik a mélyre ásni, a
lényegig hatolni; nem mítoszok és régtõl
sulykolt dogmák terelgetik a figyelmét,
hanem a megismert és ellenõrzött té-
nyek. Vajda Gábor utószóban megfo-
galmazott végsõ summázata szerint a
délvidéki magyar irodalom értékrendje
hamis, hiszen évtizedeken át nem azokat
az alkotókat és mûveket emelte magas-
ba, akik és amelyek a kisebbség önis-
meretét, ezáltal megmaradását, megerõ-
södését, szellemi gyarapodását szol -
gálták. Éppen ellentétes mércét állított 
a politikai befolyásoltságú kultúrpolitika, a
valóság eltagadásáét. Szerzõnk ezekkel 
a sokszor meghökkentõen szókimondó,
olykor talán bántóan telibe találó írá-
sokkal a kisebbségi magyarság szellemi
megújulásának szükségességére hívja 

föl a figyelmet. A posztkommunista ér-
tékrend makacs továbbélése, az iroda-
lomban maguknak tekintélyt követelõ
csoportok hatalma ellen veszi föl a har-
cot. Kíméletlen õszinteségû, célratörõ
módszerû kritikai eljárás az övé, de az
olvasó – és talán a bírált – minden eset-
ben érvekkel szembesül, és a tényszerû
állítások gyõzhetik meg. Lehet persze
Vajda Gábor nézeteivel vitázni, lehet a
modorán furcsálkodni, lehet némely állí-
tását kétségbe is vonni, de nem lehet
letagadni, hogy mindig érvek nyomán
ítél, és nem lehet elvitatni tõle a jobbítás
szándékát. 

(Bp. 2000. Püski Kiadó)

Fecske Csaba

Fehérizzás 
fekete tûzben

(Tóth Olivér Fekete tûzben
címû verseskötetérõl)

Tóth Olivér húsz évesen tette le elsõ
verseskönyvét az olvasók asztalára. Van-
nak még egyáltalán versolvasók, akiknek
az asztalára oda lehet tenni egy verses-
könyvet? Kultúránk a vizualitás felé ten-
dál, másrészt egyre fontosabb szerepe
van az információnak. A haszonelvûség
világában a vers nélkülözhetõvé, sõt
fölöslegessé válik, mert nem származik
anyagi haszon belõle. Értékátrendezõ-
dés, de közelebb járok az igazsághoz, ha
azt mondom, mély értékválság szenvedõ
alanyai vagyunk, amit a tudomány para-
digmaváltásnak nevez.

Szomorú tapasztalat, hogy kevesen ol-
vasnak verset, egyáltalán nagyon keveset
és kevesen olvasnak szerte a világon.

„Mi kevesek, mi boldog kevesek, mi
testvérbanda!” – mondja Shakespeare 
V. Henrik királya megfogyatkozott sere-
gének az azincourt-i csata elõtt, s mond-
hatnánk mi is, akik még olvasunk verset.

Vajon az ifjú Arany Jánost, József
Attilát többen olvasták a maga korában,
mint most Tóth Olivért?
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Bármilyen elszomorító is a helyzet a köl-
tészetet illetõen, azért még vannak vers-
olvasók, Vas Istvánnak a nyolcvanas évek-
ben papírra vetett himnikus sorait idézem:
„De van, mint a végzet, a magyar költé-
szet: / Nem vesz rajta erõt a halál országa.”

Tóth Olivér fiatal költõ, fiatal ember.
Kevesen jutnak ilyen fiatalon kötethez,
ritka, mint fehér holló. Gondoljunk csak
bele, Tandori Dezsõ harminc, Várady
Szabolcs harmincnyolc, míg Vasadi Péter
negyvennyolc éves korában jelentkez-
hetett az elsõ kötettel. Igaz, õk ekkor már
országosan ismertek voltak folyóiratbeli
publikációiknak köszönhetõen.

Tóth Olivér neve még korántsem
cseng ismerõsen a verskedvelõk köré-
ben. Néhány verse ugyan megjelent 
itt-ott (Új Holnap, PoLíSz, Észak-Magyar-
ország), de ez még csak az oroszlán-
körmök óvatos mutogatása volt, nem te-
rületfoglalás az irodalomban. Ma bizo-
nyos vonatkozásban könnyebb eljutni 
az elsõ kötethez, mint az állami kiadók
korában, viszont nehezebb a figyelem
középpontjába kerülni. A mai könyvki-
adásban káosz uralkodik. Nem, vagy csak
ritkán kíséri figyelem a megjelenõ értékes
könyvet, amit csak körülményesen, nagy
utánajárással lehet beszerezni. A verses-
köteteket többnyire maguk a szerzõk –
esetleg a kiadó – árusítják szerzõi estek,
író-olvasó találkozók, könyvbemutatók
alkalmával. Egy könyvesboltnak nem 
úgy áru, mint a mosópor. Az igényt nem
csupán kielégítenie, de keltenie is kell. 
A vers rangot ad olvasójának.

Tóth Olivér középiskolai pályázaton
tûnt fel néhány évvel ezelõtt metaforá-
ban gazdag verseivel. Költõi erényei az
õszinteség és a vizualitás, jóllehet ma-
napság ezek nem igen divatos fogalmak.
Az ilyen versek nem számítanak korszerû-
nek, mélyen a hagyományban gyöke-
reznek. Csak dicsérni lehet, hogy Tóth
Olivér nem hódol be a gyorsan változó
divatnak: nem jópofi, poénokra épülõ túl
ironikus, olykor már cinikus, nyelvi inspi-
rációjú szövegeket gyárt az ilyesmire 
szakosodott folyóiratok örömére. Mélyen
átélt, a személyiséggel hitelesített verse-
ket ír, amit megélt, csak azt foglalja
szavakba. Élménylírát mûvel. Probléma-

érzékeny, õszinte, ezért hiteles. Szenzu-
ális, nem elvont. A költõi eszközök terén
még van mit tanulnia, nem kész költõ.
Született tehetség, de ez csak a szükséges
minimum. A tehetséget mûvelni, ápolni
kell. Hány szomorú példát tudnék fel-
hozni, amikor a tehetség elsorvadt, a le-
hetõség elsikkadt. Az élet csak a teljesít-
ményt igazolja.

Úgy gondolom, biztató kezdés a Tóth
Olivéré. A folytatás nem lesz könnyû, már
csak azért sem, mert mélyrõl jött, a tak-
taszadai cigányteleprõl. Nem elõzmé-
nyek nélküli költészet az övé, gyökerei
József Attiláig nyúlnak vissza (túlzott
érzékenysége az övével rokon), mesterei
között találjuk Nagy Lászlót (képalkotó
technika) és Bari Károlyt (kisebbségi sors
lírába emelése), aki a bükkaranyosi ci-
gányteleprõl robbant be a magyar iro-
dalomba. Reméljük, az õ kezüket elen-
gedve a saját útját fogja járni, verseit 
az élet fogja diktálni, képeit az egyre
gazdagabb személyiség hitelesíteni.

Kötete legsikerültebb versei (Testembõl
lett test, Karácsony, Patkónyomok a csil-
lagok, Fekete tûzben, Taktaszada, Lyukói
ifjúság) erre engednek következtetni.

A könyvet Tellinger István grafikái dí-
szítik, ezt a könyvben elfelejtették feltün-
tetni, a címlap szintén az õ munkája.

(Felsõ-Magyarország Kiadó, 2002)
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A KRÁTER KIADÓ 
WASS ALBERT GONDOLATOK KÖNYVE
PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE

Az április 1-jével zárult pályázat sikeres volt, mert sok embert mozgósított arra,
hogy olvassák, újraolvassák az író mûveit és gyûjtsék – ahogy a felhívásban szere-
pelt – „az örök érvényû igazságokat, aforizmákat”. Hogy mennyire célba talált a
felhívás, mennyire idõszerûek ma is a sokáig agyonhallgatott író sorai, idézünk
néhány beérkezett levélbõl: „Ebben a pályázatban Wass Albert kilenc regényébõl
írtam ki 100 idézetet. Minden eddig megjelent könyvét olvastam, 22 saját tulaj-
donomban is megvan.” (Szûcs Katalin, tatabányai tanítónõ). „Köszönöm Önöknek,
hogy a pályázat kiírásával elindították bennem a Wass Albert mûvek iránti érdek-
lõdést. Bevallom, teljesen más szemmel olvastam könyveit és ez által jóval mé-
lyebbre jutottam gondolatainak, filozófiájának megértését illetõen.” (Köllõ Zsolt,
Sepsiszentgyörgy). „A pályázat már így írás közben örömet jelentett, mert újból és
újból olvasnom kellett az író sorait.” (Kulcsár Lászlóné, Nagyszénás). „…külön
köszönet Önöknek a Wass Albert hagyaték ily lelkes kezeléséért.” (Scheirer Emese,
Debrecen).

A beérkezett anyagok igazolják: helyes volt az az elképzelés, hogy a kiadó a
késõbbiekben megjelentethessen egy olyan kötetet, a „Gondolatok könyvét”, amit
Wass Albert írásaiból voltaképpen az olvasók szerkesztettek, állítottak össze. 

Eredetileg kilenc tematikus gyûjtési kört ajánlott a kiadó azzal, hogy további cso-
portosításokat örömmel vesz. Csak példaként az újabb javaslatokból: Ars poetica,
Életfilozófia, Személyiségfejlesztés, Politika, Évszakok megjelenítése, Háborúk örök
igazságai – rémségei stb.

Minden pályázótól tanultunk és kaptunk valamit, amiért köszönetet mond a
kiadó.

A zsûri, amely a Kráter Kiadó munkatársaiból állt végül is négy megosztott fõdí-
jat, egy különdíjat, további nyolc díjat és hét dicsérõ oklevelet osztott ki a számos
pályázó között.

A fõdíjazottak (az abc rendjében):

László Emma (Erdély)
Tíz kötetbõl válogatott a megadott csoportosítások szerint, és saját új tematikát

is talált: Személyiségfejlesztés címmel. Ebben található többek között a következõ
mondat: „Ügyelj a körülötted élõk köreire” (A költõ és a macska). Idézetei több-
ségükben igazi, mûfajilag klasszikus aforizmák.
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Molnár Enikõ (Erdély)
Ötvenoldalnyi idézetet vadászott össze tizenkét mûbõl. A sokoldalú válo-

gatáshoz újabb csoportosításokat is ajánlott: Te és a világ, Te és az Isten, és
másokat, mint például: Szabadság, Vágy és öröm, Jó indulat stb.

Vécsei Vilmos (Magyarország)
„Mert hontalannak lenni ott, ahol az ember otthon volt azelõtt, a világmindenség

legszomorítóbb érzése.” – gyûjtötte ki ezt az egyik legmegrázóbb mondatot Wass
Albert írásaiból (Átoksori kísértetek). Több mint 230 idézetet válogatott össze 11
mûbõl.

Schrempfné Hütter Kinga (Magyarország)
Árpás Krisztinával gyûjtöttek széles merítésû anyagot közel két tucat Wass Albert

mûbõl. Jó részük hosszasabb idézet, de vannak köztük „telitalálat” aforizmák:
„Ennyi mindent jelent magyarnak lenni, és éppen az a szép benne, hogy örömet
és bánatot is, büszkeséget is és erõs elhatározást is egyszerre jelent.” (Jönnek)

Különdíjasunk a tokodi Papp Kálmánné, aki régi olvasója az Amerikába sza-
kadt írónak, és emiatt régóta kapcsolatban áll kiadónkkal is. Egy nagyméretû füzetet
írt tele azokkal az idézetekkel, amelyeket unokájával együtt választott ki Wass Albert
mûveibõl.

A magyarországi fõdíjasok és a különdíjas lehetõséget kapnak arra, hogy részt
vegyenek a Válaszúttól Istenszékig elnevezésû Wass Albert Emléktúrán. Az erdélyi
fõdíjasok megkapják a Wass Albert életmû eddig megjelent 31 kötetét.

Összegzésképpen megállapíthatjuk: Wass Albert nagy ívû életmûve kitûnõ tápta-
laja nemzetünk azonosságtudatának ébresztésére, újra felfedezésére; a gyökerekig
visszahatóan és a kívánatos jövõ felé mutatóan is.

A mostani pályázat lezárult, gratulálunk a résztvevõknek, egyben továbbra is
várjuk a pályázatkiírás érelmében olvasóink újabb gyûjtéseit az önálló könyvként
készülõ „Gondolatok könyvéhez”, gyûjtõmunkájukat jutalmazzuk. 

A következõ témákat ajánljuk kigyûjtésre:

1. Szülõföldszeretet – mezõségi gondolatok
2. Hazaszeretet – Erdély múltja, Erdély jövõje, Erdély csodái (pl.: a Havasok)
3. Természetszeretet (tájak, állatok, növények leírása)
4. Családszeretet
5. Nemzetszeretet, magyarságismeret, a magyar nemzet múltja és jövõje
6. Vallás, hit, erkölcsi értékek
7. Ifjúság, szerelem
8. Sportolás (lovaglás, horgászat, vadászat)
9. Divat, öltözködés
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A gyûjtött részleteket csoportosítva kérjük beküldeni! (További csoportosítás is
lehetséges.) Az idézetek után kérjük a Kráter Mûhely Egyesület Wass Albert Életmû
sorozatában megjelentetett mûvek szerinti oldalszámok feltüntetését. 

Az író ismeretéhez szükséges további információkat talál a honlapunkon: 

www.krater.hu

Az újabb gyûjtéseket és más észrevételeiket is várjuk a kiadó posta és e-mail
címére (2013 Pomáz, Búzavirág u. 2., info@krater.hu).

Kráter Mûhely Egyesület és Könyvkiadó vezetõsége

Wass Albert: Kard és kasza I–II. 
(nagyregény)

kartonált 3400 Ft,  keménytáblás: 4400 Ft
„Kétféle ember van ezen a világon, /…/ egyik karddal farag világot magának,

a másik ekével. De a karddal faragott világot egy másik kard ledöntheti, s újjá
faraghatja nagyon is gyorsan. Maradandót csupán az eke farag.” (Részlet a
regénybõl.) – Wass Albert ebben a kétkötetes remekmûvében saját õsi nemzet-
ségének állít emléket, elvezetve története szálait a közelmúltbeli Mezõség jelen 
idejéig, visszatérve mintegy a vasasszentgotthárdi táj- és idõkezdetekhez, az Istent-
tudó látóemberi bölcsességhez.
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Turcsány Péter: 
Emelkedj, Atlantisz! 

(Hármaskönyv, válogatott versek,
mûfordítások)

2200 Ft, 320 oldal

Turcsány Péter költészete példa a gyer-
mekkori, a családi és a tájvidéki (Tiszazug-i,
Pilis-vidéki és születését tekintve fõvárosi),
sõt a nemzeti-keresztényi értékek korszerû
megszólaltatására. A saját költõi munkás-
ságát kiegészítõ mûfordítások a várakozás
és a remény (Virágvasárnap ádventje) el-
pusztíthatatlan és modern himnuszainak
adnak magyar hangot, formát. Egziszten-
ciális szabadságszeretet, a nemzetlétében
máig veszélyeztetett magyarság-kép folya-
matos felrajzolása, örök zeneiség és látomá-
sos poézis természetes egységbe vonódik
ebben a 22 ciklusba rendezett költemény-
világban.

Gyurkovics Tibor: 
Extázis II. 

(107 kép – 107 vers, 
verses képzõmûvészeti album)

3500 Ft, 232 oldal

Az énjét ezerszeresen megsokszorozó
Gyurkovics Tibor ebben a kötetben ismét 
a szavak festõjeként varázsolja közénk a
magyar és európai kultúra teljességét.
Gyermekkor, anya, szerelem, Jézus Krisz-
tus, látványok, emlékek és remények fog-
lalata az ismét 107 verset és képet tartal-
mazó kötet. 

A 74. Ünnepi Könyvhéten keresse könyveinket standunkon
a Vörösmarty téren és a Budai Várban is!

www.krater.hu
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