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Szerkesztõi jegyzet

A bölcsõ körül
Ezen az éjszakán megáll az idõ. Egyetlen éjszakára elnémul a zsivaj, megszûnik a

törtetés, ellankad a gyûlölet. Angyal száll le Babilonra és Betlehemre, New Yorkra és
Budapestre. És hír érkezik csendben: a boldog megpihenésrõl, az egymás szemébe
tekintõ családról, a szeretetrõl.

Sokan álljuk körül a bölcsõt… Együgyû pásztorok, a csodavárás örömével. De ma jó
együgyû pásztornak lenni! Királyok, bölcsek, mágusok, akik a bölcselet és a történelem
megváltó szavait várják. Megkapják, ma jó bölcs mágusnak lenni! Tétován nézünk
egymásra: okosabbak vagyunk az együgyû pásztoroknál, és szerényebbek a bölcs
mágusoknál. Mit kaphatunk itt, a bölcsõ körül, ebben a betlehemi éjszakában?
Szeretetet? Ez minden? Ezért éltünk, ezért gyûltünk ide? Ezt vigyük magunkkal
utunkon, kelet és nyugat, észak és dél felé? Hát mi a szeretet? Fegyver vagy védelem,
teher vagy éppen magasba lendítõ szárny? Folyam, amely belõlünk árad ki, s akit
megérint, azzal együtt veszi birtokba a mérhetetlen idõt és teret.

Sokan állják körül a bölcsõt… Heródes valamennyi porkolábja itt ólálkodik körbe, hát
nem látjátok? Készen arra, hogy megfojtsa, hogy megölje, hogy letagadja, amit mi
hiszünk, amit mi vallunk, amit mi szeretünk!

Engedjetek helyet nekik, jöjjenek közelebb a bölcsõhöz, a szeretet forrásához. Hát-
ha megindul, hátha megrezzen, hátha megtér közülük legalább egy. De vigyázzatok!
A Heródes porkolábok többsége nehezen tér meg. És akiket Heródes megfigyelni vagy
besúgni küldött közétek, azokból se tér meg senki. Akik a sátrakat, a pénzváltókat és
a plázákat mûködtetik, azoknak esze ágában sincs megtérni. De mi dolgotok ezekkel!

Ti tudjátok: a szeretet, amellyel a bölcsõ fölvértez titeket, nehéz fegyver! Láthatatlan
és szerény fegyver, nyitott tenyeret és tárt karokat igényel. Öltsétek magatokra, szük-
ségetek lesz rá! Talán már holnap. Gyûlnek a külvárosokban a bölcsõ megtagadói,
gyûlnek a parlamentekben a bölcsõ kigúnyolói. Isten irgalmazzon nekik. Isten irgal-
mazzon nektek!

Boldog, boldog karácsonyt, testvéreim!

Lukáts János

Kráter Könyvesház
1072 Budapest, Rákóczi út 8/A – belsõ udvar

Nyitvatartás: munkanapokon 10–18 óráig
Tel.: 266-31-53   konyveshaz@krater.hu
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Borbély László
A Vihar Kapuján túl

„Hát melyikünk követi el a súlyosabb vétket: ti vagy én?”
/Akutagava Rjúnoszuke: A bozótmélyben/

Olyan sûrû köd telepedett a fegyház
udvarára, hogy csak sejteni lehet, hol hú-
zódik a magas kõfal és hol vannak az õr-
tornyok. Elõször azt hittem, hogy másokat
is kiengedtek levegõzni a dermesztõ hi-
degben. De néhány lépés után rájöttem,
hogy rajtam kívül egy lélek sincs itt.

Most rád gondolok, Favágó. Közvetlenül
az ajtó mellett álltál, miután vallomást tet-
tél. Mikor a bíró elé vezettek, kezeddel el
akartad takarni a legidõsebb gyermeked
szemét, hogy ne láthassa az arcomat. Nem
vagyok szép. Sohasem voltam az. Talán
csak egy kicsivel szebb, mint Mára, az ör-
dög. De akad, akinek már ennyi is elég. 

Miért szorítottad magadhoz a gyereket?
Hiába tetted, mert õ kitépte magát kar-

jaid közül, elém lépett és csodálkozva rám
nézett, mintha örökre meg akarna õrizni
elméjében. 

Õ nem rettegett tõlem, megsejtette va-
lódi arcomat a maszk mögött. Mutatóujját
felemelte és azt mondta: „Megismerlek té-
ged. Te vagy Tazsomaru, Morinaka vezér
legjobb katonája, seregnyi férfit küldtél ha-
lálba. Szamuráj vagy! Négy háborút har-
coltál végig, fagyott lábakkal, szélben, hó-
ban és olyan forróságban, hogy rásült tes-
tedre a páncél. Annyi halált láttál, hogy
más belevakulna. Van másik neved is: Az
Isteni Szél. Megtanultál tûrni minden el-
átkozott sorsot.”

Erre nyomasztó csönd támadt, egy légy
zümmögése sem maradt volna észrevétlen.
Már senki sem emlékezett Tazsomarura a
szamurájra, csak a rablóra.

Nevetséges voltál, ahogyan ordítottál:
„Tegyenek már valamit, mert baja esik a
gyereknek!”

Talán féltél, hogy bántani fogom? De hi-
szen kezem-lábam meg volt kötözve. Talán

a tekintetemtõl féltetted? Hogy nem tud
aludni, ha eszébe jut pillantásom? Mitõl ré-
mültél meg ennyire? A tetteimtõl, vagy a
szavaimtól? Hát nem volt igazam, amikor
a kihallgatáskor a bíró szemére hánytam? 

„Ne higgyétek, hogy olyan nagy dolog
gyilkolni! Én a kardomat használom, ti meg
alattomban csíptek, mérgezett kis fullán-
kokkal, mint a lápi szúnyog… Hatalommal
gyilkoltok, pénzzel, hivatali ravaszsággal!…
Titokban teszitek, mert még a saját vágyai-
toktól is megrettentek! Vér nem folyik, de
az áldozat vergõdik egy életen át! Nem tu-
dom, ki itt a nagyobb bûnös, ti, vagy én?!”

Nem attól féltetek, amit tettem, hanem
a mondanivalómtól.

Attól rettegtetek, hogy elmondom: KI
VAGYOK ÉN?

Irtóztál tõle, hogy a gyereked meghallja.
S ha szavaim értelmét egyszer felfogja, so-
ha többé nem becsül téged. És te semmit
sem tehetsz ez ellen. Mert nem a család,
nem a közösség, nem a társadalom, nem
az öröklött testi adottságok és lelki tulaj-
donságok késztetnek arra bárkit is, hogy jó
mélyen, alaposan belenézzen az örvénybe.
Hanem a létszomj, a vágy, mely addig haj-
szolja a legpokolibb szenvedéseken ke-
resztül, míg nem szembesül magával.

Azt hiszed, hogy rájöttél bármire is, azon
a napon, amikor a tomboló viharban me-
nedéket kerestél a Pappal és a Szolgával a
Rashomon alatt?

Hát még mindig nem érted, Favágó? 
A Rashomon – a Vihar Kapuja – alatt az
igazság nehezen ismerhetõ meg, mert az
emberek hajlamosak a múlt eseményeit a
maguk szempontjából felidézni. Az igazság
eredendõen megismerhetetlen, addig, míg
eltompuló tudatotok rabjai vagytok, logi-
kusnak tûnõ, kimondott vagy kimondatlan
szavak, születõ és megdermedõ gondola-
tok igája alatt szenvedtek.

Sokakat foglalkoztat, hogy mi is történt
valójában a bozótmélyben. Azt beszélik,
hogy az egyik író a tárgyalás után kijelen-
tette: „Tazsomaru és a többiek áldozatok.
Ez a tragikus bûncselekmény arra vall, hogy
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végzetesen beleszorultunk egyéni vilá-
gunkba, mindannyian másképp éljük meg
a valóságot. Kifelé élünk, s ettõl elménket
nem valódi önmagunk, hanem szerepünk
határozza meg. Mindenki másképpen látja
a világot, különbözõképpen játszódik le
benne a bûncselekmény. Nem feltétlenül
azért van így, mert menteni akarja magát a
bíróság elõtt. Saját maga elõtt akar felmen-
tést kapni. Az én olvasatomban a Favágó
mond igazat: vagyis a rabló, Tazsomaru öl-
te meg a férjet, Takehikót aki beleszaladta
gyilkos félelembõl kinyújtott kardjába.”

Írók!
Szánalmas senkik.
Csak arra képesek, hogy ellopják mások

sorsát, mert maguktól képtelenek kitalálni
épkézláb történeteket. Csak a látszatra
ügyelnek.

Hányszor jártak nálam is, hogy mond-
jam el nekik újra és újra: KI VAGYOK ÉN?

Csak addig nyaggatnak, míg meg nem
kaparintják a történeteinket, s ha úgy vélik,
minden gondolatunk, és tettünk okát felis-
merték, közönyössé válnak irántunk. Akkor
már semmiféle értéket nem képviselünk a
szemükben. Mi csak addig vagyunk fonto-
sak, míg sorsunk nyomán megalkotják a sa-
ját mûvûket, mely elsõsorban õket helyezi
elõtérbe. Akkor már az elkövetõ senkit sem
érdekel, az élete lényegtelen… Holott mi
vagyunk a kiindulópont, a kezdet. Mi va-
gyunk a valódi mesélõk. És az írók hõsei tel-
jesen mások, mint mi. Azok mindig csak
annyi értékkel és szenvedéllyel bírnak,
amennyit a minta, a forrás lehel belé a kez-
det kezdetén. Mi vagyunk az õsképek,
amazok csak illúziók, teremtmények, oko-
zatok. S az, aki elfordul az õsformától és
közegétõl, csak eszköznek tekinti, hogy sa-
ját mûvészi elvei szerint önmagát valósítsa
meg, az ócska szemfényvesztõ. Nem az
emberre kíváncsi, hanem a látszatra.

Csak elhiteti magával, hogy tudja, miért
zuhan bûnbe bárki a teremtésben.

Miért?
El tudod képzelni, Favágó, hogy hánys-

zor tettem fel e kérdést magamnak a sir-
alomházban? 

Miként lehettem olyan ostoba, hogy
megfeledkezzem róla: egy szamurájnak éj-
jel-nappal elméjében kell tartania, hogy
egyszer meghal. Minden pillanatot úgy át-
élni, mintha az lenne az utolsó jelenésem,
s mindenre és mindenkire úgy tekinteni,
hogy soha többé nem látom viszont. Elfor-
dítottam tekintetemet a halál arcáról. Nem
tartottam elmémben a halál gondolatát.
Csakis így válhattam meggondolatlanul ta-
pintatlanná, szavaimmal és viselkedésem-
mel megsértettem másokat, összetûzésbe
kerültem velük és magammal. Bordélyokba
jártam, zsúfolt helyeket látogattam meg,
látványosságokba és káprázatokba merül-
tem el, nem törõdtem azzal, hogy köny-
nyen összetûzésbe keveredhetem, akár
meg is ölhetnek, s gyalázatot hozok Uram-
ra, szüleimre, rokonaimra. 

Túl sokáig éltem e világon?
Lehet. Sokféle vágy bontakozott ki ben-

nem, mohóságom fokozódott, mások dol-
gait akartam, a sajátomról pedig semmi
pénzért le nem mondtam volna.

Noha a legalacsonyabb rangban kezd-
tem, mégis nagy harcosként szereztem
magamnak hírnevet, körzetek ura lettem.
Felfuvalkodottá váltam, s végképp elhagy-
tam a Tant. Úgy történt, ahogyan azt Mes-
terem megjósolta: „Akik rengeteg idõt pa-
zarolnak a Tan tanulmányozására, de csak
félútig jutnak, s képtelenek teljesen elsajá-
títani azt, azok többé már nem lesznek
képesek visszanyerni korábbi egyszerû álla-
potukat, hanem egy olyan kaotikus lelki-
állapotba merülnek, ami a lehetõ legna-
gyobb szerencsétlenség.”

Vétettem a Tan legfõbb tilalmai ellen.
Gyilkosság, lopás, paráznaság és házas-

ságtörés, hazugság, rágalmazás, gyalázko-
dás, fecsegés, kapzsiság, rosszindulat, téves
nézet, szeszes ital fogyasztása – ez az in-
nensõ part. A túlsóra pedig csak az juthat
át, aki képes szakítani ezekkel mind.

Talán túl sok idõt töltöttem az álom és
az ébrenlét határán. Olyankor egy pontra
szûkült a világmindenség. Az elmém vissza-
húzódott magába. Alig egy óra lehet hátra
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a kivégzésemig, vagy még annyi se. Heves
halálfélelem ragad magával. Azt érzem,
hogy meg fogok halni. Szavakkal nem tu-
dom elmondani mindazt, ami lejátszódik
bennem – talán, ha költõ lennék, sikerülne.
Valami olyasféle jut az eszembe: „Hát eljött
érted a halál Tazsomaru. De mit jelent ez?
Mi az, ami meghal? A test hal meg…”

Lefekszem a kõpadlóra, mereven kinyúj-
tom a végtagjaimat, mintha tetszhalál álla-
potában lennék, visszatartom a lélegzete-
met, és a halálon kívül minden gondolatot
kirekesztek a fejembõl. Mire értem jönnek,
hogy kivégezzenek, már túl vagyok minde-
nen. Ha a halál tudatán kívül, bármi más
merül fel bennem, szándékosan mellé
irányítom figyelmemet, elfordítom róla te-
kintetemet.

HALÁL.
Ha ezen kívül felbukkan bármilyen szó,

vagy egy hang, addig nyújtom, míg értel-
metlenné válik és széjjelhullik.

Az ember a krízisben megérzi, hogy
csak maszkot visel, mely mögött rejtõzik
egy arc. De hogy kinek az arca, azt csak a
test börtönfalainak leomlásakor éli át csal-
hatatlanul. Számít minden, amit életed so-
rán cselekedtél és a tudatod pillanatnyi
állapota.

Még feltûnik egy szó, egy hang, vagy
egy gondolat, de azonnal széjjelhullik. Fel-
bomlik minden. Feloszlanak a legdurvább
tudatosság hordozók bennem, látásom
gyengül, elsötétül minden, testem egyre
nehezebb, nem hallok már hangokat, aj-
kam száraz, leáll az izzadás. Már arra sem
vagyok képes, hogy különbséget tegyek a
kellemes és kellemetlen érzetek között.
Tudatomat egyre finomabb erõk hordoz-
zák tovább. Csak az elpusztíthatatlan mag
marad. A szellem, készen áll arra, hogy
legkülsõ udvarából eljusson a legbelsõbe,
visszahúzódik az emberbõl, melynek életet
adott. Minden testi-lelki folyamat lezárul
bennem, csak az ENGEM életre hívó isteni
erõ mûködik tovább. Nem a lelkem léleg-
zik, hanem az abszolút természetfeletti, a
szellem ereje ragyog fel.

Az ébrenléti állapot durva anyagiságá-
ból kilépve, pneumatikus világban ébredek
fel. Ami számodra hirtelen eszméletvesz-
tésnek tûnne, számomra lassú eszmélés.
Olyan vagyok, mint a törött tükör. A lel-
kemben tükrözõdõ szellem érintetlen, a tü-
kör alakul át.

„Van egzisztencia, elõ-egzisztencia és
utó-egzisztencia – miképpen azt Mester-
em tanította. – Ezek együttesen még ma-
gasabb valóságból következnek. Ennek a
gyökérhelyzete saját tudati valóságom.
Ebbõl jönnek létre akaratlagosan a létál-
lapotok, ezt felejtem el egy bizonyos szint
meghaladásával. Elfelejtem saját teremtõ,
fenntartó, feloldó és átváltoztató mivolto-
mat. Már nem látom azt, hogy teremtek,
sõt a teremtõdést sem. A gondolkozásban
ez még valamennyire átélhetõ és tapasz-
talható, másképpen azonban nem. Már
nem látom a keletkezést, hanem elfoga-
dom az egész mindenséget úgy, ahogyan
tapasztalom, tõlem független valóságként.
ÖNMAGAMKÉNT AZONBAN NEM ÉLHE-
TEM ÁT – ez a tudati bûnbeesés.

Amikor nincs több felesleges szó, sem
születõ-megdermedõ gondolat, csak élõ
tudati impulzus és eleven – csapongás nél-
küli – gondolkozás, kezdetét veszi a szelle-
mi-lelki mozgás kifeléfordulásának, kivetü-
lésének, az égi majd a földi ember esszen-
ciális tudati bûnbeesésének a megváltása.
Megfordul a tudati mûködés, amikor a lé-
lek szellemi mozgása az észleletektõl, a
gondolatoktól a gondolkozás és élõ ész-
lelés felé fordul. Ez nem más, mint a be-
avató, teremtõ és feloldó megismerés,
mely a tárgyi és testi világot az idea állapot-
ba vezeti, a tudatot a tudatfelettibe emeli.”

Csak itt mondható ki és élhetõ meg a
legmagasabb azonosság elve, melyre Mes-
terem tanított. Mindazt, amit másoknak
adtam, valójában saját magamnak adtam.
Mindenki azonos az ÉN végsõ valómmal,
metafizikai ÖNMAGAMMAL: bárkivel is
tettem bármit, valójában ÖNMAGAMMAL
tettem azt. MOST élem maradéktalanul át,
hogy nem csupán EGY VAGYOK a többi
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teremtmény közül, hanem alapvetõen
különböztem tõlük. Nem arról van szó,
hogy okosabb-butább, erõsebb-gyengébb,
bátrabb-gyávább, jobb vagy rosszabb
voltam náluk. Halálomban felülemelkedem
mindenen. Saját személyemen keresztül
minden visszatérhet Örökkévaló ÖNMA-
GAMHOZ. 

A tapasztalásban egyedül vagyok, mint
saját személy. Talán mások is elmondhat-
nák magukról, hogy saját személyek, de
ezt sohasem élhettem át tapasztalóként.
Személyként a világban vagyok, de a világ
a tudatomban van. Ha a halálom pillana-
tában a tudatom elenyészik, a világ is vele
pusztul. Nemcsak én szûnök meg a világ
számára, hanem a világ is megszûnik szá-
momra. Egyedül vagyok az egész tudati
létben. Nem Tazsomaruként, közönséges
teremtményként, hétköznapi emberként,
vagy személyként vagyok abszolút egyedül-
való, hanem a saját személyemen keresz-
tül megnyilvánuló Atmâ-Önmagamként.

A lét és az ezzel egybeesõ tudat teljes-
ségében egyetlen alany van, és ez egyedül
Én-Önmagam vagyok.

Bármit is tapasztaltam, minden a saját
tudatomban történt. Nem annak a teremt-
ménynek a tudatában, akit ti Tazsoma-
raunak hívtatok, hanem ÉN-ÖNMAGAM
tudatában. Játszottam magammal, teremt-
ményi mivoltomba zártam magam. Káprá-
zatban és álvalóságban éltem. Mindent ÉN
gondoltam és gondolok el, minden az ÉN
illúzióm. Ha nem vagyok, semmi nincs úgy,
mint régen. A létezõk csupán álomszerû
tünemények, amelyek bár kétségtelenül
voltak, ám létük mágikus volt. A valóság
illúzió volt, de valóságos illúzió. Az egész
lét varázslat és elvarázsoltságban volt. 

Kifelé fordulva ez nyilván nem igaz, de
befelé tekintve egyre inkább meggyõzõd-
hetsz róla… ABSZOLÚT ÖNMAGAM örök-
ké van, de ezt a testbe és anyagba be-
börtönzött, lefokozott és korlátolt énem
gondosan eltitkolta elõttem. Bukásra ítél-
tem magam és a számûzés örvényébe
zuhantam. Teremtettem egy hamis, de va-

lóságosnak tetszõ, látszat-ént; Tazsomarut.
Társakat és világokat is varázsoltam ma-
gam köré, hogy legyen kikkel eljátszanom
az életemet. Végsõ soron ÉN VAGYOK: a
fény csak bennem van és minden ebbõl
nyilvánul meg. 

„Amikor álmodsz, te vagy az álomvilág
és tüneményeinek forrása – tanította Mes-
terem. – Alvó éneden keresztül létesül min-
den. A felébredés csak akkor következhet
be, ha az álomország káprázataival együtt
visszatér beléd. Ugyanez történik álmatla-
nul is. Az ébrenléti világ a saját személye-
den keresztül keletkezik, és tér vissza abba
a forrásba, amelybõl végsõ soron származik.
Ez a circulus vitiosus – csak a test halálával
szûnik meg. Aki fel akar eszmélni, annak
magához kell térnie, és aki önmagára talál,
ahhoz minden visszakerül. Ez az ESZMÉ-
LET – örökké van.

Nincs senki, sem tegnap, se ma, se hol-
nap önnön szellemi voltomon kívül. De
nincs maga a múlt, a mai nap, és a jövõ
sem. Ezek mind elmém varázslatának
eredményei voltak.” Elzarándokolok oda,
ahol nincsen összeomlás, nincsen járás-ke-
lés, halál és születés, nincsen itt vagy oda-
át, s ismeretlen minden kettõsség, ahol
vége van a szenvedésnek. Ahol HALHA-
TATLAN ÉNEM AZ ÚR, ÖNMAGA AZ
ÖRÖKKÉVALÓ: ISTEN. 

Nincs állapota, helye, ideje, mindenütt
csak VAN. Nem lehet rá azt mondani,
hogy ilyen vagy olyan, nincsenek emberi
értelemmel felfogható tulajdonságai, a lét
és a nemlét felett uralkodik.

Nem sorsom többé a szenvedés, meg-
szabadulok az összes ön-büntetéstõl. Sza-
badon és boldogan mozgok, mint a szél,
már nem kötnek a szenvedélyek. Testem
tiszta és töretlen fény. Öröklétem minõség,
akarat és cselekvés nélkül való. Ráébredek,
hogy nem csak halhatatlan vagyok, ha-
nem maga vagyok a halhatatlanság. Csak
testem és lelkem – árnyakkal teli része –
keletkezett az idõben, örökkévaló szelle-
mem nem. Mágikusan és Világkirályként
uralkodok a mindenség felett: Tazsomaru-
ként, emberként, személyként való önazo-
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nosításom minden létrendi illúzió, varázslat
és játék része volt.

*
Olyan sûrû köd telepedett a fegyház

udvarára, hogy csak sejteni lehet, hol
húzódik a magas kõfal és az õrtornyok.
Tévedtem, amikor azt hittem, hogy
másokat is kiengedtek levegõzni a der-
mesztõ hidegben. 

Egy lélek sincs itt.

Mifune Toshiro Tazsumaru szerepében
Kurosava Akira Rashomon címû filmjében

Fotó: archív

Kaiser László1

Bûnre kiáltó
Lárma e korban mérge a dalnak is, 

így marad árván
dalnok is népe is, így marad bátor 

a gyáva, a félénk,
Így marad jóra kevésnek a gyatra barátja,

a gyarló.
Álmom a csönd, az a béke elõtti, 

a bûnre kiáltó.

Jegyzet:
Kaiser László Bûnre kiáltó címû verséért elismerõ
oklevélben részesült a Salvatore Quasimodo költõ-
versenyen, melynek zsûrielnöke Franco Cajani volt.

Kósa Csaba

Minden másképp volt
(Vidám történetek 

egy kevésbé vidám pályáról) 

XV. rész

Gargantua
A várnai üdülõben egy asztalhoz ültet-

ték a két családot. Egy hosszú asztalhoz,
hogy mind a kilencen elférjünk. Mi Buda-
pestrõl érkeztünk, õk Szófiából.

A szófiai családfõ busa szemöldökû, ha-
talmas, másfél mázsás ember volt. A válla
két felfújt gumipárnára emlékeztetett, két-
felõl a karjáról folyt le a hús. A családja
szinte eltûnt mellette.

Bemutatkoztunk, a nagy kövér ember
barátságtalanul morgott valamit. Nem ér-
tettük a nevét.

Gyermekeim sóbálvánnyá meredve bá-
multák, ahogy reggelizett. A két decis po-
hárból egyetlen mozdulattal hörpintette
föl a kefirt, s máris intett a felszolgálólány-
nak, hogy hozza az utánpótlást. Tudták,
kivel van dolguk: mindjárt egy literes üve-
get állítottak az asztalra. 

Eltûntetvén a kefirt, két kifordított kéz-
fejével megtörölte a száját, fújt egyet, és
hozzálátott a nagyjához. Alighanem több
étkezési jegye volt: mindenbõl többszörös
adagot hoztak neki. Négy pár virslit, négy
kemény tojást, négy két dekás vajat, négy
doboz mézet. A fonott kosárkából egymás
után emelte ki a zsemléket, félbetörte, s
máris eltüntette õket a szájában. Nagy él-
vezettel evett, ráérõsen, csöppet sem kap-
kodva. Néha felhorkant, mérgesen körbe-
pillantott, mint aki attól tart, hogy el akar-
ják venni tõle, ami még elõtte van. 

Megbabonázott engem is a hatalmas
étvágy, a duzzadó életerõ, a végtelennek
tetszõ befogadóképesség. „Egész sült ökröt
megenne egymaga – gondoltam. – Hiába,
a Balkánon vagyunk! Itt még minden erede-
ti, természetes. Nem úgy, mint Európában.” 
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Mintha olvasott volna a gondolataim-
ban, hirtelen felhorkant, rám meresztette
kidülledt szemét. Fedezékbe vonultam
gyorsan, a tányéromra meredtem. 

– Együnk! – rebegtem a családomnak.
De csak akkor láttunk hozzá a reggelizés-
hez, amikor a busa szemöldökû végzett a
maga szertartásával. Hátradõlt a székén,
böffentett, végigsimította a fehér trikója
alól kidomborodó hordónyi hasát.

Enni kezdtünk óvatosan, szerényen,
hang nélkül. A kövér ember felesége és két
gyermeke is hasonlóképp cselekedett.
Ebbõl azt a következtetést vontuk le, hogy
szigorú törvények szabályozzák az életü-
ket. Elõbb a családfõ lakmározik, csak utá-
na nyúlhatnak az ételhez a családtagok. 

A kövér ember megvárta, míg az övéi
befejezik az evést, aztán nagy robajjal ki-
rúgta maga alól a széket, és dübögõ lép-
tekkel elindult a kijárat felé. Megremegtek
az étterem nagy üvegablakai. A család lo-
holt a családfõ után.

Tanakodni kezdtünk: ki ez a férfi? Óriás-
medve a Balkán-hegységbõl? Kiöregedett
nehézsúlyú súlyemelõ?  

Jobb híján megállapodtunk abban, hogy
õ a bolgár Gargantua. 

Rabelais hõsének balkáni változata. De
az is lehet, hogy Pantagruel ül az aszta-
lunknál. Gargantua fia.

Végül is egyre megy.
Marci volt a legidõsebb, már betöltötte

a tizedik évét. Még nem olvasta a Gargan-
tua és Pantagruelt, de ráérzett a regény
hangulatára. Javasolta, hogy asztaltársun-
kat nevezzük el Nagyevõnek.

Ebéd közben végignéztük, míg lebír hat
csirkecombot, és csak annyit mondtunk:

– Nagyevõ! 
Mindjárt elmúlt a félelmünk. Pedig a bu-

sa szemöldökû ránk-ránk mordult az ebéd-
nél is.

– Tán azért haragszik – mondtam –,
mert nem ajánljuk fel neki az adagunkat!

Egyre inkább megjött a bátorságunk.
– Mindjárt megfullad! – mondta Dani.
– Szétreped a hasa! – jegyezte meg Bori. 
A vacsoránál már sziporkáztunk:

– Nini, kiugrik a szeme!
– Annyit evett, hogy kettéáll a füle!
– Már az agya is elhájasodott!
Gyártottuk a szóvicceket, persze álcáz-

va magunkat, mintha a feltálalt ételekrõl
mondanánk véleményt. Nagyevõ, a jelek
szerint nem fogott gyanút.

Reggelinél is folytattuk a szellemeske-
dést, mígnem Gargantua – hirtelen felénk
lóbálta a kuglófját. Húsos keze, hatalmas
marka volt. Bennünk szakadt a szó. 

– Kuglóf! – mondta Nagyevõ, és bekap-
ta a süteményt.

A durva szó hallatán nem akartam hinni
a fülemnek, de õ megismételte, ezúttal
már így:

– Mi a kuglóf?!
Megdermedtünk. Ez tud magyarul. 
Diadalmasan nézett ránk, kihívó vigyorral.
– Ön beszél magyarul? – szedtem ösz-

sze magamat.
– Beszél! – felelte zordonan. És tovább

evett.
Csendben elfogyasztottuk a reggelit, isz-

koltunk le a tengerpartra. A parton hadi-
tanácsot tartottunk. Megkérjük az étterem
vezetõjét, hogy ültessen át bennünket
máshova. Nagyevõ minden szavunkat érti.
Lebuktunk!

Még ebéd elõtt megkerestem az étte-
rem fõnökét. Nyögve-nyelve elõadtam oro-
szul, hogy másik asztalhoz telepednénk.

– De hát miért? – kérdezte. 
Valami zavaros mondókába kezdtem,

hogy a huzat, megfáznak a gyerekek.
– Jól van! – mondta – Intézkedem.
Intézkedett. Átültetett bennünket az ét-

terem közepére. Nagyevõvel és a családjá-
val együtt. Össze voltunk törve.

Gargantuát nem zavarta a helyváltozta-
tás. Mintha mi sem történt volna, hozzáké-
szült az ebédhez. Rábökött a leveses edény-
re, hogy az a miénk, õ pedig intett a felszol-
gáló lánynak, és kért egy másik edényt. Azt
húzta maga elé, hogy néhány perc alatt ki-
kanalazza a kilenc embernek szánt húslevest.

– Magyar! – mondta jelentõségteljesen,
a szemével jelezve, amit nekünk úgyis tud-
nunk kell. Magyar ember levessel él. 
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Õ hússal is élt, buktával is. Négy szelet
rántott hús után leküldött öt lekváros buktát.
Mindezt megöntözte három üveg sörrel. 

Leforrázva hagytuk el az éttermet. Vége
a nyaralásunknak! Ez így megy tíz napig:
nincs menekvés!

Csak az éhség hajtott el bennünket a
vacsorához. Gargantua már az asztalnál
trónolt.

– Jó este! – köszöntött bennünket.
Jó ám, neked! Fel sem emeltük a fejün-

ket az asztalról, úgy fogyasztottuk a vacso-
rát. A csendet csak Nagyevõ egy-egy hor-
kanása, böffenése verte fel.

Egyszerre megdöndült az asztal. Nagy-
evõ két palackot állított elénk, és egy fémdo-
bozt. Az egyik palackban konyak volt, a má-
sikban masztika. Poharakat kért az italhoz,
nekem konyakot töltött, a nõknek maszti-
kát. Egyetlen tépéssel felszakította a fémdo-
boz tetejét. A gyerekeknek halvát hozott.

Kacagott, rengett a hasa, a húsos karja,
az asztalon táncoltak az edények, a poharak.

– Szekesfehervar, Kecskemet, Debrecen!
– harsogta. 

Mindenki ránk figyelt.
– Egerem, Szegedem! – folytatta Nagy-

evõ. – Egerszegem, Kedvesem! 
A szomszéd asztalnál bolgárok ültek,

Gargantua közeli ismerõsei. 
– Beszélgetünk itt a barátommal! – kö-

zölte velük, csak úgy mellékesen Nagyevõ,
és a vállamra ejtette a kezét. Úgy éreztem,
hogy eltört a kulcscsontom.

– Te tudsz magyarul? – kérdezték tõle
az ismerõsei.

– Szekesfehervar, Kecskemet, Debrecen,
Egerem, Szegedem, Zalagerszegem! Feher-
varra rea mene! Rea!

Még a Tihanyi Alapítólevél egyik töredé-
kével is meglepett bennünket.

Hát, így kezdõdött a barátságunk. Gar-
gantua szerette a hasát, ezen túl pedig a
világ legjámborabb embere volt. Nagy tré-
famester, aranyszívû fickó.

Az igazi neve: Cvetán Pesev. 
Egyébként, mint kiderült, õ kérte, hogy

egy asztalhoz ültessenek bennünket. Imád-
ta a magyarokat. 

Ittunk vele, a gyerekek majszolták a
halvát. Cvetán azt is tudta, hogy több
könyvem jelent meg a Móra Kiadónál. Neki
is több könyve jelent meg a szófiai Mórá-
nál, az Izdatelsztvo Otecsesztvonál.

Ismerkedtünk. A Pesev elég gyakori bol-
gár családnév. Úgy éreztem, hogy ponto-
san ráillik Nagyevõre. A Cvetán? Ez valami
olyasmit jelent, hogy Virágos, Virágocska.
Meglepõ módon férfinév. De hogy éppen
Nagyevõnek adták ezt a keresztnevet –
hát ez nem akármilyen tréfa. Ugyan mire
gondoltak a szülei, amikor fiukat Virágocs-
kának keresztelték? Voltaképp mindegy,
Nagyevõ elégedett volt a nevével.

Kérdezgettük, hogy hol tanulta a ma-
gyar szavakat, a városneveket. Kitõl hallott
a Tihanyi Alapítólevél híres mondatáról?

Több magyar íróval találkozott Szófiában,
õk tanítgatták. Csak az volt a baj, hogy so-
kat ittak, és a nyelvtanulásra nem maradt
elég idõ. A legtöbbet Csukás Pistától tanul-
ta. Viszonzásképp Csukás megtudta tõle,
hogy a csukas bolgár nyelven azt jelenti,
hogy… Szóval egy igen gyakran használt
csúnya szót jelent, aminek magyar változa-
tára viszont Csukás Pista tanította meg õt. 

– Csukas meg – vonta össze a két szót
hahotázva Cvetán.

Régi vágya volt, hogy bõvítse a magyar
szókincsét. Megkért: legyek a tanára. Né-
hány órája még haragudtam rá, mert
tönkreteszi a szabadságunkat, most pedig
úgy éreztem, hogy száz esztendeje cimbo-
rák vagyunk.

Az üveg konyak elfogyasztása után
megkezdtük a nyelvleckéket. Elõször azt
tudakoltam meg Nagyevõtõl, hogy hon-
nan ismeri a „Mi a kuglóf?” szóösszetételt.

Hát, azt egyik magyar írótól, aki Szófiá-
ban járt! Talán Csukás Pistától. Vagy valaki
mástól. Nem emlékszik már.

– És tudod, hogy mit jelent?
– Ne búslakodjunk, örüljünk az életnek!
Gonosz ötletem támadt. Ha már Csu-

kás Pista, vagy valaki más, magyar író így
tanította Nagyevõt, nem ábrándítom ki õt. 

– Ez mi? – kérdezte Cvetán egy-egy
tárgyra bökve.
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Én pedig válaszoltam:
– Egyes számban: cipõ, szekrény, asz-

tal. – A strandon pedig: – Csónak, hullám,
homok. Többes számban: cipõf, asztalf,
csónakf.

– Nálatok minden f-ra végzõdik? – kér-
dezte Nagyevõ.

– Nem minden – mondtam. – De ha
választékosan beszélünk, akkor ezt a for-
mulát használjuk!

Hitt nekem. Eleget hallott róla, hogy a
magyar minden más nyelvtõl különbözik.
Tanult lelkesen. Meggyõztem õt, hogy csak
akkor tanuljunk magyarul, amikor a gyere-
kek fürödnek a tengerben, vagy játszanak. 

– Hát, persze! – mondta megértõen. –
Unják az ilyesmit!

Haladtunk szépen.
Cvetán nagyon szerette az állatokat.

Fõképp a madarakat. Ez a hústorony ké-
pes volt befeküdni a bokrok alá, hogy a
fészkelõ énekeseket meglesse, és a fiókák-
kal pittyegõ hangokat hallatva eltársalog-
jon. Órákig elnézte a tenger fölött körözõ
sirályokat, és sóhajtozott, mert nem repül-
het velük. 

Legalább száz madárnévre megtanítot-
tam. Leggyorsabban az „e” betûs neveket
jegyezte meg. Fecske, cinege, gerlice, se-
regély, veréb. De nem tért ki a nehezebb
nevek elõl sem. Három napig törte, ropog-
tatta a nyelvét, míg végül kimondta: ba-
razdabellegetõ. Megküzdött a barátposzá-
tával és a pacsirtával is.

Este vacsoránál fennhangon harsogta a
madárneveket.

Ahogy fáradni kezdett, átvettem a szót
én:

– Szárcsa, rikoltó bagoly, tarka harkály,
süketfajd!

Cvetán folytatta: 
– Gólya, daru, banka! Belembika!
Az étteremben a légy zümmögését

meg lehetett volna hallani. A bolgárok tisz-
telettel hallgatták kiváló honfitársukat. Az
üdülõben futótûzként terjedt a hír: Cvatán
Pesev, aki meséket és ifjúsági regényeket ír,
perfekt magyar! Jöttek sorra az aszta-
lunkhoz:

– Nem is tudtuk Cvetán, hogy beszélsz
magyarul!

Cvetán rántott egyet a fején: ugyan,
nem olyan nagy ügy.

– De bizony az! – bizonygatták a kollé-
gái, az ismerõsei. – De még mennyire az! 

Sétáltunk a kertben, feltûnt egy bolgár.
– Kutya, macska, disznó! – közölte ve-

lem társalgó modorban Cvetán.
– Oroszlán, tigris, párduc! – válaszol-

tam neki.
Cvetán természetesen gyakorolta a töb-

bes számot is, a választékos formulát. Vég-
tére is, ha magyar írókkal, mûvészekkel ta-
lálkozik majd, illik az irodalmi nyelvet hasz-
nálnia:

– Kutyaf! Disznóf! Oroszlánf!
Nemcsak a tengerben fürdött, hanem a

népszerûségben is. 
Amikor lejárt a turnus, hazaküldte a csa-

ládját repülõgéppel Szófiába. Õ velünk ma-
radt, hogy elkísérjen bennünket a bolgár
határig. 

Meghatott ez ragaszkodás, mégis sze-
rettem volna lebeszélni a tervérõl. Zastava
gépkocsinkba öten még elférünk – de ho-
vá tennénk Gargantuát?

Õ azonban nem tágított. Feleségem és
a gyerekek a hátsó ülésen préselõdtek ösz-
sze, Cvetán az elsõ ülésre folyt rá a maga
másfél mázsájával. Ahogy ráomlott az
ülésre, a kocsi jobbra billent, és ezt a tar-
tását mindaddig megõrizte, míg Cvetánt
fuvaroztuk. 

Barátunk rávett bennünket, hogy men-
jünk végig vele a Balkán Hegységen. Még
ezerkétszáz méterre, a Sipka szorosba is
felkapaszkodtunk, hogy tisztelegjünk a bol-
gár hõsiesség emlékmûve elõtt. Igaz, az
utolsó elõtti kanyarban Zastavánk fulladoz-
ni kezdett, majd leállt. Gyalog tettük meg
az utolsó kilométert.

– Semmi baj! – vigasztalt bennünket
Cvetán –, Lefelé majd beindul a kocsi!

Beindulni beindult, de attól a naptól
kezdve zörgött, csörgött a motor, idõnként
úgy megrázott bennünket, hogy traktoron
éreztük magunkat. A pesti szervizben sem
tudták megjavítani. Ami pedig a lengéscsil-
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lapítókat illeti, hazaérkezvén sürgõsen ki
kellett cseréltetni õket.

Sokba került nekünk Cvetán, de a barát-
ság, mint tudjuk, mindent megér. Mi pedig
valóban jó barátok voltunk. 

Cvetán még az új ifjúsági regényébe is
beleírta a nevemet. A várost, ahol a mese-
beli események zajlottak Csabakosijának
nevezték. Itt röpdösött a Velen nevû hõs,
aki Ikarosz példáját követve a levegõbe
emelkedett. Az õ szárnyai azonban nem
olvadtak el – nem is lett volna mese, ha
elolvadnak.

Velen egyébként honnan máshonnan
kapta volna a nevét, mint a Velencei-tóról?

Cvetánt és családját ugyanis meghívtuk
magyarországi látogatásra. A Velencei-tó
északi oldalán, a sukorói Meleg-hegyen
volt egy kis szõlõnk, faházzal és borospin-
cével. A magasból csodálatos kilátás nyílt a
tóra.

Cvetán nem kis feltûnést keltett a he-
gyen. Ahogy végigcammogott a Borjú-völ-
gyön, rövid vászonnadrágban, csíkos trikó-
ban – mert a kiránduláshoz könnyedén
öltözött –, mindenki azt hitte, hogy új ma-
gyar filmet forgatnak. A nadrág szétnyílt
Cvetán hasán, a piros-zöld trikó szétfeszült
hájpárnás derekán, kitaposott szandáljából
kibuktak bütykös lábujjai.

Az öreg szõlõsgazdák kijöttek a pincé-
jükbõl, és megbámulták – mert annak néz-
ték – a cirkuszi bohócot. 

Cvetán, hogy kedvükre tegyen, idõn-
ként elrikkantotta:

– Szekesfehervar, Debrecen, Velence,
Egerem, Szegedem! – és nagyokat top-
pantott hétmérföldes szandáljával.

A szõlõsgazdák a keblükre ölelték a bo-
hókás hústornyot, versenyt itatták. Cvetá-
non nem fogtak ki. Megitta a bort, bár-
mennyit töltöttek a poharába, megette az
eléje tett sonkát, szalonnát, hagymát, ke-
nyeret – ilyen nagyevõt még nem láttak
mifelénk.

Csak Tóth bácsi pincéjénél támadt ki-
sebb félreértés, amikor Cvetán a gazdára
emelte a poharát:

– Mi a kuglóf!

Hiába kacsintgattam rá, a fehér bajszú
Tóth bácsi megsértõdött, és rendre utasí-
totta Cvetánt. Cvetán azonban ölbe kapta
az öreget, meghintáztatta a levegõben, és
mielõtt a földre tette, össze-vissza csókolta.

– Éppen ilyen volt az én nagyapám is!
Tóth bácsinak elmagyaráztam, hogy

Cvetán nem a csúnya magyar szót ejtette
ki a száján, hanem tósztot mondott – bol-
gárul. 

– Ennyire hasonlít a bolgár a magyar-
hoz? – kérdezte Tóth bácsi.

– Néha nagyon hasonlít! – És ezzel szent
lett a béke.

Azt hittem, Cvetán már a gazdáknál be-
telt étellel-itallal, de nálam is kiette a fél bog-
rácsot, és derekasan fogyasztotta a három
éves olaszrizlingemet.

Ettünk, ittunk, beszélgettünk a nagy
diófa alatt. Cvetánnak Szófiában nem volt
alkalma a magyart gyakorolni, de gyorsan
belejött. A jó bornál nincs jobb serkentõje
az emlékezetnek.

Csak úgy zengett a hegyoldal:
– Kecske, vereb, eger! Vadrece, seregely!
Diófánknak akkora törzse volt, hogy

öten értük át a karunkkal. Akkora ágai
voltak, hogy bátran sétálni lehetett rajtuk.
A sûrû lombkoronában két-három tucat
madár fészkelt. 

Cvetán felmászott a fára, pittyegõ han-
gokat hallatva beszélgetett a madarakkal.
Az egyik ág megreccsent, akkor visszahú-
zódott, és lekászálódott a földre. De a dió-
fához még visszatért. 

Másfél-két liter olaszrizling után kedvet
kapott a hintázáshoz. Két erõs ágon kar-
vastagságú kötél tartotta a gyermekek
hintáját.

– Hintaf!– kiáltotta Cvetán, és elrúgta
magát a földrõl. Nyögve meghajoltak az
ágak, a kötél kilendítette a kövér embert a
szõlõtõkék fölé. A nagy súly minden len-
dülésnél messzebbre röpítette õt.

Az ágak bírták, de a kötél nem. Egy
ponton, ahol kicsit tán foszlott már az
anyag, a kötél megpattant, és elszakadt.
Cvetán hatalmas lendülettel érkezett a
szõlõtõkék fölé. Ez volt a szerencséje. Ha
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kisebb a lendülete, felnyársalják a szõlõ-
karók. Így azonban túlszállt rajtuk, és a
ciszternában landolt. 

Hatalmas csobbanás hallatszott, a víz
sugarakban tört fel a magasba. Megdön-
dült a hegyoldal, a cöveklábú asztalról csö-
römpölve a földre hulltak a borospoharak.
A Borjú-völgyben hosszában megnyílt a
földút, öt centis repedés támadt rajta. 
A pincékbõl kiszaladtak az emberek, azt
hitték, hogy reng a föld.

Cvetán karcolás nélkül kászálódott ki a
ciszternából, és megkérdezte, hogy mi a
kötél magyar neve. Megmondtam.

– Kötélf! – legyintett Cvetán, nem elfe-
ledkezve a fõnévképzõrõl.

Jártunk aztán mi is náluk, vendégség-
ben, Szófiában. 

Egyik nap Cvetán városnézésre vitt. Be-
kukkantottunk a bolgár írószövetség szék-
házába. Az étteremben sört rendelt, és
magyarul társalogtunk. Egymás után jöt-
tek az asztalunkhoz az írók. Gratuláltak.

– Hát tényleg igaz! – mondták. – Pesev
tud magyarul!

– Miért nem fordítasz magyarból? – kér-
dezte Cvetántól egy álmodozó szemû bol-
gár költõnõ.

– Fordítok! – közölte Cvetán. 
– És bolgárból magyarra? – kérdezte

reménykedve a költõnõ.
– Csak prózát! – jelentette ki Cvetán,

aztán az elszontyolodott költõnõ keze
után nyúlt, magához vonta a hölgyet, és a
fülébe súgott valamit. A költõnõ elpirult.
Cvetán ugyanis mégis hajlandó volt a ver-
seit magyarra átültetni. Azzal a feltétellel,
hogy a költõnõ beengedi õt a kertecské-
jébe. Csemetét ültetni.

Hazafelé trolibuszon utaztunk, Cvetán
egymaga három ember helyét elfoglalta. 
A hátsó peronon álltunk, Cvetán megállás
nélkül harsogott – magyarul. Egy csinos
szõke asszony mindegyre felénk bámult. 

Cvetán rávigyorgott, és magyar nyelven
kinyilvánította, hogy mit szeretne tenni
vele. Az asszony elvörösödött, Cvetán
pedig még hangosabban elismételte az
óhajtását.

– Nem szégyelli magát! – kiáltott rá az
asszony magyarul. – Disznó!

Már sokszor megírták, hogy nincsen
olyan pontja a világnak, ahol magyar ne
élne. Ez az asszonyka Szófiában élt, oda
ment férjhez Magyarországról.

Cvetánt kicsit letörte a kellemetlen köz-
játék.

– Disznó, disznó – morogta. – Hol a fõ-
névképzõ? Miért nem disznóf?

– Azért – mondtam –, mert a hölgy
nem az irodalmi változatot használta!

A kis malõr azonban nem ejtett csorbát
Cvetán nimbuszán. Az változatlanul ragyo-
gott. Már a külügyminisztériumban is tud-
tak Pesevrõl.

Így esett meg, hogy egy alkalommal,
amikor hirtelen kellett magyar tolmácsot
keríteni, üzentek érte a kiadóba. A magyar
külügyminiszter-helyettes érkezett Szófiába,
magyar újságírók is kísérték.

A repülõtéren rögtönzött sajtótájékoz-
tatót tartottak. A miniszterhelyettes sza-
vait Cvetán tolmácsolta a bolgár újságírók-
nak. Véletlenül az egyik magyar újságíró az
öcsém volt. A Magyar Hírlapnál dolgozott
akkor. Idehaza a térdét csapkodva mesélte
az élményeit.

– Fenomenális volt! – idézte fel a repü-
lõtéri eseményeket. – Fenomenális! Elõállt
egy kivénült cirkuszi erõmûvész, mint tol-
mács!

Ahogy az öcsém leírta a külsejét, azonnal
tudtam, hogy csakis Cvetánról beszélhet.

– Végig hasalt! A szeme sem állt jól!
Etette a bolgár újságírókat valami maszlag-
gal! Nagy hóhányó!

Az öcsém nem értette, hogy miért ne-
vetek.

– Az a hóhányó az én barátom!
– Szép kis barátod van! A sajtótájékoz-

tató után fogadás volt. A te barátod, az
óriásmedve leette a fél asztalt!

– Hát persze! – mondtam. – Ezért
Nagyevõ! 

– De még ezen is túltett! Miután felz-
abálta a sonkát meg a kaszinótojást, oda-
lépett a miniszterhelyetteshez, és pohár-
köszöntõt mondott.
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– Bravó! Ebbõl is ráismerek!
– És tudod, hogy mit mondott? – kér-

dezte az öcsém. 
– Gondolom! 
– „Szervusz magyar! Kuglóf!” Ezt mond-

ta. A miniszterhelyettesnek fennakadt a
szeme. A barátod meg tagoltan elismé-
telte, hogy: „Magyar! Kuglóf!”

– Botrány lett?
– A miniszterhelyettes falfehér volt. De

nem szólt, jó képet vágott az egészhez.
Aztán, hogy a színfalak mögött mi történt,
nem tudom?

Nagyobb baj nem történhetett, mert ha
történik, Cvetán nyilván megírja nekem. 
A leveleiben arról számolt be, hogy dolgo-
zik az új regényén, minden rendben van
körülötte.

A következõ esztendõben a Móra Kiadó
háromtagú küldöttsége járt Szófiában. 
A Móra testvérkiadója az Izdatelsztvo Ote-
csesztvo volt.

Ugyan ki más fogadta volna a magya-
rokat, mint Cvetán Pesev, a kiadó szerkesz-
tõje? A magyar ügyekre szakosodott bol-
gár ifjúsági író.

Leszállt a repülõgép, három hölgy lépett
ki a váróba. T. Aszódi Éva, a küldöttség
vezetõje, Karádi Ilona és D. Nagy Éva. Ilka
is, Éva is több könyvemet szerkesztette 
a kiadónál. D. Nagy Évával családilag is
összejártunk.

Ahogy kiléptek a váróba, odahömpöly-
gött eléjük egy balkáni óriásmedve. Csap-
zottan, vigyorogva, nagy virágcsokrot szo-
rítva a hasára. A kiadó nevében köszön-
tötte a magyar vendégeket. 

Magyarul, természetesen:
– Kutyaf, oroszlánf, disznóf! – és egy

szuszra felmondott tucatnyi nevet.
A szófiai kiadó vezetõi alig titkolt büsz-

keséggel mosolyogtak: Lám, a mi Cvetá-
nunk, a mi magyarosunk! Nektek van-e
ilyen emberetek, aki folyékonyan beszéli a
bolgár nyelvet? Ugye, hogy nincs?!

Aszódi Éva felháborodott. D. Nagy
Éváék csillapították le nagy nehezen. 

A kiadóba menet, a gépkocsiban Cve-
tán idegenvezetõként szerepelt. Múzeu-

mok, szobrok, minisztériumok, parkok –
mind ellátva az ismert magyar fõnévkép-
zõvel. Választékosan.

A nõk ekkor már sejtették, hogy az õ
vendéglátójuk valamelyik magyar csirke-
fogó áldozata.

– Ön kiválóan beszél magyarul! – di-
csérte Cvetánt a kiadóban D. Nagy Éva. –
Kitõl tanult?

Cvetán kihúzta magát:
– A barátomtól! Csaba Kosától!
– Sejtettem! – mondta D. Nagy Éva.
Tiszteletteljes csend támadt, Cvetán le-

aratta a dicséretet. Aztán köszöntésre
emelte a poharát.

– Kuglóf! – mondta szeretettel, ragyo-
gó arccal.

D. Nagy Éva, akinek volt humorérzéke,
összekoccintotta a poharát Cvetánnal, és
angyali mosollyal viszonozta a köszöntést:

– Kuglóf!
Egy hétig vendégeskedtek a Móra szer-

kesztõnõi Szófiában. Cvetán kísérte õket,
és beszélt, beszélt, magyarul. Választé-
kosan. D. Nagy Éva meg válaszolt neki,
szintén választékosan.

Utolsó este Cvetán megvallotta Évának,
hogy mindig az volt az érzése: Csaba Kosa
megtréfálja õt. De most meggyõzõdött,
hogy valóban az irodalmi magyart tanulta
tõle.

Mit beszéltek meg D. Nagy Évával, mit
nem, nem tudom... Karácsonyra már ezzel
a címzéssel kaptam levelet Cvetántól:

»Csaba Kosaf«.
Máig õ a legjobb bolgár barátom.
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ÉLÕ EMLÉKEZET
(Oral histories)

Bágyoni Szabó István 

Hídverõk a Duna partján

Zalán Tibornak, hídász szomszédomnak, akinek 
nemrég körhíd emelését

javasoltam az anyaország köré, de leszavazta

végre honosítottam veretes szövegét mesterlevelemnek
keretbe még nem került
de még oda kerülhet ha akad egy
hozzá illõ és úgyszintén veretes ráma 
hadd lássák majd itt a Kiskoronában
gyõzõdjenek meg tágra nyílt szemû szomszédjaim
a rám kacsintgató tetovált pultos
az orosz katonabakancsot árusító öreg szaki
a fekete selyemkarmantyús Jenci bácsi is         ki negyvenben 
postamester volt Marosdédán
s ragadt rá vajmi román grammatika
„stim noi domnule         stim noi”1

somfordál hátra a fészerbe valahányszor szóba kerül mesterlevelem
somfordál hátra           de le nem vetné karmantyúját Isten magának se!
egyszóval: le akarom gyömöszölni a kétkedõk torkán rámástul ezt a vacakot
már púpommá nõtt            mintha csalánt öntöznék a havasi gyopár helyett
Jenci bácsi féltett virága helyett
amit (magunk közt szólván) egyszer sem láttam polcain
vas hûségkeresztet dédelgetõ bélelt doboza körül

egyedül a chilei szomszéd           ahogy hívtuk          õ fogadott anno
mikor is gyerekestül bezuhantunk ebbe a poros betonlakásba
zsebünkben még az utolsó-pecsétes útlevelekkel
valósággal bezuhantunk            szállongtak is körülöttünk
a csorba pálinkáspoharak a Che Guevara-kitûzõk s nádsíp maradékok
és a már kiszáradt kávézacc-por
meg a Salvador Allende-hanglemez szilánkok…
fészek volt itt             mondta a chilei szomszéd        ahogy hívtuk
s bizton nem a réti sasra gondolt  s tán a turulra sem
pedig ragadt rá is valami magyar grammatika
de kit érdekelt…        jó hogy vagyunk…
percre rá             mintha égbõl           született meg elsõ óbudai ötletem:
hidat építek a magam hídját          át a betonfalakon
ki e kávézacc-porból             ki a most már ránk is sütõ drága magyar nap alá…
nem szivárvány-hülyeséget             dehogy!
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igazi hidat             hargitai kõbõl vasból és gerendákból
ahogy az írva vagyon céhes levelemben
elvégre hídépítõ mester vagyok            és itt a Duna 
hol máshol ha itt nem
át a partba döngölt toronyházakig            a parton ücsörgõ szobrokig
és a szobrot nem kapó gyalogosokig
hidat!

kért is a napok múlva csomagoló szomszéd:
küldjek utána mesterlevelembõl 
egy másolatot          hadd bámulják Dél-Amerikában ezt az európai 
csodabogarat           e céhlevelet
náluk egyfolytában csak poncsókat szõnek
nádsípokat kötözgetnek trillába             és inkább robbantanak 
Allendét zengõ dalokra             „nueva cancion chilena” 2

emlékeztetett a hanglemez szilánkokra             de:
hidat õk nem emelnek…
nem?         nem értettem
nem, mert ott a híd olyan mint az ÁLOM 
elindít s visz sötétben is        VAN  s nem robbantja fel senki
visszavonuló serege         tán még comandante Allende sem
szent ott a HÍD nemde? próbáltam elütni értetlenségem
de szerencsére messze járt már kinn a Kiskoronából

ám a gond maga a honosítás volt:
vittem           rámátlan is           azt a vacakot
gondos fordítók drága munkáját vittem
akárha díjra jogosult mûnemet            vittem
s mutattam: íme emberek drága hídverõ véreim itt a bizonylat

mikor átvette a karmantyús aktaszedõ 
arcomba vigyorított az asztalok mögötti sor
hídászok          fõhidászok          vas- és aranylánchíd-díjasak
ülhettek körben             fene tudja
a másik minutumban már egy égi mûhelyben voltam
s gyúrtam a hidat         a híd-makettet          a hídmaskarát
a híd-projektet        az Európa-hidat        
igaz         hargitai sziklák nélkül          torockói vaskenyér nélkül
marosvécsi gerendák nélkül…
mögöttem mutató ujjukat emelgették a csoszogó karmantyúsok
„stim noi domnule           stim noi”
és megtoldották egy-egy félmondattal:
nem úgy van az uram          NEM úgy van az!

és fizettem és vállaim veregették: 
kipostázzuk          majd kipostázzuk!

és hetek múltán érkezett mesterlevelem 
a honosított           a Kiskorona (volt Magyar Lajos) utcába
srégvizávé az egykori zsinagógával
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látod apa          látod           más itt a világ
fogadott a jelvényeket  pálinkásüveg-cserepeket és lemezszilánkokat 
söprögetõ családom

másnap kibéreltem a Kiskorona utcai alagsort
lett mûhelyem         és remek cégtáblám is         tele félmondatokkal
és postázhattam Dél-Amerikába a csodát
mesterlevelem honosítványát

láss csudát:          azóta fél-hidakat építek 
induló hídláb-érintõket 
kopogás-tompított hídjárdákat
égbe nyúló drótidegekkel 
szürcsölõ víz- és gázvezetékkel 
induló sínpályákkal

hívom         rendszeresen hívom szomszédjaim
próbálják ki         lépjenek rá nyugodtan
jöjjenek ama epedezve várt hídavatásra…

s ha jönnek           volt már ilyen 
egyet nem tudok felfogni:
MIÉRT hogy hidam legvégén 
valahol a meder közepe táján
a mélység és magasság megálmodott találkozásánál
törvényszerûen elnémulnak a cipõkopogások
törlõdnek         még a filmfelvételrõl is           a mozdulatok
akárha rendre lezuhannának virágostul valahányan
le a forrásba         a folyóba        egyetlen tengerünkbe

ebbe a vacak alagsori tocsolyába…

NEM úgy van az uram!         NEM úgy van az!
jöttek a válaszok panaszomra
tudhatná:         ez az ország rendjérõl vas fegyelmérõl híres
képzelje         (s már képzeltem is)         mi volna itt
ha úton útfélen mindenki hidakat kezdene építeni

a tetovált pultos tett pontot dilemmánkra:
nézzük          mit mond az írás!

és néztük: 
Jelen hidászmesternek a Hídtörvények értelmében 
jogában áll hidat építeni        írják nevem és adataim után
Magyarország vizei – forrásai, folyói és tengerei – fölé 
a meder közepéig …

*
csillagász lett           Bágyoni úr?            kérdez rám 
az orosz bakancsokat zsírozó öreg szaki a Bécsi útról
mit keres folyton a túlsó parton azzal a vacak  távcsõvel
ott is halra buknak alá a sirályok 
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igaz is          mi a fenét bámulok folyton?
ül mellém kis feleségem  
mintha nem tudná szegénykém           mi minden
hány felénk induló 
fél-madárröpte hány fél-cipõkopogás 
erre induló fél-híd           vagy fél-élet          és hány
fér bele ebbe a szemrésnyi fél-világba
félelmetes! 

(Budapest, 2005. januárjában)

Jegyzetek:
1 Tudjuk mi, uram, tudjuk mi! (román)
2 Magyarországon, a 80-as években megjelent propaganda-lemez: Új chilei dalok. A lemezborító a

Zrínyi Nyomdában készült.

Mihály Ágostonné

Cseréptöredékek az én uram életibõl

örökre elveszett egy teljes élet küzdelme,
de két jellemzõ, balladai szépségû történe-
tet mégis csak megmenthettem: Ágoston
és Benedek, a két egymásra utalt, egymást
szeretõ testvér viszonyának megromlásá-
ról, s a család tehenének elbódorgásáról,
és csodálatos megkerülésérõl. 

Olvassák olyan jó szívvel, mint amilyen-
nel én írtam le õket!

Barcsa Dániel

Az én jó uram, Mihály Ágoston – nyu-
gudjék csendesen –, egy testvér vót Mihály
Benedekvel. De Benedek vót a nagyobb
üdõs. Testvéreik es számoson, ám fiú csak
ez a kettõ. Mire kitört a nagy háború1 a
leányok közül mán egyik erre, a más arra:
vótak, kik férjhez mentek, vót ki az apácák
közi állt, de egy elment szolgálni es, Kolozs-
várra, s bár kerestették, de híre se többet.

Benedeket tizennégyben bérokultatták,
s vitték hamar a kétfejû sas segedelmére.
Ment Benedek, ment – Megállj, kutya
Szerbia! –, mozsikaszóra, cigányozva, felvi-
rágozva, büszkén, s lám egy nap csak úgy
lopták haza csendesen, megnyomorítva,
nagy szomorán. A lábát lõtték el. Napja

A cím utólagos, és önkényes, mert Mi-
hály Ágostonné elbeszélése eredetileg tel-
jes volt. A hetvenes években néprajzos
édesanyámat kísérve – a néprajz és az álta-
lam jobban kedvelt történelem közti egyen-
súlykeresésként – számos életet „gyûjtöt-
tem”. Kazettás magnómba idõs emberek
mesélték el, hogy miképpen élték át, és él-
ték meg a 20. század viharait, emberséget
kísértõ megpróbáltatásait. 

Mihály Ágostonné – pedig iíztattam, de
hiába – nem magáról beszélt, hanem a
férje életét mondta el. Adatközlõm egy
olyan, ma már megmosolygott, s tán még
meg is vetett életszemléletet képviselt,
amelyben a nõ szerepe nem az önmuto-
gatás, hanem a férj, és a család szolgálata.

A magnófelvétel Csíkszeredán készült
1978-ban, ám lejegyzése évrõl-évre eltoló-
dott, s csak idén történt meg. A két ese-
mény közötti negyedszázados kimaradás
alatt a négy elkészült kazetta közül kettõ
valahová elkeveredett, hiába is kerestem,
csak az elsõ és a negyedik dobozka került
elõ. Az így töredékké vált szövegbõl nekem
kellett kiválasztanom két, egésznek ható,
kerek történetet. Bár – szégyellem – eképp
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fogytáig a bal térgyit nem es tudta béhajlí-
tani. S mert hogy a baj, s a jaj kézen fogva
járnak, mintha e’ nem lett vóna elég, még
az oláh es béhurcolkodott, s hozta magá-
val a  spanyolgrippét2. Ez a járvány osztán
Csíkban elkezde bogározni té, és tova, fel,
s alá, s a gyász meg járt a nyomába’. S mi-
elõtt még megüsmerhettem vóna õköt, a
láz csontos ujja elébb az anyósom, maj’
két napszállatára az apósom lángját es el-
koppintotta. Ágoston s Benedek jóformán
körbe se pillamodott, mán csak ketten ma-
radtak az õsbe’3.

Ezidõtájt, az én jó uram – nyugudjék
csendesen – még csak tizenhét esztendõs
vót, de erõs, jóeszû, s jódógú. Reaszakadt a
gazdaság minden baja-gondja, me’t Bene-
dek ugye nem vót egész ember, nem bírt
úgy dógozni, ahogy kell, s lassan reaha-
gyott mindent az öccsire. Üdeje az vót, dó-
ga elig, hát reakapott az italra, hogy elüsse
a semmit. Nem es eccer, mikor jött Ágoston
hazafele a mezõrõl, még ki se fogott, mán
izentek a korcsomából, hogy vigye a test-
vérit onnat, míg a kicsike bajból nagyobb
nem lesz. Mer’ Benedek, ha bédécizett, am-
módulag belékapcáskodott bárkibe, s mivel
a nyomorú elõl tért ki mindenki, hát kezdte
magát erõsnek hinni. S hát, ki tudja, egyszer
valaki méges csak megsokallja a részeg
bolondságait, béfirol, s akkor Benedeknek
annyi! Ágoston – ugye, méges csak a test-
vére –, futott ilyenkor a bajt eligazítani, csití-
tani, sokszor fizetett a haragvónak es, hogy
nyugudjon, s osztán Benedeket haza terel-
te, mint egy dancs, útálatos állatot. 

Benedek, ha ivott – tartott mindig honn
es egy kicsike háziszõttest –, még a saját
öccsibe es belékötött. Oda-odabüklögött
Ágostonhoz, mikor az eppe’ csinált valamit
a ház körül, s elkezdte:

– Monca, Ágoston, jól van-e ez így?
Mán hogy te vagy a küssebb? Mer’ hogy
én es állhatnék most ahol te, s te es ahol
én, az istápra dõlve!

Egyszer osztán Ágoston úgy nekikese-
redett – eppe’ fát vágott –, hogy letette a
kezit a tuskóra, felemelte a fészit, s nagy
komolyan megkérdezte a testvéritõl:

– No, Benedek, melyik ujjamot üssem
el? Vaj csapjam le az egészet csuklóból,
hogy bódog légy?

Látta az, hogy nem tréfabeszéd, hát
egybõl kijózanodott. 

– Hadd el, testvér, nem es azétt mond-
tam! Csak mondtam, hogy mondjak vala-
mit.

Egyik este Ágoston jött haza a lovakval,
s a szekervel Szeredából. Mán eppe’ azon
bucsálódott, hogy ma es szalajtanak-e
érette valakit a korcsomából, mikor látta
ám, hogy a házban világ van. Ezen erõst
elcsudálkozott, me’t jó üdeje, hogy Bene-
deket honn nem kapta. 

Bényitott, s hát Benedek csakugyan
honn, de nem egyedül, hanem egy leánt
ölelget. Vót a faluban egy olyan Barassót
járt, uraktól levetett cégéres cafra, aki ki-
viselte magát még azótától fogva es, hogy
béállított a világ szégyenire, s a szülei bá-
natára egy zabgyermekvel. Az a gyermek
ugyan nem élt meg, de utána nemhogy
magába szállott vóna, de továbbra es
latorkodott, nemhogy a legényekvel, de
még a hütet tett házas emberekvel es.

Mikor Ágoston meglátta õköt az édes-
anyja ágyában, amely jóformán ki se hült
még, hiszen a minap vitték ki a temetõbe
onnat azt a drága testet, hát erõst elfogta
az indulat. A kezibe’ vót az ostor. No, avval
hajtotta ki azt a személyt, úgy, mint egykor
a szent helyrõl Krisztus urunk a kufárokot!

Errõl a dologról osztán a két testvér kö-
zött több szó nem es esett, mintha meg se
történt vóna. Ágoston tán azt es hihette,
hogy Benedek arról a cafráról mán le es
tett örökre. Hanem egy nap õt es elvitték
katonának, s így nemigen tudhatta, hogy
amíg õ távol, Foksányba’, addig honn me-
lyik homályból mi es kerekedik. Eleinte
rosszul ment a sora, me’t a székely legé-
nyeket különöst szerették megalázni, egre-
cérozni, de Ágostont egy napon maga a
colonel4 nezte ki magának, hogy legyen 
a pucerja5. Azótától fogva urul élt, me’t a
colonel, de még a colonel felesége es,
erõst megszerette õt, s nagy jó dógába
még el es tepsedett nálik. Kapott hamarost
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szabadságot es, sokkalta elébb, s többet,
mint más székely legények. Ment hát nagy
örömvel, ment, mer’ nem es tudta, hogy
mire. De amikor fordult vóna bé az utcá-
jukba, hát eléfut az ángya – arra lakott vót
õ es –, s kérdi tõle:

– Vetted-e hírit, hogy Benedek meghá-
zasodott?

Ágoston felfogta egészen.
– Csak nem ment el a testvérem mara-

dék esze es, hogy pont azt az országost…?
– De, biza el, s pont azt, biza!  
Megindult Ágoston, ment, mint a fer-

geteg. Bényomta az ajtót. A sógorasszon
mikor meglátta, erõst megijedett. Szökött
vóna ki a nagy hasával – mán akkor a nyó-
cadik hónapba vót – az ablakon es, de
Ágoston nem nyúlt hezza, csak megállott
a szoba közepin, s a bátyját szólította. Az
béódalgott, de látszott, õ es inkább künn
lenne. De Ágoston csak annyit mondott
neki:

– Hezzád se sok, de ehhez a személy-
hez egyetlen szavam nincsen! Véle egy le-
vegõt nem szípok. Most amim van, egy
általvetõbe bérakom, s amíg a szabadsá-
gom tart, másutt elleszek. De amire a ka-
tonaság gondját leteszem, addig ügye-
kezz, hogy a részemet kapjam ki! S akkor
te es éled az életed, s én es a magamét!

Avval kiment. 
Vót Ágoston édesanyjának egy testvér-

nénje Szentgyörgyön – pont a szomszé-
dunkba’ –, hát oda indult. Én eppe’ künn
állottam a kapunk elõtt, s látom, hogy for-
dul bé egy katona az utcánkba. Nagy
örvendezve futottam elé, me’t azt hittem,
hogy a testvérem, ki azidõtájt szintén a
román király keserû kenyerét ette. Mán
szürkünyödött, s így csak akkor vettem
észbe, hogy ez a katona, nem az a katona,
mikor mán a nyakába szöktem, s átölel-
tem. S akkor õ es átölelt, kacagott, s azt
mondta: „No, méges csak valaki örömvel
fogad ingemet!” Akkor a vér az arcomba
szökött, s löktem el. S mondtam, ne higy-
gye, hogy én olyan leán vagyok, ki nek-
iszökik minden katonának, ki elékerül. De
Ágoston ezen es csak jóízûn kacagott.

Az én drága jó uramval, Mihály Ágos-
tonval – nyugudjék csendesen – nem ak-
kor találkoztam elsõbbszer, hanem tizen-
két, vaj tizenhárom esztendõs koromba’.
Ágoston gyakorta járt át a mü falunkba
édesanyjának ehhez a testvérnénjihez. Ez-
alatt igen jó pajtások lettek Emrével, az én
bátyámval, kivel egy hónap híján egy üdõ-
sek vótak. 

Akkorjában a falubeli gyerekek Szent Ka-
rácson közeledtére Betlehemes játékra
készültek, amibe’ pont az én testvérem lett
vóna a király. S a bátyám úgy tanult, hogy
a szerepét Ágostonnak mondta fel. Vót
egy füzet, abba írták le, hogy kinek mit kell
mondania, s énekelnie, Ágoston meg nez-
te, s ha kellett, segélte a testvéremet. De
ezalatt – az esze jól fogott – minden szót,
s éneket jól megjegyzett. 

Egyik este, Karácsontájt, kopogott
Ágostonékni a szentgyörgyi tanító:

– No, Ágoston, tudod-é a király szere-
pét?

– Én tudom, s fúvom az egészet!
– Hát akkor Lázár bá’ – így hítták az

apósomot –, Lázár bá’, elengedik-e velem
ezt a fiút, me’t a királyunk Szentgyörgyön
elbetegedett, elment a hangja es, s nin-
csen más, aki a helyibe tudna állani!

Én ebbe’ a Betlehemesbe’ Mária szere-
pét kaptam, s bár még igazi buba es vót a
karjaimba’ – Csiszer Boriska unokatestvé-
rem kicsi fiacskája – s mellettem állt József
es, a színdarabbéli uram, én méges inkább
csak egyre a királyt neztem. Valahogy
Ágoston üdõsebbnek, komolyabbnak lát-
szott a többinél, s olyan jól állott rajta az
egyenruha – a királyon olyan zsinóros hú-
szár ruha vót – mint senki máson. 

A szabadság hamar eltõt, s akkor Ágos-
ton, mielõtt visszaindult vóna, kihívatott.

– Erzsi! – mondta – Én most vissza-
menyek Foksányba, de ha a katonaság
terhét leteszem, visszajönnék éretted, ha
te es hajlasz rea. Én a testvéremtõl a ré-
szemet kikértem, s valahol más életet kez-
dek. S ha így alakulna, jönnél-e velem?

S akkor Isten szent ege alatt hütet tet-
tünk egymásnak. 

PoLíSz



19

Benedek elsõbbszer nem akarta adni a
jusst, erõst hergelte az asszon es, hogy ne.
Még egy ügyvédhez es elmentek Szere-
dába, de tiszta hiába, me’t ami jár, jár. Nem
tehettek semmit. Benedek eladott ezt-azt,
egy-két lánc fõdet es, hogy kifizethesse az
öccsit. 

Eppe’ akkorjában járta a falut egy nad-
rágos ember, s gyûjtötte a régiségeket a
sepsiszentgyörgyi múzeumnak. Meglátta 
a kaput – hét faluban a legszebb, s a leg-
öregebb székelykapu vót a Mihályoké –
bément, s Benedekvel megalkudott rea. 
A kaput hamar széjjelkapták, jött egy sze-
ker, s el. Benedek meg amit érette kapott,
vitte rögvest a korcsomába, az elmúlt, s az
ujjabb décikre. Egy nap, vaj kettõ, s úgy
elpallta az egész pénzt, nem es keveset,
hogy honn egy banit6 se tudott belõle fel-
mutatni.

Ágoston leszerelt, s elment a testvérihez
megbeszélni, hogy miképpen kaphatná ki
a jussát. Amikor elért a házukhoz, úgy el-
ment mellette, mintha nem es abba’ nö-
velkedett vóna. A szomszédtól azonban
visszafordult, s mint a szólásban bornyú,
úgy bámulta azt a hitván gyalogkaput,
amit a régi helyibe hozatott Benedek.  

– Te, Benedek, a kapunk hol van?
– Osztán, mi dógod avval? 
– Annyi, hogy ingemet meg se kérdez-

tél! A ház, meg minden, ami hezza tarto-
zik, az enyém es. A jó híred, s a becsületed
ledöntheted, ahhoz közöm nincsen, bár a
szégyenbõl freccsen reám es, de a mü ka-
punkot soha! Nem azétt állította azt egy
Mihály 1767-ben, hogy egy olyan, aki a Mi-
hály névre érdemtelen, 1923-ba’ ledöntse!

– Nem úgy van az, testvér! Ma, vagy
hónap elmenyünk Szeredába’ a Weisz
ügyvédhez, aláírod, amit kell,  s kifizetlek. 
A pénz megvan, s az a tejéd. De immá’
evvel a házval azt teszek, amit akarok! Akár
felvágathatom tüzifának es, fel es gyújtha-
tom! Neked mán ehhez közöd nincsen!

Ágoston erre megragadta Benedek
mejjin az inget, s húzta magával az udvar-
ra kifele. A sógorasszon futott utánik, s ki
az utcára es, hogy jaj, jöjjék valaki, me’t ölik

az uramot! De Ágoston nem törõdött vele.
Amikor Isten szabad ege alá értek, Ágos-
ton a testvérit szembefordította a Napval,
maga es odafordult. Akkor levette a kalap-
ját, s így szólt:

– A Napnak mondom Benedek, az ál-
dott Napnak, hogy átkozva legyél!

Avval a testvérit elengedte, s ment se-
besen ki az õsbõl, az addigi életjibõl. S még
csak vissza se nézett.  

Szeredába’, a gyakorlótéren, ahol most
blokkok vannak, negyvenkettõben magyar
katonák táboroztak: sátrakban laktak, tá-
bortüzeket raktak, s gyakorlatoztak. Mivel
sima hely vót ahajt, s jó fû, a tehenek es ott
legeltek, de nem zavarogtak egymásval,
me’t a katonák es tették a dógikat, s a te-
henek es. Oda hajtottuk ki a Gyöngyit es,
a mü tehenünköt. 

A tõszomszéd asszony egy gonosz,
rosszindulatú személy vót, s mindig csak
azt nezte, mivel tudna ártani nekünk. Egy-
szer osztán a Gyöngyit eltérítette valahogy.
Mikor napszentületkor mentünk, hogy
hajtsuk haza, hát nem kaptuk sehol. Kér-
deztük a katonákot, látták-e a tehenün-
köt, de õk nem figyelték. Osztán az egyik
csak jelentkezett, s mutatta, hogy egy
olyan, mint a mienk, ott ne, elindult felfele
a Zsidó utcába, s mintha egy vénasszon
egy bottal csapkodta vóna.

Az én uram, Mihály Ágoston – nyugud-
jék csendesen – kereste a tehent, több
mint egy hónapig. Erõst szerettük, me’t a
Gyöngyi kedves természetû, jó tejelõ vót, s
kicsi gyermekek honn, meg a tejbõl jutott
a szeredai piacra es. Odavót az uram egé-
szen a gyimesi határig, s mindenütt kido-
boltatta – Szépvízen, Delnén, a közbe fa-
lukba Szentmihályig, s Dánfalván –, hogy
egy elyen, s elyen tehen, zsemleszínû, a je-
gyek rajta ezek, s a homlokán egy fejér kicsi
csillag. S aki tud róla, megkapja a jutalmat.

Egyszer az én uram hírt kapott a tehen-
rõl, hogy megvan, Gyergyóba’. Felült a vo-
natra, s ment sokat, de osztán mégse
kapta – kárbament üdõ, s kõtség –, me’t
az a tehen, amit mutattak, mégse a Gyön-
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gyi vót. Utazott hát vissza Szeredába, de a
vonaton vót egy törött lábú domokosi asz-
szon, istápval. Mikor szálltak le, mindenki
ügyekezett, hogy fenn ne maradjon, de
hát az az asszon meg nehezen mozgott, s
az én uram – nyugudjék csendesen –
megszánta, s a nyomorút lesegélte a ma-
gos lépcsõkön.

Akkor az az asszon megköszönte, s azt
mondta:

– Maga jó ember, s megérdemli, hogy
segéljek. Tudom, mit keres, de ne keresse
tovább, me’t úgyse kapja meg! Hanem
csak menjen el haza, s amit maga gondol,
tegye a tarisnyába. Menjen a métafához7,
ahol Gyimes és Románia közt van a határ,
oda, hol az út négy fele ágazik. Ahajt vala-
mi fák lesznek eldöntve, s oda maga üljék
le. Akkor fog jõni arra egy magos ember, s
õ fog mondani magának valami biztosot a
tehenrõl.

Az én uram, Mihály Ágoston – nyugud-
jék csendesen –, azt gondolta, hogy van
száz szivara8 egy iskatulyába, s egy liter
pálinkája es, s ezeket teszi bé a tarisnyá-
jába. Osztán megindult Gyimesbe, ahol
annak idején vettük vót a Gyöngyit.

Sokat ment, amíg elért a métafához.
Meglelte az útelágazást, meg a kidöntött
fákot es. Leült oda az én uram, s várt,
ahogy a domokosi asszon mondta. De
annyit várt, hogy sok. Mikor mán eppe’ el
akart vóna menni onnat, hát látja, hogy jõ
az a magos ember, kieresztett ingbe’,
csángóson. Az megnezte jól az uramot,
aki meg székelyesen, csizmába, harisnyába
vót felöltözve, s megcsóválta a fejit.

– Ugyan biza, én nem tudom, hogy
mióta lakom itt, de még ezen a helyen
nem láttam elyen embert, mint maga.

Akkor Ágoston elmondta, hogy pont
rea vár, s hogy milyen járatban van errefele.

A csángó esment megcsóválta a fejit:
– Nem tudok semmit, jóember.
Az én uram, Ágoston – nyugudjék csen-

desen – erre bényúlt a tarisnyába, s kivette
a szivarat, s megkínálta. De a csángó akkor
es csak aszonta, hogy nem tud semmit.
Erre megkínálta a pálinkával.

– Használja ezt es!
Az ember meghúzta az éveget, megtö-

rülte a száját, s így, a fejihez kapott:
– Álljon sza meg! Me’t mikor a felesé-

gemvel jártunk mü Szépvízre, a sokadalom-
ba, hát akkor azt a tehent látták, s mond-
ták, hogy az valami csángó tehen lehet,
me’t menyen haza. S akkor biza a tehennek
valahol ehejt kell lennie, Gyimesbe’.

Akkor odaért egy másik ember es, s
Ágoston azt es megkínálta cigarettával, 
s pálinkával. A két csángó esszebeszélt, s
osztán közösen eligazították ott ahhelyré.

– Menjen, jóember, tovább – mondták
neki –, addig, míg egy házat nem ér. A ház
elõtt maj’ kap egy vak asszont, aki fon.
Oda kopogjon bé bátron, s a házból ki fog
jõni egy kicsi veres ember. Kérdezze õt,
me’t annak az embernek sok a tehene, s
hátha a magáé es köztük van.

Az én uram – nyugudjék csendesen –,
Mihály Ágoston megköszönte a tanácsot,
s elindult, hova mutatták. Ment, de olyan
sokat ment, hogy mán szürkünyödött. De
megkapá a házat, s elõtte a vak asszont
es. Font.

Azt mondja az én uram az öregasszon-
nak:

– Nénikém, tud-e róla, hogy van-e erre
egy idegen tehen?

– Nem tudom, van-e, vaj nincs. De a
gazda benn, s kérdezze azt!

Akkor mán a gazda es kilesett az ajtón,
hogy ki beszél künn. Kijött. Akkor Ágoston õt
es megkínálta szivarral, s pálinkával. Úgy áll-
va elszípták a szivarat, s addig nem es szól-
tak. Akkor a vak asszon törte meg a csendet:

– Ez a székely ember – honnan es tud-
hatta, hisz nem es látott? – a tehenit keresi.

Erre aszonta a veres emberke:
– Nem tagadom, van itt egy idegen

tehen, de akárkinek nem adom. Minden
gazda üsmeri a magáét, hát sorolja el a
jeleit, s meglátjuk!

– Zsemle a színe, fejérség a homlokán,
mint egy kicsike csillag, s balfelõl egy akko-
ra, mint egy pingpanglabda, egy csomó.

– A jeleket üsmerheti mindenki, me’t ré-
góta dobolják. Járt mán erre a mút héten
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es, meg a tegnap es egy ember, de – a
Jóisten így akarta –, nem tudták a többi
közül kiválasztani. No, maga eppe’ a har-
madik, aki nálam keresi. De próbáljon sze-
rencsét, hátha maga az igazi gazdája!

Akkor a kicsi veres ember az én uramot,
Mihály Ágostont – nyugudjék csendesen –
elvezette a ház megi, s ott vót egy nagy
mélyedés, völgy, s annyi tehen, hogy sok.
Nezte az uram a sok tehent, megindult, de
nem látta a magáét. Mán eppe el es ke-
seredett, mikor a szélen, egy fa tövibe
meglátta. Az én uram akkor azt mondta:

– Gyöngyi, Gyöngyi, jól elbódorogtál! –
s kiszökött a könny a szemibõl, sírt, de a
tehen es elbõdült háromszor.

Még rajta vót a tehen nyakán az a csen-
gõ, mit még mü vettünk vót, sátorlapszíju-
val felkötve. Azt a szíjut megkapta az én
uram, s avval vezette elé a kicsi emberhez.
Akkor a gazda azt mondta:

– Kösse meg azt a tehent a kerthez, s
jöjjék bé hezzánk!

S tett ételt elé az az ember, túrót, ordát,
s minden kõtséget, hogy egyen az én
uram. S mondta azt es, hogy maradjon
ott, hálni.

Jó reggel Ágoston felkelt, s kérdezte a
gazdától:

– Mit fizessek én kendnek, hogy egy
hónapig kezelte, fejte az én tehenemet,
hogy tönkre ne menjen?

– Nekem nem kell fizessen maga sem-
mit, de én adok magának egy sajtot.

Avval kiment, s a kamarából eléhozott
egy majd akkora sajtot, mint a szeker
kereke.

– Hallja-e! Én ezt a sajtot megköszö-
nöm, de nem vagyok rea érdemes. Nem
szógáltam. S erõst nehez es, én meg igen-
igen messze lakom, s hát nem tom elvinni.

Erre elkacagta magát a kicsike veres em-
ber, fordult s tért, a kezibe’ zsineg.

– Nem es magának kell vinni! Felkötjük
ide a tehen szarvai közi ezt a sajtot, s a’
meg úgy elhordozza.

Megindult Ágoston onnat a Szellõrõl, s
még aznap, alkonytájt, haza es érkezett.
Eppe’ mentem ki az udvarra a kúthoz
vízér’, mikor tárult a kapu. Futottam elibé
nagy örvendezve. Akkor Ágoston, az én jó
uram megállt, s a tehen mellette.

– No, Gyöngyi, te tekergõ! Honn va-
gyunk, ugye? – s a jobb karjával átfogta a
nyakát.

A lábom ahajt gyökeret vert, me’t olyan
vót az, mint egy festett kép: a vereslõ ég
elõtt, a nyitott kapun át látszott a Hargita,
s elölfelõl Ágoston, s a tehenünk. S a tehen
két szarva közt mintha az áldott Hód fe-
hérlett vóna.

Jegyzetek:
1 az elsõ világháború
2 Téves az idõrend, a spanyolnátha-járvány már

a román megszállás elõtt megkezdõdött.
3 az õsi házban
4 ezredes (román)
5 tiszti szolgája
6 a román pénznem, a  lej váltópénze
7 „jegyes” fa, határkijelöléshez
8 cigarettája

A tájszavak jegyzéke:
ahajt ott
ammódulag azonmód, ugyanúgy
átalvetõ vállon, vagy állat hátán

átvetve hordott tarisznyaféle
azétt azért
bérokul berukkol, bevonul
bédécizik berúg 
bogározik cél nélkül, fel s alá futkos
buba baba
bucsálódik vívódva töpreng, búslakodik 
büklög döcög, biceg 
cafra, cafrang rongy asszony   
cégér rongy asszony
Emre Imre
ehejt itt
elig alig
eppe’, eppeg épp, éppen 
firol, béfirol megmérgesedik 
harisnya a székely népviselet zsinóros,

szûk magyar nadrágja
háziszõttes otthon fõzött pálinka  
Hód Hold
homály felhõ 
honn otthon
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ingemet engem
istáp mankó, bot 
kapja találja
mé’t?, mejétt? miért?
nagyobb üdõs idõsebb
napszállat alkony
nyomorú nyomorék, nyomorult
országos rongy asszony 
pall, elpall ver, elver
pillamodik hajnalodik
pillantat pillanat
rea- rá-
szökik ugrik
urul él úri módra él 
üdõ idõ
zabgyermek törvényen kívül született,

zabigyerek
zavarog veszekszik 

Bettes István

Kugli és köpülés
Elül a vélt bõség
õser(d)eje kihal
szamárfüles példák
hullanak a gazba

Nem vigyáznak bábut
többé az állítók
hír forog – mind másképp
lesz zsidóból* király 

Napra nap: csupa hab
éjt nappallá téve
képernyõ köpüli
szappanóceánját

Veréb hamarább un
szaporán párzani
– rózsaszín habba vész
az öröklét – csíra 

Jegyzet:
* A kugli szélsõ bábuja póriasa

Év végén
Sok gondom nem lévén
komótosan töltöm 
két utolsó napodat

Idén sem rohantam
s az Új Év
tán befogad

Ó
szomjam
itt véget ér
békésen kortyolok
borókás – laposat
jámborul szomjaztam:
– az esztendõ megitat...

Dávid és Szilveszter
keverik a kártyát
– komoly arccal verik
az utolsó blattokat – 

Ilyenkor nincs asszony:
tükörképen nézik
férfialakukat.
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POLIS CARPATICA

Antal János

Kelet-Európa elrablása
A NÓMENKLATÚRA NEM ADJA MEG MAGÁT

Az 1989-ben megkezdõdött folyama-
tok, pontosabban a létezõ szocializmus
látványos összeomlása jelentette az utolsó
nagy európai forradalmi hullám kezdetét.
A nagy európai „rendszerváltás”-ok külön-
bözõképpen zajlottak le, de az elõzõek
(például a francia vagy az oroszországi for-
radalom) közös vonása volt, hogy az elitek
teljesen kicserélõdtek, hiszen a kormány-,
illetve rendszerváltozás idejére készenlét-
ben állt a megszervezett, új elit. 1989 után
az elitek nem cserélõdtek ki (fõleg nem tel-
jes mértékben), ami felveti a kérdést, hogy
vajon az 1989-es idõpont elõtt miért nem
nevelõdhetett ki az az új elit, amely átve-
hette volna a stafétabotot a csõdbe jutott
kommunista nómenklatúrától? A kelet-eu-
rópai kommunista elitek (vagy inkább stra-
tégiai klikkek), amelyek a bolsevik forrada-
lom elõtt, az illegalitásban szocializálódtak,
természetük és mûködésük szerint legin-
kább egy összeesküvés résztvevõire ha-
sonlítottak, hiszen sok mindent megõriz-
tek a titkos társaságokra jellemzõ vonások-
ból, s ezt a szellemiséget továbbadták a
nómenklatúra késõbbi generációinak is.

A kommunista káderpolitika – és a be-
lõle támadó nómenklatúra – azt a célt tûz-
te ki maga elé, hogy a fennálló (bolsevik)
hatalmi struktúrát a lehetõ leghosszabb
ideig megõrizze, ezért a létszámukban és
infrastruktúrájukban is gyenge ellenzéki
csoportosulások „hozzáférése” a hatalom-
hoz csupán ritkán és legfeljebb áttételesen
teremtõdhetett meg, ha egyáltalán. Ahol
az ellenzéki megnyilvánulások nyíltan a fel-
színre törtek, ott tartós és erõteljes elnyo-
mó intézkedésekre vagy a nómenklatúra
más jellegû ellenlépéseire (megvesztege-
tés, nyilvános lejáratás stb.) kellett számí-
tani. Ilyen körülmények között csak egy

rendszerkonform, tehát a rendszer létjogo-
sultságát nem megkérdõjelezõ ellenelit
maradhatott talpon, amely érthetõ módon
kevésbé volt érdekelt a „teljes” rendszervál-
tozásban, ezért a rendszerváltozásnak ne-
vezett politikai-gazdasági folyamatok is
tárgyalásos úton mentek végbe, és gyako-
rta félbe maradtak. 

A létezõ szocializmus körülményei kö-
zött a tömegek nem voltak képesek kiter-
melni magukból az új elit csíráit, és fõleg
nem voltak képesek arra, hogy utánpótlást
biztosítsanak az új elit sorainak feltöltésé-
hez. A rendszer polgárai (vagyis inkább
alattvalói) a politikai alávetettség minden
formáját kénytelenek voltak megtapasztal-
ni, elszenvedni, ezért értékelhetõ politikai
ellenállást nem tudtak kifejteni. Nem meg-
lepõ hát, hogy az 1989-ben kezdõdött
(többnyire importált) változások során az
új elitek professzionalitása egy sor kíván-
nivalót hagyott maga után, amit aztán
maga a rendszerváltozás folyamata, rajta
keresztül pedig a térség lakossága sínylett
meg.

Klaus von Beyme, a heidelbergi egyetem
professzora három válságjelenséget külön-
böztet meg, amelyek mindegyike az új eli-
tek hibájából jelentkezett: 

1. Participációs (részvételi) válság, amely
akkor jelentkezik, ha új választói rétegek
kapcsolódhatnának be a demokratikus vá-
lasztások, szélesebb értelemben a demok-
ratikus döntéshozás folyamatába, de ezt
az új elitek hozzá nem értése, opportuniz-
musa vagy akár árulása megakadályozza.

2. Integrációs válság, amely azért kö-
vetkezhetett be, mert az új választói cso-
portokat – szintén az új elit mulasztásai
miatt – nem sikerült megszervezni, így azok
„politikai potenciálja alig nagyobb, mint
egy néptánccsoporté”.

Jelentkezett végül az 
3. Elosztási válság, amely a tervgazdál-

kodás összeomlása után tulajdonképpen
elkerülhetetlennek látszott, szükséges
rossznak, amelyen át kell esni, mint a ka-
nyarón. A lakosságnak nem maradt más
választása, mintsem elfogadja az egész
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gazdasági környezet megváltozását, a piac
liberalizálódását, a kapitalizmus térnye-
rését. Az már egy másik kérdés, hogy az új
elitek sokat tehettek volna azért, hogy a
változások káros hatásai kevesebb embert
nyomorítsanak meg, tegyenek – gyakran
szó szerint – földönfutóvá. Tovább bonyolí-
totta és nehezítette a helyzetet, hogy Ke-
let-Európában ezek a válságtípusok a leg-
többször együtt, egy idõben jelentek meg. 

A VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI BÁZISA
Ha közelebbrõl megvizsgáljuk a kelet-

európai rendszerváltozások elitjeit, láthat-
juk, hogy csaknem mindenhol az úgyne-
vezett intelligenciára (rossz fordítással: értel-
miségre) hárult a változások lebonyolítása,
amely csupán azért kerülhetett ebbe a
helyzetbe, mert a régi politikai elit váltótár-
sa (az új politikai elit) lekéste ezt a történel-
mi találkozót. Ez a kulturális-intellektuális
elit a „munkás-paraszt” államban nem re-
mélhetett magának különösebb társadal-
mi befolyást, hacsak nem tartozott maga
is a régi nómenklatúrához, amire azért bõ-
séggel volt példa a létezõ szocializmus rö-
vidke kultúrtörténetében. 1989-ben azon-
ban nyilvánvalóvá vált, hogy az addig elvileg
privilegizált társadalmi csoportok, mint a
munkások vagy a parasztok, nem lesznek
képesek beleszólni sorsuk alakulásába, bár
néhány országban voltak ígéretes, ennek a
megállapításnak ellentmondó történelmi
fejlemények. Itt legelõször is a lengyel Szo-
lidaritás szakszervezetet lehetne említeni,
amely nem csupán a lengyel változások
elõkészítésében játszott meghatározó
szerepet, de az egész létezõ szocializmus
lebontásában is. Magyarországon a Kis-
gazdapárt lehetett volna az a politikai szer-
vezet, amely összefoghatta volna a kol-
lektivizmus rabságából szabaduló paraszt-
ságot, de ez a történelmi esély is gyorsan
elúszott – elsõsorban a (párt)elit tapaszta-
latlansága és súlyos hibái miatt.

Persze, a régi nómenklatúra jelenléte is
sok mindent megmagyaráz a változások
gyorsaságát és mélységét illetõ hibákból,
mulasztásokból. Bizonyos tekintetben a

nómenklatúra (vagy más néven az „új
osztály”, a létezõ szocializmus országainak
vezetõ elitje) meglehetõsen különleges
jelenség. Hatalma – mondja Milovan Djilas
„Az új osztály” címû, nagyhatású köny-
vében – nagyobb volt, mint a történelem
során bármely más vezetõ rétegé, és en-
nek megfelelõen nagy volt benne a hata-
lomirigység és a gyanakvás. Ma már azt is
hozzátehetjük ehhez a megállapításhoz,
hogy hatalma rövidebb ideig tartott, vége
dicstelenebbre sikerült, hátrahagyott „mû-
ve” pedig értéktelenebb, mint bármely más
uralkodó osztályé a történelem során. 
A létezõ szocializmus által okozott károk
még ma is szinte felmérhetetlenek: a szi-
bériai és a közép-ázsiai folyók, illetve a
talaj, az erdõk tönkretétele, emberek tíz-
millióinak fizikai megsemmisítése, pszichés
megnyomorítása, egész nemzetek gazda-
sági ellehetetlenítése – megannyi, még
kutatásra váró kérdés, amivel a régi-új
kelet-európai „intelligencia” szinte nem is
foglalkozik.

„Olyan bûnöket követtek el, amelyek
egy emberi társadalomban elképzelhetet-
lenek, és amelyek csaknem megsemmisí-
tették a román népet” – ez állt a román
diktátor, Nicolae Ceausescu és felesége,
Elena Ceausescu elleni vádiratban, amely
alapján aztán mindkettõt rövid úton –
sokak szerint gyanús sietséggel – kivégez-
ték. De nem Románia volt az egyetlen
ország, ahol az „új” osztály nem tudott
más „eredményt” felmutatni a tömegek
nyomorán, a tömegsírokon, a mérgezett
vizeken és termõföldeken, a szennyezett
levegõn, a csõdbe juttatott államon és a
sokmillió emberi tragédián kívül.

Az is megállapítható, hogy a történelem
során aligha akadt még egy társadalmi
csoport, amely ennyire meg lett volna gyõ-
zõdve saját történelmi küldetésének jog-
szerûségérõl, legitimációjáról. A legtöbb
társadalomtudós hajlik arra, hogy mindezt
a nómenklatúra végletes cinizmusával ma-
gyarázza, ami valamilyen mértékben azért
minden hatalomról elmondható. A világ
szerencsésebbik fele ráadásul néma ma-
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radt a békeidõben példátlan nyomorúság
láttán, sõt a Nyugat lassan elfogadta a
kommunista rezsimeket, amennyiben egy-
re kiterjedtebb gazdasági és politikai kap-
csolatokat ápolt velük. Az „új” osztálynak 
a végén csaknem sikerült elfogadtatnia a
Nyugattal – és ezzel nemzetközileg legi-
timálnia – hatalmát…

VÁRATLAN VÁLTOZÁSOK
Sok nyugati politikus meggyõzõdéssel

hitt abban, hogy az államszocialista rend-
szer hosszú életû marad, ezért hirtelen
összeomlása a legtöbb nyugati döntés-
hozót váratlanul érte. Váratlan lehetett 
a hirtelen változás azok számára is, akik 
a létezõ szocializmus országaiban hittek a
rendszer örökkévalóságában és minden-
hatóságában. Igaz, ami igaz, az agónia, az
összeomlás jelei a rendszeren belül alig lát-
szottak, hiszen kívülrõl is nehezen lehetett
észrevenni õket. (E sorok szerzõje az állam-
szocializmus összeomlásának idején Mün-
chenben, a Szabad Európa Rádió szerkesz-
tõségében dolgozott, ahonnan Mihail
Gorbacsov színrelépése után még lehetsé-
gesnek látszott akár a létezõ szocializmus
bizonyos fokú reformja is…) Éppen ebben
a jelenségben érhetõ tetten az „új” osztály
egy másik jellemzõ sajátossága, hiszen
ebbõl derül ki, hogy a nómenklatúra min-
den korábbi hatalmi csoportosulásnál job-
ban értett a tények elkendõzéséhez, a
dezinformációhoz. 

Ez az információs gyakorlat nagyon is
egyszerû alapokon nyugodott: makacsul,
állhatatosan, minden eszközzel, minden
idõben, nagy leleménnyel és technikai-
anyagi ráfordítással éppen az ellenkezõjét
állítani a valóságnak. Szegénység például a
nómenklatúra szóhasználatában nem lé-
tezett, csupán „az anyagi igények egyre
nagyobb fokú kielégítésérõl” eshetett szó.
A nómenklatúrán belüli érintkezésnek is a
hazugság volt az alapja és a leggyakoribb
kifejezõdése, aminek – hasonlóan a töme-
gek hallgatásához – a félelem volt az igazi
hajtóereje. A derûs, tetterõt sugárzó jel-
szavak mögött talán meghúzódhatott

némi önszuggesztiós szándék vagy ösz-
tön, de a romlás közeledtével már a jelsza-
vak is félelemrõl árulkodtak. A szocializmus
gazdasági-tudományos-kulturális fensõbb-
ségét hirdetõ jelszavak soha nem voltak
olyan hangosak, mint éppen a „glasz-
noszty”, az államszocialista világrend bu-
kását bevezetõ rövid gorbacsovi idõszak
alatt. Eric Honecker, az NDK elsõ ember
még két hónappal bukása elõtt sem volt
rest kijelenteni, hogy „a tömegek és a párt
egysége még sohasem volt oly erõs, mint
ma”. Ebben az idõben már nem volt fon-
tos, hogy a „tömegek” elhiszik-e, amit a
hajdani bádogos mond, ez az üzenet már
az „új” osztályhoz, a nómenklatúrához és,
természetesen, a nyugati hitelezõkhöz, a
„szponzorokhoz” szólt. A kelet-európai re-
zsimek ugyanis nagyon jól tudták, hogy a
nyugati hitelezõk csak addig hajlandók
megnyitni pénztárcájukat, ameddig fenn-
tartható a hatalom, a legitimáció látszata,
a nyugati pénzek nélkül viszont semmikép-
pen sem tartható fenn ez a látszat… 

A Nyugatról kialakított és a legszélesebb
körben terjesztett negatív megállapítások-
nak (ami minden szocialista országban a
vég beköszöntéig általános gyakorlat ma-
radt), a nyugati válságjelenségek felnagyí-
tása, a Nyugat közelgõ összeomlásának
drámai ecsetelése nemcsak a helyi lakos-
ság elrettentését, elbizonytalanítását szol-
gálta, de – tipikus önszuggesztiós eszköz-
ként – alkalmas volt a nómenklatúra félel-
meinek csillapítására is. Erre szükség is volt,
tekintve, hogy idõvel a nómenklatúra bizo-
nyos rétegei szintén felfigyeltek a saját rend-
szerükön belül jelentkezõ, egyre gyakoribb
válságtünetekre. Ekkor ugyanis már huza-
mosabb ideje nem lehetett olyan szocia-
lista országot találni, amely ne adósodott
volna el reménytelenül a Nyugat felé, az
eladósodás pedig politikai engedményekre
kényszerítette a legfelsõbb vezetést.

Azt a kérdést, hogy a Nyugat – az ide-
vonatkozó marxi és lenini jóslatokat betel-
jesítve – ugyan miért nem szíveskedik már
összedõlni, egyszerûen negligálták, még a
belsõ, legbizalmasabb tájékoztatókban,
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brosúrákban sem vetették fel. Hogyan is
tehették volna, amikor a „tudományos”
szocializmus minden dogmája azon az
alaptézisen nyugodott, hogy a nyugati ka-
pitalizmusnak egyszer mindenképpen ösz-
sze kell omlania, és ez vezeti majd be a
szocializmus világméretû gyõzelmét. A szo-
cializmus gazdasági-strukturális betegsé-
geinek, elnyomó jellegének, embertelensé-
gének beismerése egyet jelentette volna a
marxi-lenini dogma, egyben a nómenkla-
túra legitimitásának tagadásával, ezért el-
képzelhetetlen lett volna. Ezért érte várat-
lanul az emberek többségét az államszo-
cializmus gyors vége, és ez az oka annak,
hogy sem a Nyugat, sem az érintett orszá-
gok kiszolgáltatott lakói nem sejtettek
semmit a közelgõ változásokból.

TOVÁBBÉLÕ NÓMENKLATÚRA
Chaim Noll német társadalomtudós

szerint gazdaságilag az államszocializmus
egy napig sem volt életképes. Már Lenin-
nek és Sztálinnak is vissza kellett nyúlnia
korábbi, „elmaradott” rendszerek gyakorla-
tához, s eközben mindent kipróbáltak,
hogy pénzhez és árualaphoz jussanak,
kezdve az úgynevezett „kiskapitalizmus”-
tól a GULAG-ok rabszolgatelepein keresz-
tül egészen a feudális jellegû rablóhadjára-
tokig – a rendszer mégsem mûködött soha.
A történelmi tanulságok közül a legszem-
betûnõbb az „új” osztály eredetiségének
(originalitásának) teljes hiánya. Fellépésében,
gigantomániájában a korábbi uralkodói
minták túlzó, szolgai (de nem mesteri)
utánzása leplezõdik le, csakúgy, mint bû-
neiben. Ma persze csodálkozunk, hogy ez
az „új” osztály milyen gyorsan és milyen
átéléssel lett az új, kapitalista rendszer hû
támogatója, és hogyan ügyeskedik magu-
kat a sikeres üzletember vagy az ékesszóló
politikus szerepébe. Ez a szinte hihetetlen
alkalmazkodó képesség Noll szerint nem
egyéb, mint az „új” osztály identitáshiányá-
nak kifejezõdése, másfelõl azonban a nyu-
gati politikai rendszer egyik szégyenteljes
vonására is rávilágít: ezek a volt funkcio-

náriusok a jelek szerint hasznosabbak a
Nyugatnak, mint a térség új elitjei. 

Djilas úgy gondolta, hogy az „új” osz-
tályt szintén a tulajdon – ebben az esetben
az állami tulajdon – princípiuma tartja egy-
ben, csakhogy – mutat rá Noll – a nómen-
klatúrára is vonatkozott a tulajdont illetõ
államszocialista dogma. Így senki sem érez-
hette a birtoklás örömét, hiszen a villa, ami-
ben lakott, párt-, állami vagy népi tulajdon,
a limuzin, amely ide-oda furikázta, szolgá-
lati gépjármû maradt, és minden funkcio-
nárius tudta, hogy a körülmények, amelyek
között él, egyik napról a másikra megvál-
tozhatnak, és ettõl egyetlen polgári tör-
vénykönyv sem fogja õt megvédeni. Az „új”
osztály legtöbb tagja kénytelen volt szem-
benézni azzal a félelemmel, hogy egy szép
napon jön egy másik elvtárs, aki belefekszik
az ágyába, beleül az autójába, és akkor
neki ugyanúgy kell majd élnie, mint a
többi, alulprivilegizált embernek. A polgári
lét anyagi kulisszáit (magyarul: a jólétet) te-
hát csak a politikai hatalmon keresztül
lehetett megteremteni, a hatalmi struktú-
rán belüli helyzet és az anyagi körülmények
így a lehetõ legszorosabban összetartoz-
tak – a szabad, vagyonos magánember
fogalma a szocializmus körülményei között
egyszerûen nem létezett.

Az „új” osztály önképe a legkevésbé
sem hasonlított a korábbi uralkodó osztá-
lyokéra. A nemesség és a polgárság elsõ-
sorban a vagyona által érezte igazolva ma-
gát, a kommunista nómenklatúra viszont a
világnézete által, ami segített neki abban,
hogy a szocialista rendszer negatív jelen-
ségeit elválassza a „tiszta tan”-tól (Chaim
Noll). Az ideológia útját állta minden re-
formelképzelésnek, fõleg azért, mert az
ideológia lehetõvé tette a nómenklatúra
„élvonalának”, hogy lecsapjon a reformer
csoportokra. A nómenklatúra története
ezért is van tele mindenféle reformvitával,
tisztogatással, a „tan”-hoz való nagy visz-
szatéréssel. Hiába termelt ki magának az
egyik kurzus specialistákat, többé-kevésbé
hozzáértõ szakembereket, akik aztán kü-
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lönféle változtatásokat javasoltak, a legtöbb
esetben jött az „új” kurzus, amely az elõzõt
tette felelõssé a hibákért, s máris megkez-
dõdhetett a szakemberek számûzése, ki-
végzése, elhallgattatása – a történelmi szi-
tuációtól függõen. Ha ma megvizsgáljuk,
hogy Sztálin milyen kritériumok alapján
küldte kivégzõosztag elé vagy a GULAG-ra
áldozatait, megállapíthatjuk: ehhez ele-
gendõ volt, ha az átlagnál jobban értett
valamihez. Így állhatott elõ az a szituáció,
amit a moszkvai író, Grigorij Baklanov a
„tehetségtelenek felemelkedésének”, tar-
tós negatív kiválasztódásnak nevezett. Már
csak ezért is megjósolható volt a nómen-
klatúra bukása – állítja Baklanov.

Ahhoz, hogy a nómenklatúrát megért-
sük, azt is tudnunk kell, legalábbis abból
kell kiindulnunk, hogy az „új” osztály sok
tagja magasabb rendû lénynek képzelte
magát, egy olyan kísérlet sikeres eredmé-
nyének, amely egyszer az egész népessé-
get magasabb rendû emberré változtatja
majd. (Néhányan egyenesen kiválasztott-
nak érezték magukat, egyfajta szocreál is-
tenségnek, aki könnyedén válhat bádo-
gosból – Eric Honecker –, villanyszerelõbõl
– Kádár János – vagy cipészinasból – Ni-
colae Ceausescu – „jelentõs államférfi”-vá
vagy akár a „népek atyjá”-vá.) Nyelveze-
tükben – a legbizalmasabb vagy a nyilvá-
nosságnak szánt mondataikban egyaránt
– a gyûlölet volt az „üzenet” lényege, és ez
egyszerre szólt a belsõ és a külsõ ellen-
ségnek. A nómenklatúra mentalitásához
tartozott, hogy az ellenségképeket addig
tartotta életben, amíg maga is teljesen
foglyuk nem lett, amíg már maga is szikla-
szilárdan nem hitt bennük. A korabeli újsá-
gok, hivatalos megnyilatkozások tele vol-
tak olyan kifejezésekkel, mint „ellenség”,
„áruló”, „cionizmus”, „fasizmus” vagy „im-
perialista összeesküvés” – ez volt az állan-
dósult, mindennapos paranoia egyik leg-
szembetûnõbb megnyilvánulása. 

Ettõl ma sem tud szabadulni a nómen-
klatúra jelentõs része, legfeljebb a párton
belüli hatalmi harcok és a választási kam-
pányok zenekarára hangszerelte át a gyû-

lölet oratóriumait – például levetkõzte pri-
mitív antiszemitizmusát is –, és legbelül
még mindig hiszi, hogy a szocializmus
gyõzelme csupán késik, de egyszer úgyis
beköszönt. Az érvekre változatlanul nem
hallgat, hiszen arról is meg van gyõzõdve,
hogy „szocialista embertípusként” még min-
dig többet ér, mint az átlagos polgár, vagy
mint bármely „dekadens” nyugati. Bár az
államszocializmus egész nemzeteket sze-
gényített el, tett tönkre gazdaságilag, a
nómenklatúra túlélõ tagjai a nyugati de-
mokrácia keretei között is váltig a szegé-
nyek és kiszolgáltatottak védelmezõjének
tekintik magukat, és hiszik, hogy õk talál-
ták fel a társadalmi szolidaritást. 

NÓMENKLATÚRA-SZOCIALIZMUSBÓL
NÓMENKLATÚRA-KAPITALIZMUS?

A Szovjetunió meggyengülésével kelet-
kezett jogi-hatalmi vákuum a legtöbb poszt-
kommunista országban lehetõséget adott
a nómenklatúra egyes rétegeinek arra, hogy
politikai legitimitásuk megingásakor – szin-
te mindenfajta kontroll nélkül – nekilássanak
az állami vagyon széthordásának. Ezt a fo-
lyamatot nevezik gyakran – nem kis eufé-
mizmussal – „spontán privatizációnak”,
ami a folyamat kezdetén még titokban
zajlott, de voltak országok, ahol még ez-
zel sem törõdtek. A „spontánul” privatizált
nagyvállalatok és az újonnan, szinte a sem-
mibõl keletkezett kereskedelmi bankok
összekapcsolódásával egy befolyásos, tõke-
erõs pénzügyi-ipari szektor jött létre, és
ennek a szektornak a mûködtetése a nó-
menklatúra tagjainak a kezében maradt.
Ezzel a nómenklatúra kész helyzetet te-
remtett, ami után már értelmetlen lett vol-
na feltenni a kérdést, hogy szükség van-e
a privatizációra. Legfeljebb annyit lehetett
volna kérdezni, hogy miként menjen végbe
a privatizáció, de a legtöbb országban ez
sem történt meg. 

A Szovjetunió példáján keresztül is 
számos összefüggésre deríthetünk fényt.
A szovjethatalom kifulladásakor kompro-
misszumot kellett találni a reformerõk és a
régi nómenklatúra tagjai között, ami végül
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egyfelõl a nómenklatúra hatalmi jogosít-
ványainak részleges megszûnését, másfe-
lõl viszont a spontán privatizáció segítsé-
gével megkaparintott közvagyon legalizá-
lását jelentette. A nómenklatúra tagjai arra
is számíthattak, hogy a privatizáció még le
nem zárt fejezeteit is együtt írhatják meg
az új hatalmi elittel, és ezzel is jelentõs
(anyagi) haszonra tehetnek szert. Hiába
látszott ez a demokratikus játékszabályok
súlyos megsértésének, hiába lépte át ez a
gyakorlat a gazdasági bûnözés jogi kere-
teit, Jegor Gajdar miniszterelnök – nem ke-
vés cinizmussal a hangjában – azt felelte a
kétkedõ kérdésekre: „Pontosan ez az az
eszköz, ami az egész ország számára lehe-
tõvé tette a vértelen átmenetet, a piaci
átalakulást”. A szovjet állam tehát aláme-
rült, megszûnt, de hajdani elitje kihasznál-
ta hatalmi pozícióit, hogy a posztszovjet
társadalomban is biztosítani tudja vezetõ
szerepét.

Ha a kommunista rendszerben az egyes
emberek pozíciója a bürokráciában betöl-
tött státuszától függött, úgy a kapitalista
rendszerben a magántulajdon, a vagyon
nagysága lett a legfontosabb pozicionáló
faktor. Ennek megfelelõen a szovjet nó-
menklatúra már a kezdet kezdetén meg-
próbálta a legjobb startpozíciókat megsze-
rezni magának. Beszédes az a statisztika,
amely szerint a Jelcin-éra elitjének össze-
tétele nem sokban különbözött a szovjet
idõk nómenklatúrájának összetételétõl. 
A gazdasági elit 60 százaléka, a pártelit
több mint fele, a kormánytagok háromne-
gyede és a regionális elit több mint 80
százaléka a régi nómenklatúra tagja volt.
Ilyen körülmények között nem meglepõ,
hogy a változások haszonélvezõi között
szép számmal megtaláljuk a régi nómen-
klatúra tagjait. Ahhoz pedig, hogy megál-
lapíthassuk, milyen veszteségeket volt kény-
telen elkönyvelni a bérbõl és fizetésbõl élõk
serege, elegendõ ránézni arra a statiszti-
kára, amely azt bizonyítja, hogy az átlagos
bruttó reálbér nominális értéken 1992-ben
nem érte el az 1985-ös átlag háromne-
gyedét sem. 

A gazdasági bûnözés mindent elöntõ
áradata ellenére, ami a piacgazdaságba
való átmenetet a legtöbb kelet-európai
országban végigkísérte, fel kell hívni a
figyelmet két szempontra. Egyfelõl tudni
kell, hogy a gazdasági bûnözés bizonyos
formái az államszocialista berendezkedés
idején is virágoztak. Voltak formái, a „nagy”
bûncselekmények, amelyek a párt vagy az
állam köpenye mögött zajlottak le, így pél-
dául az export-, illetve az import-üzletek,
deviza-tranzakciók alkalmával vagy a tár-
sadalmi újraelosztás közben a nómen-
klatúra javára, de létezett – mégpedig alig
felbecsülhetõ tömegességgel – a korrupció
is, noha a kelet-európai sajtó nem igye-
kezett feltárni ezeket az eseteket. Mindent
összevetve azonban Kelet-Európában a
gazdasági bûnözés sem a nemzetközi
összehasonlítás szerint, sem az átmeneti
idõhöz képest nem volt jelentõs. Másod-
sorban azt is tudnunk kell, hogy a nyugati
kapitalizmus, amelyet oly régóta tekint
mintának Kelet-Európa a maga gazdasági
átalakulásához, szintén nem mentes a gaz-
dasági bûnözéstõl. Ellenkezõleg, a kifino-
mult jogi és ellenõrzõ infrastruktúra elle-
nére a gazdasági bûnözés melegágya – a
polgári szabadságjogok sora, a magántu-
lajdon és a piacgazdaság, úgymint a ha-
szonra való törekvés, az önzés nemcsak a
vállalkozói kezdeményezõkészségnek adott
lökés, de felszabadította a bûnözõi ener-
giákat is, mégpedig olyan mértékben,
ahogy az az államszocializmus idején el-
képzelhetetlen lett volna (Ulrich Bush:
Wirtschaftskriminalität im Transformation-
sprozeß – 1997, München).

Elég ehhez Olaszországra vetni egy pil-
lantást. Az Olaszországban mûködõ bû-
nözõ csoportok (tágabb értelemben a
maffia, de leginkább annak különféle „tár-
saságai”, mint a Cosa Nostra, a Sacra
Corona Unita, a Ndrangheta és a Ca-
morra) az olasz gazdaság jelentõs részét
ellenõrzésük alatt tartják. A felmérések
szerint tíz vállalkozásból háromnak köze
van a maffiához, a pénzügyi tranzakciók
negyede szintén a titkos bûnözõi csopor-
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tok számláját gyarapítja. A maffia vagyonát
az óvatos becslések is legalább 200 milliárd
euróra teszik. A jól szervezett, erõs, haté-
kony adminisztrációval bíró Németország
sem mentes a gazdasági bûnözéstõl:
1994-ben csaknem kétmilliárd euró (bár
akkor még a márka volt a hivatalos fize-
tõeszköz – aj) kárt okozott az országnak,
amibõl a bûnözõi csoportoknak több mint
600 millió euró „tiszta” haszna származott.
De a gazdasági bûnözésnek számos más
formája is létezik, így például a korrupció, a
csalás, a márkabitorlás, a környezetszeny-
nyezés, az illegális technológiatranszfer,
hogy csak néhányat említsünk, amelyek
további euró-milliárdokkal csapolják meg a
német állam, illetve a német vállalkozók
kasszáját. 

Az idevágó nyugati tanulmányok szerint
különös összefüggés áll fenn a kelet-euró-
pai privatizációs folyamat és a gazdasági
bûnözés között. Oroszország egyik leg-
gazdagabb ember, Guszinszkij ugyan
nemrég így vélekedett errõl: „Ha az állami
vagyon különféle elemeit szinte egyszerre
piacra dobják, és éppen akkor, amikor
mind a társadalom felépítésében, mind az
emberek mentalitásában változás áll be,
természetesen a szorgalmasabb, dinamiku-
sabb alkatú emberek jutnak elõnyökhöz.”
A szociológusok azonban ezt másként lát-
ják. Példának említsünk egy 1992-es orosz-
országi felmérést, amely szerint a megkér-
dezett polgárok több mint 60 százaléka, a
vállalkozóknak pedig csaknem fele úgy
gondolja, hogy az orosz vállalkozói réteg
javarészt a régi nómenklatúra tagjaiból ver-
buválódott. Csak valamivel kevesebben
értettek egyet azzal a kijelentéssel, hogy ez
a vállalkozói réteg fele részben maffia-sze-
rû csoportosulásokból áll. 

Hozzá kell persze tenni, hogy egyik
kelet-európai országban sem úgy zajlott le,
zajlik a privatizáció, ahogy azt 1989 „forra-
dalmárai” és a tömegek elképzelték. Sem a
néhai NDK-ban, sem Lengyelországban,
sem Csehországban, sem nálunk, Magyar-
országon. Kelet-Németország esete ugyan
egyedülálló, hiszen egyedül Kelet-Berlin

dicsekedhetett gazdag nyugati „rokonnal”,
a keletnémet privatizáció története mégis
több mint tanulságos. A hajdani NDK-ban
1990-ben alapították meg a vagyonügy-
nökséget, amely az eredeti szándékok sze-
rint a népvagyon (Volkseigentum) védel-
mét szolgálta volna. A vagyonügynökség
három hónappal késõbb kapta azt a meg-
bízatást, hogy privatizálja a népvagyont,
amely a gyakorlatban mintegy 8500 gyá-
rat, 45 ezer ipari helyszínt jelentett, ahol
több mint 4 millió embert foglalkoztattak,
és amelyek összesített értéke elérte a 600
milliárd eurót. Ehhez járult még úgy 550
milliárd eurónyi ingatlanvagyon, amit szin-
tén privatizálni óhajtottak, hogy a privati-
zált népvagyon ellenértékét aztán „a nép
javára fordítsák”. A végén a vagyonügy-
nökség legalább 115-116 milliárd euró
(231,5 milliárd márka) értékû hiánnyal zárt.
Az itt megjelenõ értékvesztésnek számos
oka van, de legelõször is a vagyonügynök-
ség gyakorlatában kell keresnünk az oko-
kat. 1993-ban a berlini ügyészség 450
esetben indított vizsgálatot a vagyonügy-
nökség hatáskörébe tartozó vállalatoknál
elkövetett bûncselekmények gyanúja miatt.
Késõbb ez a szám csaknem ezerre növe-
kedett (996), aminek ismeretében az
ügyészség 180 vagyonügynökségi munka-
társ ellen tett feljelentést. 

Az országonként különbözõ privatizá-
ciós stratégiák ellenére a lényeg minden
kelet-európai országban ugyanaz volt: a
társadalom különbözõ csoportjai, rétegei
nem egyforma mértékben részesültek a
javak újraelosztásából, és mindenhol meg-
jelent a gazdasági bûnözés is. Három fõ
csoportra oszthatjuk azokat, akik jobb hely-
zetbõl szállhattak harcba a privatizálandó
vagyonért: legelõször is a nómenklatúra
tagjai, rajtuk kívül az árnyékgazdaság sze-
replõi és a tõkeerõs külföldi vállalatok. Az
úgynevezett „spontán” privatizáció, azaz a
privatizáció elsõ szakasza során leginkább
az elsõ csoporthoz tartozó gyárigazgatók
és menedzserek kerültek elõnybe, a spon-
tán privatizációt követõ kiárusítás viszont
már a külföldi vállalatokat és az árnyékgaz-
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daság illegálisan vagyonhoz jutó szereplõit
találta nyerõ pozícióban. Ezzel együtt válto-
zott a közhangulat is. Csalódottság, két-
ségbeesés és harag – ezek voltak a leg-
gyakoribb reakciók. Maga Vaclav Havel
cseh államfõ is „égbekiáltó bûncselekmé-
nyekrõl” beszélt a privatizáció kapcsán, de
hasonló ellenérzések szinte az összes kelet-
európai országban kifejezõdésre jutottak. 

FORRADALOM, AMELY MEG SEM TÖRTÉNT
Ahhoz tehát, hogy megérthessük az át-

menet, különösen a privatizáció során el-
követett gazdasági bûncselekményeket,
amelyek nélkül a privatizáció története
egészen másként nézne ki, három ténye-
zõt említ a nemzetközi szociológiai iroda-
lom. A legtöbben az alulfejlett jogrendszert
hibáztatják, mások az államszocialista
múlt, ezen belül is a nómenklatúra to-
vábbélését teszik felelõssé az elkövetett
bûnökért, és csak harmadsorban próbálják
történelmi kontextusba helyezni az ese-
ményeket, és furcsa módon ilyenkor min-
denkinek mindig az eredeti tõkefelhal-
mozás korszaka jut az eszébe. Ami a jog-
rendet illeti, Kerneck szerint (B. Kerneck:
Russische Höllenkreise, 1995,) „nem a piac
kóros burjánzása segíti a maffia térnyerését
Oroszországban, hanem a jog, az állam és
a rátermett bírák szinte teljes hiánya”. A kí-
vülálló szemlélõdõ számára ez elfogadható
érvelés lenne, bár a kelet-európai gazdasá-
gi bûnözés társadalmi és gazdasági okait,
illetve következményeit ezzel aligha lehet
megmagyarázni. A második megállapítás a
probléma folyamatos jelenlétét feltételezi,
és a bûnökért elsõsorban az államszocia-
lista elitet teszi felelõssé, amely az árnyék-
gazdaság szereplõivel és más bûnözõi
körökkel együttesen alkotja az új kapita-
lista réteget, és ebben olyan reformer kor-
mányok is segédkeznek nekik, amelyek azt
tartják a legfontosabbnak, hogy minél ha-
marabb kialakuljon, létrejöjjön az új tulaj-
donos osztály, mint a kapitalizmus legfõbb
támasza. Mások szerint 1989 forradalmai
meg sem történtek. A kelet-európai orszá-
gok ugyan egy sor jelentõs változáson es-

tek keresztül, de érvelésük szerint ezek
egyike sem volt igazi forradalom, hiszen a
régi rendszer elitje lett az új szabadság
legfõbb haszonélvezõje, amennyiben a
hajdani politikai vezetõ réteg alkotja a mai
gazdasági elitet. A harmadik, történelmi
igényû megállapítás szerint 1989-ben az
eredeti tõkefelhalmozás kora jött el Kelet-
Európában, mint egy megkésett polgári
forradalomban, ami gyakorlatilag a tulaj-
donosi viszonyok megváltozásában öltött
testet. E vélemény szerint az 1989-es,
1990-es rendszerváltozással a tulajdon
kérdése került a középpontba, ami valójá-
ban azt jelenti, hogy az állami vagyon pri-
vatizációja lett az átalakulás legfõbb tartal-
ma. Az eredeti tõkefelhalmozás posztkom-
munista korszaka – hasonlóan a 15. és a
18. század hasonló folyamataihoz – szük-
ségszerûen járt együtt gyilkosságokkal,
kisajátítással, rablással, lopással vagy csa-
lással, az így szerzett bûnös vagyonok pe-
dig nagy szerepet játszottak az új gaz-
dasági rend felépítésében. Kellemetlen,
hogy ez így történik, mégis így kell történ-
nie – vélik e harmadik megállapítás szó-
szólói.

A bécsi Renner Intézet vezetõje, Erich
Fröschl szerint legfõképpen ezek az elsõ
pillanatra gazdasági természetû kérdések
azok, amelyek miatt meglehetõsen sok
társadalmi gyúanyag halmozódott fel Ke-
let-Európában. A legtöbb kelet-európai or-
szágban a központi vezérlésû gazdasági
rend helyére egy csaknem szélsõségesen
liberális piaci modell lépett, amit azonban
szintén felülrõl erõltettek a tömegek nya-
kára – mondja Fröschl –, forradalomról
ilyen körülmények között tehát szó sem
eshet. A társadalom szétszakadása sem
forradalmi események következménye,
hanem a nyertesek és a vesztesek táborá-
nak kettéválása okozta. Az általános kö-
vetkezmény a szegénység tartós és szé-
leskörû növekedése, a szociális biztonság
elvesztése lett Kelet-Európa-szerte. Ezek
azok az összetevõk, amelyek valóban erõ-
szakos összetûzésekhez, végsõ soron for-
radalomhoz, vagy akár az egyes országok
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közötti konfliktusokhoz vezethetnek,
amennyiben tényleg nem következik be
pozitív változás a tömegek sorsában.
Ezekben az ellentétekben benne rejlik
nemcsak az erõszakos összetûzések lehe-
tõsége, de az ellenségképek kialakulásá-
nak, a kisebbségek üldözésének, a nacio-
nalizmus vagy a vallási fundamentalizmus
erõsödésének veszélye is, ami akár külön-
külön az erõszak eszkalációjához vezethet.
A Nyugatnak – hangsúlyozza Fröschl –
most már tehát azon kell gondolkoznia,
hogy miként lehet ezt a társadalmi-politikai
gyúanyagot hatástalanítani, ami nemcsak
a „vadkeleti” országok békés fejlõdésének
alapfeltétele lenne, hanem a Nyugat biz-
tonságát is növelné. 

VISSZA EURÓPÁBA
A normalitáshoz – vagy Európához –

való visszatérés gondolata minden propa-
ganda nélkül nagy visszhangra lelt a kelet-
európai lakosság legszélesebb tömegei-
ben. Lengyelek, csehek, szlovákok és ma-
gyarok milliói érezték úgy, hogy ideje lenne
kihátrálni a kommunizmus ostoba kísér-
leteibõl, hogy visszatérhessenek a „normá-
lis” (európai) világba. Az Európához való
visszatérés az esetek egy részében egy
olyan múlthoz való visszafordulást jelen-
tett, amely soha nem is létezett. A lengyel
szociológus, Jerzy Jedlicki szárazon jegyzi
meg, hogy Lengyelország mindig is azon
volt, hogy visszatérjen Európába, noha iga-
zából soha sem érkezett meg oda. Mégis
ez volt az a vágy, ami az említett országok-
nak lehetõvé tette, hogy a szabadságért
folytatott küzdelmüket többé-kevésbé a
nemzeti hagyományok tükrében szemlél-
hessék meg – Burke szerint Kelet-Európa
nemzetei csak „régi” szabadságukat sze-
rették volna visszaszerezni. Persze nem-
csak a kommunizmus elõtti idõk határoz-
ták meg az egyes országoknak a liberális-
demokratikus szabadságjogokhoz való
vonzódását, de a kommunizmus elleni lá-
zadás megannyi példája is. 

A „normalitás” fogalma gyakorlatilag a
szovjet megszállás elsõ óráitól kísértette a

kelet-európai másként gondolkodókat,
akik hosszú ideig úgy hitték, hogy a kom-
munizmust csak akkor lehet legyõzni, ha
minden ember „szívében és fejében” mély-
reható változások zajlanak le. Csakis akkor
lehet végrehajtani a posztkommunista for-
dulatot, amelyrõl mindenki álmodott, de
senki sem tudta, miként lehet végrehaj-
tani. Csak késõbb, Vaclav Havel megfogal-
mazásában született meg a rendszervál-
tozás elsõ gyakorlati-politikai útmutatója,
ami valahogy így hangzott: „Az absztrakt
politikai jövõvíziók helyett a konkrét em-
berre és a konkrét ember hatásos védel-
mére kell fordítanunk a figyelmünket – itt
és most”. Bármilyen politikai szerepvállalás
tehát csakis a személyes felelõsség felvál-
lalásával lehetséges – sugallta Havel. Ez
volt egyben a kelet-európai civil társadalom
újjászületésének kezdete is, amely ebben 
a krédóban ébredt magára és válhatott a
személyes bátorság, lelkesedés, tetterõ
megnyilvánulásainak terepévé. 

A kelet-európai országok már régen
nem élvezik azt a figyelmet, amit a változás
elsõ éveiben, talán, mert Nyugaton úgy
gondolják, hogy máris elég „normális”
térséggé váltunk. De mégis miért jelenik
meg ma 1989, ez a forradalomnak alig
nevezhetõ forradalom másként a médiá-
ban, mint ezelõtt tíz esztendõvel? A lapok-
nak, rádióknak, televízióknak, úgy látszik,
nincs mondanivalójuk azokról az esemé-
nyekrõl, amelyek emberek százmillióinak
az életét változtatták meg mélyrehatóan.
Bár a Szolidaritás mostani, 25. születés-
napján valamennyire aktivizálta magát a
nemzetközi sajtó, a 20. évfordulón csak
egy Thatcher-fénykép jelent meg az Inter-
national Herald Tribune-ban, amelyen a
Vaslady Gdansk-ban átveszi a díszpolgári
címet. A Washington Post szerint (Charles
Krauthammer) például az Egyesült Államok
azért nem érdeklõdik Kelet-Európa iránt,
mert nincs ínyére az uralkodó elit maga-
tartása, karaktere, amit a vietnami háború
elleni agitprop-akciók és Reagan, illetve
Bush elnök antikommunista politikai meg-
nyilvánulásai szorítottak rendszerbe.
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De nemcsak az Egyesült Államokról és
nemcsak a politikai elitekrõl van szó, hiszen
nem csupán a világ csökkenõ érdeklõdése
a felelõs azért, hogy 1989 eszményei oly
könnyen feledésbe merülhettek. Amit mos-
tanában átélünk, az a nagy történelmi „el-
beszélések” vége. Ezek közé az utolsó,
nagy történetek közé tartozott az elsõ és a
második világháború, a világgazdasági vál-
ság, a kommunizmus, a fasizmus és nem-
zeti szocializmus, a holokauszt, a hideg-
háború és a gyarmati birodalmak vége.
Ezek valódi, nagy történetek, hiszen egye-
dül meghatározták a dolgok menetét és
irányát, ráadásul új morális dimenziókat
nyitottak meg.

A mai „nagy történetek” már másról
szólnak: globalizációról, korlátlan tõkeáram-
lásról, információs és biotechnológiákról.
Ez az, ami nehézkessé teszi a történelmi
besorolást és mindenfajta jövõvízió kifej-
tését. Az események, amelyek alig több
mint másfél évtizeddel ezelõtt Európa
keleti felén lejátszódtak, ma már távolinak
tûnnek, és egy rég lezárt történetre em-
lékeztetnek bennünket. Mintha 1989 lehe-
tõvé tette volna a világnak, hogy becsukja
a múlt idõk nagykönyvét, pedig nekünk,
akik a hidegbõl, a 40 éves télbõl jöttünk, ez
a könyv akkor nyílt ki, akkor kezdhettünk
olvasni benne, hogy rájöhessünk, mit is
mulasztottunk.

2005-2006 fordulója talán már egy
másik korszakhatárt jelez: valószínûleg
most fogunk lassan rájönni, hogy az elmu-
lasztott, hidegben töltött éveket nem kap-
juk, nem kaphatjuk vissza, menthetetlenül
elvesztek, csak a családi legendárium meg
néhány sebhely emlékeztet rá bennünket.

A jövõ? Ugyan már! Elõször talán a múl-
tunkat kellene visszakapnunk…
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Skrivanek Dániel

Két évszázadnyi 
(ki)útkeresés 

Közép-Kelet-Európában,
avagy: törekvések a dunai

államok egyesítésére
„Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román

között!
Íme ez az én legforróbb vágyam, legõszintébb tanácsom!

Íme, egy mosolygó jövõ valamennyiök számára!” 
(Kossuth Lajos, 1862)

Kossuth Lajos, Magyarország egykori
kormányzója e szavakkal bocsátotta „út-
jára” az 1862-ben megfogalmazott ún.
„turini programot”, amely a dunai konfö-
deráció alapjait volt hivatott lefektetni és
népszerûsíteni. A program – amit a késõb-
biekben részletesebben is tárgyalni fogunk
– amilyen nagy visszhangot váltott ki, épp-
oly kevés megértésre talált. Ugyanakkor
éppen ez a leghitelesebb bizonyítéka an-
nak, hogy a kérdés – vagyis a Kárpát-me-
dencében élõ különbözõ nemzetek, nem-
zetiségek jövõjének, az egymás mellett
élés mikéntjének kérdése – élénken foglal-
koztatta a kor közvéleményét és politikai
elitjét egyaránt, s nem csak Magyarorszá-
gon. Modern szóösszetételnek tetszik, ám
a 19. században is fontos szempont volt a
„térség stabilitásának” biztosítása. Hogy
mindezt a status quo fenntartásával, vagy
éppen annak teljes átrendezésével – ez
már nézõpont kérdése volt, s éppen e két
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lehetõség mentén körvonalazódtak az el-
képzelések a közép-európai rendezést il-
letõen.

Kossuth elgondolása, amely a Duna-
menti népek egyetértésére és természetes
egymásra utaltságára épül, kétségkívül a
legismertebb és – ha szabad így fogalmaz-
nunk – a legtetszetõsebb. Bár Deák Ferenc
határozottan elutasította a javaslatot, a
kossuthi idea néhány évtizeddel késõbb
ismét elõkerült, mégpedig Jászi Oszkár
megfogalmazásában. Sajnálatos módon
egy igen szerencsétlen történelmi pillanat-
ban, amikor az efféle elképzelések minden-
nemû realitást nélkülöztek. Noha Kossuth
szavai csodálatos haza- és emberszeretet-
rõl tesznek tanúbizonyságot, sem kora,
sem pedig az elsõ világégést követõ idõ-
szak (amikor e gondolatok Jászi révén is-
mét elõtérbe kerültek) nem volt megfelelõ
idõ arra, hogy ezen elképzelések megállják
helyüket. A világháború után ugyanis
olyan személy került az ország élére, aki
minden tekintetben alkalmatlan volt a ve-
zetésre, fõleg ilyen vészterhes idõszakban,
amikor egy nemzet sorsa függött a meg-
felelõ irányítástól. Hozzá nem értés, vagy
hazaárulás okozta-e a magyar nemzet ki-
szolgáltatását a reá rontó szomszédainak?
Ki tudja…

Jászi Oszkár szakmai hozzáértését azon-
ban nem lehet megkérdõjelezni, mint
ahogy hazafiságát sem. Azonban a kos-
suthi gondolatok szinte kritikátlan adap-
tálása és persze továbbfejlesztése a 20.
század elejének viszonyai közé mai szem-
mel nézve kissé megkérdõjelezi a szerzõ
reálpolitikai látását. A román, szerb, szlo-
vák és a magyar nép testvérisége ugyanis –
sajnos – megvalósíthatatlannak tûnik, s ta-
lán nem elsõsorban a magyarság hibájából
adódóan. A kegyetlen deportálások, kite-
lepítések, magyarok ellen elkövetett tömeg-
gyilkosságok, a „hideg napok”, s napjaink
magyarverései és magyarüldözései mind-
mind ezt a szomorú tényt támasztják alá.

Mindazonáltal ez nem azt jelenti, hogy
ne törekedjünk a békére és a megegye-
zésre, hiszen mindannyiunk érdeke lenne a
tisztességes megegyezés a szomszédaink-
kal. Ugyanakkor tisztában kell lennünk
egyrészt a lehetõségeinkkel, másrészt pe-
dig a trianoni utódállamok törekvéseivel.
Mindezek tudatában kell a mindenkori
magyar vezetésnek választ adnia a felme-
rülõ kérdésekre, el nem feledve a dunai
konföderációs tervek csúfos kudarcát. 

Dolgozatunkban megpróbáljuk röviden
– a teljességre való törekvés igénye nélkül –
vázolni az utóbbi két évszázad egységre
szólító törekvéseit Közép-Kelet-Európában.
Célunk ezzel nem is lehet más, mint
megismertetni egy lehetséges útvonalat a
térség problémáinak rendezésére, amely
útvonal azonban járhatatlannak bizonyult
az igencsak eltérõ érdekek és gyakran a
politikai szûklátókörûség miatt. A hibákból
tanulni kell, méghozzá igen gyorsan, mert
a magyarság jelenleg nincs abban a hely-
zetben, hogy megengedjen magának
nagy tévedéseket. Ennek fényében lenne
szerencsés kidolgozni egy határozott, át-
gondolt nemzetpolitikát. 

A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI PUSKAPOROS HORDÓ
Noha történelmi-politikai elemzésben

nem igazán szabad kész tényként rögzí-
teni egy elképzelést, meglátást, talán még-
is megtehetjük ezt a közép-kelet-európai
térség legfõbb problémájának megneve-
zésekor, amikor is azt állítjuk, hogy ez nem
más, mint a nemzetiségi kérdés és az eb-
bõl adódó (több) évszázados konfliktus 
(-sorozat). Annál is inkább tehetjük ezt,
mert a kérdés megítélése nem igazán vál-
tozott a múlt század óta, mint ahogy ter-
mészetesen nem is mi fogalmaztuk meg
elõször a probléma mibenlétét: a múlt
század elején Jászi Oszkár igen találóan
ragadta meg a dolog lényegét. Szerinte
Magyarország és a Balkán (ide értve Szer-
biát is, bár Jászi a kettõt külön említi, mi
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szándékosan nem teszünk különbséget,
persze kizárólag politikai értelemben) „elé-
gedetlen nemzetiségei krónikus belzavarok
állapotát teremtették meg. Ez a terület
Európa békéjének állandóan veszélyezte-
tett zónája volt: a faji és nemzetiségi küz-
delmek a gyûlölet, a harag és a tudat-
lanság akkora gyúanyagát halmozták itt
fel, hogy már évtizedek óta mindenki ret-
tegett attól a szikrától, mely ezt a nép-
káoszt máról-holnapra felgyújthatja”.

1914 nyarán, mint tudjuk, ez megtör-
tént: a szikra kipattant, s a felhalmozódott
„gyúanyag” lángba borította egész Euró-
pát. A Monarchia talán már a megala-
kulásakor halálra volt ítélve – éppen a sok
felgyülemlett „puskapor” miatt –, ám a ha-
lálos ítéletet a háborút lezáró békékben
mondták ki. A legnagyobb vesztes Ma-
gyarország lett, elveszítve területének és
lakosságának túlnyomó részét. A nemze-
tiségi kérdés rendezésére hivatkozva kierõ-
szakolt határmódosítások azonban nem-
hogy megnyugtató megoldást jelentettek
volna a problémákra, hanem egy újabb –
az elõzõnél sokkal veszedelmesebb – pus-
kaporos hordót „sikerült” megtölteni és
élesíteni. Nem véletlenül nevezték a tria-
noni békediktátumot már közvetlenül a
megkötése után 20 évre szóló fegyver-
szünetnek. A szikra két évtizeddel késõbb
ismét kipattant, s lángba borította az
egész világot. A második világháborút le-
záró békéket tekintve (melyek a trianoni
békerendszerhez térnek vissza) joggal te-
hetjük fel a kérdést, hogy mi alapján ne-
vezzük mi az embert értelmes lénynek,
hogy ha még a közelmúlt keserû tapaszta-
lataiból sem képes tanulni, nem beszélve a
nagyobb történelmi távlatokról. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Közép-
Európa „békétlenségének” legfõbb okozó-
ja a megoldatlan nemzeti kérdés. Így volt
ez a Monarchia idején is, mint ahogy nap-
jainkban is. Hogy Jászi Oszkár mit tekint
nemzetiségi kérdésnek, azt az 1918-ban
megjelent „A Monarchia jövõje – a dualiz-

mus bukása és a dunai egyesült államok”
c. munkájában tette közzé: „Amit közön-
ségesen nemzetiségi kérdésnek neveznek
– az osztrák-magyar monarchiának, a Bal-
kánnak és Oroszországnak ez a krónikus,
gyulladásos betegsége –, voltaképpen
semmi egyéb, mint oly államok belsõ
szervezési zavara, melyek egy egész sereg
történelmi okból a nemzeti államok nyu-
gati típusának stádiumához nem juthattak
el, viszont képtelenek voltak oly politikai
rendszert teremteni, mely népességük faji,
gazdasági és kulturális összetételének va-
lóban megfelelõ”. E meghatározást, defi-
níciót precizitása és igazságtartalma okán
kiindulópontnak tekintjük, és természete-
sen nem csak a megfogalmazójának korá-
ra értve, hanem az azóta eltelt idõkre is.

Ennek kapcsán egy rövid kitérõ erejéig
tisztáznunk kell néhány alapvetõ fogalmat.
Ahhoz, hogy nemzetiségi kérdésrõl, majd
végül az abból adódó problémák lehet-
séges megoldásáról szóljunk, elõbb meg
kell határoznunk, hogy egyáltalán mi is 
a nemzet, a nemzetiség, a nemzeti állam,
és – ami kiemelten fontos – a nemzeti
ébredés.

NEMZET, NEMZETISÉG ÉS NEMZETI ÉBREDÉS
A nemzet fogalmának meghatározá-

sára többféle definíció is létezik, különbözõ
szempontok szerint. Ezt a sokféleséget
több tényezõ befolyásolja, így például a
történelmi kor, amelyben megfogalma-
zódik, vagy a meghatározást megalkotó
személy nemzeti-politikai-társadalmi hova-
tartozása, esetleg filozófiai orientációja. 
A nemzet fogalmának meghatározásait
ezek alapján négy kategóriába lehet sorol-
ni: historizáló, politikai, gazdasági, filozó-
fiai-politológiai. Itt és most nem áll mó-
dunkban az összes lehetséges meghatá-
rozást közölni – erre nincs is szükség –
csupán a leglényegesebb jellemzõkre kí-
vánjuk felhívni a figyelmet. Nagyon fontos
kiemelni, hogy a nemzet alapjaiban más
jelentéssel bír a nyugati kultúráknál, mint
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Közép-Európában. Ott ugyanis a nemze-
tet, a nemzeti hovatartozást az állampol-
gársághoz kötik, az állampolgárság alap-
ján definiálják (lásd az angol „nationality”
szó értelmezését). Vagyis leegyszerûsítve: a
nemzet egyenlõ az állam lakosságával.

Sokkal közelebb áll hozzánk az a meg-
határozás, miszerint a nemzet az emberi
közösség olyan, történelmileg kialakult for-
mája, amelynek jellemzõje a terület és a
gazdasági élet közössége, továbbá a nyelv
és a közös nemzeti jelleg, amely a kultú-
rában fejezõdik ki. Vagyis: a közös terület
és gazdasági érdekek mellett egy sokkal
szorosabb kapocs fûzi össze az egy nem-
zethez tartozókat, a nemzeti érzés. Az
ilyen értelemben vett nemzetfogalom te-
hát nem is annyira követeli meg a közös
területet, hiszen a világ bármely táján élõ
magyart a magyar nemzet részének tekin-
tünk. A nemzethez való tartozás egyetlen
„követelménye” a megvallás (anyanyelv,
hagyomány, kultúra és érzelem alapján).
Az ilyen „érzelmi” kötõdés jóval erõsebb
bármiféle gazdasági-területi kapocsnál, ezt
történelmünk számos példája bizonyítja. 

A nemzetbõl már könnyen levezethetõ
a nemzetiség fogalma, ami lényegében
nézõpont kérdése (az egyik állam területén
kisebbség, míg a másik területén többség).
A nemzetiség, vagy nemzeti kisebbség az
adott államon belül számszerûségét te-
kintve kisebbségben élõ, azonos nemzet-
hez tartozó emberek közössége. Kemény
G. Gábor definíciója szerint: „olyan, egy-
azon nyelvet beszélõ, szervezett és etnikai-
nemzeti öntudatra ébredt embercsoport,
mely magát politikai és jogi tekintetben az
államalkotó néptõl külön személyiségnek
vallja”. (Kemény G. Gábor: A magyar nem-
zetiségi kérdés a törvények és tervezetek
tükrében. In: A Dunatáj. Budapest, 1946).

A nemzetiségi lét természetébõl adó-
dóan egyfajta kettõsséget, „kettõs identi-
tást” eredményez, amennyiben a nemzet-
hez való tartozást tekintve kisebbséghez,
míg az állampolgársági (és ezzel összefüg-

gésben gazdasági, szociális stb.) létet
nézve többséghez tartozónak mondhatja
magát az adott nemzetiségû állampolgár.

Közép-Kelet-Európa sajátos jellemzõje,
hogy a nemzeti szállásterületek nem esnek
egybe a területigazgatási rendszerrel
(vagyis az államhatárok távolról sem az
etnikai határok mentén húzódnak), mégis
töretlenül jelentkezik az igény a nemzeti
államok létrehozására, megvalósítására.
Mint ismeretes, nem ritkán akár erõszakos
eszközökkel is. Az pedig már a kulturáltnak
és civilizáltnak mondott „nyugati világ” sa-
játos jellemzõje, hogy mindezek fölött be-
leegyezõen szemet huny, s csak a több
ezer kilométerrel távolabbi „diktatúrák”
belsõ ügyei keltik fel érdeklõdését s kész-
tetik beavatkozásra az emberi jogok védel-
mének okán.

Homogén nemzeti államot létrehozni
Közép-Kelet-Európában jószerivel lehetet-
len, mert bármilyen területi rendezés is va-
lósulna meg, elégedetlenek mindig marad-
nának. A trianoni diktátummal éppenség-
gel csak rontani tudtak az amúgy is
tragikus helyzeten. A megoldás tehát más-
hol keresendõ. Jászi Oszkár (és elõdei) ép-
pen erre törekedtek, s ez mindenképpen
tiszteletre méltó, még ha a körülmények és
a régió adottságai a megvalósítást alap-
jaiban lehetetlenné is tették.

Némi magyarázatra szorul még a nem-
zeti állam fogalma, melyet Georg Jellinek
szavaival határozunk meg (Jászi Oszkár
idézi említett könyvében): „A nemzeti ál-
lamalkotás abban áll, hogy egy nép, mely
magát egységesnek érzi és tudja, ezt az
egységet azáltal fejezi ki, hogy mint ilyen
szervezi magát s mint ilyen államként je-
lentkezik. Ez az állam nem a népet teremti
meg elõbb, mint a dinasztikus politika által
létrejött államokban, ahol az eredetileg ré-
szekre osztott territóriumok lakosaiból egy
és ugyanazon államhatalom alá való ren-
dezés folytán egységes államnép jön létre,
hanem megfordítva: a népbõl nyeri léte-
sítését. A nép, mint természeti egység,
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mint nemzet már elõbb létezik és hat, és
arra törekszik, hogy az államalakítási folya-
matban természetes létébõl jogi lét emel-
kedjék, mint államnép. Minden nemzeti
államalkotás abból a ténybõl ered, hogy a
nemzet vagy több államnépre szakad,
vagy más, neki meg nem felelõ elemekkel
mechanikailag van egy államnéppé össze-
nõve”.

Pontosan ez a folyamat játszódott le a
Monarchia nemzetiségeinek esetében is. 
A nemzeti tudatra való ébredést követõen
következetes építkezés folyt, s a késõbbi
nemzetinek szánt államalakulatok ezekre 
a nemzetté vált közösségekre épültek.
Hozzá kell tenni azonban, hogy a nemzeti
ébredés nem szükségszerûen jelenti az al-
kalmasságot egy önálló nemzeti állam
létrehozására és mûködtetésére. Csehszlo-
vákia, ez a mesterséges képzõdmény pél-
dául soha nem jöhetett volna létre a nagy-
hatalmak tevékeny közremûködése nélkül,
s ugyanakkor igen hamar látni lehetett a
jeleit, hogy az állam teljesen életképtelen.
A történelem végülis ezt igazolta. 

A nemzeti ébredés idején azonban még
nem lehetett szó önálló nemzeti állam
megalapításáról, hiszen az orosz és német
érdekek ezen ütközõzónájában lehetetlen-
ség lett volna egymástól független nem-
zetállamokat létrehozni. 

A 18. század második felétõl kibonta-
kozó nemzeti tudatra való ébredés a nem-
zetiségek számos követelését hozta elõ.
Ezek között azonban (az elsõ idõkben
legalábbis) csak igen ritkán jelent meg az
önálló államalkotási vágy, inkább az állam-
alkotó tényezõként való elismerésre töre-
kedtek, illetve elsõsorban a nyelvi-kulturális
jogok elismerését (az 1790/91-es ország-
gyûlésen például Declaratiójukban a hor-
vát–szlavón megyei követek tiltakoztak a
magyar nyelv használatának kötelezõvé
tétele ellen). Ennél már sokkal konkrétabb
volt a Supplex Libellus Valachorum, mely
követelte az „oláhok” Erdély negyedik nem-
zeteként való elismerését, ortodox egyhá-

zuk felvételét a bevett vallások közé, vala-
mint politikai jogokat (például arányos kép-
viselet a diétán, a közigazgatásban, stb.).

A kor európai hatalmi viszonyait belátva
a nemzetiségi kérdésre megoldást keresõ
gondolkodók, tekintet nélkül a nemzetisé-
gi hovatartozásra, hamar eljutottak az ál-
lam belsõ átszervezésének gondolatához,
ezen belül a föderatív lehetõségek számba
vételéhez – mintegy a nemzeti állam létre-
hozásának alternatívájaként. A pánszláviz-
mus – bár kétségkívül sokak körében meg-
értésre talált – nem mint alternatíva, ha-
nem mint fenyegetõ veszély merült fel.
Kossuth Lajos Károlyi grófnõhöz 1862-ben
intézett levelében is figyelmeztet a keletrõl
leselkedõ veszedelemre: „A török biroda-
lom bomlásnak indult. Az ottani keresz-
tény népek fel fognak szabadulni, de elég
erõsek lesznek-e támasz nélkül megállni?
Ha e támaszt nekik a magyarrali konfö-
deráció megadja, nem keresendnek mást,
mert jobban szeretnek szabadok lenni,
mint oroszok. De ha ily konföderáció nincs,
minden szláv elem az oroszra fog támasz-
kodni, s ez pánszlávisztikus tendenciának
óriás karjaival körülkarol minket, le egészen
az Adriai-tengerig, úgy hogy e konföde-
ráció nélkül Damokles kardja fog függni
örökké függetlenségünk s nemzeti létünk
felett”.

A 19. SZÁZAD KEZDEMÉNYEZÉSEI
Az egységre való törekvés gondolata 

a 19. században, konkrét formában az
1830-as évektõl jelenik meg, azonban
korábban is voltak említésre méltó elõz-
ményei Európában. A század elején pél-
dául a görögök hoztak létre egy szerve-
zetet (Philliké Hetairea), mely a török rabiga
lerázását volt hivatott elõsegíteni. Mint-
hogy azonban az egész Balkán érdeke volt
a törökök kiûzése, így hamar csatlakoztak
a szervezethez különbözõ balkáni népek
harcra kész fiai. A közös cél tehát össze-
fogta a balkáni népeket e szervezet keretei
között; Görögország felszabadulása után
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azonban a szövetséget már nem tudták
fenntartani a különbözõ érdekek miatt.
Elsõsorban persze a nagyhatalmak érde-
keire kell gondolnunk, akik igyekeztek min-
denáron fenntartani a status quót, tehát
egy balkáni átrendezõdésnek semmikép-
pen sem örültek volna. 

Figyelemre méltó tervekkel állt elõ
Adam Czartoryski, a lengyel forradalom
egyik vezéralakja, aki a Közép-európai
Egyesült Államok tervét vázolta fel a szá-
zad elsõ évtizedeiben, mely államszövet-
ség az európai egyensúlyt lett volna hiva-
tott fenntartani, azaz védelmi funkciót
töltött volna be: a kisebb államok védel-
mét, melyek erre önerõbõl képtelenek
lennének.

A Közép-Európa nemzetiségeinek jövõ-
je felett töprengõ politikusok nem kerül-
hették meg azt a kérdést, hogy milyen sor-
sot szánnak a Habsburg birodalomnak, hi-
szen bármiféle változtatás alapjaiban érin-
tette az államot, és természetesen sértette
a dinasztikus érdekeket. A különbség csu-
pán az volt, hogy milyen mértékben sérül-
tek volna ezek az érdekek. Két, egymással
szembenálló elképzelés született, s ezek
köré csoportosultak a késõbbiekben a
konkrét tervezetek. Az elsõ továbbra is a
Habsburg-fennhatóságú birodalomban
gondolkodott, vagyis csupán a belsõ vi-
szonyokon szeretett volna változtatni (a
nemzetiségek igényeinek nagyobb mérté-
kû kielégítése, a birodalom föderatív át-
szervezése). A másik elképzelés azonban
éppen a Habsburg birodalom romjaira épí-
tette volna fel a maga államát, pontosab-
ban államait: a létrejövõ kisebb (nemzeti)
államok szövetségbe tömörültek volna
függetlenségük megvédése érdekében. 

A 19. század elsõ felében az elõzõ el-
képzelés tûnt meggyõzõbbnek és egyál-
talán: ennek megvalósítására lehetett né-
mi esély. A reformkor mindenesetre szem-
mel láthatólag felfrissítette Magyarország
közéletének vérkeringését, és sorra fogad-
ták el a valóban mérföldkõnek számító

törvényeket a reformországgyûléseken.
Éppen ezek a reformországgyûlések világí-
tottak rá, hogy a nemzetiségi kérdést nem
lehet tovább a szõnyeg alá söpörni.
Ugyanakkor Magyarország e tekintetben
kétfrontos „háborúra” kényszerült: egyrészt
harcolnia kellett az oszrák központosító
törekvésekkel szemben a saját nemzeti ér-
dekeiért, másrészt pedig nem szabadott
figyelmen kívül hagynia a területén élõ
nemzetiségek nacionalista mozgolódásait. 

Az 1840-es évek közepére számos
rendkívül fontos eredményt sikerült elérni,
hogy mást ne említsünk, mint az 1844-ben
elfogadott „nyelvtörvényt”, amely hivatalos
nyelvvé nyilvánítja a magyart, a viszonyok
azonban ezzel természetesen korántsem
rendezõdtek – ezt 1848-49 eseményei elég
meggyõzõen bizonyítják. Látták ezt a kor
neves államférfiúi is, mint például báró
Wesselényi Miklós, aki már 1843-ban meg-
fogalmazza föderációs tervét, s ezt röpirat-
ban teszi közzé (Szózat a magyar és szláv
nemzetiség ügyében).

Wesselényi is, mint korának számos más
gondolkodója, a pánszlávizmus fenyegetõ
veszélyétõl óvja az országot és népét,
hiszen az orosz befolyás nyilvánvalóan
senkinek sem lenne az ínyére. Éppen ezért
elsõrendû feladatnak tartja az ország te-
rületén élõ szláv nemzetiségek „leszere-
lését”. Ezt azonban semmiképpen sem a
jogok csorbításával kell elérni (nem beszél-
ve az erõszakról), hanem éppen ellenkezõ-
leg: biztosítani kell a nemzetiségek szá-
mára az alkotmányos szabadságot, vala-
mint a jogot a saját nyelv használatához,
illetve a nemzeti sajátosságok megõrzé-
séhez. Mindezt a legeredményesebben
kellõ fokú autonómia biztosításával lehet-
ne megvalósítani, mégpedig úgy, hogy az
egyes területek a korona hatalma alatt
egyesülnének egy egységes szövetségi
államban. Wesselényi tagállamokat említ,
így például a szövetség tagja lenne Ma-
gyarország, Cseh- és Morvaország vagy
Galícia, ugyanakkor a szlávok a tagálla-
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mokon belül kapnák meg autonómiájukat.
Vagyis: Wesselényi amellett, hogy a messze-
menõleg tiszteletben tartja a szláv nem-
zetiségûek jogait, mégsem tartja õket még
alkalmasnak önálló formáció alakítására és
mûködtetésére. Nem volt egyedül ezzel a
véleménnyel.

A szabadságharc elõtti idõszakban teszi
közzé Pulszky Ferenc, a késõbbi londoni
követ, a monarchia újjászervezésével fog-
lalkozó röpiratát, a Schulvereint. Ebben ki-
fejti azt a véleményét, hogy a növekvõ
szláv mozgalmak hatására és a török biro-
dalom hanyatlása következtében elõbb-
utóbb teljes függetlenségüket elnyerõ kis
népek csak úgy õrizhetik meg szabad-
ságukat a terjeszkedõ orosz hatalommal
szemben, ha föderatív szövetségre lépnek
Magyarországgal a monarchia keretein
belül. Ugyanakkor a monarchia fennma-
radásának feltételeként jelölte meg a ma-
gyar-román-délszláv föderáció létrejöttét.
Pulszky a bekövetkezõ események
hatására megváltoztatta véleményét,
éppúgy, mint Wesselényi, s a kossuthi ter-
vek egyik leghûségesebb követõje lett.
(Segesváry Viktor: A közép-kelet-európai
föderációs eszme története a 18. század
végétõl 1945-ig. Hága, 2004).

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc a föderációs terveket is jó idõre
lesöpörte a terítékrõl, hiszen a bécsi udvar
mesteri módon használta fel a nemzeti-
ségeket saját érdekeinek megfelelõen, a
magyar szabadságharc leveréséhez. A nem-
zetiségek képviselõit elvakította a féktelen
nacionalizmus, melyet az udvar azonmód
ki is használt. A politikai szûklátókörûség
és alkalmatlanság iskolapéldája volt mind-
az, amit például a szlovák nacionalista
törekvések élére álló Ludovít Stúr vitt vég-
be. Noha nem egy társa figyelmeztette õt,
hogy a magyar ügyet kellene támogatni az
osztrák érdekekkel szemben, a ma nemzeti
hõsként tisztelt Stúr mégis a júdáspénzt
választotta, s a magyarok ellen fordult. 

Az ígéretekbõl, melyekkel a nemzetisé-
geket elvakította, természetesen semmit
sem tartott be a bécsi udvar. Stúr pedig,
ahogy az a megbízhatatlanoknak, árulók-
nak kijár, az osztrák titkosrendõrség zakla-
tása és folyamatos felügyelete alatt végez-
te be életét. 

A föderalista elképzelések egyik elköte-
lezett híve, gróf Teleki László 1849. május
14-én Kossuthnak címzett levelében min-
denesetre a következõket írta: „Egy dolog
fekszik különösen a szívemen, mert szerin-
tem Magyarország jövõje függ tõle. A kü-
lönbözõ nemzetiségekkel szemben sokkal
bõkezûbbnek kell lennünk a jogok adomá-
nyozásában. Nemcsak Ausztria halt meg,
hanem Szent István Magyarországa is. Az
eseményekkel együtt nõttünk fel; nem az
a kérdés most, hogy Ausztria és Magyar-
ország szétváljanak-e, vagy egy országot
képezzenek, hanem ez: melyik fogja a küz-
delemben álló két elem közül a másikat
elnyelni. (…) A népek nemzeti életet is
akarnak élni. Egy rendszert kell teremte-
nünk, mely által a nemzeti egység hiányát
a személyek és nemzetiségek egyenjogú-
ságán s egyforma elõnyben részesítésén
keresztül pótolni tudjuk”. 

A szabadságharc bukása meghiúsította
e nemes szándékot és tervet, s rövid idõre
lekerült a terítékrõl a kérdés. A terror eny-
hülését követõen azonban ismét kezdtek
érlelõdni az újabb gondolatok az állam át-
szervezésével kapcsolatban. Ennek szük-
ségessége nyilvánvaló volt, nem véletlen,
hogy központi kezdeményezés is történt:
az uralkodó 1860. október 20-án adta ki az
ún. Októberi Diplomát, mely – legalábbis
szóban – föderalisztikus átszervezésre
irányuló jegyeket viselt magán (szövetségi
alap, egyforma jogok a nemzetiségeknek).
A tényleges irányítást azonban esze ágá-
ban sem volt a császárnak kiengedni a ke-
zébõl, a központi hatalomgyakorlás meg-
maradt volna: az egész közösséget érintõ
ügyekben továbbra is a Reichsrat lett volna
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illetékes. A magyar országgyûlés – védve
történelmi jogait – természetesen nem fo-
gadhatta el a javaslatot. 

A korábban a magyar ügy ellen forduló,
az osztrák ígéretekben csalódott nemze-
tiségek hamarosan belátják, hogy nem le-
het megbízni Ausztriában, értelemszerûen
más megoldást kell keresni. Mihail Polit-
Desancic a Srpski Dnernik 1861. márciusi
számában a következõket írja: „A szerbek-
nek egy Magyarországgal való megegye-
zés révén kellene követniök a választott
utat, mert könnyen tévútra kerülhetnek,
mint 1848-ban, mikor olyan állapotokat
segítettek elõidézni, amelyeket õk nem-
csak, hogy nem kívántak, hanem el sem
képzeltek volna” (idézi Segesváry Viktor: 
A közép-kelet-európai föderációs eszme
története a 18. század végétõl 1945-ig.
Hága, 2004). Desancic egy konkrét javas-
latot is kidolgozott, hogy miképpen kép-
zelné el a megegyezést. Szerinte egy két-
szintû konföderációt kellene létrehozni,
mégpedig úgy, hogy elsõként a balkáni
államok föderációját kell megvalósítani és
megszilárdítani, majd pedig ennek a fö-
derációnak kellene konföderációt alkotnia
a görögökkel és románokkal. A magya-
rokkal pedig, mint ahogy a fentiekbõl lát-
szik, mielõbb ki kell egyezni.

A magyar politika azonban nem fogad-
ta be ezeket a gondolatokat, elképze-
léseket, s elutasította a szerb közeledést.
Az ok mindenesetre megvolt rá.

A szerbek az önállósulás útját választot-
ták (pl. Vladimir Jovanovic a szerb vezetés
alatt létrehozandó Jugoszlávia gondolatát
fogalmazta meg) – s ez nagy valószínû-
séggel egy esetleges magyar közeledés
esetén is így történt volna, azaz a magyar
elutasítás ilyen értelemben csak elejét vette
egy újabb árulásnak, hátba támadásnak.

A TURINI PROGRAM
„…a részletek vita tárgyát képezhetik,

de az eszme maga annyira a helyzet
logikájában fekszik, annyira parancsoló

követelménye Magyarország biztonságá-
nak és a keleti népek nemzeti szabadságá-
nak, hogy ha engem a magyar nemzet a
haza függetlenségére intézett törekvése-
imben el nem hagy, az eszme magát ok-
vetlenül kivívta volna és a magyar haza
irtózatos megpróbáltatásoktól, Európa
jövendõje catastrophális rázkódtatásoktól
lett volna megkímélve…”

Kossuth ezekkel a szavakkal veszi vé-
delmébe dunai konföderációs tervét a kri-
tikusoktól, akik már a kezdetektõl fogva
élesen bírálták a nagy államférfi precízen
kidolgozott tervét. Közel másfél évszázad-
nyi távlatból persze tudjuk, hogy Kossuth
tervének semmi esélye nem volt a meg-
valósulásra, azt azonban nem vonhatjuk
kétségbe, hogy a legnagyobb jóindulattal,
a legforróbb hazaszeretet érzésével áthat-
va vetette papírra gondolatait, s ajánlotta
magyarjainak figyelmébe. Kossuth dunai
konföderációs terve hamar fogalommá
lett, a Duna menti népek közti barátság,
összefogás óhajtásának jelképe, nemes
megnyilvánulása. S ha politikai szempont-
ból nem is tudunk vele mit kezdeni (talán
hozzátehetjük: sajnos!), mégis az elsõ he-
lyen kell kiemelnünk, midõn a kárpát-me-
dencei egységesítõ törekvéseket tárgyal-
juk, hiszen a legnagyobb visszhangot
keltõ, s egyik legnagyobb hatású rendezési
tervrõl van szó a 19. században. 

A dokumentum születése körülményei-
nek ismertetése szétfeszítené ezen írás
kereteit, hiszen ha történelmi kitekintésbe
bocsátkoznánk, akkor feltétlenül szólnunk
kéne az emigrációban élõ magyar államfér-
fik tevékenységérõl, a Magyar Nemzeti
Igazgatóság munkájáról, hiszen ezek mind
nagy hatással voltak Kossuth véleményé-
nek kialakulására. Ehelyett inkább magát a
tervet ismertetnénk, annak legfontosabb
pontjait. A kiadás körülményeirõl annyit
azonban feltétlenül el kell mondanunk,
hogy Kossuthnak nem állt szándékában –
legalábbis ebben a formájában – nyilvá-
nosságra hozni a tervezetet. Egy olasz

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA



40

közíró, Canini, aki a miniszterelnök meg-
bízásából politikai ügynökként tevékeny-
kedett, Kossuthtal tanácskozott a dunai
népek összefogásának lehetõségeirõl.
Canini Kossuth nézeteit lejegyeztette, majd
aláíratta vele. Az aláírt irat eljutott Helfy
Ignáchoz, az Alleanza címû milánói lap
szerkesztõjéhez, aki aztán megjelentette a
szöveget az újságban. 

Az alábbiakban a dunai konföderációs
terv legfontosabb pontjait ismertetjük:

„Közösen érdeklõ ügyek lennének: a szö-
vetségi terület oltalma, a külpolitika, a kül-
képviselet, a kereskedelmi rendszer, oda-
értve a kereskedelmi törvényhozást, a vám,
a fõ közlekedési vonalak, a pénz, a súlyok
és a mértékek.

Mindent, ami a szárazföldi és tengeri
haderõre, a várakra, a hadikikötõkre vonat-
kozik, a szövetségi hatóság szabályozná.

A szövetség egyes államainak a külud-
varoknál nem volnának külön képviselõik, a
szövetségi diplomatia egy és közös lesz.

Közös lesz a vámügy, melynek jövedel-
me az egyes államok közt akként fog
fölosztatni, miként a törvényalkotó gyüle-
kezet megszabni fogja. 

A törvényalkotó gyûlés fogja eldönteni
azt is, vajjon a szövetségi gyülekezet (par-
lament), mely a törvényhozó hatalmat
gyakorolja, csupán egy kamarából álljon-e,
avagy kettõbõl. Utóbbi esetben a képvi-
selõház választani fog, az egyes államok
népességi aránya szerint. A senátusban a
nagy- és kisállamok egyenlõ számú tagok
által lesznek képviselve, amiben a kisebb
államokra nézve kitûnõ garantia rejlik.

A végrehajtó hatalmat egy szövetségi
tanács gyakorolja, melyet ha egy kamara
lesz: ez, ha kettõ: ezek választják. Õ fog
irányt adni a külpolitikának is, a törvény-
hozás ellenõrzése mellett.

A szövetség hivatalos nyelve fölött a
törvényalkotó gyûlés fog határozni. A vég-
rehajtó, úgy a törvényhozó hatalom gya-
korlatában minden tag saját anyanyelvét
használhatja.

A szövetségi hatóság székhelye válta-
kozva majd Pesten, majd Bukarestben, egy-
szer Zágrábban, másszor Belgrádban lesz.

Azon államnak, ahol a szövetségi hatóság
a fönnebbi sorrend szerint tartózkodni fog,
feje lesz egyidejûleg a szövetségi tanácsnak
és a szövetségnek is ideiglenes elnöke.

Minden egyes állam otthon oly alkot-
mányt ad magának, aminõ érdekeivel leg-
inkább megegyezik, természetesen azon
föltétellel, hogy ez alkotmány elvei a szö-
vetség által szentesített elvekkel ne ellen-
kezzenek.

A különbözõ nemzetiségek és vallásfe-
lekezetek egymáshoz való viszonya a kö-
vetkezõ alapokon rendeztetnék, melyek
már a magyar bizottságnak Turinban 1860.
szeptember 15-én közzétett emlékiratá-
ban is bennfoglaltatnak.”

(Kossuth turini programját, mely 1862.
május elsején jelent meg, idézi: Lajtor Lász-
ló: Kossuth dunai konföderációs terve és
elõzményei. Budapest, 1944).

A „Dunai Szövetség” fent megfogalma-
zott keretei nem igazán igényelnek külö-
nösebb magyarázatot. Abban tökéletesen
igaza volt Kossuthnak, hogy az eszme,
amit e terv hirdet – vagyis a népek közti
egyenlõség és békesség –, vitathatatlan és
követendõ. A részleteket pedig sajnos a
gyakorlat tette vita tárgyává és tette meg-
valósíthatatlanná.

A tervezet fogadtatása, mint említettük,
meglehetõsen vegyes volt, számos kritikát
kapott mindenünnen. Legjobban Deákék
bírálták, az õ céljuk a kiegyezés volt.
Kossuth pedig éppen a kiegyezést tartotta
tragikus hibának, mert szerinte a dualista
állam nem más, mint álcázott osztrák
államegység. Az kétségtelen, hogy az
1867-es kiegyezéssel létrejött Osztrák-
Magyar Monarchia továbbörökölte a nem-
zetiségi problémát, s azt nemhogy megol-
dani nem tudta, de jószerivel még kezelni
sem. A nemzetiségi kérdés rendezését az
1868/XLIV. törvénycikkel vélték letudni,
mely kijelenti, hogy:

PoLíSz



41

„Magyarországnak minden ajkú polgá-
rai politikai tekintetben csakis egy nem-
zetet, a magyar állam históriai fogalmának
megfelelõ egységes és oszthatatlan ma-
gyar nemzetet képezik;”

„Az országban lakó minden népek, név
szerint: magyar, szláv, román, német, szerb,
orosz, stb. egyenjogú nemzetiségeknek 
tekintendõk, melyek külön nemzetiségi igé-
nyeiket az ország politikai egységének korlá-
tain belül, az egyéni és egyesülési szabad-
ság alapján, minden további megszorítás
nélkül szabadon érvényesíthetik.

Az ország területén élõ nemzetisé-
geknek ez azonban már kevés volt. A XX.
század elejének szerencsétlen és tragikus
fordulatai az ezeréves Szent István-i állam-
ot az önálló nemzeti államra vágyó nem-
zetiségek kezére játszották.

20. SZÁZADI TERVEK – ÉS A 21. SZÁZADI VALÓSÁG
Az 1920-ban Magyarországra erõsza-

kolt trianoni békediktátum, úgy tûnik, nem
nyugtatta meg az utódállamokat, tudatá-
ban voltak a békeparancs Magyarország
számára igazságtalan és tarthatatlan vol-
tának, ezért természetes szövetségeseikkel
keresték a közös hangot. 

Egységre, szövetségre tehát az új év-
században is szükség volt, ezek a szövet-
ségek azonban már egészen másról szól-
tak, mint Kossuth idején. Akkor valakiért,
most valaki ellen. Magyarország, és az ol-
dalán álló történelmi igazság ellen.

A legismertebb ilyen jellegû állam-
szövetség a Kisantant néven hírhedtté vált
szervezet volt, melyet a trianoni utódál-
lamok hoztak létre kétoldalú szerzõdések
alapján, Eduard Benes kezdeményezésére
a magyar és a bolgár revizionista törek-
vések ellen. Az egyezményt 1933. február
16-án írta alá Benes, Titulescu és Jevtic. A
Kisantant szervezete háromszintû volt:
külügyminiszterek állandó tanácsa (védel-
mi ügyek és a közös külpolitika összehan-
golása), gazdasági tanács, titkárság. Noha
a szervezet formálisan nem mûködött

sokáig, ezen államok magyar kérdésben
alkotott véleménye olyannyira hasonló,
hogy joggal lehet akár manapság is a
Kisantantra hivatkozni. 

A Kisantantnál sokkal egészségesebb
ötlettel rukkolt elõ Tardieu francia minisz-
terelnök, még 1932-ben. Õ gazdasági
együttmûködést javasolt Ausztria, Cseh-
szlovákia, Jugoszlávia, Magyarország és
Románia számára. Noha konkrét menet-
rendet nem tartalmazott a javaslat, a
nagyhatalmak tiltakozásán már a születése
pillanatában megbukott. Ennek oka nem
más, mint hogy a javaslatban szerepelt az
a kitétel is, hogy a nagyhatalmak nem
avatkozhatnának bele direkt módon ezen
országok belsõ gazdaságába. Világos,
hogy például Németország nem nyugod-
hatott bele piacai elveszítésébe…

Rövid tanulmányunk végéhez közeled-
vén még két fontos elképzelésrõl kell meg-
emlékeznünk. Mindkettõ a század elején
született, s mindkettõ a Monarchiának a
nemzeti kérdés megoldatlanságából adó-
dó válságát próbálta volna megoldani. 

Karl Renner osztrák szociáldemokrata po-
litikus 1916-ban adta ki tervezetét Közép-
Európa föderalizációja címmel. Ebben –
eltérõen a másik, Jászi Oszkár-féle elképze-
léstõl, mely a dunai konföderáció megva-
lósítását tûzte zászlajára – a perszonális
autonómia szemszögébõl közelíti meg a
megoldásra váró (nemzetiségi) problémákat.
Renner elképzelése – minthogy személyelvû
autonómiát helyezi elõtérbe – nem területi
jellegû változtatásokat irányoz elõ.

Háromszintû föderációjának alapja a
Kreis, vagyis a Kör. Ez homogén nemzeti
községet jelentene, amely saját önkor-
mányzattal bír. A középsõ szinten a Lan-
dok (Tartományok) – 10 db – és a Guber-
niumok (Kormányzóságok) állnak. A tarto-
mányok gazdasági alapon jönnének létre,
és saját kormánnyal és parlamenttel ren-
delkeznének. A legfelsõ szint a Staaten-
stat, vagyis az Állam. Ennek a német lenne
a hivatalos nyelve, s a legfontosabb állami
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feladatok tartoznának hatáskörébe (had-
ügy, pénzügy, kereskedelem, közlekedés,
igazságszolgáltatás, szociálpolitika, tör-
vényhozás).

A másik elképzelést Jászi Oszkár fogal-
mazta meg, õ Kossuth dunai konföde-
rációs tervét gondolta tovább. Az õ gon-
dolataival a korábbiakban már – ha csak
néhány kiragadott idézet erejéig is – meg-
ismerkedhettünk, így most csak az általa
elképzelt szövetséges állam felépítését
ismertetjük. Az elképzelései egyébként –
nem véletlenül – az alapelveket és eszmé-
ket tekintve igen közel állnak a Kossuth-
féle turini programhoz.

Jászi Oszkár a dunai konföderációval
kapcsolatos tervét A monarchia jövõje
címû kötetben tette közzé 1918-ban, te-
hát még a békediktátumok elõtt. A javaslat
azonban már így is elkésett.

A Jászi-féle dunai konföderáció alapja a
közép-európai nemzetek együttmûködési
szándéka, vagyis az a felismerés, hogy csak-
is egyesült erõvel képesek hatékonyan vé-
dekezni a fenyegetõ orosz illetve német
befolyással szemben. A szövetség tehát
demokratikus alapon szervezõdne, a tag-
államok szabad akarata szerint.  

Legfõbb szerve a Birodalmi Gyûlés lenne,
melynek felelõsséggel tartozik minden
egyéb hatalmi szerv. A tagállamok közti
vitás ügyekben a Szövetségi Bíróság dön-
tene, melyben minden tagállam képviseltet-
né magát. Az összes hatalmi szervnél az
egyenlõ képviselet elvét hangsúlyozza.
Nyelvhasználatot tekintve, megpróbálja ki-
kerülni az esetleges káoszt, ezért a nemzeti
nyelvek használatának megengedése mel-
lett javasolná egy közös nyelv használatát
(német) a felsõbb hivatalnokok számára.

Az állam formájának nem ajánlja a re-
publikánus berendezkedést, mert az ezzel
járó elnökválasztási küzdelmek az egymás
közti viszony megrontói lehetnének. Az al-
kotmányos alapra helyezett örökletes di-
nasztikus rend azonban ezzel ellentétben

közös összekötõ kapocs is lehetne az
egyes tagállamok között. 

A decentralizált, abszolút egyenlõségre
épülõ szövetségi állammodell sem képes
azonban maradéktalanul megoldani a
közép-európai nemzetiségi kérdést – ezt
Jászi Oszkár is beismeri munkájában. Teljes
stabilitás és elégedettség csakis a nemzeti
érzékenység csökkentésével érhetõ el. 

Jászi végsõ soron egy nemzetek feletti
egységes államot képzel el, majd pedig 
a legtökéletesebb formát, a világállamot.
Ezzel az utópisztikus, a realitás talajától
már messze elrugaszkodott elképzelésével
zárja mûvét: „Ezentúl a fejlõdésnek már
csak egyetlen sui generis-en új típust kel-
lene megvalósítania, a fajközi államot, ide-
gen kultúrák, idegen vallások, szabad
egyenrangú szövetségét ahhoz, hogy be-
következhessék az a végleges, az egész
földkerekségre kiterjedõ szövetséges állam,
a Civitas Dei, mely úgy a legmélyebb vallá-
sos, mint a legátfogóbb filozófiai intuíció
szerint földi pályánk tulajdonképpeni értel-
me és logosa”. 

A történelem majdnem Jászit igazolta.
De csak majdnem, s ez az emberiség sze-
rencséje. A 20. század ugyanis valahol
ezen „világállam”, világhatalom megvaló-
sításáról szólt, csak éppen nem a Jászi által
elképzelt formában. Évtizedeken át két
szuperhatalom vívott párbajt azért, hogy
eldöntse: melyikük erõszakolhatja rá béké-
jét a világra. A 21. századra ez csak annyi-
ban módosult, hogy immár csak egy ha-
talom teszi ugyanezt.

Nagy, egységes államban gondolkodók
Jászi után is akadtak, így született meg az
Európai Unió. A nemzetiségi kérdéssel
azonban nem tud mit kezdeni az EU,
mintha tudomást sem akarna venni róla.
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Demeter József

Krisztus Urunknak áldott születésén
Az erdélyi Magyardellõn a kántálást
A román Sarmarghitán kezdtük, ott
Túl a Hecken-telepen…, és még azon is
Jóval túl, a Hegy megetti tanyán. A gyermekek
Karácsony szombatján délután, a legények
Este, a házasok elsõnapján kántáltak, úgy,
Hogy zengett belé a falu, zengett belé a hó,
Ahogy hullt, hullt, egyre csak hullt; ó,
Istenem, minõ gyönyörûen, dallamosan, az a 
Makulátlan-fehér, angyali tisztaság…
Minden áldott Karácsony estvélén.
Igen. Drága magyar testvéreim kerüljetek
Bennebb, ide a szívem köré, tette az
Asztalra a korsó bort a román Ártimon bácsi
A kántálás után ezen szavak Karácsonya
Mellett, és hószín bajszát magyarosra sirítvén
Zárta kulcsra az ajtót, belülrõl, hogy
Onnan nem távozhatunk, míg a korsó ki nem
Ürül. A tapasztos érckemencén, Anica néni
Félfülû vaslábasában már ott sercegett,
Rotyogott a méteres, vastag kolbász, dagadt májas,
Véres, hurka. Melléje friss házikenyér, és
Káposztacika. Biza! Elõtte egy-egy kupicányi 
Rezes. Utána Ártimon bácsi magyar nótája
Következett, a „Százados úr seja-haj, százados
Úr, ha felül a lovára.” Hogy milyen lelkünkbõl
Fújtuk! Nos, miután a százados úrral együtt
Mi is lenyergeltünk, jöhetett az étel,
Ital, az aranyló pincehideg bor. A
Fokhagymás, zsíros vacsorára, apám! …
Majdpediglen! A búcsúpohár elõtt a romány
Ártimon bácsi – örömünnepélyesen – még
Magyarosabbra huszárosította bajszát,
Mert õ hajdanában-danában magyar levente volt,
Biza…, mesélem mindezt immár a
Budapesti Levente nevû unokámnak, és
Mesélem, és mesélem…, talán túl korán,
De hát idéntõl már õ is besegít, igaz,
Hogy csak itthon a családban, és sajnos
Nem Ártimon bácsiéknál segít be – a távoli 
Otthonnak szóló emlék-kántálásba – rögvest a
Százados úr után, hogyhát, sejhde! :
Krisztus Urunknak áldott születésén,
Angyali verset mondjunk szent ünnepén…
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És ezt zárja a beköszöntõ, a 
Magyardellõi/es/ béköszöntõ: Szépséges
Hazámnak drága magyar népje,
Hozzon néked Isten békét ez ünnepre,
Hogy a sok árván maradt szív ne zokogjon
Fájón, mindenki lelkébe szent Karácsony
Szálljon. Ha bús volt e nemzet évekkel ezelõtt,
Hozzon néki Isten békésebb jövendõt. Ámen.

Az ember az árral szemben
A Kráter Mûhely Egyesület pályázatának eredménye

A Kráter Mûhely Egyesület döbbenettel és csodálattal adózik Tamási Áron szülõtájának
és környékének helytállása elõtt, melyet az augusztusi árvíz idején tanúsított. Példa-
adónak tartjuk az összefogás erejét, mellyel az erdélyi magyarság újra rendelkezett,
ahogyan a történelem során számtalanszor. A témával kapcsolatban szeptemberben
pályázatot írtunk ki, mûfaji megkötés nélkül. A beérkezett alkotások közül a három fõs
zsûri (Szakács István Péter, Turcsány Péter és Néráth Mónika) egyöntetûen Fábián
Kornélia írásának ítélte oda az elsõ díjat.

Fábián Kornélia

Az ember az árral szemben
– egy televíziós tudósító szubjektív beszámolója –

lanatra. Csak annyi idõre, amíg megsej-
tette: van az embernél nagyobb hatalom…

Az idei esõs nyáron gyakran eszembe
jutott apám mondása: „borúra derû jön”.
Ezt mondogattam magamban a lelket szo-
morító, esõs napokon, s kémleltem az
eget, mikor bújik elõ végre az áldott Nap.
Aztán jöttek a hírek a bánsági áradásokról,
s a mindenütt jelenlévõ kamera házamba
hozta az ország más részein tomboló ár-
vizek borzalmait. Kétségbeesett, fedél nél-
kül maradt emberek néztek rám a képer-
nyõrõl, s bár a dráma elért a lelkemig,
mégis filmszerû maradt… Tragédia, ami-
nek mások a szereplõi… Augusztus kö-
zepén úgy döntöttem: vásárolok egy esõ-
kabátot. Tévés munkám közben jártam a
falvakat, és beszélgettem a helybeliekkel,

Borúra derû jön – ezt mondta apám az
1970-es árvízkor, majd megfogta a kezem,
és elvitt a falunkat átszelõ, megáradt pa-
takhoz nagy vizet látni. Ma is elevenen él
bennem a kép a gyermekrõl, aki akkor
voltam. Ott állok a síró ég és az elázott föld
szomorúságának szorításában, s a höm-
pölygõ víznél csak rémületem nagyobb.
Kicsinységem nagy iszonyatában nem ér-
tem, miért állnak tétlenül a felnõttek, és
miért beszélnek olyan halk szóval arról,
hogy nincs már, amit tenni…

A megáradt vízben elpusztult lovakat lát-
tam, s gyermeki értelmem fel nem foghat-
ta, hogy hová lett a táltosságuk, s a mesék-
bõl jól ismert emberi hangjuk, amivel segít-
ségért kiálthatnának… A gyermek, aki akkor
voltam, a nagy vizek láttán felnõtt egy pil-
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akik arról panaszkodtak, hogy gazdálkodó
embernek átok már a sok esõ. Széna, sarjú
odavan, s hogy mi lesz a terméssel, azt
csak az Isten tudja – mondták. Aztán eljött
a nap, augusztus 23-a, amit immáron fe-
kete napként jegyeznek Udvarhelyszék
történelmében. A térség szelídnek tûnõ
patakjai – a Szejke-, a Bosnyák-, a Sükõ- és
a Nyikó- patak – életközelbe hozták az
addig csak tévében látott árvizek ret-
tenetét. Ami tegnap még médiahír volt az
udvarhelyszékiek száján, az mára saját éle-
tük valósága lett. Az emberemlékezet óta
nem látott áradás 16 ember életét köve-
telte, köztük egy négy éves kislányét. 29
lakóházat tett teljesen tönkre és további
1978 házat, illetve gazdasági épületet
rongált meg súlyosan. A székely szökõár
minden képzeletet felülmúló reménytelen-
ségbe sodorta az érintett udvarhelyszéki
falvak lakóit. Siménfalván egy asszony, aki-
nek minden jószágát elvitte a víz, és lakha-
tatlanná tette a házát, zokogva mondta
nekem az árvíz utáni napon: „Ha harminc-
öt éven keresztül csak nyaraltam volna,
akkor sem néznék ki másképp…” Õ az,
akinek nem volt lelkiereje elfogadni a se-
gélybe kapott paplant, hiszen még mindig
nem tudja elhinni, hogy „ide jutott”. Bika-
falván egy olyan gazdaságot vitt el az ár-
víz, amelyhez hasonló nem volt a környé-
ken. Györfi Áron, a gazda, egyetlen fény-
képpel maradt a hajdani „életrõl”, ami
percek alatt semmivé lett, és ami a család
megélhetését addig biztosította.

Miközben járom a falvakat, és munkám
részeként tájékozódni próbálok, úgy ér-
zem: ezekben a napokban nem lehetek
kíváncsi riporter, aki lényegre törõ kérdé-
sekkel akarja megtudni, ki hogyan élte
meg a század legnagyobb udvarhelyszéki
drámáját. Tudom, hogy nem szabadna fel-
tennem egyetlen kérdést sem addig, amíg
nincs válaszom arra, hogy emberrel miért
történhet ilyen borzalom… De mégis vég-
zem a munkám, amiben „nincs kegyelet,
csak információ”. Így tanítottak: a riporter
ne sírjon együtt az alanyával… Nem te-

szem, mi több, a „szabályos munkavég-
zésben” elmulasztom megköszönni az
operatõrnek azt, hogy az õ képeiben
legalább ott a lélek… Munka után a csalá-
dokra gondolok, akik a rémület utáni har-
madik napon szeretteik koporsója mellett
álltak, és tudom: õk nem pénzben mérik a
veszteséget. A négy éves kislány, akit az
áradások után több nappal találtak meg
messze a falutól, a világ kincsét érte. 
A farkaslaki fiatalember, akinek karjából
édesanyját ragadta ki az árvíz, ma is né-
mán néz maga elé, és nem tudni, mit érez
valójában… Õt sem lenne szabad kérdez-
ni, mégis megteszem…

De jó látni, hogy a lidércálomból fel-
ocsúdó emberek, ha el is veszítették min-
denüket, hitükben töretlenek maradtak.
Munkához látnak, mert tudják: élni kell to-
vább. Nekifogtak már a borzalom más-
napján a malomfalviak, farkaslakiak, ülkei-
ek, hodgyaiak, eltakarítani a mérhetetlen
pusztítás nyomait. A térdig érõ iszap sem
húzta le a maradék erõt: „Lemossuk ezt,
utána azt, s ha kell, sátrakban alszunk.” 
A hodgyai Irma néni azt mondja, õ to-
vábbra sem haragszik a vízre, bár az min-
denét elvitte. A víz nem hibás – mondja, és
nem kutatja a tragédia okát. Ami segít-
séget kap, azt Isten nevében megköszöni.
S mint aki tudja, hogy minden rosszban ott
az áldás, mosolyogva beszél arról, hogy
nincsen már „én kertem, te kerted”, csak a
„mi kertünk van”, s az is bekerítetlen ma-
radt a víz után.

Az áradás utáni nehéz napokat a pél-
dátlan összefogás valamelyest enyhítette.
Szüntelenül érkeztek a vidékre a hazai és
magyarországi segélyszállítmányok, ame-
lyek a túléléshez szükséges dolgokat biz-
tosították. A Duna Televízió Összefogás
Napja mottóval segélyakciót hirdetett, és
ezáltal 5 földrész 37 országának nézõiben
ébresztett együttérzést az árvízkárosultak
iránt. A román kormány több milliárd lej
értékû gyorssegélyt ígért az udvarhelyszéki
települések árvízkárosultjainak. Három
nappal az áradások után váratlanul Udvar-
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helyszékre érkezett Traian Basescu államfõ
is. Basescu kiemelten méltatta a kataszt-
rófában együtt mozduló székelyek erõfe-
szítéseit, és azt az összefogást, amire nem
látott még példát. Mindeközben az iszap
és a törmelékek eltakarításán dolgoztak és
dolgoznak azóta is az emberek, akiknek
életét az éjszakai tolvajbandák és a jár-
ványtól való félelem is keseríti. Azok, akiket
nem érintett az árvíz, nem nézik tétlenül
embertársaik reményvesztett helyzetét. Ta-
mási Áron szülõfalujában, Farkaslakán pél-
dául a faluközösség összefogott, és há-
zakat vásárolnak azoknak, akiknek házát
elsodorta az áradat. 

Egyre nõ a számuk az önkénteseknek
is, akik a takarításban és a segélyek kiosz-
tásában egyaránt segítenek. Van már vég-
leges mérlege is a katasztrófának. Eszerint
850 milliárd lej, azaz 24 millió euró kárt
szenvedett Udvarhelyszék a katasztrófa
napján.

A száraz tényeken túl, lassan-lassan be-
indul az özönvíz utáni élet az udvarhely-
széki falvakban. A tragédia elhalványul, és
– ahogyan az lenni szokott – kikopik a té-
ma a híradásokból. Hogy pótoljon valamit
az elmaradt, derûs napokból, idõközben
megérkezett az indián nyár is a vidékre, és
ez újra eszembe juttatja apám szavát: bo-
rúra derû jön. Apám még így tudta… Én
ma már errõl másképp gondolkodom.
Mert idén nyáron csak az nem látta be, aki
nem akarta, hogy a „borúra derû” egyen-
súlya nem mûködik már. Való igaz, nem
sok napfény érte ezen a nyáron az arcun-
kat. Ami tegnap még a jámbor lelkû tudó-
sok vészjóslata volt, mára a küszöbünkön
beköszönõ valósággá lett, s most itt állunk
kiszolgáltatva annak, aminek jönnie kell…
Pedig mennyire vártuk a nyarat, hogy el-
jöjjön, ahogyan azt eddig is tette. A kará-
csonyi szökõár rémületes emlékével bár, de
újra abban a balga hitben szerettünk volna
sütkérezni, hogy az ember és a természet
közti szövetségben minden a legnagyobb
rendben van. Azt már nem is számoltuk,
hogy idõközben hányan lettek égi és földi

katasztrófák áldozatai. Úgy tettünk, mint-
ha egy utasszállító repülõgép lezuhanásá-
nak nem lennének tanulságai. Azzal, hogy
az ég is tud sírni miattunk annyi könnyet,
amennyit a föld sem tud beinni, végképp
nem számoltunk. A bibliai özönvíz mítosz-
nak is nyomasztó, nemhogy valóságnak:
dehogy akartunk az istenfélõ Noé útjára
térni! Az isteni engedékenységgel kimon-
dott ajánlást, hogy „hajtsátok uralmatok alá
a földet”, úgy értelmeztük: miénk a világ… 

A birtoklás pedig nagyúr, uralma zsar-
nok és kegyetlen. Mit nekünk az indiánok
bölcsessége: „Ha majd kivágtad az utolsó
fát, megmérgezted az utolsó folyót, és ki-
fogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy
a pénz nem ehetõ…” Akinek inge, mégis
vegye magára – hûvös idõk jönnek, bor-
zongató felismerések szelével. Addig is,
akinek nem volt, vegyen esõkabátot. Las-
san-lassan be kell rendezkednünk arra,
hogy már a nyár sem a régi. Mint ahogyan
mi magunk sem vagyunk azok, akiknek
szent a természet, s annak törvényei.
Elvakultunk, de nem a régi szép nyarak
augusztusi csillaghullásától, hanem a ha-
misan fénylõ tudattól, hogy mindenhatók
vagyunk. És most nehéz elhinni, hogy van
nálunk hatalmasabb erõ. Alázat és böl-
csesség kellene belátni, hogy a „megbo-
londult” idõjárás csak a „megbolondult”
ember nyomait követi. A természet azt lé-
legzi be, amit mi kilélegzünk, s lélegzetünk
anyaga az, amit lelkünkben hordozunk.
Mert nézzünk csak magunkba: belsõ éle-
tünk évszakaiban nyár a nyár még, és tél a
tél? Érdemes lélekbúvár módjára megnéz-
ni: vajon a fénylõ nap melegével szimbo-
lizált szeretet helyét bennünk nem vette-e
át valami, amitõl a kinti világban nagy esõk
jönnek?

Miközben ezeket írom, jól tudom: Hod-
gyában az árvízkárosult Irma néni nem
töpreng ezeken a kérdéseken. Õ csak el-
mondja a maga megszokott imáit reggel
és este, hogy mentse a világot Udvarhely-
széktõl New Orleansig.
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WASS ALBERT EMLÉKEZETE
XXVIII. RÉSZ

Ortutay Péter
Hozsanna neked,

Karcsi?
Párhuzamos sorsok a

nagyvilág két szegletében
Mihail Alekszandrovics Berlioz, a MASS-

ZOLIT (TÖMEGÍR Szõllõssy Klára fordításá-
ban) elnöke (nem akárki, hanem egy igazi
nagy tudós ember és irodalmár) a Pátriár-
sije Prudin, Moszkvában, egy szép májusi
napon tudományos elõadást tart egy fiatal
kollégának. A legapróbb részletekre is ki-
térve, mint nagy tudású és nagyhatalmú
elvtárshoz illik. Történelmi dátumokra hi-
vatkozva, klasszikus filológiai tudását csil-
logtatva, villogtatva, elmagyarázza a te-
hetséges, de még fiatal és kellõ irodalmi
tapasztalatokkal ezért még alig rendelkezõ
Iván Ponirjov, ismertebb nevén Hontalan,
költõnek, hogy márpedig Isten nincs. Ergo
Jézus Krisztus sem létezett, akit õ (Hon-
talan, a költõ) egy hosszú poémában akar
kigúnyolni és nevetségessé tenni. És élen-
járó (a legélenjáróbb, mint tudjuk) szovjet
folyóiratban megjelentetni. Ki hallott ilyet?
Hisz dokumentumok alapján bizonyított
tény, hogy olyan nevû személy, mint Jézus
Krisztus, a történelemben nem létezett. Ki-
taláció az egész. A papok mesterkedései,
hogy butítsák a népet. „Náucsno i doku-
mentályno dokázáno.” Ezért nem kigú-
nyolni kell Jézust, édes egy komám, ma-
gyarázza Berlioz Hontalannak, hanem azt
kell megírni, hogy nem létezett. Ponyi-
májes, vagy nye ponyimájes? Vagyis írni
sem kell róla. Írjál inkább a pártról. Mert a
párt létezõ valóság, és a társadalom ve-
zetõ ereje.

Márkus Béla irodalomtörténész, egyete-
mi tanár (így, akárcsak, Berlioz, szintén
nem akárki, nagy tudású ember, ez két-
ségtelen) a Kortárs ez évi márciusi számá-

ban pedig azzal érvel, hogy Wass Albert
erdélyi, magyar, amerikai író egyáltalán
nem is olyan nagy és jó író, mint állítják.
Hanem egészen jelentéktelen kis írócska.
Harmadrangú, negyed vagy talán ötöd
rangú, vagy még annál is kisebb. Szót sem
érdemes ejteni róla. Tegyünk úgy, mintha
nem is létezne. És hogy derék, tisztességes
magyar ember lenne, az is kétséges.
Szerinte. Hisz háborús bûnös is volt,
mondja róla a fáma. S nem is akármilyen
fáma, hanem a testvéri román nép igazsá-
gosnál is igazságosabb népbírósága. Hisz
tudjuk, mert nálunk is voltak ilyen igazsá-
gos népbíróságok. A Szovjetunióból impor-
táltuk õket. Ezért csak ritkán tévedtek.
Általában igazságos ítéleteket hoztak.
Mindenki azt kapta, amit megérdemelt. 
A nép nevében. Nagy Imre például. Wass
Albert is persze. Igaz, az Romániában volt.
De az is csak népbíróság, és naná hogy
igazságos. Így hát halálra ítélték, ha valaki
nem tudná. (Marsall Antonescun kívül
Romániában az egyetlent, mint háborús
bûnöst). Szerencséje, hogy idejében el
tudta húzni a csíkot. Jó, jó, sarkítok. Nem
egészen így igaz. De akkor is. Ki az a Wass
Albert? Egy grófi család sarja, és író. Érje be
ennyivel. De minek õt piedesztálra állítani?
Meg hozsannázni neki? Hisz olyan ember,
mint W.A., aki állítólag talpig becsületes
magyar ember, még ha esetleg, egészen
véletlenül, lenne is egy, kettõ a mai világ-
ban, akkor sokat mondunk. Vegyük már
észre: gyarló kis szürke emberkék vagyunk
valamennyien. Egyik tizenkilenc, a másik
egy híján húsz. Minimum piti kis szélhámo-
sok, bûnös emberek, házasságtörõk meg
hasonlók (lásd: Szomszédok). Rosszabb
esetben három per hármasok. Még rosz-
szabban, nagyhangú pártoskodók, kik
megosztják a társadalmat. És azt kívánják,
hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is,
ha már az enyém megdöglött. 

Nos, Márkus Bélának részben igaza is
lehet, s ennek alapján akár érdekes iroda-
lomtörténeti következtetéseket is levonhat,
mint szakember és irodalomtörténész. Ha-
bár tanulmányának a hangneme inkább
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egy Latunszkij kritikát juttat az ember eszé-
be, mely… hogy is mondjam csak, minek a
jegyében született? Szóval, mint szakem-
ber következtetéseket is levonhat persze.
Olyanokat is, hogy W. A. nem is olyan
nagy író, mert hogy… és lehet sorolni,
hogy miért. Sorolva is van. Csak olvasott-
ságát nem tudja megmagyarázni, amely
bizony meglehetõsen nagy. Sokkal, de
sokkal többen olvassák Magyarországon,
mint mondjuk Esterházyt, vagy akár Ker-
tész Imrét. Vajon miért? A magyaroknak
már irodalmi ízlésük sincs, minden egyéb
nagyobb és kis bûnük mellett? Vagy pedig
beindult valahol egy erõs ókonzervatív pro-
pagandagépezet Wass Albert dicsõítésére,
magasztalására, arra, hogy minél többet
hozsannázzanak neki? S ebbõl kifolyólag
vegye csak könyveit a bõgatyás magyar,
mint a cukrot, és olvassa is, mint Lenint
anno dácumál, amikor még kötelezõ volt
õt olvasni. Vagy pedig mégis van itt valami
más, amit M. B. nem vett észre?

Bizony, van. Van valami más is. Szolgá-
lok is egy példával, hogy bizonyítsam.
Hogy a témánál maradjunk, ez is inkább
irodalmi, mint politikai. De hát irodalom
politika nélkül, nem is tudom, van-e. Ha
van, akkor az már nem is irodalom, hanem
mondjuk krásznopiszányie. Szépírás. Ám
jöjjön a példa.

Él Kárpátalján, nevezetesen Ungváron
egy írónõ, Berniczky Éva a neve, akirõl nyil-
ván nem sokan hallottunk eddig itt Ma-
gyarhonban. Legfeljebb csak a szûkebb
irodalmi körök bennfentes és vájt fülû elit-
jei tudják, hogy kicsoda. Hisz eddig csak
egyetlen egy önálló kötetecskével jelent-
kezett a magyarországi könyvpiacon ez a
Bernicky, no meg aztán, ki hallott itt Ma-
gyarországon, az „anyaországban” ugye,
Ungvárról, Munkácsról, Kárpátaljáról, eset-
leg arról, hogy ott magyarok is élnek, és …
boldogulni is próbálnak szerencsétlenek,
ami igen csak nehezen megy nekik még a
mai világban is. Hogy az azelõttirõl ne is
beszéljünk. És arról, hogy az ukrán, koráb-
ban a szovjet, és még korábban a cseh-
szlovák testvéreink (ó nem, õk nem sovi-

niszták, nacionalisták, hanem csak mi ma-
gyarok vagyunk azok, akik azt se tudjuk,
hogy Ungvár, Munkács, Beregszász melyik
féltekén van) bánatára, még mostanság is
– micsoda disznóság, hatvan év „szabad-
ság” után – magyarul is beszélnek, magyar
iskolákba járnak, és írogatnak. Jó dolgokat,
szép dolgokat is írtak, és írogatnak az
ottaniak. Pl. Kovács Vilmos (akit egyébként
veszett kutyaként ebrudaltak ki szülõföld-
jérõl kortárs szovjet író és kritikus társai a
Holnap is élünk címû regényéért, de hát
akkoriban ez volt a sikk, ugye? Bulgakov,
Paszternák, Szolzsenyicin csak tudják). És
Kovács Vilmoson kívül többen is, akik így
hirtelen eszembe jutnak: Finta Éva, Tárczy
Andor, Erdélyi Gábor, Dupka György, Balla
D. Károly, Berniczky Éva. Nos, ez utóbbi
írónõ A tojásárus hosszúnapja c. könyvé-
nek elég jó, bátorító, biztató magyarorszá-
gi fogadtatása és kritikája van. Ezzel nem is
lenne baj. A baj csak az, hogy az õt dicsérõ
zengzetes frázisok mögött nincs semmi
olyasmi, ami azt is mutatná, hogy a kritiku-
sok, az okos recenziók szerzõi értenék is,
fel is tudnák fogni azt, ami ott Kárpátalján,
ezen az ebek harmincadjára vetett magyar
(pardon, elszóltam magam: õsi ukrán)
vidéken történt és történik ma is. Írótársai
és kritikusai rögvest meglátják Berniczkynél
a groteszket, a szürreált, az abszurdot
meg mindent, ami csak benne lehet, ha
mondják, de egy valamit nem látnak az
Istennek se. Azt, hogy ezek a novellák kár-
pátaljai, fõként ungvári emberekrõl, és
igencsak sanyarú sorsukról szólnak, és
arról, hogy kábé egy ötvenéves gyarmati
uralom hatására hogyan lesz értelmes, jóra
való emberekbõl roncs. Álkás, ahogy odaát
mondják, alkoholista kivert kutya. Ha nem
fizikai, akkor lelki értelemben. Mint a dubli-
ni emberekbõl Joyce-nál. De ezen általá-
nos sivárság közepette Berniczky képes
észrevenni az emberben a bátorságot, a
gerincet, a hitet, a gyõzni akarást. Azt az
embert, akirõl Hemingway azt mondta,
hogy el lehet pusztítani ugyan, de legyõzni
nem lehet sohasem. Akkor sem, ha a feje
tetejére is áll ez a szép új világ. Bernicky
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egyik novellájának egyik hõse is épp egy
ilyen ember. Dániel atya, egy görög kato-
likus pap. Mint az öreg halászt, õt is érte
már minden elképzelhetõ csapás ebben a
fránya életben. Megjárta Vorkutát, a Gulá-
got, a szénbányákat, látta az aurora bore-
alist, hogy milyen szép, és az igazi orosz
purgát, a hóvihart is megtapasztalta,
amelybe egyszer még maga az orosz mu-
zsik Pugacsev, a késõbbi parasztvezér, is
majd odaveszett (Puskin: A kapitány leá-
nya). Aztán mégis csak kiengedték fogva
tartói, hét év után, és azt mondták: prosz-
tyitye, mi vász osibocsno oszugyilyi.
Mintha csak az egész egy kis bagatell
ügyecske lett volna: ráléptem a buszon a
lábadra? Bocs. De azért még jó, hogy beis-
merték. És még jobb, hogy nem végeztek
vele, mint Kárpátalján sokakkal, akiktõl
valamiért féltek, mert megtehették volna.
Nyugodtan, a nép nevében, vagy akár
sutyiban, jó kágébés módra. És akkor is
csak ezt mondták volna, mint ahogy
mondták is, a szovjet elvtársak: tévedtünk,
bocs! És szabadulása után? Talán jobbra
fordult a sorsa? Hát igen, mert legalább
nem fázott, és nem éhezett… annyira,
mint a lágerben. De dolgozhatott szegény
papocska tovább, mint becsületes ember,
mint sztorozs (éjjeliõr), vagy mint obzsi-
gályscsik (csempeégetõ), mert börtönviselt
ember örüljön, hogy egyáltalán szóba áll-
nak vele a tisztességes szovjet hazafiak.
Mert, ugye, akit a népbíróság elítélt, itt
Magyarországon, Romániában vagy a
Szovjetunióban, annak csak kellett, hogy
legyen valami a füle mögött. Nehogy azt
mondja, hogy ártatlan, mint a ma született
bárány. Olyan nincs. Ezért maradt üldözött
a görög katolikus, és sok más felekezet is
Kárpátalján, és az egész nagy Szojuzában.
Minek az nektek, emberek? Mármint a val-
lás. Hisz Isten nincs, náucsno dokázono,
mondták. Akkor minek a templom. Legyen
az inkább raktár, tornaterem, vagy az
ateizmus múzeuma, amire nagyobb szük-
ség van, nem? Meg egyébként is, a görög
pap mind fasiszta. Önálló Ukrajnát akar,
meg ilyesmit. Ám Dániel atyán mégsem

tudtak kifogni, mint ahogy a nagy hal sem
tudott az öreg halászon. Dolgozott napi
nyolc órát a forró kemencében, és közben
tette, amit tennie kellett: minden nap mi-
sézett, persze titokban, mert azért börtön
jár, és tanított, nevelt. A tiszta szívû em-
berek megtalálták az utat hozzá. És õ pe-
dig kész volt egymaga, egyszemélyes sze-
mináriumként, ahogy sokan mondták,
nevelni az utánpótlást. Mert hitt abban,
amire fölesküdött. Régen. Még abban a
csúnya világban. És tudta, hogy a Sátán
úgyis elveszti a csatát. Isten erõsebb. A Sá-
tánnak mennie kell. No pasaran.

El is tûnt ez a sátán. Egyszer s minden-
korra. Reméljük. A nagy és hatalmas Szov-
jetunió (hogy letarolt bennünket 56-ban,
és háborús bûnös még sincs egy se) fogta
magát és önként és dalolva dugába dõlt. 
A papocska, az a görög katolikus pap
pedig, akirõl Berniczky a Fundánics címû
elbeszélésében Dániel atyát mintázta,
megkapta a Magyar Köztársaság Elnöki
Aranyérmét. Házhoz vitték neki, ungvári
lakására, 1996. okt. 22-én, az 56-os for-
radalom tiszteletére. Akkor múlt 80 éves.
Itt van elõttem a cikk az újságban. Azért
kapta, mondja a kitüntetés kísérõ szövege
Göncz Árpád személyes aláírásával, amit a
magyar népért és nemzetért, a magyar
emberekért és a magyar fiatalokért tett.
Ungváron, a szovjet érában és az azt
követõ években. Pont.

Hogy miért említem az ungvári írónõt és
az ungvári papot Wass Albert kapcsán?
Hát csak azért, mert kézenfekvõ a
párhuzam, és hogy a szkeptikus Márkus
Béla tudomására is hozzam: a gerinc, a
tisztesség, a hivatástudat azért ma sem
egészen ment ki a divatból. Vannak em-
berek, akik máig a gerincesekhez tartoz-
nak. Dániel atya, ill. prototípusa, és Wass
Albert is ilyen ember volt, még akkor is, ha
Márkus Béla ezt nem hiszi el róla (vagy
inkább róluk, e két emberrõl). A nemze-
téért, a magyarságért, érdekeiért küzdeni
– ez volt emberi és írói hitvallása. Bárhová
is vetette a sors. Ezt szintén tudományo-
san, írásos dokumentumok alapján is lehet
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bizonyítani. Sõt, bizonyították is olyan em-
berek, tudósok és történészek, akik szak-
tudásban is felveszik a versenyt akárkivel.
És nagy író, mondják azok, akik olvassák,
habzsolják mûveit. A többi üres duma.
Vagy mint Hamletnek: szó, szó és szó. Úgy
húsz évvel ezelõtt neve is volt ezeknek a
szavaknak. Elég hosszú neve: Otcsjotnij
doklád Leonyidá Iljicsá Berzsnyevá ná
plyenume CK KPSZSZ. (Akik esetleg nem
ismerik ezt a „világnyelvet,” azoknak:
Brezsnyev Leonyid Iljics beszámoló jelen-
tése az SZKP KB plénumán).

Nagy, nagy szerencsénkre azonban
vannak jobb dolgok is a világon, mint ezek
a beszámoló jelentések. Például: most
jelent meg nemrég Voltam és más önéle-
trajzi írások címmel Wass Albert legújabb
könyve (Kráter Kiadó, Pomáz, 2005. Össze-
sen 287 oldal). A könyv, írja a szerkesztõ
Turcsány Péter, „a szerkesztõ… az írónak
és olvasónak egyaránt a segítségére siet,
hogy az életmû újabban feltárt darabjai
(tervezett életrajzi regényének további 
részletei, novellák, karcolatok, angolból for-
dított munkák) és a már ismert mûvekben
elszórtan jelentkezõ emlékezés-morzsák
együttesen ritualizálják az írói Búcsúzás
aktusát. Wass Albert igényével: a megér-
tés, a szeretet (a kiemelés az enyém – O. P.)
egymáshoz rendelõ törvénye szerint.”

Tömören és velõsen. A kiemelés meg
azért van, mert Wass Albert munkásságá-
nak, minden egyes mûvének, kicsinek és
nagynak, épp ez az alapgondolata. Igenis,
ez a két fogalom a legjellemzõbb Wass
Albert egész tevékenységére, egész élet-
mûvére, egész életére. Mert ha megértjük
az embert, szeretni is fogjuk. Legyen az
ember magyar, székely, orosz, román vagy
akármilyen. Nincs rossz ember, csak jó em-
ber van, mondja Wass Albert az Elvásik a
veres csillag címû regényében Tánczos
Csuda Mózsi Dombi Dombolov komisszár-
hoz intézett szavaival például. Épp úgy,
mint Hanocri (Bulgakov nevezi így a Názá-
retit) Pilátus elõtt. Igen, még Patkányölõ, a
kegyetlen légionárius is jóember, aki per pil-
lanat épp azzal van elfoglalva, hogy szak-

szerûen sújt oda áldozatának a bikacsök-
kel, ahol a legjobban fáj. Õ is jó ember,
mondja Jézus. A körülmények tették rosszá.
Pilátus nem érti. Bár õ sem rossz ember,
csak gyáva. És megtiltja Jézusnak, hogy õt
„jóemberezze”. Szólítsa csak nyugodtan
nagyfõnöknek, helytartónak. Õ Cézár elsõ
embere itt Júdeában, és õ nem jó, hanem
nagy ember. Mindenkinél nagyobb, és
punktum. Semmi jóember.

És mit ad Isten, ebben a kötetben vala-
hogy megtaláljuk Wass Albertnek is épp
azt az írását is, mely ezt az írói hitvallást
egyértelmûen, félreérthetetlenül mutatja.
Azt, hogy élni „a megértés, a szeretet
egymáshoz rendelõ törvénye szerint” kell,
mert „csak úgy érdemes.” A novella címe:
Marci. A 147. oldalon olvasható. Mirõl is
szól? Mindössze csak arról, hogy egyik
szereplõje, Marci, mivel föltétlenül jól akar
élni, elhatározza, hogy megfogadja nagy-
apja tanácsát, és mindig becsületes lesz.
Mert „a gazdagoknak nincs szükségük
arra, hogy becsületesek legyenek – ma-
gyarázta a Marci nagyapja – mert õk amúgy
is gazdagok. A becsületesség a szegény
ember vagyona, melyre szüksége van, ha
jól akar élni.”

És Marci állja is a sarat keményen. Az
iskolában közepes tanuló, de mert becsü-
letes, sohasem puskázott, nem vezette fél-
re tanárait. Épp hogy leérettségizett vala-
hogy. Falusi jegyzõcske lett. Jött a háború,
behívták katonának. Megsebesült, ameri-
kai fogságba került, kiszabadult, de mivel
az amerikaiak szemében „háborús bûnös”
volt, így maradt a fadöntésnél. Becsületes
munka ez is, mondja.

A másik szereplõ pedig, aki Marcinak
iskolatársa, Karcsi, viszont úgy gondolta,
hogy becsületesnek lenni nem éppen
kifizetõdõ dolog. Nem, nem volt õ gazem-
ber a szó szoros értelmében, önkezével se
nem ölt, se nem lopott, de valahogy min-
dig úgy helyezkedett, hogy minden sike-
rüljön neki, amit el akart érni. Jelesre érett-
ségizett, mert értett a tanárok nyelvén, és
persze puskázni sem volt rest. Nem lett
katona, nem ment el háborúzni, mert a
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közellátási minisztériumban kapott állást,
és így nélkülözhetetlen lett. A háború alatt
megszerezte az elkobzott javak felügye-
letét, és élt, mint a hal a vízben. Vagyont
gyûjtött. Kimenekítette jó helyre. A háború
után pedig rájött arra, hogy õ mindig is
demokrata volt, részt vett a földalatti ellen-
állásban, errõl igazolványa is van… Maradt
a minisztériumban. S aztán, akkoriban úgy
mondtuk, „dobbantott.” Tisztviselõ lett,
Amerikába ment. „Tudod, azok a bizonyos
perzsák, amiket gondosan elrejtettem  ...
most adtam el õket dollárért… Ésszel kell
élni, öregem …, “ mondta Karcsi. És talán
még szenátor is lett belõle. Ki tudja.
Könnyen elképzelhetõ.

Marci meg nem szólt semmit, csak vál-
lára vette a baltát és visszament az erdõbe,
fejezi be az elbeszélést Wass Albert. Ám
azért tart egy kis erkölcsi prédikációt is az
olvasónak a végén: „a nagyapáknak végül
is mindig igazuk van. És eljön még az idõ,
amikor Marcié lesz az egész új Magyar-
ország, az egész új emberi világrend”.

Úgy tûnik, erre még várnunk kell egy
kicsit. De addig is, mi legyen? „Hozsanna
Karcsinak! Karcsinak? Vagy talán mégis
inkább, jaj, ki se merem ejteni a számon,
hogy kinek. Mert az manapság … a hü-
lyeség dicsérete lenne. Szóval, a Marcik-
nak, a Wass Alberteknek, az ungvári görög
katolikus papoknak semmiképpen. Õk
csak hadd legyenek, mint az örök Don
Quijoték, akikre azért szüksége van a világ-
nak. Hogy miért? Csupán csak azért, mert
õk viszik õt (a világot) elõre. Mint az a bi-
zonyos trombitaszó Wass Albertnek egy
másik csodálatos kis novellájában ugyan
ebben a kötetben, a Zsoltár és Trombita-
szó címûben. Azt írja benne: „Elõre menni
és megmaradni a zsoltár szavával: ez az
ember és a nemzet legnagyobb törvénye.”

És a többi írás, mely ebben a kötetben
olvasható? Mindegyikrõl egy rövid recenzió
keretében aligha szólhatok, meg nem is áll
szándékomban. El KELL olvasni õket. De
az, amit fentebb Wass Albertrõl elmondani
igyekeztem (az emberi megértés, szeretet,
együttérzés és állandó újra kezdés), mind-

egyik írására vonatkozik. Mint irodalmi mû-
alkotás talán nem egyformán egyenletes
mindegyik írása, elbeszélése, novellája (és
melyik íróé az?), de mindegyik szép, hasz-
nos és tanulságos, mert mély emberi böl-
csesség rejlik bennük. Meg gyönyörködni is
lehet bennük, mint mindenben, ami iga-
zán szép, kedves és közeli. Röviden: Olvas-
suk Wass Albertet, mert õt mindig jó olvas-
ni. Mindegyik könyvét. A most megjelent
Voltam és egyéb önéletrajzi írások-at is.

(Wass Albert: Voltam, és más önéletrajzi
írások – Astor, Kráter Mûhely Egyesület,
2005.)

Wass Albert 
Horváth Lorándnak 
írt levele 1988-ból

1988. szept. 9.

Kedves Loránd Öcsém –

megríkattál bizony. Szépek a versek, szí-
vedbõl fakadtak, érezni lehet.

A kiadás azonban nem lesz könnyû. Az
Amerikai Magyar Szépmíves Czéh kimúlt,
immár három éve. Támogatás, megren-
delõk hiányában megbukott. Itt a rakás
könyv a nyakamon, hiába hirdetem, nem
kell senkinek. Az itt meggyökeredzett ma-
gyar nem olvas már magyarul, nem érdek-
li a magyar mondanivaló. Angolul se olvas,
az igaz. Televízióból tudja a világot.

Javaslatom az lenne, hogy add ki így
ahogy van, ne keress drágább köntöst.
Amilyen olcsón csak lehet. Ebben a gaz-
dag országban csak olcsón élhet meg az
irodalom, különösen ha versekrõl van szó.
Ha száz példányt eladsz egy esztendõ so-
rán szerencséd van.

Mondom újra: szépek a versek, szívhez
szólnak. De én bizony már nem tudom
kiadni. Beleöregedtem nemcsak az évek-
be, de a csalódásokba is. Ilyen lagymatag
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népséggel, mint a mi idekint megtollaso-
dott magyarjaink, nem lehet nemzetet
menteni. Nem tudjuk felvenni a versenyt
sem az oláhokkal, sem a csehekkel. Ezek-
nek olyan kiadóvállalataik vannak, olyan
folyóirataik, hogy a magyart-gyalázó, ma-
gyart-rágalmazó könyveket és cikkeket
tízezres példányszámban nyomtatják és
terjesztik világszerte.

Megbetegedik az ember, ha ezt látja.
Szeretettel köszönt

kivénült Albert Bátyád

ASTORI VÉLEMÉNYEK
WASS ALBERTRÕL

Ramsey Campbell

Elméjében és írásaiban
Erdély tovább él

ASTOR – Több, mint 30 éve küzd Czegei
Wass Albert halványuló emlékeivel és a
kommunista propagandával azért, hogy fel-
támassza egy majdnem elfeledett európai
régió kultúráját, amely fõleg Drakula le-
gendájában él.

Küzdelme erdélyi nacionalistákat, ma-
gyar tudósokat és román ügynökökrõl
kerengõ híreszteléseket hozott el ebbe a
St. Johns folyó partján elterülõ, csendes,
erdei közösségbe.

A fák és cserjék sûrûjében megbúvó
sötét, félreesõ, öreg háza ad otthont az
Amerikai Magyar Szépirodalmi Céhnek, a
Dunamenti Kutató és Információs Központ-
nak, valamint a Transylvanian Quarterly
szerkesztõségének.

Mindhármat Czegei Wass Albert, a Flo-
ridai Egyetem volt nyelvészprofesszora
irányítja, akit Romániában halálra ítéltek a
II. világháborúban elkövetett háborús bû-
nökért.

Több ízben kinyilvánította már ártatlan-
ságát és kitart amellett, hogy a vádak a

könyveivel és kutatómunkájával kapcso-
latos román riadalomból erednek.

A 73 éves kutató és szerzõ, a II. világ-
háború után hontalanná vált erdélyi Cze-
gei Wass Albert elmondta: küldetése az
életben az, hogy megvédje örökségét az
Erdélyt jelenleg uraló románok rombolá-
sától.

– Amikor megérkeztem ebbe az ország-
ba és azt mondtam az embereknek, erdé-
lyi vagyok, azt mondták: „Ó, igen, Drakula”
– mondta fintorogva Czegei Wass Albert. –
Ez minden, amit Erdélyrõl tudtak. Drakula
pedig kitalált személy volt, amit egy angol
ötlött ki. Amit viszont nem tudnak, az az,
hogy Erdély kultúrája az ókori mezopotá-
miai város, Ur sumérjeihez vezethetõ vissza
– mondta. A térség hosszú idõn át Ma-
gyarország kulturális központja volt.

Erdély a Kárpát-medencében található
Magyarország és Románia között, de 895
óta magyarok lakják. 1690-ben Habsburg
Lipót osztrák császár meghódította Erdélyt,
és azt beolvasztották az Osztrák Biroda-
lomba.

A II. világháborút követõen Erdélyt át-
adták Romániának, egy olyan országnak,
amit III. Napóleon és Bismarck kanyarított
ki Balkán és Kelet-Európa között. A ma-
gyarság üldözött kisebbséggé vált, mond-
ta Czegei Wass Albert.

– Azt próbálják elhitetni, hogy az erdé-
lyi kultúra román, de ez nem így van.

Amit a románok nem képesek sajátjuk-
ként adoptálni, megpróbálják kiirtani –
mondta – mint például a kopjafákat; ezek
olyan totemoszlopok az erdélyi falvakban,
amik a családok történetét mesélik el.

Czegei Wass Albert, aki kitelepítettként
érkezett az Egyesült Államokba 1951-ben,
úgy döntött, amennyire etnikai kötelékei
ezt lehetõvé teszik, orvosolja azt a hamis
benyomást, ami a legtöbb amerikaiban él
szülõhazájával kapcsolatban.

– Azt próbáljuk megmutatni, hogy az
összes Duna menti országnak ugyanaz az
érdeke – fejtette ki. – Olyasmire van szük-
ség, mint az Egyesült Államok, ahol min-
den egyes ország a Duna mentén füg-
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getlen és autonóm, de együtt munkál-
kodik. Bár én már nem élem ezt meg. Túl
sok elõítélettõl kell megszabadulni.

Amerikai feleségével együtt költöztek
Astorba, röviddel azután, hogy megérkez-
tek ebbe az országba. 1964-ben indította
útjára az Amerikai Magyar Szépirodalmi
Céhet és a Danubian Press-t. A két vállal-
kozást kétszintes, fehér faházuk dolgozó-
szobájából irányítja.

Onnan tartja nyilván Czegei Wass Albert
az irodalmi céh 700 tagját, akik évente két
könyvet kapnak a Danubian Press-tõl – egy
angol és egy magyar nyelvût.

A nyomda mostanáig – együttmûkö-
désben a Danubian Research Centerrel –
42 könyvet jelentetett meg, köztük Czegei
Wass Albert Dokumentált adatok és tények
Erdélyrõl címû mûvét és a Halálos köd…
címû regényét.

A Danubian Press könyveit valójában az
Ohio állambéli Youngstown magyar feren-
ces kolostorában nyomják.

A negyedéves folyóirat, amelyet Czegei
Wass Albert és a brazíliai Sao Paulóban élõ
Zolcsák István szerkesztenek, 1980-ban in-
dult útjára és az Erdélyi Világszövetség
Egyesült Államok-béli, chicagói székhelyû
szervezete jelenteti meg. A negyedéves
folyóirat kiegészítõje az Eighth Tribe-nak,
mely egy olyan kétnyelvû havi magazin,
amit körülbelül ezer, az Egyesült Államok-
ban élõ magyarnak küldenek el.

Hírekkel szolgál Erdélyrõl, melyek több-
sége az emberi jogok megsértésérõl szól,
mint például a riport arról, hogy két ma-
gyar cipõgyári munkást magyarul hallottak
beszélni, s ezért elvesztették állásukat. 
A negyedéves folyóirat, amit Pennsylvaniá-
ban jelentetnek meg, vezércikkeket és
könyvkritikákat is közöl.

A kutatóközpontnak jelenleg 34 tagja
van szerte a világon, akik információkkal és
a kelet-európai országokkal kapcsolatos,
eredeti kutatási anyagokkal látják el Czegei
Wass Albertet. Az idõsebb közremûködõk
halálával tagsága csökken. Jelentéseik egy
iratszekrényt töltenek meg Czegei Wass
Albert irodájában.

Czegei Wass Albertnek, aki erdész, új-
ságíró, három országban sikeres szerzõ és
nyelvész, hosszú és változatos karrierje volt.

Tényleg csak egy ember voltam, akit el-
kapott a gépszíj – mondta.

A II. világháború alatt – mondta – aktí-
van részt vett a föld alatti náciellenes moz-
galomban. A románok azonban azt állítot-
ták, hogy kapcsolatban állt a magyar fa-
siszta párttal, mely 1940-ben arra uszított
magyar katonákat, hogy öljenek meg négy
civilt.

Bár tagadja a vádat, a háború után egy
román háborús bûnökkel foglalkozó bíró-
ság távollétében lövészosztag által végre-
hajtandó halálbüntetésre ítélte.

– Tudja, milyenek voltak azok a háború
utáni perek? Az utcáról rángatták be az
embereket. Bármit beismertek – mondta.

Három évvel ezelõtt, amikor a háborús
bûnökkel kapcsolatos vádak napvilágra ke-
rültek, az USA Igazságügyi Minisztériuma
azt mondta, felülvizsgálják Czegei Wass Al-
bert státuszát. Deportálhatták azért, mert
elmulasztotta tájékoztatni a hatóságokat
az ítéletrõl, amikor belépésért folyamodott.

Czegei Wass Albert de viszont azt
mondta, hogy azóta nem hallott az Igaz-
ságügyi Minisztérium felõl.

Azt állítja, mindez csupán a románok
kísérlete arra, hogy ellehetetlenítsék õt az
erdélyi emberi jogi kérdéssel kapcsolatos
munkája miatt. A Halálos köd címû regé-
nye szintén nagyon felmérgelte õket. A mai
Astorban játszódó gyilkossági történetben,
mely nyílt politikai felhangokkal íródott
1979-ben, egy magyar hõs küzd egy ro-
mán gonosztevõvel.

Czegei Wass Albert elmondta, hogy szin-
te már az összes nyilvános szerepléssel fel-
hagyott, mert fél a román ügynökök meg-
torlásától.

Czegei Wass Albert és felesége, akik je-
lenleg egy Astorról szóló történelmi regé-
nyen dolgoznak, egy sötét, félreesõ öreg
házban élnek, melyet Buffalo, az izmos, de
játékos ír szetter és Pluto, a még nagyobb
testû dán dog õriznek.
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Itt csend van. Nem hiszem, hogy a
legtöbb szomszédom egyáltalán tudja,
hogy író vagyok – mondta Czegei Wass
Albert, aki a 11 fõt számláló Astor Kiwanis
Klub elnöke. – Próbáljuk kerülni a feltûnést.

Annak ellenére, hogy szülõföldje meg-
szállottja, tudja, sohasem mehet vissza.

– Nem igazán akarnék visszamenni.
Mindenki, akit ott ismertem, halott – mond-
ta fejét rázva. – Túl sok rossz emlék jönne
elõ... nem, nem rossz emlékek, csupán szo-
morú emlékek.

(1988. május 25.)

Krys Fiuker
A számkivetett 

politikus író mindent
elmond

Bár Czegei Wass Albert otthona tele van
zsúfolva emlékekkel, nem olyan ember, aki
a múlnak él.

„Az egésznek vége”, – mondja életérõl,
melynek során fél évszázadon át számûze-
tésben élt távol szülõföldjétõl, Magyaror-
szágtól, megírt 42 könyvet és rövid ideig
azzal is gyanúsították, hogy náci háborús
bûnös. Czegei Wass Albert, avagy egysze-
rûen Wass 83 éves. Amikor az Egyesült
Államokba érkezett, beleszeretett a floridai
vadonba; 1951-ben telepedett le Astorban.

Wass pénteken megkapta az elfogadást
egy olyan kormánytól, mely egykoron a
halálát kívánta. Az állami televízió néhány
újságírója jött el, hogy interjút készítsenek
vele a könyveirõl, melyek többsége ma már
bestseller Magyarországon. Egy magyar
filmgyártó vállalat pedig azt tervezi, hogy
megfilmesíti egyik könyvét, a Halálos köd
címû krimit.

Wass könyvei Magyarországon be vol-
tak tiltva politikai szókimondásuk miatt,
ugyancsak ez volt az oka számûzetésének
is. A könyvek csak az elmúlt néhány évben
jelenhettek meg. Azóta mûvei – a bûnügyi

történettõl a politikai esszékig – népszerû-
sége az egekbe szökött.

Wass nem ült ölbe tett kézzel azután
sem, hogy letelepedett Astorban. A floridai
egyetemen dolgozott professzorként 1977-
ig, közben írta és megjelentette újabb
könyveit és pamfletjeit. Még a politikai élet-
ben is részt vett a Republikánus párt aktív
tagjaként és azzal, hogy Lake megye volt
sheriffjének, Willis McCall „jó barátjának”
vallja magát.

Wass akkor találkozott McCall-lal, ami-
kor Astorba költözött. Akkoriban az illegális
szeszfõzdék gyakoriak voltak azokban az
erdõkben, ahol Wass sétálni szeretett. Új-
donsült szomszédjai, gyanúsnak találván
azt, hogy a szeszfõzdék körül járkál, lead-
tak egy pár figyelmeztetõ lövést. Wass fel-
hívta a seriff irodáját és így ismerkedett
meg McCall-lal.

Legtöbb honfitársához hasonlóan, a
magyar viszályért Wass is a románokat
hibáztatja, akik nagyon hosszú ideje van-
nak ellenséges viszonyban a magyarokkal.
Azt állítja, hogy a románok terjesztették
azt a pletykát, miszerint õ náci háborús
bûnös, mert írásainak bizonyos részeit náci
propagandaként használták fel. Wass el-
mondta, hogy az amerikai kormány az
összes vád alól felmentette.

Wass szerint az, hogy a magyar kormány
elfogadta, „fabatkát sem ér”, de nevelt lá-
nya, Anne Atzel más véleményen van.

– Nézzenek rá – mondta azt az ember
figyelve, akit „Papinak” titulál, s akivel ép-
pen Szabó Márta bemondónõ készített
interjút. – Ez élete nagy pillanata.

Míg Wasst nem igazán hatotta meg a
magyar újságírók érdeklõdése, õket az író
szemmel láthatóan lenyûgözte. Szabó tol-
mács segítségével elmondta, még álmodni
sem mert arról, hogy egyszer lehetõsége
lesz interjút készíteni Wass-sal, és hogy az
író könyvei igen népszerûek az õ hazájában.

Atzel azt mondta, nem tudja, hogy a
Halálos köd miért oly népszerû Magyaror-
szágon, mert ez apja egyik legkevésbé je-
lentõs könyve. Wass más mûvei a magyarok
helyzetét ábrázolták. A közös szál, amely
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könyvei legtöbbjét összeköti, a magyarok és
a szomszédos románok közötti ellensé-
geskedés. Még a Halálos ködben is, ami a
St. Johns folyó környékén játszódik, a hõ-
sök magyarok, a rosszak pedig románok.

Szabó, szavait gondosan megválogat-
va, angolul magyarázta el, mit jelentett ne-
ki, hogy Wass-sal beszélgethetett. „Ez…
életem legnagyobb élménye” mondta.

A kimerítõ interjú után – „Mindent tudni
akartak az életemrõl”, – morgott Wass –
elvitte vendégeit egy kirándulásra a St.
Johns folyón. Mintha õ lenne a gazda, úgy
mutogatta a parton sütkérezõ alligátoro-
kat, és a sásban gázoló fenséges, kék kó-
csagokat.

– Azt akartam, hogy lássák az igazi he-
lyet – mondta Wass. A folyó partján bur-
jánzó vastag aljnövényzetet „dzsungelnek”
nevezi.

– Ilyet Magyarországon sosem látnak –
mondta.

Wass azt mondta, egy nap talán újra
ellátogat Magyarországra, de nem vágyó-
dik arra, hogy visszatérjen.

– Amikor az ember egy városban nõ fel,
aztán fél évszázadra elhagyja, tudja, hogy
nem ugyanúgy néz majd ki… Az ember
szeretné megõrizni emlékeit arról, ahogy
akkor kinézett – mondta.

Gyanítja, hogy legtöbb barátja már nem
él, de inkább úgy szeretne rájuk gondolni,
mint az emlékezetébe élõ nevetõ, remé-
nyekkel teli ifjú emberekre – mondta.

„Vannak dolgok, amirõl jobb, ha nem
tudok.”

(1990. május 15.)

Ormond Powers

Tûnõdések a tóparton
Astor eredetének vizsgálata
a 16. századra tekint vissza

Czegei Wass Albert, a magyar grófi csa-
lád sarja, akire én mindig úgy gondolok,
mint a „számûzött grófra”, élvezetes mó-
don írta meg választott otthona, Astor tör-
ténetét. Wass, ahogy manapság magát
nevezi, számos más könyvet is írt Magyar-
országról és errõl az országról. Wass sze-
rint, aki 1952 óta astori lakos, úgy gondol-
ta, ideje már írni valamit Astorról is.

Kiváló fekvése miatt a ma Astor néven
ismert terület már 1562-ben, röviddel
Amerika felfedezése után felhívta magára a
figyelmet. Jean Ribout francia admirálist
tartják az elsõ európainak, aki a Jackson-
ville-i területrõl délre hajózott a folyón. Don
Pedro Menendezt, aki 1596-ban Florida
kormányzója volt, tartják az elsõ európai-
nak, aki a mai George-tó partjára lépett.

Három indián falu feküdt a folyó part-
ján, melyek közül az egyik Wass szerint a
mai Astor területén volt. Szintén itt volt az
„Upper Indian Store”, egy kereskedelmi
állomás, melyet 1763 körül épített egy Ja-
mes Spalding nevû, Georgia állambéli üz-
letember, és ahová a hírneves John Bart-
ram és fia, William is ellátogatott 1765-ben,
illetve 1774-ben.

Bartram III. György király botanikusa
volt, aki az Upper Store-tól 4,5 mérföld-
nyire északra lévõ tavat királya iránti
tiszteletbõl George névre keresztelte. Ezért
Astor lett az elsõ olyan hely az országban,
amit európaiak laktak, bármilyen kevés is
volt a számuk.

Várható volt, hogy egy olyan fontos vízi
útvonalnak, mint a mai St. Johns folyó, az
évek során több neve is lesz. A timucuan
indiánok a „Welaka” nevet adták neki. Ri-
bout „Május-folyónak” nevezte. A spanyo-
lok uralma alatt „San Mateo” névre ke-
resztelték át. Amikor e helyütt egy ferences
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missziót hoztak létre, amit „San Juan del
Puerto” – magyarul a kikötõ Szent Jánosa
– névre kereszteltek, a folyó „St. Johns”
lett, s azóta is e névre hallgat.

Wass azt írja, nagy volt a várakozás,
amikor James Grant kormányzó 1779-ben
ígéretet tett Spauldingnak, hogy az Upper
Store területébõl várost csinál: „Megjelent
a folyó elsõ hivatalos felmérése, és Grant
azt jelentette Londonban, hogy ’Õfelsége
alattvalói gyors ütemben népesítik be a St.
Johns folyó mindkét partját, s a sors arra
jelölte ki, hogy a kolónia legvirágzóbb része
legyen.’ ”

Az astori terület legnagyobb földbirto-
kosa (az indiánoktól eltekintve) Mario
Huertas volt, aki birtokadományt kapott a
spanyoloktól, mely magába foglalta a St.
Johns folyó mindkét partját a George-tótól
délre. Pompás házat épített a mai Dexter-
tó keleti partján.

A Florida néven ismert terület 1821-ben
lett az Egyesült Államok része, ami jót és
rosszat is hozott, legalábbis a Floridában
élõknek. Branch Cabell és A.J. Hanna a St.
Johns folyóról írt könyvükben megemlítik,
hogy Georgia állam sok törvényszegõje és
zabolátlan haramiája özönlött a St. Johns
és St. Mary folyók közti térségbe. Cabell és
Hanna ezt „…Georgia törvényszegõi be-
vándorlásának” nevezte. „A georgiai zsivá-
nyokkal együtt jöttek a Crackers névre hall-
gató csavargók, akiket úgy jellemeztek,
mint nemtörõdöm és törvényszegõ nyo-
morultak, akik Virginia végvidékérõl, a két
Carolina államból és Georgiából érkeztek, s
épp oly rosszak, vagy még rosszabbak
voltak, mint az indiánok.”

Florida elsõ ingatlanfejlesztõje 1822-ben
lett állampolgár. Ez a marokkói szárma-
zású, Kubában élõ Moses E. Levy volt. Levy,
aki elõször 1817-ben látogatott az Egye-
sült Államokba, hogy fiait beírassa egy vir-
giniai egyetemre, felismerte az új ország-
ban rejlõ lehetõségeket, és 1819 visszatért,
hogy hatalmas földterületet vásároljon.

Abban az évben, amikor megkapta az
állampolgárságot, Levy két beruházást
indított el Floridában – a „Pilgrimage”-t

Gainsville-tõl délre és a „Hope Hill”-t azon
a helyen, ahol Spaulding Upper Indian
Store-ja állott.

Wass azt írja, Levy remélte, hogy a St.
Johns folyó és a Pilgrimage közötti te-
rületen létrehozhat egy új Izraelt az üldö-
zött európai zsidók számára, de ez soha
nem valósult meg. Egyik terve azonban
valóra vált. Astori birtokán Levy narancs-
ligeteket telepített, és cukorfeldolgozó
üzemet épített a folyóparton, ahogyan el-
tervezte. A dolgok jól mentek 1838-ig,
amikor Hope Hill-béli ültetvényét az indi-
ánok felgyújtották. A csüggedt Levy Virgi-
niába költözött, ahol 1854-ben elhunyt.

(1997. április 30.)

Astor gyökerei után
kutat

A szerzõ könyvében
megosztja velünk 
a város rejtélyét

Amióta az elsõ fehér ember horgonyt
vetett a St. Johns folyón, több mint 400
évvel ezelõtt, a folyót körülölelõ terület
hatalmas változásokon ment át. Czegei
Wass Albert író a The History of Astor on
the St. Johns, Astor Park and the Sur-
rounding Area címû történelmi esszéjében
feldolgozza ennek a kisvárosnak a teljes
történetét. A kezdeteket az európai invá-
zióig vezeti vissza, a rejtélyes tengeri
szörnyekrõl szóló meséktõl a kínban fet-
rengõ kísérteteken át a mai virágzó vízpar-
ti közösségig. A munkát az Astor Kiwanis
Klub támogatta.

Wass, ahogy magát nevezi, 1950-ben
érkezett Amerikába Magyarországról.

Fiatal emberként egy budapesti napilap-
nál volt kalandozó riporter. Az elsõ angol
szavakat Wass a híres táncos- és énekes-
nõrõl, Josephine Bakerrõl készített riport
során tanulta meg.
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– Két napot töltöttem vele – mondta
Wass. – Megtanította azt nekem, hogy „I
love you” meg azt, hogy „kiss me quick”.

Ezek a kifejezések még ma is mosolyra
fakasztják.

Háború sújtotta szülõföldjén csepered-
vén fel, Wass elsõ kézbõl tapasztalta meg a
háború borzalmait és a honfitársait fenye-
getõ veszedelmet.

– Amikor úgy tizenkét éves lehettem,
emlékszem, hogy hazámból, Magyaror-
szágból Románia lett, aztán megint Ma-
gyarország, majd megint Románia.

Mialatt Wass hazája szabadságáért har-
colt a háborúban, Szibériába menet orosz
fogságba esett.

– Sikerült elfognom egyik õrömet –
mondta Wass. – Fegyvert fogtam rá, és el-
vittem az amerikai zónába Bajorországban.

– Wass mesélte, azt mondta az orosz-
nak, szabadon visszatérhet társaihoz, de
az nem akart.

– Azt mondtam neki, hogy elengedem,
de nem akarta – mondta nevetve Wass. –
Ehelyett Kanadába ment, én pedig Ame-
rikába. Ma is jó barátok vagyunk.

Amikor a tehetséges író és lovas 1950-
ben Ohióba érkezett, új életet kezdett.
Megismerkedett feleségével, Elizabeth-tel,
aki két évvel ezelõtt hunyt el. Megjelen-
tette az ebben az országban írt elsõ
munkáját, az Eliza címû regényt. A könyv
cselekménye felesége szülõvárosában, az
Ohio-beli Bell Aire-ben játszódik.

Wass elmondta, hogy a román kormány
háborús bûnösnek kiáltotta ki. Amikor a
románok megparancsolták, hogy térjen
vissza a per lefolytatására és valószínûleg a
kivégzése céljából, az amerikai kormány
nem volt hajlandó kiadni.

Wass született erdõlakóként belefáradt
a városi életbe és saját vidéki ház után vá-
gyakozott.

Úgy döntött, hogy a régimódi Astor
Park városkában telepedik le.

Megakadt a szeme a történelmi James
Doss házon. Ez egy elegáns, kétszintes
faépület, melyet 1884-ben építettek. Wass
elmondta, hogy Doss volt Astor Park egyik

legelsõ állandó lakosa. Doss 1882-ben jött
ide William Stokes Boyd, J.H. Caldwell és
A.L. Smith társaságában, hogy igazgassa
az egykoron hírhedt Astor Estate-et, me-
lyet az önerõbõl lett milliomos, I. John
Jacob Astor örökösei hoztak létre.

– Emlékszem arra, amikor Elizabeth-tel
elõször ide jöttünk – mondta Wass. – Nem
volt áram és víz. Városi lányként Elizabeth
nem volt hozzászokva ahhoz, hogy a mel-
léképületet használja.

Az évek során a házaspár az öreg házat
a mai igényeknek megfelelõen modernizál-
ta. És e történelmi otthon falai között
érezte Wass szükségét annak, hogy papír-
ra vesse Astor történetét.

Wass, aki 42 könyv, köztük hat bestseller
szerzõje, 54 éve tagja az Nemzetközi Pen
Klubnak.

Az évek során Wass megõrizte a terület-
tel kapcsolatos jegyzeteit és aktáit. Hihe-
tetlenül nehéznek találta a történeti kuta-
tást Floridában, mert „oly sok minden van
eltemetve.”

Wass elkezdte felgöngyölíteni ennek a
kisvárosnak a lenyûgözõ történetét, a vízi
szörnyek és szellemek legbelsõ titkaitól
azokig az idõkig, amikor sok pénzt lehetett
keresni illegális szeszfõzéssel.

Wass a kutatást a Tallahassee-beli állami
történeti múzeumban kezdte. Lakóhelye
egyéb érdekes tudnivalói mellett tudomást
szerzett az „Astori szörnyrõl”.

– Mindenki, aki ismeri a George-tavat,
jól tudja, hogy vannak olyan helyek a ta-
von, ahol nem találjuk a fenekét, bárhogy
is próbáljuk – írja könyvében Wass. – Az
ólom a horgászzsinóron egyre lejjebb süly-
lyed, míg végül nem marad zsinór az orsón.

Ennek a tónak a homályos, üreges mé-
lyébõl bukkant elõ az Astori szörny meséje.

1774-ben William Bartram, a folyó egyik
korai felfedezõje írt egy hüllõszerû állatról,
melyet indián kísérõje gyakran „a mélység
szörnyeként” emlegetett. A legenda to-
vább élt, és a 19. század során olyan újság-
cikkek jelentek meg, melyek állítása szerint
a hajók valamiféle szokatlan jelenséggel
találkoztak.
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Még 1968-ban is – monda Wass – szá-
moltak be arról, hogy látták a szörnyet,
1987-ben pedig két, motorcsónakot veze-
tõ fiatalember jelentette, hogy találkozott
a szörnnyel, ami felborította csónakjukat
és rájuk vicsorgott.

Wass az Astori szörny legendáját csábí-
tónak és komikusnak találja.

Miután hallotta a rettentõ meséket,
Wass még 1953-ban felfogadott egy veze-
tõt, hogy elvigye õt egy hajóútra a St.
Johns folyón. Hosszas kutatás után, mond-
ta Wass, végül olyan lábnyomokkal talál-
kozott, amik elsõ látásra különlegesnek
tûntek. Azonban miután gondosan meg-
vizsgálta azokat, rájött, hogy a lábnyom,
amely majdnem egy láb hosszú és két inch
mély a sárban, biztosan beugratás.

– Egy ekkora lábú teremtménynek leg-
alább 2 tonnát kellene nyomnia – mondta
Wass – De csak 2 inch-nyire süllyedt a sárba.

Emellett, jegyezte meg Wass, mindként
lábnyom bal lábtól származott.

Miután Wass felfedezésérõl tájékoztatta
vezetõjét, a férfi elõvett egy falábat a csó-
nakból, és beletette a már ott lévõ láb-
nyomokba. „Na, most hívja fel az újságját”
– mondta Wass szerint neki a férfi.

Wass azt mondta, úgy hiszi, a szörny
meséjét évszázadokkal azelõtt találták, ki,
hogy a térségbe vonzzák az embereket.

– Jó módja volt ez annak, hogy az em-
bereket idecsábítsák.

Wass könyvében a Folyó Szellemének le-
gendájáról is ír. Wass szerint a legenda az
elsõ letelepedõk a francia hugenották ide-
jébõl származik, akik egy kis kolóniát alapí-
tottak a St. Johns folyó torkolatánál, és
hosszan tartó barátságot ápoltak az õs-
lakosokkal, a timucuan indiánokkal. Wass
könyvében azt írja, hogy amikor a spanyol
királyi flotta teljesen kiirtotta a kolóniát, az
indiánok bosszút esküdtek.

Amikor a spanyolok késõbb ferences
missziót alapítottak a közelben, az indiá-
nok odamentek és leölték az összes szer-
zetest, kivéve a vezetõjüket, akit visszavit-
tek a fõtáborba, ami a mai Astor helyén
állt. Ott a timucuanok egy fához kötözték

a szerzetest, és halálra kínozták, mielõtt
holttestét a folyóba dobták.

Attól az éjtõl fogva, és még sok éjsza-
kán, írja Wass, az a szóbeszéd járta, hogy
egyesek fura nyögéseket hallottak és egy
árny nélküli szellemet láttak a folyó felett –
annak a szerzetesnek a bolyongó szelle-
mét, amely ma is kísért a folyón.

Wass könyvében azt írja, hogy minden
teliholdkor az emberek azt állítják, látták a
kísértetet átjönni a folyón arra helyre, ahol
megkínzott testét nyugalomra helyezték.
Az a hely úgy 50 lábnyira van a Hall hor-
gásztábor kikötõjétõl, amit úgy 20 éve ás-
tak ki, írja Wass.

Astor története természetesen nem csak
legendákból áll. Bár sok mai lakója a legel-
sõ telepesekig vissza tudja vezetni család-
fáját, Astor és Astor Park vidékies bája sok
családot vonzott és fog is vonzani a tér-
ségbe.

Üzleti vállalkozások jöttek létre és több
házat építettek. Az egykori vadon helyén
utakat építettek, melyek a hétvégi fakuny-
hókhoz és az üdülõtáborokhoz vezetnek.
Ahogy bármelyik más amerikai városban, a
gyermekek itt is iskolába járnak, az egyhá-
zak összehozzák az embereket, a civil szer-
vezetek pedig a közösség érdekében
tevékenykednek.

Az Ocala National Forest által övezett
Astornak biztosítva van a közös szépség
jövõje a természettel, a tavak és folyók
megõrzésével és gyarapodó erdõségeivel.

Ha be akarunk pillantani Astor figyelem-
re méltó történetébe, álljunk meg a Lake
Megyei Történeti Múzeumnál Taveresben,
ahol a régmúlt Astorának egy része van
kiállítva. Különbözõ tárgyakat találunk itt
kiállítva, az antik alligátor-szigonytól és ha-
lászfelszereléstõl – melyet ifjabb Curtis
Lucas adott kölcsön a kiállítás számára – a
Hope Hill-i kúria, a Butler-erõd és a Spal-
dings Upper Store makettjeiig, melyek Irma
Galloway tulajdonát képezik.

Wass 82 évesen is az írógépét püföli.
Hét nyelven beszél, saját kiadóját vezeti, és
azzal büszkélkedhet, hogy két olimpiai
aranyérme van lövészetbõl, az elsõ San
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Franciscóban nyerte 1932-ben, a másikat
Berlinben, 1936-ban.

Bár csupán napi négy órát tölt írógépe
mellett a valaha volt 12 vagy még több
helyett, Wass erõit magazinja, a The Cent-
ral European Forum kiadására összponto-
sította.

És ha valami érdekes történik Astor vá-
rosának környékén, akár csak egy kis hord-
erejû történelmi esemény, amit be kell je-
gyezni a naptárba, biztosak lehetünk
abban, hogy Wass feljegyzést készít arról
és megõrzi a jövõ történészei számára a
következõ száz évre.

(1989. július 10.)

Kovács Attila Zoltán fordításai

Manfred Streubel
(Németország)

Újévi napfény
Te, vaksi szem, múló évem felett
a környezõ világra körbenézel,
a látvány erdejére: szép sereg, –
s halkan hintesz be minket gyenge fénnyel.

Úgy áll az erdõ: szinte hálát érez,
mert nézed õt, – és új erõre kap,
hogy álljon a tél roppant seregéhez
és minden lény szomszéd után kutat.

Élesre nyisd meg most értelmedet,
ki kemény kontúrt vetsz a tiszta hóra,
te pillanat, mely átfájsz testemen,

hogy én is éles árnyékot vetek,
ki szembeszállok, rád csodálkozóan
s hogy vén a föld: lassan belém dereng.

Lukáts János fordítása

Ippolito Pindemonte
(Itália)

Ippolito Pindemonte (1753–1828) vero-
nai születésû olasz költõ. Ma leginkább
klasszikusnak számító Odüsszeia-fordítá-
sáról ismert (1822), de fordított Racine (Be-
renice) és Vergilius mûveibõl (Bucoliche,
Georgiche) is. Sokat utazott Itáliában és
Európában (1788–90), ez idõben kötött
barátságot a hasonlóan nemesi szárma-
zású Vittorio Alfierivel. Míg Alfieri Önélet-
írásában (Vita) ad számot úti emlékeirõl,
Pindemonte Az utazások (I viaggi) címû
költeményében elmélkedik az utazás értel-
mérõl, hasznáról, illetve elfajult módjairól,
korának jellegzetes tematikájával és hang-
vételében. Kapcsolatban állt kora több 
irodalmi nagyságával, a korabeli irodalmi
szalonélet egyik központi alakja, amirõl
kiterjedt levelezése is tanúskodik. Számos
irodalmi hatás érte. A „Poesie campestri”
(Vidéki költemények, 1788) és a „Prose
campestri” (Vidéki prózák, 1795) címû kö-
tetekben például a korabeli angol leíró köl-
tészet hatása érhetõ nyomon; a „Sepolcri”
(Sírboltok) címû vers már címében is barát-
ja, Ugo Foscolo versciklusára utal. Tragédi-
áit ossziáni és francia klasszikus mintára írta.

A 1-132., 330-363., 474-499., 1085-’89.,
195-’99. sorokat illetve a késõbb átdolgo-
zott elsõ változat egy részletét adjuk for-
dításban, az elõbbieket a milánói Ricciardi
Editore Poeti italiani del Settecento címû
kötet szövegközlése nyomán, a szöveg
megértéséhez szükséges minimális jegy-
zetanyag kíséretében. (A ford.)

Az utazások
Ki zörg ajtómon? – Barát. – Lépj be hát.
– Bocsásd meg, hogy felkavarom tudós
nyugalmad, s gondolatod fonalát
megszakasztom. – Gyógyítható e baj:
öszvecsomózom majd. – Kies vidéki
lakodba jövék… – Köszönetem érte.
– …mert földemet búcsúszavaid nélkül
nem akartam… – Értlek. Nagy utazásra1

készülsz tehát? – Igen. Látni remélem
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kedvemre Európát. – S Európa
kedvére lát majd téged. Mikor indulsz?
– Kevés nap múlva. – S mely országokat
nézendesz meg? – Még nem tudom, hová
fordítsam léptem: Németföld felé,
vagy elsõbben Francia hont csodáljam.
– Menj németek vagy gallusok honába,
Brenner vagy Montcenis álljon közéd
s Itália közé 2 – bármint legyen:
az Ég óvjon téged s erszényedet. –
E kétségeket hallván, mintha elménk
azon kellene õrlõdjék: ez itt
mely vidéken szí levegõt, s a föld
tengelye görbül-é súlya alatt?
De milyen ördög, mily gonosz manó
bújt hazám fiaiba, hogy sem asszony,
sem cimborák, sem az atyai ház,
semmi vissza nem tartja õket – egyik
tengerre fut, másik hegyekre hág,
ki meg sem áll Orosz földig vacogni,
ki Hispánia napján aszalódik.
Flaccusom, lant- s életnek mestere,
bölcsen mondád: lóháton és hajón
veszõdünk boldogulásunk után, 
mi karnyújtásra van. Csupán eget
vált, ki tengerre száll, nem lelket.3 Óh,
nyomorult halandó, ki a jövendõ
délibábját üldözöd, s idegen föld
méltó csupán csodálatodra! Párizst
vágyom látni? Lélekben õt bejárom!
Londont? A bölcsnek minden utcaszeglet
London. A nap füröszti fürtjeid?
A rét zöld, azúr az ég boltozatja?
Erényesen élhetsz, hû asszonyod
s atyád szerelmét bírhatod? Barátok
vesznek körül? Maradj veszteg, ne fuss,
hisz boldog vagy, s ha nem, nem is leszel.
S ha természetét váltva, ez idõben
a boldogság kívülünk lakozik,
s hol egy, hol más egek alatt találjuk
e szép leányt, nyomában futhatunk,
s ímhol kaphatjuk ruhája szegélyét –
magam leszek, ki jobbomat feléd
nyújtom, s kocsidba béfogom magam.
Ám olvasóm úgy mond: világot járni
mindennél üdvösebb, javunkra válik:
csizmánk kopik, de szélesedik elménk,
mint folyóvíz, ki egyre távolodván
szülõforrásától mind csak dagad.

Nem utazott-é Pitagorász s Plátó?
Tudósan szólsz, óh, Olvasóm, tanuld hát
szavamból, mit még nem tudsz, s vedd 

eszedbe,
mily Plátóink s Pitagorászaink
vannak, kik dagadó folyam gyanánt
hömpölygenek széles világon által.
Íme Gerardus: épp hozzám vetõdött
búcsút venni.4 Nyolc-tíz esztendeig
idõzött a nagyhírû Páduának
setét boltjai alatt 5, s mint derék
komédiás, ki egyik karikából
a másba szökken, el nem vétve ugrást,
úgy szökellt minden tudományon által.
Szabadulván azután, kisded eszmék
seregének nyitá meg próbálatlan
elméjét. Melyik szabó legkülönb,
a városban a legfinomabb kelmét
hol kaphatni, hol találni jó áron
uzsorást s olcsó nimfát, nappali
s éjszakai perpatvar, háborúi
a szerelemnek és szerelmi békék,
illatszerek s Bacchusnak legjelesb
nedûi, tüzesek vagy enyhet ádók;
olasz teátrumoknak áriái,
gyöngyözõ trillák, zúgó passzusok,
szökellõ, forgó táncok – könnyû préda
lett elméje mindeme csábításnak.
Ezekkel telvén ered útnak: s halld hát,
mely tudománnyal tér meg. Tudni fogja,
melyik lepedõn legjobb a henyélés
innen Nápolyig, s melyik fogadósné
veti ama ágyat; Toscana vagy
Romagna szülötte káromkodik
cifrábban a bakon; mennyi szakács s ló
van a királyok palotáiban;
hány karvalyt, vadászebet tart a császár.
Elõszámlálja kurvák neveit,
kikkel Párizs csúful ékeskedik,
s hogy hol lakhat jól nemesebb gyomor.
London kocsmáit s fürdõházait
fejbõl sorolja majd, a legvadabb
kakasokat, a legjobb paripákat,
s puszta kézzel bajvívókat.6 Tudósa
lesz teának, tósztnak7, puncsnak, sereknek,
s víg asztal mellett derekasan állja
az ánglus részegségnek ostromát.
Ne félj azonban, hogy hosszan beszéli,
miben mester az ország, mi terem
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földjén, s mi jõ más tájról, hogyan élnek
a föld szülöttei. Se nem vesz észre
festett képet vagy faragott követ 8 –
a palotáknak kelméik s aranyjuk
tûnik csupán szemébe. S tudja-é,
ión avagy korinthusi rend szerint
állnak a templomoknak oszlopi 9 –
pedig széltük-hosszuk hányszor lemérte!
Tudósok gyülekezetérõl mit se tud,
csak hol táncra gyûlnek, abban tudós.
Minden toronyra felhágott, csak azt
kerülte, honnan messzi csillagok
titkát fürkészi az ember.10 A kertek
jó ismerõsei, de a füvészkert
mérges füveit bölcsen elkerülte.
S lõn, hogy eltévedve, vagy hirtelen
csúf nyári zápor elõl menekülvén
valamely múzeumba tért, hol földnek
kövei, égnek madarai, márvány
és lepke közszemlére tétetik,
s õ fölébük hajolván így sóhajtott:
bár nékem lenne ily pompás ruhám!
Mily kelme bíborlik, mely drágakõ
ragyoghat így! S látván e kínt, talán
emberi képét lepkére cserélték
volna egy nap Ovid istenei…11

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – 

Ó, sokat próbált Hon, kelj föl s megtérõ
fiadnak menj elébe, ritka kinccsel
jõ téged naggyá s boldogabbá tenni.
Holt tekintettel jõ, s üres zsebekkel,
adósa kocsisoknak, csontjait
fracúz kór12 õrli, nyelvét elfelejté,
s helyébe meg nem tanulá a másét.
Az ám, de látott királyi ebédet,
a királyné a kertben rátekintett,
nagylábon élt, személyét szó nem érte,
keblükre ölelék, és könyvbe írták.
Mint jámbor Aeneas, ki Karthágóba
felhõk közt érkezett, úgy járt világot
Architás: semmit nem látván. De hallgasd:
mennyi herceg, kapitány és miniszter
kegyét bírta, s szívét egy márkinõnek,
kinek festett képét (mit aranyon vett)
büszkén mutogatja…

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – 

Arontészt kedvelem. Más fussa bé,
ha kedve tartja, a kerek világot,
õ, úgy mond, földjérõl lábát ki sem
húzza, nem fél vihart, nem útonállót,
s utazik mégis. – Térképabroszon?
– Könnyebb s kiesebb útat tudok én.
Violám egykoron tetszõ személyén
járom be én a glóbuszt. – S hát hogyan?
– Európát elsõbben. Ím, flamand
csipke, párizsi fõkötõ, cipellõk
Bécsbõl, kesztyûk Angolországból. Íme,
Európa nyomában Ázsia:
termetét Indiák kelméje rejti,
gömbölyû vállát, karjait finom
perzsa gyapjú öleli lágyan által.
Fejére tûzve délcegen idézik
struccmadárnak tollai Afrikát,
honnan messzi Amerikába visz
csuklóján a télûzõ medveprém.
Rózsás fülérõl függõ drágakõ,
karcsú nyakát ékesítõ igazgyöngy
Brazília és Kalifornia
ajándokai. Avagy a világot
körbejárhadd, küszöbére 13 se hágván:
Európa a csésze, Ázsia
benne a teafû, s mi édesíti,
amerikai nádnak méze, s mindezt
fertõ hurut gyötörte Violámnak,
Afrika fekete leánya hordja.14

Nem szóltam majmokról, se papagájról,
nem tarka heverõrõl, hol a kedvest
chinai bódulat15 altatja, sem dús
kertrõl, hol hószín orcáját Itália
napjától antárktiszi árnyék óvja.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – 

Elmém úgy eltölt barátim dolgával,
szinte meg is feledkezék Itália
úti dámáiról: a kecsesebb nem
éppúgy jár s kel, mint inas férfiember.
Finom dunnák között növelkedett
asszonynép, dunna módjára finom,
midõn felszóval hites ura útra
bocsátja, tagjaiba friss erõ
költözik tüstént – s õ, ki a napot
soha születni nem látta, hacsak
éji mulatságból virradva álmos
szemeit nem kínzá a pirkadat;
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õ, ki marasztaló dunnák alól
ki nem búvik, amíg kontyára nem tûz
a nap; a fogadók népe közûl
elsõnek szökken talpra szûkre vont
gúnyában, s mén mindenkinél elõbb
szunnyadó Aurorát költögetni.
Setét úti málha alatt nyögõ
csinos batárban, melyben kétfelõl
két szolga ûl, s hol finom asszonyi
csipke cicomát, s mind a társaságot
fekete sátor – mily elmés találmány –
óvja a szélnek s napnak ostorától,
sebesen tûnnek elébem Itália
utazó hölgyei…

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – 

Boldog, ki soha el nem hagyta földjét,
hol bölcsõje ringott! Nem láncolá
szívét oly dolgokhoz, miket viszont
látni, akár egyszer is, nem remélhet,

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – 

De mit remélsz? Hívebb barátot lelni
hol más a klíma, más lelkû a nép,
hol természet, nyelv, mûvészet, szokás
falat emel lelkeitek közé?

Jegyzetek:
1. Az eredetiben gran giro, ami a grand tour olasz
fordítása, azaz nem egyszerûen egy hosszú
utazásról van szó, hanem a XVIII. században szo-
kásos európai körútról.
2. A Brenner hágón keresztül Svájc és a német
fejedelemségek felé, a Montcenis hágóján keresz-
tül Franciaországba vezet az út.
3. Horatius: Epist. I, XI, 27-30: „caelum, non ani-
mam mutant, qui trans mare currunt. / Strenua
nos exercet inertia: navibus atque / quadrigis
petimus bene vivere. Quod petis hic est, / est
Ulubris, animus si te non deficit aequus”.
4. Gerardus Pindemonte által kitalált személy, az
utazók egyik típusának megtestesítõje. „Épp hoz-
zám vetõdött búcsút venni ” – ezzel a párbeszéd-
del kezdõdik a költemény, ld. 1-19 sorok.
5. Boltívei (Padova boltíves utcáiról is nevezetes
volt); azaz a padovai egyetem diákja volt.
6. Utalás a kakasviadalra, a lóversenyre és az ököl-
vívásra.
7. Itt az angol toast (kétszersült) értelmében.

8. Festményeket és szobrokat (az olaszban: statue
e quadri).
9. Természetesen ókori templomokról van szó (az
olaszban: gli augusti templi).
10. Azaz a csillagvizsgálókat. Az olaszban: „quelle
in cui vér l’auree stelle i vegghianti suoi tubi Urania
appunta ” (azokat a tornyokat, melyekben Uránia
az aranyló csillagok felé irányítja látcsöveit).
11. Utalás Ovidius Átváltozások c. mûvére.
12. Vérbaj.
13. Értsd: Violának a küszöbére.
14. Azaz néger szolgáló.
15. Ópium.

Sztanó László fordítása

Gregor Strniša
(Szlovénia)

1930-ban született Ljubljanában. 1949-
ben szüleivel együtt börtönbe zárták – az-
zal gyanúsították oket, hogy szökött emig-
ránsokkal és háborús bûnösökkel álltak
kapcsolatban, közben pedig csak egy ro-
konukat látogatták meg, aki a háború
után Ausztriába menekült. Családjuk va-
gyona nagy részét lefoglalták, állampolgári
jogaiktól is megfosztották õket. 1952-ben
leérettségizett és beiratkozott a ljubljanai
egyetem bölcsészettudományi karának
germanisztika szakára, közben elõadá-
sokat hallgatott akkád és héber szakon is.
Diplomája ellenére sohasem volt állandó
munkája, egészen  haláláig önálló, szabad
mûvészként élt. 1987-ben hunyt el.

Költészetét a szimbolizmus sajátos kor-
társ árnyalatának tekinthetjük, hiszen gaz-
dag imagináció és kozmikus irányultság
jellemzi. Strniša versesköteteiben (Mozai-
kok, 1959; Odüsszeusz, 1963; Csillagok,
1965; Makk, 1972; Szem, 1974; Olló,
1975; Tojás, 1975) a metafizika iránti von-
zódása ismerhetõ fel. Jellemzõ rájuk a szi-
gorú forma (többnyire három-négysoros
versszakok) és az asszonancia, valamint a
népdalok ihletettsége.

Drámaírással is foglalkozott, rádiójáté-
kokat is írt, gyermekirodalmat és esszéket,
valamint popdalokat.
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Istenek
Istenek közelednek a vaksötét éjben.
Házak közt járva-kelve,
mint termetes, fekete oszlopok,
szemükben láng lobog.

A tetõzetet tapogatják erõs kezükkel,
emberi nyelvet beszélnek,
azokét, kik elõttünk a földön éltek,
majd kihaltak és eltûntek.

Reggelre az ajtó elõtt néha szikla áll
és az út mentén ledõlt kõfal romja
s a mezõkön súlyos talpak nyoma
és az égen már csak viharmaradvány.

Vers a kõküszöbrõl
Amikor nõni kezd a kõ, 
eleinte rémesen lassan nõ.
észre se veszed, de nagyobb lesz.
rálépsz s magadat szemléled.

A küszöb köve lélegzetet vesz,
magasra fel, gyorsan nõni kezd.
Ki akarsz lépni az ajtódon át,
ám elõtted kõfal áll.

Vak, könnyes szeme héja
tekint rád a kõnek rémálmodban,
rettenetes álmokból ébredsz.
Éjfél van: tûnik a föld színe,
te se létezel már, kõ sincs már, 
se világ, ott fekete üreg áll.

Hajnal hasad, a világ változatlan,
nincsen fal, utad szabad.
Minden irányba távozhatsz,
csak te nem vagy már ugyanaz.

Lukács Zsolt fordításai

Jean Baudrillard

Válogatott aforizmák
Valamely más szellemi konstellációban

elképzelhetõ, hogy az idõbõl tér lesz, ahol
minden irányban mozoghatunk, visszatér-
hetünk a kiinduló pontra, stb.? És megfor-
dítva: a térbõl is lehet idõ? Lehet megfordít-
hatatlan, hogy lehetetlen visszatérni benne
és kiinduló pontja sem található meg? Vagy
létezhet olyan tér, mint az idõ, amelynek
abszolút láthatára az örökkévalóság? 

A tér esetében mi az örökkévalósággal
egyenértékû elem? A mozgás tagadása, a
mozdulatlanság vagy az állandó mozgás?

A mesterséges lények eljövendõ nemze-
dékei szükségképpen kiküszöbölik az em-
beri fajt ugyanúgy, ahogy ez kiküszöbölte
az állatfajokat. Akkor majd õk tartanak
majmoknak minket és szégyenlik, hogy tõ-
lünk származnak. Föltalálják majd az em-
beri állatkerteket, talán még védenek is
minket, mint minden eltûnõ félben lévõ fajt
és gyermekded mendemondák hõseivé
tesznek meg minket.

Amikor a túsz magáénak vallja a terro-
rista ügyét, amikor a gyõztes magáénak
vallja a legyõzött ügyét, a hóhér az áldoza-
tét, az úr pedig a rabszolgáét – amikor a
fertõzés mindkét irányban egyetemessé
válik, akkor másféle igazság jut érvényre,
nem a törvény igazsága, más mérleg lesz
érvényben, nem az igazságosságé: hanem
akár a legkegyetlenebbül egyenlõtlen vi-
szonyok elõre nem látható megfordítható-
ságának igazsága. 

Az ezer éve történt események már ezer
fényév terében vannak. Hiroshima már
hatvan fényévre van tõlünk. Az imént eltelt
pillanat már egy fény-másodpercre van tõ-
lünk. Nincs tehát jelen. Még ha nagyon
apró is az eltérés, semmi sincs jelen, sem a
fal, sem a személy vele szemben. Jószeré-
vel tulajdon létünkkel sem vagyunk kortár-
si kapcsolatban.
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Beépíteni a véget a folyamatba: csak így
menekülhetünk meg a gyásztól. Élvezni a
véget, mint valami gyönyört megsokszo-
rozó tükröt. Ebben az értelemben még az
a lehetõség is megvizsgálható, hogy a
halált varázserejû operátorként építsük be
a folyamatba. 

Pontosan az aforizmák adnak legjobban
számot az agyi elektromosságról, a milli-
árdnyi mikroszkopikus gondolatról, ame-
lyek az idegpályákon az agy felé tartanak s
állandóan áthatolnak rajta. Lichtenberg ezt
úgy fejezné ki, hogy az aforizmák adnak
legjobban számot „a lencséken, a csiszolt
üvegen túli” korpuszkuláris és Brown-féle
aktivitásról. 

Egy statisztika szerint egy végzetes re-
pülõszerencsétlenség esélye 1 az 1 600 000-
hez. Ha valaki minden nap repülõvel uta-
zik, akkor csak ezer év múlva kockáztatja e
balesetet. A számok a megnyugtatást
szolgálnák, de ehelyett rémületet keltenek,
mert hangsúlyozva, hogy a kockázat való-
ságos, még ha parányi is, megtörik sze-
mélyes, hallgatólagos bizalmunkat abban,
hogy a kockázat veszélye nulla – amely
nélkül nem is szállnánk repülõre. Az ezer év
befejezett láthatárrá változik, a halál látha-
tárává, mely közeledik, mihelyt kilépünk a
véletlenbõl és belépünk a valószínûségbe. 

A nõ teste és arca roppant különbözõ
dolgok. És egyiktõl a másikig haladva a
tiszta szemlélõdésrõl áttérhetünk a tiszta
kéjre. A szerelemben az arc szépsége vagy
csúfsága elmosódik – a testi vágy mit sem
törõdik a megkülönböztetõ vonásokkal,
nagyvonalúan elsiklik még a testi különb-
ségek és a gesztusok fölött is. De a vágy
csak ritkán testi és néha csak az arcvoná-
sokhoz ragaszkodik. 

A fáknak és a növényi világnak ez a vak
állhatatossága, ahogyan ciklikusan levele-
ket és virágokat hoznak létre, puszta nö-
vényi ösztönbõl. Az állatvilágban szintén
majdnem változatlan a fajhoz való hûség.

Mi egyenértékû ezzel az emberi állhata-
tosságban? Talán az, hogy emberi módon
viselkedünk még a legembertelenebb hely-
zetekben is? Vagy homlokegyenest ennek
ellenkezõje? Hogy állhatatosan a rosszat
választjuk, a saját balsorsunkkal együtt,
amikor pedig ideálisak a körülmények? 
A kimeríthetetlen leleményesség, hogy
mindig azt támasszuk föl, ami tulajdon
megsemmisítésünkre a legalkalmasabb.
Amint Mishima mondja, az ember fegyvert
kovácsol magának még a lét elviselhetet-
len nehézségébõl is. 

Ahogy a genetikai és molekuláris zûr-
zavarban, amelyben a proteinek parancsol-
nak egymásnak, anélkül, hogy a kiinduló
pont megtalálható lenne, úgy kapcsolódik
össze minden a kategóriák zûrzavarában,
amelyek cselekedeteinket szabályozzák:
képesség, akarat, tudás, hit, kötelesség,
stb. A képességnek szüksége van az aka-
ratra és az akaratnak szüksége van a ké-
pességre. A tudáshoz szükség van a tudás
képességére és mindezekhez akaratra van
szükség. Nemkülönben szükséges még a
hit is ... stb., stb. Meg kell törni e láncola-
tot, ha egyszerûen csak élni akarunk: el kell
választani az akaratot a képességtõl, a hi-
tet a tudástól, a kötelességet a cselekvés-
tõl és a létezést a létezés kényszerétõl. 

„Ha a nép nem akar engedelmeskedni a
Forradalom parancsszavainak, akkor meg
kell változtatni a népet” (Brecht). Ha a való-
ság nem engedelmeskedik az objektív meg-
ismerésnek, akkor likvidálni kell a valósá-
got... „Ha az igazság sértõ, akkor az igaz-
ságban van a hiba.”

A török politikai elítéltek inkább éhen
halnak, semmint hagynák, hogy a kollektív
cellából magánzárkába vigyék õket: az el-
szigeteltség rosszabb a halálnál. 

A képernyõ elsõ áldozata: a csend. 
A televízióban már soha nincs élõ csend,
csak mesterséges csend percei vannak,
amelyeket tárolnak alkatrészek vagy pót-
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szervek gyanánt a sugárzás céljára. A mes-
terséges csend forgatása a legkísértetie-
sebb és a legburleszkebb mûvelet, amely-
nek valaha is tanúja voltam. 

Az eszmék területe õserdõ, maga a vad
állapotban élõ természet, amelyben a
bennszülöttek kénytelenek vadászatból
fönntartani magukat. Nincs örökség, nincs
referencia, nincs eredeti fölhalmozódás: a
gondolkodás számára csak a véletlen
adott, az ösztönös és állati védekezés. Az
életfeltételek tekintetében nevelõk és ter-
melõk lettünk. De szellemileg és indulatilag
megmaradtunk vadásznak – az írás és a
gondolkodás minden pillanatában létezik
egy zsákmány és egy ragadozó. A túlélés
pedig csodának számít.

Szeptember 11. nem csupán a világha-
talom gyöngeségét tárta föl, rávilágított
egy intellektuális kaszt önmagával való vi-
szonyára is, amely kétségbeesetten pró-
bálja megmenteni a látáshoz való jogát.
Ám egyre nehezebb megóvni a diskurzus
rendjét a dolgok rendetlenségében. Amint
a terrorizmusnak sincs értelme, sem vilá-
gos következményei, sem objektív okai.
Ahogy a dolgok elleni erõszak is a gondol-
kodás zûrzavarából ered. A cselekvésre va-
ló áttérés, mint láttuk, egészen más, mint
a belõle következõ aktualitás (ez a hábo-
rúra is vonatkozik). 

Az embernek szüksége van az igazság-
talanságra, amelyet keserûen ízlelget, az
önmagával szembeni Schadenfreude-ra
(káröröm), amely a szerencsétlenség spek-
trumának egy árnyalata. Ez a szenvedés
különösen a leghíresebb embereknél érez-
hetõ, akik szívesen hiszik, hogy elárulták és
félreismerték õket. 

Nincs sok értelme korrupciót emlegetni
a politikában, ahogy a lelki perverzió föl-
emlegetésének sincs értelme. Egész szelle-
mi univerzumunk perverznek nevezhetõ:
nem tartalmaz egyebet, mint védekezést,
hamisítást, kényszerképzeteket, nem is

szólva a megszállottságról és a kegyetlen-
ségrõl, a bosszúvágyról és mindezek jel-
legzetes árnyalatairól. Amorális itt minden.
Ez így van és pont. És a szellemi szabályzás
minden egyes vállalkozása pontosan olyan
haszontalan, mint a társadalmi univerzum
moralizálásának kísérlete. 

Amint Mandeville helyesen mondta, a
mérleg a rosszat a rosszal méri. 

Egy buszvezetõt, aki hamisan vallotta
magát támadás áldozatának, elítéltek a
biztonsági szolgálat megtévesztéséért.
Egy rendõrtiszt kijelenti: „Annyi bajunk van
az igaz bûntényekkel és most még a ha-
missal is veszõdnünk kell!” Régen az ál-
bankrablást keményebben büntették, mint
az igazit, mert színlelni a rosszat még sú-
lyosabb magánál a rossznál is. A csalás a
négyzetre emelt rossz.

Hát a jó színlelése? A hamis „jó csele-
kedet” vajon nem súlyosabb-e a rossznál? 

A pokol a kedélyeskedés és a kommu-
nikáció örök kötelessége lesz: állandóan
üdvözölni olyan embereket, akik ismernek
minket, de akiket mi nem ismerünk. A jelek
pokla, amelyeket nem tudunk megfejteni
és amelyeket kénytelenek vagyunk mint-
egy félálomban manipulálni. A fantom-gon-
dolatok pokla, amelyek nagyon távolról je-
leznek nekünk és amelyeket nem tudunk
megfogalmazni. A szavak, a nevek és az
arcok pokla, amelyeket nem ismerünk. 

Lehetetlen másutt meghalni, mint a si-
vatag csöndjében. Különösen zûrzavarban
és az utcazajban képtelenség elmenni.
Rátalálni újra az egyetlen szabadságra, a
tér és az ûr szabadságára. 

Végül az amerikai nemzet minden mo-
lekulája máshonnan jön, ahogyan vala-
mely test cseréli ki sejtjeit anélkül, hogy
maga is megváltozna. Így lesz Amerika
elõbb fekete, majd indián, spanyol, aztán
meg puerto-ricói, anélkül, hogy megszûn-
ne Amerika maradni. Annál is inkább mi-
tikusan amerikai marad, hogy alapvetõen
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nem az lesz. És annál is alapvetõbben,
hogy semminemû alapja nem lesz (ha va-
laha volt is, mert az alapító atyák maguk
máshonnan jöttek). És annál integristább
lesz, minél több fajból és kultúrából áll
majd. És annál imperialistább, minél inkább
a rabszolgák leszármazottai kormányozzák.

World Trade Center: a háromezer áldo-
zatnak semmi nyoma. Mintha oltott mész-
be dobták volna õket. Csak a képek hang
nélkül, némán, megkövülten a filmszala-
gon. A fémroncsokat s a törmeléket drá-
gán eladták. Az esemény pedig mintegy
szertepárállt. 

A World Trade Center felsõ emeleteire
szorult emberek tudósítása percrõl percre
mobil telefonon. Éppen olyan megrázó,
mint a repülõk tv-vel közvetített becsa-
pódása az ikertornyokba. A képek kívülrõl
közvetítették a katasztrófa látványának
iszonyatát, a biztos halálnak ezek az ele-
ven visszhangjai ezzel szemben más fan-
tazmát juttattak el hozzánk: a belülrõl
megélt, leírhatatlan halál fantazmáját – az
illúziót, hogy az eseményt belülrõl élik vé-
gig, megkettõzve a halálból való menekü-
lés esélyét.

Ám ez az átlényegülés sohasem töké-
letes: mert a hallgatónak is ott kellett vol-
na meghalnia. Auschwitz-cal ellentétben,
amelyrõl azt mondják, hogy egyedüli va-
lóságos tanúi azok voltak, akik sohasem
tértek vissza, tehát sohasem beszéltek ró-
la, itt a fönt rekedteknek elég idejük ma-
radt ahhoz, hogy belülrõl, a halálban be-
széljenek a halálról. 

A férfitest divatos prostitúciója elpusztít-
ja a nõ heroikus végsõ kiváltságát – hogy
föláldozza magát a tekintetnek, ugyanak-
kor elrejtõzzön egy másodlagos mezítelen-
ségben. 

A nõiesség fantasztikus haladása ez a
teljes egyenjogúság útján – a nemek
egyenlõsége már nem ismer határt. Lát-
hatjuk mindezt annak a fiatal amerikai nõ-
nek a képében is, aki pribék lett az iraki

tömlöcökben, pórázon tartva a meztelen
vagy kámzsás arabokat, mint bármelyik
speciális nyugati nõi klubban.

A fellendülés ellenállhatatlan mind a jó,
mind a rossz irányban. 

A kulturális melegházi hatás: az ezer
meg ezer múzeum, fesztivál, kollokvium és
szimpózium mérgezõ kigõzölgése sokkal
katasztrofálisabb az ózonréteg eltûnésé-
nél. A fuldoklás a milliárdnyi kreatív elme
tevékenységének tulajdonítandó, amely
biztosabban változtatja meg az élet minõ-
ségét, mint a sokféle ipari ártalom.

És ha Tokióban egyetlen kongresszus
sem tudott a végére járni a technikai ártal-
mak ellenõrzésének, miféle eljárás tudná
megfékezni a kulturális ártalmakat? 

A kritikai szellem nem halt meg, azzal
ellentétben, amit a felvilágosodás nosztal-
gikus hívei gondolnak. Egyszerûen átte-
võdött csupán az ironikus eljárásokba,
mindenféle másodlagos mûfogásba, ame-
lyeket alkalmazva örömmel játszadozunk
tulajdon hitetlenségünkkel. Nietzsche így
szólt: „Az önmagával beszélgetõ Utolsó
Ember hitetlenkedve csóválja fejét.”

Mindezen televíziós mûfogások: masz-
kírozás, fényfoltok, képek visszajátszása és
egyebek... nyomorúság. Soha nincs csend,
egy sóhajnyi szünet. Megnyomod a kézi
vezérlõ gombját, és ezzel automatára kap-
csolod magad. A mûterem fényei és az
éjszaka a fejedben.

A tv nélkül átvirrasztott éjszakában pont
fordítva: mintha ébren álmodnád a gondo-
lataidat.

A falon lógó festmény halk reccsenése
éjszaka.

A falak mentén sodródó por csendje.
A tükör sikolya a kép becsapódásakor. 

A három nagy forradalom után: Galilei
és a geocentrizmus vége, Darwin és az
evolúciós elmélet, Freud és a tudattalan
„felfedezése” –, mai forradalmunk a virtua-
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litás és az informatika forradalma egyre
jobban távolítja az embert a természet
világának szuverenitásától, amelynek köz-
pontja volt, amikor a föld még nem a nap
körül forgott, amikor az ember még nem a
majomtól származott. Ma egyre inkább
excentrikus lesz, saját modelljének perifé-
rikus és mesterséges kiterjesztése.

A faj nagyságrendjében mindent vissza-
keresésre alkalmas rendben kell tárolni – a
híres-nevezetes génkódot is – valamely
késõbbi faj használatára, mint valami fo-
sszilis anyagot. Átalakulunk mi magunk is
az információk tömege és a földrész el-
használódása nyomására, amolyan ásványi
léptékben (a tudattalan máris a szénve-
gyületek bizonyos pszichikai maradványa).
Mostantól az a benyomásunk, hogy az
emberi faj nem tesz egyebet, csak vissza-
fordul önmaga és eredete felé, kétségbe-
esetten gyûjtögetve a nyomorúság mele-
gét és egyre inkább anyagtalanodik, hogy
üzenetté alakuljon.

De kinek a címére? 

A filozófia a halálba, a szociológia az
öngyilkosságba vezet. 

A klónozás minden bizonnyal szentség-
törés a lélekvándorlás doktrínáinak megíté-
lésében, mivel megszakítja a reinkarnációs
láncolatot és a lelkek vándorlását. De az
evolúció törvényeinek szempontjából is
szentségtörés, mert egyenértékû a faj élet-
korának korlátlan meghosszabbításával. 

Az idõ megszállott felosztása: a nagyon
apró tört részek, amelyek lehetõvé teszik
Achillesnek, hogy sohasem érje utol a tek-
nõsbékát, tehát elkerüljön minden esedé-
kességet, a halálét is. Minél inkább közele-
dik a halál, annál inkább megsokszorozód-
nak a közöttes idõ hézagai. Még mindig
marad egy nap, egy óra, egy perc, egy
másodperc. Minden másodperc eltelik, de
a következõ sohasem biztos. Az idõ annyi-
ra összezsugorodik és összesûrûsödik,
hogy már nem engedi át az idõt. E szub-

sztancia olyan sûrû, olyan vastag, hogy a
jövõ nem képes áthatolni rajta. Ha egy órát
jól számolunk, nem érünk a számolás vé-
gére soha. Az idõ filmjében a kép megál-
lítása az õrült remény. És a kép mester-
séges technikái iránti szenvedélyünk való-
színûleg abból származik, hogy a kép
megállítható, a képsorok megfordíthatók,
lassíthatók vagy gyorsíthatók. Arról álmo-
dunk, hogy ugyanezt megtehetjük az idõ-
vel (egyébként az álmokkal szintén).

A véghez és a halálhoz hasonlóan az
álomban e képmanipulációhoz nem jutunk
el soha, ugyanakkor túl is lépünk rajta. 

A kánikula vajon nem az éghajlat lá-
zadásának formája-e? Az éghajlat nem tûri
már tovább a meteorologizálást, ahogy a
természetes elemek sem tûrik már a már-
tíromságot, az állatok sem az iparosítást és
az emberi élet sem a programozást és a
normalizálást. Innen származik a madárin-
fluenza, a kergemarhakór, a szélsõséges
éghajlat a végsõ határig terjedõ életkor 
visszavágása. Maguk az öregek is meg-
találják a bosszúállás módját, halálukat a
politikai destabilizáció eszközének téve meg
– egy unalmas nyár kizárólagos eseménye
ez volt.

A madárinfluenza, a kergemarhakór, az
atipikus tüdõgyulladás, a new yorki áram-
szünet, a szökõár, a hurrikán, a kánikula,
meg a többi abnormális esemény – mind
„terrorista” jelenség. 

Maga a rend kényszeríti a terrorizmust
korlátlan terjeszkedésre, mivel minden ki-
hágást és túlkapást ekképp minõsítenek.
Még a katasztrófák és természeti csapások
is „terroristák” – ami csak fizikai jelenség
volt, most a világrend arculcsapása lett.

A léptek csöndje a lágy talajon a téli esõ
után. A bárányfelhõk, amelyeket ûz-hajt az
északi szél és fölöttük a mozdulatlan ég a
terebélyes, lassan vitorlázó felhõkkel. Felhõ
fantom-láthatár fehér csápokkal. Az út mel-
lõl az apró fekete pillangók eltûntek. Csak
a hangyák a maguk fölöslegesen túlhajtott
tevékenységében. Erõsödik a szél, mintha
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minden irányból fújna egyszerre. Amikor
eláll, itt, ahol nem áll el soha, természet-
fölötti a mozdulatlanság. 

A gyermek distanciája azoktól, akik ár-
tatlannak tartják, ez az ármányban gyöke-
rezõ gonosz öröm, a védett területnek ez
az ösztönös tudománya, amely nem szûnik
meg soha, még akkor sem, ha a gyermek
civilizált lény lesz. „A gyermek akkor tanul
meg hazudni, amikor megszületik benne
az intuíció, hogy léteznek más lények is,
akik másként gondolkodnak, mint õ.”

Késõbb tökéletesíti e kettõsséget és
megtanul hazudni önmagának is.

Minden erõ annak a megszállottja, ami
tagadja õt, aminek nem hiányzik, ami nem
róla álmodik. Ekképp tagadja a nõnem a
hímnemet. Ám ha a nõk látható erõrõl ál-
modnának, a férfiak már nem lennének
megszállottai a nõknek és nem kötõdnének
annyira a nõiességhez. Ha a nõk a hatalom-
ról álmodnak, akkor a nõiesség átszáll a fér-
fiakra, akik képesek a hatalomtól elfordulni.

Márpedig manapság minden álöltözet a
férfiak által ezt a nõknek állított csapdát
illusztrálja. Csapdába ejteni a nõket a ha-
talom, a tekintély megízleltetésével, fele-
lõsséget ruházni rájuk, férfiasítani õket,
ahogy a fehér emberek fehérítik egyfolytá-
ban a feketéket, az egyetemes fehérség
maskaráját erõszakolva rájuk.

A férfi a nõ megszállottja (ami fordítva
nem mûködik). A birtoklás nem szabadítja
meg a megszállottságtól, a gyönyörön túl
is megszállott marad. Ez valami megelõzõ,
öröktõl fogva nõi állapotnak, egy eszmé-
nek vagy testi formának a megszállottsá-
ga, amely megelõz és túlél minket. Minden
egyéb megszállottság ezen alapul.

A titkos vágyból táplálkozik, hogy in-
kább el kell ragadni a nõt, nem csak egy-
szerûen elfogadni, (egyébként nem is adja
oda magát soha), a nõiességét magát kell
elvenni tõle. Ennek a megszállottságnak a
nõ-tárgy a legtisztább kifejezése. Mert a
tárgy megragadhatatlan. 

És a nõ pontosan e folyamat-tárgyba
helyezkedik, minden elérhetõségen túl, így
lesz a megszállott vágy láthatára.

E kényelmes, demokratikus, mûvelt élet-
módban, a welfare és a bõség életmódjá-
ban, sokáig ártatlanul osztoztunk, rossz lel-
kiismeret nélkül, abban a perspektívában,
hogy ez a bolygó eljövendõ boldogsága
kutatásának motorja. Ma már lehetetlen ez
az illúzió, végérvényesnek látszik a diszkri-
mináció és a világ hasadása – ezt már nem
tudjuk szimbolikus egyetértésben megélni.
Már csak a haszonbérlet és az uzsorakamat
maradt nekünk és elzárkózva, erõdben
élünk, amelynek egyedüli célja, hogy meg-
óvjon minket a világ többi részétõl. 

Pedig ennek az egyetemes perspektívá-
nak a kudarca közös és a kétségbeesés
ugyanaz a hasadás mindkét oldalán: gaz-
dagoknál és koldusszegényeknél egyaránt. 

Alexander von Humboldt a braziliai
õserdõ kellõs közepén találkozott egy
papagájjal. Már csak ez a madár tudott
néhány szót egy törzs nyelvébõl, amelyet
teljesen elpusztított a himlõ. 

Nem a kisemberek rasszizmusa jelent
problémát a „felvilágosult” szellemeknek,
mert ezt alacsony társadalmi helyzetük
magyarázza. A „magasrendû” szellemek
rasszista szimptómái jelentenek föloldha-
tatlan ellentmondást. Mert a humanista
álomban a zsenit állítólag a morális nagy-
ság és az igaz ügyért vívott harc jellemzi,
mint ahogy állítólag a képzelet is a hata-
lomnak tulajdonítható. 

Nietzsche, Céline, Kazan, Riefenstahl
(Alexander Adler: „Leni Riefenstahl halála
egész napomat beragyogja”), Heidegger,
Saul Bellow: õket mind általános megértés-
sel és a rosszal való cinkossággal vádolják. 

A helyes felfogás egyetlen pillanatra
sem gondolja, hogy a zseni a rosszal való
cinkosságban gyökerezne, valami más for-
mában, mint az általános megértésé, a jó-
val és a rosszal egyaránt összeegyeztet-
hetõ formában, valamiben, ami a gondol-
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kodás maga és voltaképpen semmi köze 
a „kritikai” megértéshez, sem a morálhoz
vagy a politikai gondolkodáshoz. 

Foglalkozott-e valaha valaki is azzal,
hogy miképp élnek a holtak az Utolsó Íté-
letre várva? Rendben van: Isten szemléle-
tében. De bizonyára él még bennük az élet
és az elevenek emléke, a világ emlékezete,
amelybõl jöttek. Ebben az esetben maga a
pokol lehet, hogy nem képesek tudósítani
az élõket e végsõ igazságról, a túlvilági lét-
rõl. Összehasonlításul szögezzük le, hogy
a túlvilág csöndje sokkal elviselhetõbb az
élõknek.

Jobb örökké élni egy kérdéssel, mint egy
válasszal. 

A megváltás új formája: tartozások, vál-
lalkozások, bûnök, botrányok, mint a rab-
szolgák hajdan – minden megváltható.
Mindennek át kell alakulnia és ugyanakkor,
mint a könyvelésben, nullával egyenlõnek
lennie. Mindenütt igyekeznek tudatni a
legapróbb töredékkel, a legkisebb vággyal
is dicsõségének idejét. Ám a megváltás tör-
ténelmi prototípusa, a munka prototípusa
csak azért kapott ilyen morális és történel-
mi értéket, hogy lehetõvé tegye a rabszol-
gának, hogy szabad emberként férjen
hozzá. Így teljesedik be az átok. 

A bennünk élõ gyermek végérvényesen
álmatlan lett. Akkor meg minek felnõnie? 

„Kezdtem élvezni az írás gyönyörét és e
gyönyör kissé mindig mások halálához
kapcsolódott, a halálhoz általában /... /. Ez
az érem másik oldala.

Azt mondanám, hogy számomra az írás
a halálhoz kapcsolódik, s talán lényegileg a
mások halálához. De ez nem jelenti azt,
hogy az írás mások legyilkolása, velük
szemben, létük ellen, egy végérvényesen
gyilkos gyakorlat megvalósítása, amely ne-
kem független és szabad tért nyitna. Egy-
általán nem. Számomra az írás a mások
halálához kapcsolódik, de lényegileg má-
sokhoz, akik már meghaltak. Valami mó-

don a mások hullájáról beszélek. Meg kell
vallanom, kissé tételezem a halálukat. Az
anatómus helyzetében vagyok, aki bonco-
lást végez /.../. Végigjárom a testet, belé
vágok, megpróbálom fölfedezni a szerve-
ket, napvilágra hozni õket, láthatóvá tenni
a kór központját, valami módon ez a jel-
lemzõ életükre, gondolkodásukra, és ami a
maga negativitásában, végül is megszer-
vezte mindazt, amik voltak /.../. Mindig az
emberek és dolgok mérgezett szívét igye-
keztem napvilágra hozni. 

Ugyanakkor az egyetlen hódolat, ame-
lyet írásom hozhat nekik, életük és haláluk
igazságának föltárása, a kór titka, amely
megmagyarázza, hogyan jutottak az élet-
bõl a halálba. Az a pont, amelyet elérve a
mások élete a halálba zuhant: végsõ soron
számomra ez az írás lehetõsége.”

(Michel Foucault beszélgetése Yves
Bonnefoy-val, 1966).

Ez aztán az igazán színpadias ördögi
vallomás. Hirtelen meglátjuk Foucault
rejtett, igazi arcát, az „érem másik oldalát.”
Hirtelen megjelenik elõttünk egy írásmód
virtuális kegyetlensége, amely föltételezi a
Másik halálát, egy sebészi, anatómus,
boncoláshoz közeli gondolkodásmód ke-
gyetlensége, amely, a saját vallomása
szerint, a „kór központját” kutatja, tehát
roppant messze van az igazság szigorú
vizsgálatától, közelebb viszont a halál
mezsgyéjének szellemi operátorához. 
A szõttes szövedéke a halál megértése,
amely az írás útján kölcsönzi energiáját a
kérlelhetetlen elemzésnek, a beláthatatlan,
de ugyanakkor teljesen kétértelmû racio-
nalitásnak. Nem a Rossz cinkossága hú-
zódik meg itt a háttérben? És maga a 
kritikai megértés (még egyszer hangsú-
lyozzuk: az írás ördögi szûrõjén keresztül)
nem a Másik, az Élõ és általában az Ember
céljai radikális ellipszisébõl meríti erejét?
Csodálatos támadása, cáfolata ez a mû
racionális építményének. Csodálatos ez a
titokzatos fény, ez a rejtelmes világosság,
amely teljesen más cinkosságot tár elénk,
amely közelebb áll a Rosszhoz, mint a tu-
dás archeológiájához.
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Foucault hívei semmit sem tudhatnak
errõl az antagonisztikus igazságról, az írás-
nak errõl a halálos titkáról, amelynek sem-
mi köze a racionális, ismeretelméleti, anali-
tikus építményhez. Már elfelejtették, nem
is tudtak róla soha. Foucault-t, akit meg-
tettek az igaz beszéd megalkotójának, az
objektív világosság erejének, sõt a harcot
igenlõ embernek, nem lehetett gyanúsí-
tani e skalpoló gondolkodással, a halál e
dicsõítésével (különösen a mások halálá-
nak dicsõítésével, ami a legrosszabb).
Mindez nagyon élesen ellentmond gondo-
lkodása idealista víziójának, amelyre a
Nagy Elemzõ, a Nagy Inkvizítor valamennyi
talpnyalója, udvaronca és epigonja szolgai
(és feudális) módon hivatkozott, és amely-
ért õ maga, ugyancsak titokban, mélysé-
gesen megvetette õket. 

Ezt a Foucault-t valóban nem egyköny-
nyen lehet elfelejteni.

Az igazi halhatatlanság a gyermekkor és
az ifjúkor halhatatlansága, amikor eszünkbe
sem jut, hogy egyszer meghalunk. A hal-
hatatlanság képzelme nem egyéb, mint a

halál bizonyosságáért fizetett ár. És a hal-
hatatlanságért minden árat kész megfi-
zetni, még az önmegsemmisítést is.

Hajdan némelyek készségesen még a
lelküket is eladták (az örök élet reményét)
az Ördögnek, hogy élvezhessék a halandó
lét csábos kiváltságait. Ma készek vagyunk
az eljövendõ halhatatlanság minden esz-
méjét feláldozni a testekben jelen lévõ hal-
hatatlanság javára, a klónozásban való
örök visszatérésért. A halhatatlanság már
nem metafora. Valóságos halhatatlansá-
got akarunk, itt és most technikai megtes-
tesülést. Az Ördöggel kötött új egyezmény
ez, amelyet az emberi faj vérével pecsétel-
tek meg, amely inkább elevenen elfagyaszt-
ja magát, semmint megvárná a testek hi-
potetikus feltámadását.

Forrás:
Cool Memories V. Paris, 2005, Galilée, 140 old.

Válogatta és fordította Romhányi Török Gábor

Szabó Imre

Piedsigno
Emlékszel a tücskök augusztusára? Az orgonák májusára? A fecske-áprilisra?
Mind-mind nélküled múlt, s most nem tudom, nem értem, hogyan is létezhettek,
hiszen akkor még nem voltál nekem, és másoknak mondtam, hogy szerelmem szótára,
nézd ez a rét szerteszét!
Mintha ujjgyakorlat lett volna orgonistának, ki egy kis kápolnában gyakorol s bazilikáról
álmodik, telesusogja édes harmóniával a kopott padsorokat, s a karzat félhomályából
napkeltét álmodik küldeni, nemcsak álmodja, küldi is. 
Most itt ülök lábaid elõtt. Dús öled álmomnak mondja, milyen hazug-halvány, 
elcsapja álmomat, delejes, zsarát és bizsergés.
Átfutja villamosok, metrók, vasutak dübörgését, autók surrogását, megrezzenti az ég
alvó kékjét, mosolyt ad a napnak. 
Fiamat ünneplem, új herceg, világbíró készülõdik így, mikor még csak álom, de már
lelkeket zúdít ontani fényt.
Örülnék, ha lába nyomát megcsókolhatnám egyszer, mielõtt szerepet cserélünk, 
s õ lesz a test s én az álom.
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Tamburante
Sámánok szava szól a hegyekbõl,
dobok pörgetik a szeleket, 
gurítják a napot,
jönnek utána hold és csillagok.

A hegyeket fölálmodom mindig magamnak
a dobokat nyargaló sámánokkal,
szövöm tekintetem köréd, kedves.
Meg ne ijedj, ó, meg ne riadj!

Kara Mia
Kedvesem, merre jársz, amikor
tömött denevérraj az éjszaka,
mindenünnen surrogását hallom;
nem nyughatom, nem nyughatom.

Hiányzik, mintha bõröm nem lenne,
az érintésed rólam,
hajtom fejem, de mintha hideg kõre;
nem nyughatom, nem nyughatom.

Kiom valoras?
Nem tudom, mennyit ér?
Nem tudhatod, mennyit ér?
Kezdete se volt,
csak ránk szállt, mint esteli köd,
melyet délelõtt kicserél a napfény,
holnapra kicserél az esõ,
csillagözön is válthat hajnalig,
a szmog is jöhet,
felhõ is, meg zivatar.

Nem tudom, mit ér?
Nem tudhatod, mit ér?
Kezdete nem volt, 
csak ránk szállt.

Feltámadunk
Feltámadunk! –
ott az írás
Isten szemében,
annak is felsõ,
annak is felsõ
legtetejében.

Isten szemén át
hat csizmás,
nagykabátos paraszt
hozta kifelé a temetõbõl
apámat.

Fekete csapájuk
az útban utánuk
a fehér halmok között
varjakban folytatódott.

S nyomuk már-már 
a végtelenbe veszett,
felröppent az égbe,
éhes varjak emelték.

A fekete gubások
körbekerülték a temetõt,
megálltak, fogást váltottak,
a fehér hó fölött szállt
a barna koporsó,
apám szállt a fehér hó fölött.

Meg-megbotolva,
mint Isten teremtményei,
a hat gubások 
az öngyilkosok árkán
átküzdve magukat,
az örökkert kerítését,
hol korábban megbontották,
szuszogva bevitték
a gödörhöz,
ami tárva állt,
mint szülõ nõ öle.

Dolores infernit
circumdederumt me…
szállt a kobalt ég felé,
zengtek a gubák és keszkenõk,
káráltak a varjak.
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Utoljára bekopogtak 
apámhoz
a rögökkel.

Csak a rögöket láttam,
csak az öklöket a kapák nyelén:
rögök, öklök, rögök, öklök,
öklök, rögök, öklök, rögök,
s egyforma volt rög és ököl.

Apámat eltemettük.
Isten szemét becsuktuk.

Szakács István Péter

Az utolsó fénykép
Mintha homályosra csiszolt üveglapokat

illesztettek volna az égboltra, a szeptem-
ber végi alkonyat bágyadt ragyogásában
sorra feltünedeztek a már annyiszor látott,
erdõs domboldalak.  

– Álljunk itt meg – szólalt meg váratla-
nul a férfi, s figyelmeztetõen felemelte a
kezét, mintha még akart volna valamit
mondani.

– Valami baj van, drágám? – kérdezte
az asszony, vigyázva, hogy a hangja az
átlagos aggódás határán belül maradjon. –
Tudod, még sötétedés elõtt haza szeret-
nék érni. Neked is jobb minél hamarabb
ágyba bújni. Az orvos azt mondta, hogy
sok pihenésre van most szükséged. Majd
ha meggyógyultál, visszajövünk még ide –
hadarta, tekintetét elszántan az útra sze-
gezve, s alig érezhetõen felgyorsított.

– Szinte olyan jól tudsz hazudni, mint
én – fordult feléje elismerõen a férfi, és bá-
gyadt örömmel állapította meg, hogy ma-
radt még némi öniróniája.

Válasz helyett az asszony rálépett a fék-
re. A kocsi csikorogva állt meg a nedves
aszfalton.

– Köszönöm – simogatta meg a haját
hálásan a férfi, s attól tartva, hogy az asz-
szony még meggondolja magát, gyorsan
kikapcsolta a biztonsági övét. A hirtelen
mozdulattól éles fájdalom cikázott végig a

gerincében. Egy pillanatig tartott csak az
egész, még feljajdulni sem volt ideje.
Szerencsére az asszony éppen akkor nyúlt
hátra a két pulóverért, s nem láthatta a
tükörben az elhomályosuló szempárt.

Mire az ütött-kopott bõrtokot a nyaká-
ba akasztva kikászálódott a kocsiból, az
asszony már ott állott az út szélén. Az al-
konyattal érkezõ, hûvös szél a hajában
babrált. 

– Vedd fel a pulóvered – szólt rá fakó
hangon a férfira. – Még csak az hiányzik
most, hogy megfázzál nekem. 

– Tudod jól, hogy a szeles idõ a ked-
vencem – lépett melléje a férfi, és gyengé-
den magához ölelte a didergõ asszonyt. –
A széllel a világ átrendezõdik. Hányszor
mondtam már neked, hogy ilyenkor érzem
magam igazán elememben?! Huszon-
nyolc évvel ezelõtt, a nagy balkáni part-
raszállás idején mindenik kollégám szeme
begyulladt a sirokkótól, csak az enyém
nem – magyarázta büszkén, s az egymás
után gördülõ szavak lendületében egy pil-
lanatig úgy tûnt, mintha csak álmodná ezt
az egészet. Az õszi alkonyatban képeslap-
szerûen fénylõ tájat, a bensejében lapuló,
sötét bizonyosságot, amelyrõl már soha
többé nem feledkezhet meg, s az asszony
szemébõl feléje áramló szánalmat, amint
tehetetlenül figyeli, hogyan távolodik tõle
feltartóztathatatlanul a semmibe vezetõ
úton. Keze a bõrtokra tévedt, s az ismerõs
hûvös, simogató érintéstõl egyszeriben
magához tért.

– Olyan vagy, mint egy rossz gyerek –
idegeskedett az asszony mellette –, pedig
már rég benõhetett volna a fejed lágya. –
Az isten szerelmére, ebben a pocsék idõ-
ben hová akarsz menni?!

– Fel az erdõ alá – nézett a dombok
felé csillogó szemmel a férfi. – Olyan sok-
szor elhaladtunk már itt, anélkül, hogy egy-
szer is megálltunk volna. Látni szeretném
végre, hogy milyen közelrõl. Mintha csak
ránk gondoltak volna, nézd ezeket a kerék-
nyomokat – mutatott maga elé a földre. –
Ugye, engedélyezi, fõnõvér? – tette hozzá
gyorsan, hogy tréfássá sminkelje kiszolgál-

PoLíSz



73

tatottságát jelzõ, kétségbeeséstõl vissz-
hangzó kérését. – Csak ezen a füves ré-
szen kell átvágnunk, és már ott is vagyunk.

– Tessék elõbb rendesen felöltözni –
nyújtotta át az asszony, ellentmondást
nem tûrõen a vastag gyapjúpulóvert, és
növekvõ szorongásában észre sem vette
már, hogy milyen hitelesen kezdte játszani
a neki szánt szerepet. – Addig egy tapod-
tat sem mozdulunk innen. 

A férfi zsörtölõdve engedelmeskedett,
majd lassan megindultak felfelé a kihalt
kaszálón. Lábuk alatt zöldes-sárga cso-
mókban csillogott a fû. Akár egy bezárásra
ítélt stúdió szétdobált, rikító parókakész-
lete, villant át a férfin, és rettegve nyúlt
hosszú, hamuszín hajához. 

Az asszony görcsösen a karjába kapasz-
kodva lépkedett mellette, mintha õ szorul-
na segítségre. Jóformán semmit sem érzé-
kelt maga körül. Szótlanul, vakon engedel-
meskedve követte a férfit, miközben azt a
másikat látta maga elõtt, a kövér, szõke
professzort, aki a szanatórium orvosi szo-
bájában kiejtette azokat a szörnyûséges
szavakat. Úgy mondta, mintha csak egy
adásvételi szerzõdés záradékát ismertette
volna vele, vagy az idõjárás közeli válto-
zásáról beszélne. 

– A legjobb, ha minél elõbb elfogadja 
a megmásíthatatlant, asszonyom – taná-
csolta a messze földön híres orvos. – Fe-
lesleges álltatnia magát, segítse õt inkább
az elviselhetetlennel szembenézni. A meg-
halást épp úgy meg kell tanulnunk, lépés-
rõl-lépésre, mint az életet. S ebben önök,
asszonyok vannak a legnagyobb segítsé-
günkre.  

– Õ tudja már? – kérdezte minden ere-
jét összeszedve az asszony.

– Tegnap, amikor aláírtam a papírjait,
azt mondtam neki, hogy jó ideig eléldegél-
het még, ha betartja az elõírásokat – igazí-
totta meg tétován az elõtte álló kartotékos
dobozt az orvos.

– Ha betartja az elõírásokat? – vissz-
hangozta bátortalanul az asszony.

– Az én hivatásom természetes vele-
járója a kegyes hazugság – mondta szinte

barátságosan az orvos. – Ne higgye, hogy
érzéketlen szörnyeteg vagyok.  

Késõbb, miután a beteggondozással
kapcsolatos kérdéseket megbeszélték,
egészen a fõbejáratig kísérte az asszonyt.
A park gondosan nyírt gyepén betegek
sétáltak. Valahol delet harangoztak. A pla-
tánfák levelei között átszüremlõ viaszos
fényben egyformának tûnt valamennyi.

– Többségük egymástól tudja meg,
hogy még mennyit fog élni – nézett az
orvos tûnõdve a világos ruhás árnyak felé.
– Azt gondolhatná az ember, hogy a halál
kapujában végre együttérzõvé válnak, ho-
lott csak arról van szó, hogy félnek a végén
magukra maradni.

Az asszonyt hirtelen valamiféle iszo-
nyatos kíváncsiság kerítette hatalmába, s
bármennyire is akarta, képtelen volt leven-
ni a tekintetét a fasorok között imbolygó
alakokról. Csak állt dermedten, magába
roskadva a fehér kõlépcsõ tetején, az inté-
zet elegáns szállodára emlékeztetõ, arany-
feliratos üvegajtaja elõtt, s a távolság
ellenére látni vélte a szenvedés rémisztõ
rovátkáival teleírt arcokat és a pupillák mé-
lyén örvénylõ, feneketlen sötétséget. Vala-
honnan messzirõl mintha az orvos hangját
hallotta volna.

– Nem értem – rezdült össze, s önkén-
telenül közelebb lépett hozzá.

– Egy-két hónap – ismételte meg az
orvos, és búcsúzásként szertartásos udva-
riassággal kezet csókolt az asszonynak. –
Ha rám hallgat, meglátja, könnyebb lesz
elviselni. 

– Álljunk meg – szólalt meg egy idõ
után az asszony, s elengedte a férfi karját.

– Elfáradtál? – kérdezte a férfi rekedten.
– Pedig még csak ezután kezdõdik a ne-
heze.

– Egy kicsit – érintette meg gyengéden
a férfi verejtéktõl síkos arcát az asszony,
majd tétován körülnézett.

Félúton a láthatáron magasodó dom-
bok felé mintha észrevétlenül kicserélték
volna a tájat. A fogyatkozó fény miatt hir-
telen fakóvá lett minden. Csenevész bok-
rok meredeztek körülöttük a sárban. Csont-
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szerûen összekoccanó, csupasz ágaikról
nagy fekete madarak szálltak fel közeled-
tükre, s lassú szárnycsapásokkal, némán
tovakerengtek a semmibe. Lábuk alól sorra
eltünedeztek az irányjelzõ keréknyomok, s
a szürkén lengedezõ, valószerûtlenül hosz-
szú fûszálak között vakondtúrások buckái
sötétlettek mindenfelé a földön.  

Az õsz pazarló pompájának nyoma sem
volt már sehol. 

– Forduljunk vissza – mondta alig hall-
hatóan az asszony. – Elkéstünk, nincs már
itt semmiféle látnivaló.

– Ha már idáig kijöttünk, nem mehe-
tünk csak úgy egyszerûen vissza – maka-
csolta meg magát a férfi, és lassan tovább-
indult. – Nézzük meg legalább azt a sziklás
domboldalt, ott középen – mutatott a ma-
gasba. – Oda kell érnünk, mielõtt lemenne
a nap – mondta követelõzõen.

Az asszony nagyot sóhajtott, és a sáros,
süppedõs emelkedõn megindult a nyomá-
ban. Mikor pár lépés után beérte, a férfi
feléje nyújtotta a kezét. Szótlanul mentek
egymás mellett fölfelé a kaptatón. Néha az
asszony lopva a férfira pillantott. Így leste
titokban a kiállítások megnyitóin és a díjak
átvételekor is, még nem is olyan régen, ám
ezúttal nem örömet és büszkeséget érzett,
hanem azt a legyûrhetetlen, undorító
kíváncsiságot, ami az intézet bejáratánál
kerítette hatalmába. Sötéten kavargó örvé-
nyek helyett azonban nyugtalan kíváncsi-
ságot látott fényleni a férfi tekintetében,
mintha az élet a test romjai közül kimene-
külve azokban a nagy, lázasan csillogó sze-
mekben talált volna ideiglenes menedékre. 

– Milyen lenyûgözõ az a szikla – muta-
tott a férfi a fák közül kiemelkedõ, masszív,
szürke tömbre, és a hangja alig érezhetõen
megremegett. – Mintha egy õskori szen-
tély talapzata volna, ahol emberáldoza-
tokat végeztek kegyetlen istenek kiengesz-
telésére. Talán még a kõoltár is ott van
valahol, amin felhasították az áldozatok
testét, hogy a kicsorduló vérért cserében
ideig-óráig nyugalmat nyerjenek a többiek.

– Lázas vagy, félrebeszélsz – rettent
meg az asszony.  – Biztosan, jól megfáztál.

Ez csak egy közönséges szikla, nincs itt
semmiféle sötét titok. 

– Mit tudod te, hogy mi lehet ott? –
csattant fel a férfi ingerülten. – Te csak a
felszínt érzékeled. A világ szélcsendes ol-
dalán éltél eddig. Ha annyi értelmetlen
tragédiának és szenvedésnek lettél volna 
a szemtanúja, mint én, biztosan másként
látnád a világot – mondta túlságosan is
erõszakosan.

– Nekem te vagy a világ – mondta
csendesen az asszony. – Ezért vigyázok
úgy rád.

– Hát nem érted?! – kiáltotta magából
kikelve a férfi. – Ez az utolsó alkalom. Most
még úgy tudok dolgozni, mint máskor.
Talán még nagyobb beleéléssel, hiteleseb-
ben is – nevetett fel keserûen. – Nem tu-
dom, meddig tart még ez a rettenetes
kegyelmi állapot. Lehet, hogy csak egy-két
napig, s utána végérvényesen hasznave-
hetetlenné válok… Ki kell használnom ezt
a minimális haladékot – ismételgette gör-
csösen. – Ez az egyetlen esélyem maradt,
hogy…

– Nyugodj meg, beszélj halkabban –
simult hozzá engesztelõen az asszony. –
Ne félj, nem hagylak magadra.  

– Úgyis mindig azt kérdezgetted, ho-
gyan segíthetnél a munkámban – folytatta
a férfi. – Hát most itt van a végsõ lehe-
tõség. Méltó módon szeretnék búcsút
venni a szakmától. 

Amikor a sziklatömb alá értek, már csak
egy vékony fénysáv izzott az ég peremén.
Egymás kezébe kapaszkodva, lihegve men-
tek fölfelé a kopár fák között, cipõjükhöz
nyúlós, sárga húscafatokként agyagos föld
ragadt. 

Az asszony csalódottan nézett körül,
amikor végre felértek a szikla tetejére. 

– Elképesztõ hely! – lelkendezett a férfi.
– Mintha évszázadok óta rajtunk kívül sen-
ki sem járt volna errefelé. Nézd azt a fan-
tasztikus tölgyet! – mutatott középre. –
Ezernyi színárnyalatban ragyog a koronája.
Hát kell ennél jobb bizonyíték, hogy az
igazán nagy mûvész a pusztulásból is
szépséget teremt?
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– Ezt nevezed te különlegesen szép-
nek?! – szólalt meg elszoruló torokkal az
asszony a sárral összevegyült, rothadó fa-
levelek s a kihunyó égre feszülõ, fekete
ágak láttán. 

A férfi azonban ügyet sem vetett rá. 
– Ott van mellette az áldozati oltár is,

legalábbis, ami megmaradt belõle – mond-
ta csodálattól telve, és megindult lassan a
magányos tölgyfa felé.

A féloldalra dõlt, repedezett, lapos kõ-
tömb nagy részét moha fedte. A férfi egé-
szen közel lépett hozzá. 

– Látod ezeket a vájatokat? – húzta
óvatosan végig az ujjait a vulkanikus kõzet
mélyedésein. – Szerinted mi másért vésték
volna ide?

– Igyekezz! – nézett rá az asszony kö-
nyörögve. – Minél hamarabb haza szeret-
nék jutni.

A férfi elõvette a bõrtokból a fényképe-
zõgépet. Nem sietett, nem kapkodott,
mozdulatai méltóságteljesek voltak, ünne-
pélyesek. Tudta, hogy hosszú várakozás
után végre eljött az õ ideje. Csak a keze
remegett meg néha alig érezhetõen, a 
visszafojtott izgalom vagy a növekvõ fá-
radtság árulkodó jeleként. Az asszony nem
mert rákérdezni. Csak állt mozdulatlanul,
és nézte, amint a férfi egymás után készíti
a felvételeket az addig csak elképzelt, ho-
mályba süllyedõ, õszi tájról. Mintha én
nem is volnék itt, gondolta szomorúan.
Soha nem is számítottam igazából neki.

– Kérlek, állj oda a fa alá – fordult feléje
váratlanul a férfi. Halkan beszélt. Szavai
tompán koppantak a megalvadó csend-
ben.

Az asszony vonakodva engedelmes-
kedett.

– Gyönyörû ez a színes lombkorona. 
A szépség valahogy mindig átmenthetõ –
mondta tûnõdve a férfi, és szeméhez
emelte a fényképezõgépet. – Akár az élet.
Csak tudni kell a titkát…

Késõbb, amikor már hazafelé tartottak,
egy szót sem váltottak egymással. Az asz-
szony rezzenéstelen arccal vezetett. Egé-
szen jól csinálja, nézett rá lopva a férfi.

Talán mégsem fogja olyan nagyon meg-
viselni, ha majd kitudódik.

A kocsi nagyot döccent, amikor az
autópályáról letértek a keskeny maka-
dámútra.

Akkor is ilyen csendben ültünk, amikor
elõször jöttem ide, jutott önkéntelenül az
asszony eszébe. Pár órával elõtte azon a
kiállításon ismerkedtek meg, amit a férfi
díszpolgárrá avatása alkalmából szerveztek
az Európa Ház tükörtermében. Fotók a
túlsó partról, ez volt a címe a tárlatnak,
még most is maga elõtt látja az óriásplaká-
tok lázasan virító, vörös betûit. Maga sem
tudja, miért, talán a fényképei és a róla
olvasott néhány cikk alapján, tüskefrizurás,
dagadó izomzatú, durva fickónak képzelte
a fotóst, akinek szögletes arcát távoli tájak
mostoha idõjárása, s a munkája során lá-
tottak érzéketlenné cserzették, s aki a
fényképezõgépét leszámítva semmiben
sem különbözik egy bevetésre kész, min-
denre elszánt zsoldostól. A bejárat köze-
lében beszélgetõ, hosszú, ezüstös hajat
viselõ, megnyerõ arcú, magas férfi láttán
egyszeriben olyan reszketés fogta el a tér-
dét, hogy alig tudott a fal mellett álló
székig elvergõdni. Azok a nagy, zöldeskék,
furcsán foszforeszkáló szemek zavarták így
össze. Az életét is odaadta volna, ha a
bennük bujkáló riadalmat sikerül elûznie.

Olyan volt, mint egy sarokba szorított
gyermek, mindenre elszánt és védtelen.  

– Rosszul érzi magát? – lépett hozzá a
férfi, faképnél hagyva a körülötte lebzselõ
közéleti pojácákat.

– Ne haragudj, azt hiszem beléd estem
– válaszolt kertelés nélkül.  

A férfi csodálkozva emelte rá a tekin-
tetét, majd lassan ingatni kezdte a fejét. 

– Nem fog ez menni – szólalt meg egy
idõ után. – Túlságosan is hozzászoktam
már a magányhoz – érintette meg óvato-
san az õ arcát, mintha meg akarna gyõ-
zõdni a létezésérõl.

Késõbb, amikor már a szomszédos utca
egyik csendes, gyertyafényes kocsmájában
ültek, a férfi felkavaróan közel hajolva hoz-
zá, részletesen is kifejtette álláspontját. 
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– Értsd már meg, hogy évek óta csak a
munkámnak élek – mondta gyámoltalanul
megfogva a kezét. – Hetekig, hónapokig
bolyongok a nagyvilágban. Egyik helyrõl a
másikra megyek, és amikor elindulok, sok-
szor én magam sem tudom, hova érke-
zem. Hogy egyáltalán megérkezem-e vala-
hova. Ráadásul szeszélyes is vagyok, két-
színû, kiállhatatlan ember.

Olyan hévvel, annyira elszántan beszélt,
mint akinek az élete függ ettõl, s közben
az õ remegõ kezét simogatta az imbolygó
félhomályban.

– Tudom – nézett rá, s mielõtt a férfi
újból megszólalhatott volna, hirtelen átha-
jolt az asztalon, és szájon csókolta. – Ne
félj, velem majd más leszel – szólalt meg
alig hallhatóan…  

A hirtelen rátörõ emlékektõl bepáráso-
dott az asszony szeme. Alig észrevehetõen
lassított, és a táskája után nyúlt.

– Sírsz? – szólalt meg halkan a férfi. –
Miattam ne szomorkodj, te nem tehetsz
semmirõl sem. Csak a tartozásomat adom
meg – mondta. – Fáradt lehetsz már. Ne
álljunk meg?

Tagadóan rázta meg a fejét, és minden
erejét összeszedve a könnyein át rámo-
solygott.

Késõ este volt már, mire megérkeztek.
Az asszony sorra felgyújtotta a lámpákat a
lakásban, úgy ahogy a férfi tette, ha mun-
kája végeztével a világ valamelyik pontjáról
éjszaka vetõdött haza. Többször is elõfor-
dult már, hogy várakozás közben az asz-
szonyt elnyomta az álom, s arra riadt föl,
hogy a férfi a kitakart testét csókolgatja.
Mintha forró fövenyen feküdt volna ilyen-
kor, végtelen vizek perzselõ partján, s mi-
közben a borostás arc a bõréhez dörzsö-
lõdött, fölgyorsuló vérének ritmusára a
tenger egyre hangosabban zúgott a fülé-
ben. Az egymás után érkezõ hullámok
végignyaldosták, majd lassan emelgetni
kezdték a testét. Szemét szorosan lezárta
a növekvõ hullámverésben, s a bíborszín-
ben lüktetõ félhomályban a tajtékos vízre
bízta magát, mely könnyedén felkapta, s
egyre beljebb és beljebb sodorta. Így hány-
kolódott a hullámok hátán el-elveszve az

önkívület örvényeiben, és csak azután nyi-
totta föl a szemét, hogy a férfi rekedt
kiáltások közepette leállt benne, s lassuló
lélegzettel megkérdezte, hogy jó volt-e
neki. Egyszer azonban, amikor hamarabb
nyitotta ki a szemét, hogy meglesse a
boldog megsemmisülés misztériumát, az
extázis érkezése helyett a riadt erõlködés
ráncait látta a férfi arcába vésõdni. Errõl
azonban egy szót sem szólt neki, mert félt,
hogy teljesen elveszíti. Helyette az oda-
adás csodájában reménykedve mindent
megtett, amivel azt hitte, a kedvében jár-
hat, ám minél jobban igyekezett megfelel-
ni a férfi általa elképzelt kívánságainak,
annál reménytelenebbül vergõdött õ maga
a vágy perzselõ fövenyén anélkül, hogy a
kétségbeesetten hívogatott hullámok egy-
szer is elérték volna. 

Egyetlen embernek akart feltárulkozni
csupán, egy jámbor kinézetû, idõs szerze-
tesnek. Azon a fülledt, nyári napon maga
sem tudta, hogyan került a pestisjárvány
idején épült, kéttornyú ferences templom
elé. Csak arra emlékezett, hogy már har-
madik hete egyedül volt, s a levegõtlen,
déli hõségben céltalanul bolyongott a
Kossuth utca fényes kirakatai elõtt. A vas-
pántokkal megerõsített, korhadt templom-
ajtón belül jólesõ hûvösség fogadta.
Mintha hatalmas, láthatatlan szárnyak
simítottak volna végig fölhevült testén. 
A tömjénillatú félhomályban tétován lé-
pegetett, meg-megállva a feketén tátongó
padsorok között. Egészen elõremerész-
kedett a vörösen izzó villany örökmécses
alá: az oltár két oldalán álló, ájtatos áb-
rázatú szent királyok fából faragott, ara-
nyozott szobrain jól látszottak a megbar-
nult repedések. Aztán zajt hallott, sietõs
lépések surranó neszét. A kövér, szürke
szakállas szerzetes, mintha csak rá várt
volna, dicséretreméltó buzgalommal igye-
kezett a gyóntatófülke irányába. Pár perc-
cel késõbb, amikor õ is beült a másik
oldalon, még nem tudta, hogy mit fog
mondani neki. Az ismeretlen hang szelíd,
személytelen biztatására azonban az ön-
maga elõtt is szégyellt szavak egyszerre
csak a nyelvére merészkedtek. Így történt,
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hogy a parányi fülke arctalan homályában
megvallott mindent az elfüggönyözött
nyílás túlsó oldalán türelmesen várakozó
szerzetesnek. Hosszan és részletesen be-
szélt róla, minden másról megfeledkezve,
ahogyan soha sem hitte volna el magáról,
csak, amikor a végére jutott, vette észre,
hogy az idõs barát elaludt közben. Egy
ideig hallgatta még a békés, egyenletes
horkolást, a transzcendencia eme minden-
ki számára elérhetõ megnyilatkozását,
aztán tétován felemelkedett a térdeplõrõl.
Kint, a barlangszerû mellékhajó fülledtté
vált, viaszszagú csendjében kínba feszülõ,
félmeztelen testek derengtek a falon. 
A változatos gyötrelmeket nagy szakmai
hozzáértéssel elszenvedõ festett mártírok
kéjes fájdalmat sugárzó tekintetétõl kísérve
riadtan menekült ki a templomból. 

– Látod, beállítás kérdése az egész –
hunyorgott a férfi a vakító fényességben,
és úgy nézett körül, mintha elõször lenne
ott.

– Külön szobában ágyaztam meg ne-
ked az emeleten – sütötte le a szemét az
asszony. – Az orvos azt mondta, hogy
sokat kell aludnod, fõleg most az elején –
magyarázta szaporán. – Csak egy ajtó
választ el a hálószobánktól. Ha valami baj
van, rögtön meghallom. Képzeld, amíg
nem voltál itthon, elvégeztem egy egész-
ségügyi tanfolyamot. Én adhatom majd be
neked az injekciókat. Ne félj – nevetett fel
idegesen –, azt mondják, hogy könnyû
kezem van.  

A férfi némán bólintott. Mindent az asz-
szonyra hagyott, belenyugvással figyelte,
mint sürgölõdik körülötte, hogyan próbálja
minél összkomfortosabban berendezni
számára azt a hátralévõ cellányi idõt. Mikor
végre magára maradt a betegápoláshoz
átalakított helyiségben, kinyitotta a tás-
káját. Tûnõdve nézegette az ezüstösen
csillogó fényképezõgépet. Barátom voltál
és bûntársam, gondolta a legcsekélyebb
pátosz nélkül, de az is lehet, hogy én vol-
tam az eszközöd. 

Késõbb, amikor elég erõt gyûjtött hoz-
zá, lement vele a fotólaborba. Az asztalon
még ott hevertek az utolsó megbízására

vonatkozó papírok. Megint csak a szoká-
sos történetrõl volt szó. Huszonnyolc
hosszú esztendõ alatt – az elsõ kivételével
– mindig ugyanarról. Tekintete a beke-
retezett kitüntetésekre, díszoklevelekre té-
vedt. Tele volt velük a fal. A legjobb há-
borús felvételért, Fényképezõgéppel a
fegyverekkel szemben, A rettenet leghite-
lesebb fotóriporterének. Csupa fellengzõs,
hazug szó az egész, porhintés a világ sze-
mébe. Láttukra nem érzett már semmiféle
lelkiismeret-furdalást. Egyszer mindenért
megfizet az ember. 

Ott volt a bejárattal szemben A halálos
játék is, az a fénykép, ami egy csapásra
híressé tette a szakmában, s amit évek óta
több egyetem filmmûvészeti és média
karán is tanítottak. Egy neves elõadótanár
azt nyilatkozta egyszer, hogy ezzel a
felvétellel illusztrálja a leghatásosabban azt
a meghatározást, miszerint a fényképezés
az idõ felfüggesztésének objektív mûvé-
szete. Mások szerint ez a kép pedig arra
figyelmeztet, hogy a fotográfus igazi fe-
ladata a kivételes pillanatok rögzítése.
Minden pillanat kivételes, vetette ellen
többször is, csak el kell tudni kapni õket. 
A fényképész általuk mutathatja meg a
sebtében összetákolt világ törésvonalait.
Persze, mielõtt elkattintotta volna akkor a
gépet, nem fogalmazódott meg ez így
benne, nem filozofálgatott laza bölcses-
séggel a megismerés kétes esélyeirõl,
lényeg és látvány rejtett kapcsolatáról, nem
gondolt jól csengõ közhelyekre. Csak egy
közönséges képet akart készíteni két ka-
tonáról, amint bevetésre várva az idõt
múlatják. Akkor már kilencedik napja, hogy
kint volt az elsõ vonalban, s a hírügynök-
ség részérõl többször is sürgették már, hogy
küldjön valami zaftos háborús anyagot: 

– Képeket akarunk, profi szemtanú által
készített felvételeket. A közvéleménynek
hõsiesség kell és halál, a hazaszeretet és
önfeláldozás megannyi fotogén bizonyítéka
ebben a kurvára elértéktelenedett világban. 

– Értsétek már meg, nem történik itt
semmi rendkívüli – ismételgette egyre
ingerültebben, s terepszínû ruhájában,
nyakában a fényképezõgéppel naphosszat
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dolgavégezetlenül csellengett a tétlenül
várakozó katonák között. 

Az a két ingujjra vetkõzött közlegény a
kantin elõtt üldögélt egy pléhasztalnál, s
valami érthetetlen társasjátékba bonyoló-
dott. Egy ideig szórakozottan nézegette,
amint felváltva gurítanak a kockával, majd
nagy beleéléssel tologatják az ormótlan
zsetonokat egy ütött-kopott fatábla vilá-
gos és sötét mezõin. 

– Gyere, próbáld ki a szerencsédet –
kacsintott feléje kedélyesen a fehér zseto-
nos baka. – Meglátod, sokkal könnyebben
telik majd így az idõ…

– Nem értek én ehhez – emelte önkén-
telen elutasításként a szeme elé a fényké-
pezõgépet.

A katonák cinkosan vigyorogtak rá a
fénylõ keretbõl, majd komoly ábrázatot
vágva a tábla fölé hajoltak. Várt egy kicsit,
amíg újból elkapta õket a játék heve, aztán
lassú, határozott mozdulattal lenyomta a
gombot. S akkor hirtelen tótágast állt, majd
elsötétült elõtte a világ. Késõbb, amikor ma-
gához tért, a fényképezõgépet görcsösen
szorongatva, értetlenül szemlélte a föléje
hajló szanitécek csodálkozó arcát. Másfél
hétig feküdt a tábori kórházban, kínba kö-
vült embercsonkok között. Ezalatt többször
is kivizsgálták, ám egy enyhe agyrázkódá-
son kívül semmi mást nem találtak nála.

– Adjon hálát az Úristennek, hogy ab-
ban a rettenetes robbanásban így egyben
maradt – mondta neki búcsúzáskor a
katonaorvos. – Az ember sohasem tud-
hatja, hogy mi vár rá…

Amikor késõbb a frontvonal mögött,
egy kisváros iskolájában elõhívta a filmet, õ
maga sem akart hinni a szemének. A felvé-
tel pontosan a nagy erejû lövedék be-
csapódását követõ pillanatban készült.
Elmondhatatlan módon látszott rajta,
ahogyan a gyilkos repeszdarabok beszakí-
tották a kockázó katonák nyakát és mell-
kasát, kiknek szeme még a játék élettel teli
izgalmától fénylett, amint a levegõben
szétperdülõ, vérüktõl gõzölgõ zsetonokat
figyelték.

A fénykép az egész világot bejárta, a
megrendelõ hírügynökségnél adták neki

ezt a hatásvadász címet. Jó nevû, konzer-
vatív újságok és kétes hírû bulvárlapok
egyaránt elsõ oldalon hozták. Napokon át
róla beszéltek, megfeledkezve arról, hogy
tovább tart a háború, mintha az az egyet-
len filmkocka – a maga szavakon túli vizu-
ális rettenetével – tényleg megakasztotta
volna az idõ kerekét. 

Mint várható volt, õ maga is az érdek-
lõdés középpontjába került. Tudni akarták,
hogy ki az, akinek volt pofája a halál tor-
kából ilyen felvétellel visszatérni. Nem az
számít, hogy ki vagy, hanem az, hogy ott
legyél, ahol éppen szükség van rád, nyi-
latkozta többször is zavartan, s bár az arca
hamarosan ismert lett a nagyközönség
elõtt, munkája során – hitvallását hûsége-
sen betartva – továbbra is a személytelen-
ség homályába burkolózott. Ha azonban
történt valami szörnyûség, mesterségesen
elõidézett vagy természet okozta kataszt-
rófa, a nevével szignált képek azon nyom-
ban a közvélemény elé tárták az ember
kiszolgáltatottságának megannyi megrázó,
celluloidra rögzített bizonyítékát. 

Olyan jó felvétel azonban, mint az elsõ,
soha többé nem készült már…  

Mit fog gondolni rólam, ha majd meg-
tudja a teljes igazságot, hasított belé újra a
félelem, miközben helyére tette a fényké-
pezõgépet. Vajon a szépség kárpótolni
tud-e minden másért, vagy haszontalan
illúzió csupán? Hirtelen erõs vágyat érzett,
hogy a falról leszaggassa a hivalkodó
okleveleket, és õszintén elmondjon min-
dent az asszonynak, ám az újból rátörõ fáj-
dalomtól tehetetlenül roskadt le a földre.
Fogait összeszorítva igyekezett mozdulat-
lanul maradni a hûvös parketten, mintha
ezzel a szánalmas csellel becsaphatná az
asztal sarkára telepedett, lábát szórakozot-
tan lóbáló halált. Késõbb, amikor nagy ne-
hezen sikerült felmenekülnie az emeletre,
már nem gondolt semmire sem. Szeme
sarkából az ajtót figyelve, gyorsan magába
tömött egy marék fájdalomcsillapítót,
leoltotta a villanyt, és erõtlenül végignyúlt
az ágyon.

Az asszony rettegve fülelt a szomszéd
szobából. Hallotta, amint a férfi lebotorkál

PoLíSz



79

a földszintre, s becsukódik mögötte a fotó-
labor ajtaja. Nagyot sóhajtva, fázósan ösz-
szekuporodott a széles ágyon, és lehunyta
a szemét. Valahol mintha harangoztak
volna. A viaszos félhomályból világos ruhás
árnyalakok léptek elõ, és lassan, imbolyog-
va megindultak feléje. Már õ is tudja, hogy
mikor, olvasta le hangtalanul mozgó
szájukról az üzenetet. Már õ is tudja,
hajoltak föléje figyelmeztetõen a halál
hieroglifáival megjelölt arcok. Hagyjátok õt
békén, nyújtotta feléjük könyörögve a ke-
zét, és érezte, hogy a könnyei megered-
nek, õ az enyém. Aztán megint a kocsiban
ültek. Egyre gyorsabban hajtott. Véresen
gõzölgõ húscafatok, még meg-megrán-
duló emberi testrészek borították elõttük a
makadám utat, a kerekek nagyokat döc-
centek rajtuk. Tegyél itt ki engem, kérlelte
a férfi, nem mehetek veled tovább!

Amikor fölriadt, még sötétség volt a
házban, csak a lehúzott zsalugáterek ré-
sein szivárgott át valami halvány, csillag-
poros fényesség. Arca még nedves volt az
álombeli könnyektõl. A hosszú, magányo-
san töltött napok során, amikor céltalanul
bolyongott az üres házban, vagy a tévé
sötét képernyõje elõtt rostokolva várt a fér-
fira, lassan kiismerte a csend nyelvét. Ez a
mostani azonban valahogy más volt, min-
den eddiginél mélyebb és üresebb.

Föltápászkodott az ágyból. Mintha nem
is õ maga lett volna, vagy mintha tartana
még az álma, kívülrõl látta, amint elindul az
ajtó felé. Lassan, esetlenül mozgott, vala-
miféle soha nem érzett zsibbadás kerítette
hatalmába, amikor áthaladt a szobán.  

A férfi a hátán feküdt, a fejénél égett az
éjjelilámpa. Tenyerébe fogta a kisimult ar-
cot, lezárta a megdermedt, üres szemeket,
s ahogyan egy alvó gyereket, óvatosan le-
vetkõztette a halott férfit. Még nem volt
teljesen kihûlve, s mintha megnõtt volna 
a halálban: hosszan, fehéren hevert elõtte
az ágyon. Figyelmesen nézte, mintha csak
egy anatómiai leckérõl lenne szó, aztán
leoltotta a lámpát, kibújt a hálóingébõl, és
melléje feküdt. Gyengéden végigcsókol-
gatta a sápadt, márványsima testet, elfész-
kelõdött a bronztapintású karok között, s

fejét a mozdulatlan mellkasra helyezve,
tágra nyílt, száraz szemmel virrasztott a
sötétben. A nap elsõ sugarainál aztán fel-
kelt, langyos vízzel lemosta, puha, fehér
törülközõvel megtörölgette a férfi hideg
testét, majd felöltöztette, és egy régi
ezüstpénzt helyezett a nyelve alá. Vége-
zetül kedvenc selyemkendõjével felkötötte
az állát, és gyertyát gyújtott a fejénél. Mi-
után így elkészült vele, felöltözött õ maga
is, takarított a szobában, és telefonált a
temetkezési vállalathoz és a hírügynök-
séghez.

A temetésrõl elsõ oldalon számoltak be
az újságok, s az elektronikus sajtó is jelen-
tõs teret szentelt neki. Közéleti személyi-
ségek és céhbeliek egyaránt a szakma lelki-
ismeretének nevezték az elhunyt fotóripor-
tert, aki, mint ahogy a Határok nélküli
fotóriporterek szervezetének közlemé-
nyében állt: „életét kockáztatva járta a
katasztrófa sújtotta helyeket és a hadszín-
tereket, hogy sorstársai okulására lencse-
végre kapja széthulló világunk megrázó pil-
lanatait.”

Az asszonyt azonban mindez nem ér-
dekelte már. Ha a férfira gondolt, csak az
járt az eszében, hogy meg kellett halnia
ahhoz, hogy kihunyjon végre a szeme
mélyén foszforeszkáló szomorúság, amely-
rõl az elején balgán azt hitte, a szerelem
ereje játszva legyõzheti majd. Hiába gyás-
zolt azonban annak rendje és módja sze-
rint, megnyitva az emlékezés és fájdalom
megnyugváshoz vezetõ sorompóit, ahogy
az idõ múlott, egyre nyugtalanabb lett. 

Három héttel a temetés után egy isme-
retlen férfi kereste föl. 

– Beszélnem kell magával elhunyt élet-
társával kapcsolatban – mondta, ellent-
mondást nem tûrõ hangon, amikor tele-
fonon bejelentkezett. – A mai világban
semmit sem lehet végleg eltitkolni. Jobb,
ha tõlem tudja meg az igazat.

A cserzett arcú, közömbös tekintetû,
kisportolt fickó láttán földbe gyökerezett
az asszony lába. Olyan volt ez az idegen,
mint egy szabadságát töltõ zsoldos, aki
lõfegyver helyett kivételesen fényképezõ-
gépet akasztott a vállára.
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– Ilyennek képzeltem el õt, mielõtt
megismertem volna – nézte az ajtóban álló
nagydarab férfit az asszony.

– Az üzlettársa voltam – mondta be-
mutatkozás után az idegen. – Kérem, nyu-
godjon meg, nem esik semmi bántódása.

Az asszony a nappaliba vezette, és
hellyel kínálta.

– Tudja, a halála óta készülök már erre
a találkozásra – feszengett a férfi a testé-
hez képest pár számmal szûkebb fotelben
– most mégis olyan nehezen találom hoz-
zá a megfelelõ szavakat. – Mondja, mit
beszélt magának a munkájáról?

– Jóformán semmit – szólalt meg tû-
nõdve az asszony. – Azt mondta, nem le-
het arról beszélni.

– Nem is lehetett – nézett rá zavartan a
férfi –, mert én végeztem el helyette. Az
elsõ kép kivételével ugyanis a sajtóban
megjelent, többi fotót én készítettem.

– Ugye viccel? – nevetett föl idegesen
az asszony. – Nem gondolhatja komolyan,
hogy elhiszem ezt az otromba hazugságot.

– Én becsületes ember vagyok, asszo-
nyom – fészkelõdött a helyén az idegen. –
Világéletemben betartottam a törvénye-
ket. Ez a néhai élettársával kötött szerzõ-
dés különben is mindent megmagyaráz –
húzott elõ a zsebébõl egy összehajtogatott
papírlapot, és az asszony elé tette az asz-
talra. – Abban egyeztünk meg, hogy én
megyek helyette azokra a pokoli helyekre, õ
meg a nevét adja a fotóimhoz, az érte járó
stekszet pedig megfelezzük. Tudja, az után
a híressé vált fényképe után a tízszeresét
kapta annak, amit egy magamfajta, jelen-
téktelen fotóriporter valaha is megkereshet. 

Az asszony szeme elõtt táncolni kezd-
tek a betûk, többször is nekifogott, míg
végre sikerült elolvasnia a gépelt szöveget.
Egy annak rendje és módja szerint meg-
szerkesztett okirat volt, közjegyzõi pecsét-
tel hitelesített, ügyvéd jelenlétében aláírt
dokumentum, mely teljes mértékben iga-
zolta az idegen szavait. 

– Miért mondta akkor, hogy a munká-
jának él? – szólalt meg összeszorult to-
rokkal. – Hogy volt képes áruba bocsátani
a hivatását?

– Azt hiszem, a félelem miatt tette –
hajtogatta össze a papírt az idegen. – Ami-
kor karnyújtásnyira került a haláltól, rájö-
hetett arra, hogy az élet többet ér minden-
féle celluloid szenzációnál. – Különben
még a frontról ismertük egymást. Néhány
héttel a kórházi kezelése után keresett
meg, akkor ajánlotta ezt a mindkettõnk
számára megfelelõ üzletet.

Az asszony még aznap átnézte a férfi
iratait, s hosszas keresgélés után a páncél-
szekrény mélyén, az egyik vaskos dosszié-
ban rátalált a szerzõdés másik példányára.
Amint a poros irattartókat tette vissza a
helyére, szakadozott kartondarab hullott a
lába elé a földre. Egy munkahelyi igazol-
vány volt a Titkos vágyak elnevezésû fotó-
stúdióhoz. A kartondarabról a férfi fiatal-
kori, megbarnult képe nézett vissza rá, az
aláírás kibetûzhetetlen volt.

A stúdió a város túlsó részén volt, egy
rosszhírû negyedben. Vörös parókás, elhí-
zott, középkorú nõ fogadta, s látható csa-
lódottsággal vette tudomásul, hogy csu-
pán kérdezõsködni akar. Az igazolvány lát-
tán azonban felderült az arca.

– Hát hogyne ismerném a mûvész urat,
kedveském – áradozott, s széles mosolyra
húzódó szájából feketén meredtek elõ a szu-
vas fogak. – Õ a legrégebbi alkalmazottunk.
Lélegzetelállító képeket csinál, nekem aztán
igazán elhiheti – kacsintott rá cinkosan. –
Keresse csak meg Vandát! Mostanában õ a
kedvenc modellje. Az elõbb fejezte be a mû-
szakot, tõle többet is megtudhat róla. 

Az öltözõ üres volt. Idegenkedve lépett
beljebb a vakító neonfénybe. A többsze-
mélyes öltözõasztalon különféle kozme-
tikaszerek, összegyûrt papírzsebkendõk,
mûanyagpoharak és vattacsomók hever-
tek. A falak tele voltak a lányok aktfotóival.
Csábos pozíciókban, meztelen bájaikat
közszemlére téve mosolyogtak rá. Vanda
látszott a legszégyentelenebbnek az összes
közül. Több sorozat is készült róla, az utol-
só a képek dátuma szerint a férfi hirtelen
megbetegedése elõtt pár nappal. Rosszal-
lását legyõzve, egészen közel lépett hozzuk.

– Tetszenek? – szólalt meg háta mögött
egy nõi hang.
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– Nem tudom – fordult a kérdezõ felé,
s érezte, hogy vér szökik az arcába.

– Mindez csak illúzió – mosolyodott el 
a magas, szõke lány. – Modell, fényképész,
kozmetikus és világító közös produkciója,
hogy elhitessék az emberekkel, a szépség
valóban létezik.

– Vanda? – nézett végig csodálkozva a
farmeres, hosszú nyakú, sötét pulóvert vi-
selõ lányon.

– Látja? – lépett egészen közel hozzá a
lány. – Ilyen vagyok elõtte és utána. – Ott
azonban – mutatott a fejük fölött pom-
pázó képekre, – egy jó fényképésznek kö-
szönhetõen, kifestve és pucéran, megfe-
lelõ megvilágításban másnak látnak az
emberek. – Igazából mindent a fotósom-
nak köszönhetek – folytatta rövid töpren-
gés után. – Zseniális alak. Alig mond vala-
mit, nem utasítgat és parancsolgat, mint a
többiek, mégis a maximumot hozza ki
belõlem. A szeme tetszik a legjobban, van
benne valami álmodozásra késztetõ szo-
morúság – magyarázta a lány. – Különben
még egyszer sem nyúlt hozzám. Egy közeli
panzióban lakik, és két-három havonként
hosszabb idõre eltûnik a környékrõl. Most
sincs itt a stúdióban. Azt mondta, hogy
azért szeret nálunk dolgozni, mert itt min-
den látszat csupán, ártalmatlan, színes ha-
zugság. Egyszer részegen meg azt me-

sélte, hogy fotóriporter korában fényképe-
zõgépének egyetlen kattintásával gyilkos
erõket szabadított a világra. Másnap aztán,
amikor rákérdeztem, hogy hol és mikor tör-
tént az, amirõl beszélt, letagadta az egészet.

– Elég! – kiáltotta az asszony a meg-
lepett lánynak, és könnyeivel küszködve
faképnél hagyta.

Otthon egyenesen a fotólaborba ment,
és leakasztotta a falról a fényképezõgépet.
Már-már a földhöz vágta felindultságában,
amikor eszébe jutott, hogy a férfi a halála
elõtti napon készített még vele néhány
felvételt. Talán Vanda is rajta lesz valamelyik
elõzõ filmkockán, gondolta növekvõ félté-
kenységgel. Vanda azonban nem volt
egyiken sem. Pár használható filmkocka
volt csupán a tekercsen. Azok a felvételek,
amelyeket akkor készített a férfi, amikor
hazafelé jövet felkapaszkodtak arra a kü-
lönlegesnek tûnõ sziklatetõre. Türelmet-
lenségtõl reszketve õ maga hívta elõ a fil-
met. A labor alvilági derengésében újra
megpillantotta a féloldalra dõlt, lapos kõ-
tömböt, a kietlen, szürke sziklatetõt. Ezt a
sáros, sivár, pusztulásra ítélt, õszi tájat. Az
utolsó felvételen õ maga látszott, amint
egy magányos tölgyfa alatt áll, melynek a
szeptember végi alkonyat utolsó lobbaná-
sában ezernyi színárnyalatban tündököl a
koronája.

Eszteró István

Vasárnapi áhítat
Járdaszegélyre fenyõfa fehérbe borult koronája

Szûri a napsugarak illatozó fonatát, 
Zsoltár hangjegyeként kanyarognak anyók feketében,

Búgva harang szava száll túl a tetõk havasán,
Ünnepi díszbe derült falu népe patakzik idõtlen, 

S csöpp kamasz, én repesõ szívvel a templom iránt,
Körbe csaholva, vidám delejébe kutyám a szemével 

Visszafogott valamíg, fénye homályba kövült,
Ám oda mégse vihettem, ahol piruló kicsi arcok

Szende virága kigyúlt, szöktem a pelyhek után… 
Mára az orgona hangja, selyemszalagok zizegése

Ónos esõ, ami tûz: hû kutyaszemben a vád.
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Ujlaky István

A szárnyas orrszarvúk
városa

Idõs hölgy szólít meg bennünket a vo-
naton. Elnézést, megkérdezhetem, milyen
nyelven beszélnek? Válaszoljuk, magyarul,
s ezzel szívélyes beszélgetés veszi kezde-
tét. Házigazdáim szerint a jelenség nem
kivételes: sem a nyelvünk iránti érdeklõdés
(melyet hallásra nem ismernek fel, érdekes-
nek tartanak, felkelti kíváncsiságukat) sem
a magyarok iránti szimpátia. Itt szeretnek
bennünket.

Kilépve a Fõpályaudvar ajtaján, át kell
haladnunk egy széles úton – az autóveze-
tõk elõzékenyek, ebben a városban valósá-
gos gyalogoskultusz van – fel kell szalad-
nunk pár lépcsõn, s máris találkozunk az
elsõ orrszarvúkkal. S mihamar a sétálóut-
cán találjuk magunkat. Ha szépnek a
történelmi belváros tekinthetõ, s mérték-
ként Rómát, Prágát vagy Budapestet vá-
lasztjuk, úgy ez a város nem szép. A máso-
dik világháborúban porig bombázták.
Kevés a régi ház, minden modern és poszt-
modern. De ha a rendezettség, átgondolt-
ság, tisztaság, a kulturált és emberléptékû
rend szépnek mondható, Dortmund szép.
A modern épületek nem sablonra készül-
tek, minden ház egyedi, a város nem elvá-
gólag megszerkesztett, kifejezetten ele-
gáns építmények is akadnak. Mint az ódon
városháza, melyet már kinõtt a város, a
szemközti irodaházzal fedett udvar, remek-
be szabott átrium köti össze. Az udvar
közepén paravánok, kicsiny kiállítás, fotók,
holokauszt. 

A legszebbek a templomok. Válasszunk
ki egyet! A tizennegyedik században épült.
Klasszikus gótika. 1943-ban földig rombol-
ta egy légitámadás. Az ötvenes években
épült újjá. Olyannak, amilyen valaha volt.
Ahol lehetett, még a kövekbõl is ugyanazt
s ugyanoda tették. De a festett üveg, a
szárnyas oltár, a feszület kifejezetten mo-
dern. Vajon minek nevezzük ezt a szen-

télyt? Gótikus? Neogótikus? Leginkább:
mû emlék.

(Persze, valami hasonló történt a káprá-
zatos kölni dómmal is. Csak ott a falak és
tornyok, a küllem hajszálpontos rekonst-
rukciója az ablakokra, mozaikpadlóra is
kiterjedt.) A pompás templomok ellenpon-
tjai: ötletgazdag szökõkutak, igazi poszt-
modern alkotások. És persze szárnyas
orrszarvúk mindenütt.

Hasonló az egyetemváros is. Külön-kü-
lön talán egyetlen épület sem szép, legfel-
jebb kellemes, de az összkép elragadó:
mindenütt park, tisztaság, emberszabású,
harmonikus rend. A kollégium itt nem egy
nagy épület, hanem városrész: vagy tízezer
diák lakik egyszemélyes apartmanokban,
vagy  hárman egy lakásban.

A belvárosban villamos döcög. (Ahogy a
debreceniek mondják: tuja.) de nem csat-
tog és kattog, halkan suhan – nocsak, így
is lehet! – és a sínek között dús fû, né-
metes alapossággal telepített gyeptéglák.
A villamos, mint a lelkiismereti szabadság:
ha van, észre sem vesszük, ha nincs, hi-
ányzik. A villamos, mint a cserépkályha:
nem csak feladatát tölti be, szerethetõ is. 

Mondják, a német nõk nem szépek.
(Berlini emlék: négy nap alatt egyetlen va-
lóban szép nõt sem láttunk. Aztán végre,
egy igazán gyönyörû. Megszólal: gyere,
zöld a lámpa!)

Dortmund telis-tele szép lányokkal, höl-
gyekkel. Kínai, francia, török, arab, holland,
lengyel, magyar. Egyetemisták, vendég-
munkások, legális és illegális bevándorlók,
turisták. A buszsofõr, a bolti eladó, a vo-
natkalauz, a szupermarket pénztáránál ülõ
úr: rendre ázsiaiak. Olykor szinte nem is
tudja az ember: ez most Németország,
ahol külföldiek is élnek, vagy valahol a har-
madik világ, jó néhány némettel. Jóma-
gam leginkább az egyetemistákkal talál-
koztam. A társalgás nyelve hol a német,
hol az angol, de olykor spanyol szó is hal-
lik, néha francia. A szereplõk nem egyszer
észrevétlenül váltanak át egyik nyelvrõl a
másikra. Származás, bõrszín senkit sem za-
var. A mexikói fiú, középosztálybeli család
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gyermeke, közgazdászhallgató: szemmel
láthatóan indián vér is csörgedezik ereiben.
Vagy a francia diák: valaha egy tunéziai nõ
helyezte el egy utcai inkubátorban, francia
nevelõszülei küldték Dortmundba tanulni.
Magyarországon mindkettõt romának
néznék, potenciális tolvajt látnának ben-
nük. Apropó, Magyarország. Nyoma sincs
annak, hogy hazánk népe tudná, vagy
akár csak sejtené az alacsony születési
arányszám, az 1979 óta tartó természetes
fogyás lehetséges következményeit: vagy
vendégmunkások százezreit fogadjuk be,
ennek minden (a franciaországi zavargások
tükrében nem is olyan egyszerû) követ-
kezményével együtt, vagy elöregszik a né-
pesség, megint csak a kikerülhetetlen
következményekkel: a versenyképesség és
életszínvonal csökkenésével. Egy multikul-
turális világra ma csak Budapest készült fel
lélekben, annyira-amennyire. És a politika?
A média? A lakosság?

No és persze a németek. Úgy tûnik, a
határozott, fölényes, humortalan, jéghi-
deg, fegyelmezett, kockafejû német típusa
kiirthatatlan. A házmester, aki egy eldobott
cigarettacsikk miatt – a szobában lehetett
dohányozni, de nem volt hamutartó – úgy
utasítja rendre az amúgy vétlen, nemdo-
hányzó diáklányt, mint egy porosz kiképzõ
õrmester, nemzeti identitásában is sértve.
A szerelmespár, akik nem csak meg nem
köszönik, de észre sem veszik a zsúfolt
étteremben asztal után kutatva a helyét
udvariasan átadó külföldit. De létezik a
szívélyes, nyugatias, kedves német is.
Egyetemi hallgató, aki több idõt tölt együtt
spanyol, magyar, s (nota bene!) francia
barátaival, mint németekkel. Beszélgetés
közben szóba hozza: a magyarok áten-
gedték a vasfüggönyön a keletnémet me-
nekülteket, s ezzel hozzájárultak a német
egység helyreállításához. Az idõs házaspár,
aki szállást ajánl magyar lánynak: az õ gyer-
mekük is külföldön tanul, tudják, mi az…

Hitler és a nácik: külföldi számára tabu
téma.

Tudjuk: a német állam és nemzet iszo-
nyatos bûnöket követett el. Pedig „csak”

azt tették, amit mások is, oly sokan a tör-
ténelemben, elõttük és utánuk is: hódító
háborúkat vívtak, zsákmányt szereztek,
vélt és valós ellenségeiket elpusztították.
Csakhogy a legkorszerûbb technika, a
szakavatott bürokrácia, egy különlegesen
gátlástalan és romlott vezér, és mindehhez
a legendás német fegyelmezettség, pe-
dantéria, szorgalom. És ilyen paraméterek
mellett ama „csak” a történelem legna-
gyobb gaztetteihez vezet. De legyünk
igazságosak. Bûnöket sok ország, sok nép
követett el a történelemben. A történelem
bûnök története. A németek azonban
megismerték, beismerték, fájdalmas ön-
marcangolással feldolgozták bûneiket. Ki-
beszélték, megvallották, megbánták. Nem
a német bûn, hanem a bûntudat és bûn-
bánat egyedülálló. És hogy ez tömeges,
õszinte, éppúgy jellemzi a magánembert,
mint a sajtót, mûvészeteket, a politikai kö-
zösséget. Meglehet, magyarok, románok,
lengyelek, franciák, angolok bûne keve-
sebb. De nincs beismerés. Hallgatás van.
Felelõsség-áthárítás. Mutogatás körülmé-
nyekre. Kényszerpályákra. Szomszédné-
pekre. Lapítás. A szembenézést mi, ma-
gyarok sem takaríthatjuk meg!

De milyen egyszerû is a dolog! Mivel 
a németek valóban bûnösök, és bûnük
iszonyatos, legyen hát minden bûn az
övék, legyen mindenki más ártatlan, sõt,
áldozat! Csakhogy a németek vétke nem
ad felmentést. Sem Anglia és Francia-
ország gyáva és naiv megbékéltetõ poli-
tikájáért, sem a Szovjetunió kétéves Hitler-
barátságáért, sem Ausztria népének lelkes
nácizmusáért, sem magyar, francia, litván,
lengyel, román, szlovák, horvát, olasz stb.
kollaboránsok, csatlósok vétkeiért. Sem a
keresztények antiszemitizmusáért vagy
épp harsogó némaságáért. A bûn mértéke
persze nem egyforma – ténye közös.

Vajon mikor lesz, lesz-e Hitler olyan,
mint Sulla vagy Nero: történelmi szemé-
lyiségek, kikrõl tudjuk, zsarnokok, romlott
jellemek, torz személyiségek, kezükhöz vér
tapad – de már nem váltanak ki vad ha-
ragot; ellenszenvvel s megvetéssel nézzük
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õket, de nem friss gyûlölettel. Elborzadunk
tetteiktõl, de nem jut eszünkbe rettegni
feltámadásuktól.

Dortmund: hatszázezer lélek. Ez a te-
lepülésméret Magyarországon hiányzik. 
A mi piramisunknak alja van meg csúcsa,
nincs közepe. A kétszázezres Debrecen
után a kétmilliósnak mondott Budapest.
Pedig Brno és Lille, Krakkó és Valencia,
Firenze és Zürich, akárcsak Dortmund: egy
fontos, dinamikus, életképes, és még
emberléptékû városméret. Ahol a fõváros
túlsúlya nyomasztó (Magyarország, Gö-
rögország, Lettország, Dánia, Ausztria
stb.) ott rendre történelmi és földrajzi té-
nyezõk összegzõdnek: nagyhatalmi múlt,
idegen, elnyomó hatalom nyomasztó ár-
nyéka, kereskedelmi, közlekedési szerep-
kör. De egy biztosan hiányzik: városok,
régiók mellérendelt fejlõdése. Hollandia,
Belgium, Svédország, Egyesült Államok,
Svájc, és persze Németország (egyik) elõ-
nye a perifériális kicsikkel szemben.

Dortmund futballváros is. Az ember 
irigykedve nézi. Nem, nem csupán a szép
focit, a sikert, az eredményességet. Ha-
nem az ötvenezer nézõt, combközépig érõ
korlát mögött. Az éneklõ, éljenzõ, tapsoló,
fújjoló, lelkes tömeget. Akik között ritkább,
sokkal ritkább a balhé, mint a rács mögött
tartott ezer-kétezer ferencvárosi, újpesti,
diósgyõri kemény maggal. Nálunk nincs
olyan bátor játékvezetõ, aki lefújna egy
mérkõzést rasszista tüntetés miatt. Dort-
mundban nincs rasszista tüntetés. Nálunk

nincs bátor politikus, akinek a becsületes,
kemény fellépés fontosabb lenne, mint a
kétezres csõcselék szavazata s a botrány
elkerülése. A jobboldali Berlusconi a pálya
betiltásával fenyegette meg a II. János Pál
pápa halálakor fasiszta jelszavakat skan-
dáló szurkolókat. Erre nálunk példa nincs,
ok lenne. 

Dortmundi szurkolók a pályaudvaron.
Fekete-sárga szerelésben mindenki. Három
fõre jut egy láda sör. Pár kedélyes rendõr
vigyázza a meccsre utazó ifjúságot. Valaki
leejt egy sörösüveget. Fél percen belül ott
a rendõr. Nem igazoltat, nem büntet. Csak
ott van. S a szurkoló összeszedi, szemétbe
dobja az üvegcserepet. Tört üveg járdán
vagy parkban – nálunk is látható. De az
üvegcserepet összeszedõ részeg még a
kedélyes rendõrnél is ritkább.

De ne köszönjünk el addig, míg el nem
mondom, mik is ezek a szárnyas orrszar-
vúak. Dortmundban koncertterem épült.
A pompás épület mintegy logót, választot-
ta a szárnyas orrszarvút, s kettõt emelt
belõle. Csakhogy a városlakóknak megtet-
szett a dolog. És az önkormányzat enge-
délyezte: bárki, a város bármely intéz-
ménye vagy polgára szárnyas orrszarvút
állíthat – egyen méretben, de más-más
színben, mintával, felirattal. Így mindegyik
egyéniség. A szárnyas orrszarvú lassan a
város jelképe lesz. 

Nem is hangzik rosszul. Egységes és
sokszínû.

ifj. Vass László

Vass László ébresztése
„Sokan vannak az elfelejtettek. A múlt századvég és a lendületesen indult századelõ torzóiból,

korán elfelejtett íróiból egész könyvtárat lehetne összeállítani.” – Tömörkény Istvánra emlékezve
l940-ben írta ezt a ma is érvényes, szomorú megállapítást Vass László a Reggeli Magyarország
címû rangos budapesti napilapban, amelynek kulturális, irodalmi rovatvezetõje és egyik legkivá-
lóbb, rendszeres cikkírója volt. S hogy mennyire szívén viselte e méltatlanul elfeledett írók, újságírók
és más kiváló emberek ébresztését, gazdag örökségük megõrzését a hálátlan utókor számára, azt
kitûnõ tanulmányok, esszék, portrék és kisebb színes megemlékezések sora tanúsítja. Ezek közül
is kiemelkedik korának egyik legkülönb elbeszélõjérõl, Lovik Károlyról és Zubolyról, a századelõ
szilárd jellemû, nagyszerû újságírójáról írt hosszabb esszéje. Mindkettõ megjelent a Ködlovagok
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címû, ismert antológiában. Szép esszében idézte fel többek között Krúdy Gyulának, a talán leg-
nagyobb magányos „ködlovag”-nak az alakját is.

De vajon ki idézi, ki ébreszti ma Vass Lászlót, a méltatlanul elfeledett magyar alkotók hajdani hû
ébresztõjét, korának kiváló publicistáját, az irodalmi esszé jeles képviselõjét? Nemrég – április 21-én
– volt apám születésének 100. évfordulója. Írt-e róla valaki ebbõl az alkalomból a magyarországi
vagy a szlovákiai magyar sajtóban? Megemlékezett-e róla bármelyik rádió, televízió vagy könyvki-
adó? Nem tudunk róla. Egyedül Rozsnyón, Vass László szülõvárosában volt május 29-én egy szûk-
körû centenáriumi emlékünnepség. 

Ezért is örültem most Medvigy Endre felkérésének és vállaltam szívesen, hogy a Kárpát-meden-
cei Irodalmi Társaságok Szövetségének kassai vándorgyûlésén elõadásban emlékezem meg Vass
Lászlóról. Nyugodt szívvel vállaltam ezt, hiszen az elmúlt évtizedekben sokszor olvastam és tanul-
mányoztam is édesapám írásait, s jórészt ezekbõl az életét és egész munkásságát is elég jól megis-
mertem. Többször megpróbálkoztam ugyanis válogatott írásainak kiadásával, mindeddig sajnos
sikertelenül. 

Én persze annak örülnék igazán, ha végre a magyarországi és a szlovákiai magyar írók, iro-
dalomtörténészek is „fölfedeznék” és megismernék Vass László teljes életmûvét, ennek kiemelkedõ
értékeit. Mert sajnos nem ismerik. A teljes életmûvet biztosan nem. S ennek legértékesebb részét,
amely 1939-tõl Magyarországon született, különösen nem. A csehszlovákiai írások közül csupán
tizenegy látott napvilágot korábban, a Csanda Sándor összeállításában kiadott Magyar Nap
antológiában. A sokkal jelentõsebb magyarországi munkásságából pedig – egy rozsnyói kiadású
füzet és néhány írás kivételével – se Magyarországon, se Szlovákiában nem jelent meg semmi.  Már
Turczel Lajos, a kiváló pozsonyi irodalomtörténész is szóvá tette ezt a szomorú helyzetet legújabb
tanulmánykötetében, Vass László viszontagságos pályája c. kitûnõ portréjában. Fábry Zoltán mel-
lett õ kezdeményezte és támogatta Csehszlovákiában már az 1960-as években és azután is több
alkalommal édesapám válogatott írásainak kiadását és irodalmi munkásságának méltó elismerését.
Ezt sürgeti meggyõzõ érveléssel említett tanulmányában is.  

Hadd idézzem fel ezekután Vass László nehéz, hányatott és fájdalmasan rövid életét. 1905.
április 21-én született Rozsnyón, szegényparaszti származású szülõk negyedik gyermekeként.
Családja éppen ez idõ tájt kezdett fölemelkedni a legszegényebbek, a nincstelen urasági szolgálók,
a zsellérek, béresek és juhászok világából. Az édesanya, Dókus Zsuzsanna házasságkötése elõtt
még szolgáló volt a rozsnyói földbirtokos Szontágh családnál. Vass Lajos, az édesapa elõbb isko-
laszolga, majd fiákeres, az urak kocsisa. Õt örökítette meg Móricz Zsigmond még az elsõ világ-
háború elõtt a Vas fiakkéros címû elbeszélésében. A fiatal írónak megtetszett az önérzetes és
agyafúrt kocsis eredeti, tipikusan magyar alakja, aki büszkén dicsérte neki a fiait, közülük is külö-
nösen a „Laci gyereket”, aki „az egész iskolát kitolja” eszével, s még az úri gyerekek is hozzá járnak
„a számtani példáért”. 

A négy gimnáziumi osztály elvégzése után Vass fiákeres mégis kiveszi az iskolából tehetséges
fiát, mondván, nem akar belõle urat nevelni. S beadja õt egy fûszeres üzletbe kereskedõtanonc-
nak. Mi mással vigasztalhatta magát a többre hivatott Vass fiú, mint a jó könyvekkel. Még a rozs-
nyói fûszeres boltban is gyakran rajtakapták, amint a zsákok közt megbújva olvasott. Hamarosan
már egész könyvtárat hozott létre tanonctársainak. 

Háromévi tanonckodás után a l6 éves ifjú a továbbtanulás szándékával Debrecenbe megy, ott
élõ rokonaihoz. Mint felszabadult kereskedõsegéd egy évig egy fûszer– és gyarmatáru-kereskedés-
ben dolgozik, s emellett egy hentesmester gyermekeinek a házitanítója. Az így keresett pénzbõl a
debreceni kereskedelmi középiskolában folytatja tanulmányait. Itt fõleg irodalmi tehetségével és
olvasottságával gyorsan kitûnik társai közül. Egyik kiváló tanára, Juhász Géza, a késõbbi neves iro-
dalomtörténész is hamar felfigyel rá, jó szemmel meglátja benne irodalmunk egyik nagy ígéretét,
s ezért minden lehetséges módon segíti írói tehetségének kibontakozásában. Õ irányítja az iskola
irodalmi önképzõkörét is, amelyben Vass László négy éven át szívvel-lélekkel dolgozik. Jellemzõ,
hogy 1926 májusában már Vass László rendezi meg az iskola Ady-, majd Móricz-ünnepségét.
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Közben egyre céltudatosabban készül az irodalmi pályára. Rengeteget olvas, bújja a könyv-
tárakat, és gyakran próbálkozik novellák, versek és tanulmányok írásával. 1926 nyarán jelenik meg
a Debrecen címû lapban a 21 éves, frissen érettségizett fiatalember elsõ érettebb novellája, a Vas
fiakkéros megsértõdik. Ebben Móricz egykori elbeszélésének viharos és kacagtató családi fogad-
tatására s arra emlékezik vissza, hogyan tréfálta meg édesapját jóval késõbb egy vasárnapi családi
ebédnél, amikor éppen az író már-már elfeledett novelláját kezdte olvasni. Amint Vass fiákeres
nevéhez, görhesnek mondott lovaihoz és „rozzant batár”-nak nevezett kocsijához ért az elbeszé-
lésben, apja szörnyû haragra lobbant, s már repültek is a tányérok…

Ez a kedves, humoros írás nemsokára Móriczhoz is eljut, valószinûleg apám személyesen viszi
el az írónak leányfalusi otthonába. Móricz pártfogásába veszi az ígéretes tehetségû fiatalembert. 
S 1927-ben, mikor Vass László a különbözeti érettségi után felvételt nyer a Pázmány Péter
Tudományegyetem magyar-francia tanári szakára, már az õ ajánlásával kerül a híres Eötvös
Kollégiumba, mint ösztöndíjas egyetemi hallgató. Apám ezután is többször ellátogat az íróhoz, akit
haláláig atyai jóbarátjaként szeret, és bölcs tanítómestereként tisztel. S késõbb, mikor visszatér
szûkebb hazájába, Pozsonyba és Prágába is elkíséri õt nagysikerû elõadó körútjaira. 

Az Eötvös Kollégium szabad és hagyományosan nyitott, magas kultúrájú légköre jótékony
hatással van a fiatal Vass László szellemi fejlõdésére. Tanulmányai mellett aktívan bekapcsolódik a
pezsgõ és forrongó irodalmi, szellemi életbe, a budapesti egyetemisták, értelmiségi fiatalok
radikálisabb mozgalmaiba. Így ismerkedik meg közelebbrõl számos ismert költõvel, íróval, többek
között József Attilával, Illyés Gyulával, Szabó Lõrinccel és Kodolányi Jánossal. 1927-ben az õ
kezdeményezésére és aktív közremûködésével rendezik meg a budapesti egyetemisták a nagysik-
erû Móricz-ünnepséget az író 25 éves alkotói jubileuma alkalmából. A Csehszlovákiában élõ Balogh
Edgárral együtt egyik fõ védnöke és szervezõje az 1928 májusában Budapesten megtartott
nagyszabású Ady-ünnepségnek is.

Még ez év nyarán ott találjuk Vass Lászlót a Rozsnyóhoz közeli Gombaszögön, a csehszlovákiai
magyar cserkészek legendás hírû táborozásán, ahol számos társával együtt megalapítják a Sarlót,
a felvidéki magyar fiatalok nagy jelentõségû, demokratikus, népi mozgalmát. Bár õ továbbra is
Budapesten tanul, s így a Sarló munkájában nem vehet tevékenyen részt, a Sarló „budapesti köve-
te”-ként fontos összekötõ szerepet tölt be a népszerû felvidéki szervezet és a budapesti diákmoz-
galmak, valamint a magyarországi népi írók között.

Maga is részt vesz a Sarló emlékezetes 1930-as budapesti koszorúzásán. A Duna menti népek
nemzeti színû szalagjaival díszített koszorú elhelyezése Táncsics Mihály síremlékén a leghevesebb
támadásokat váltja ki a magyarországi hivatalos körökben. A jobboldali diákszervezetek nagy-
gyûlésén Vass László a súlyos vádakkal és rágalmakkal szemben egyedül védi meg bátran a Sarlót.
Ennek következményeként csöndben eltávolítják az egyetemrõl és az Eötvös Kollégiumból.
Gombócz Zoltán, a híres nyelvészprofesszor segítségével ekkor házitanítói állást kap a Fejér megyei
Sismándpusztán. Egy év után visszatér Rozsnyóra, ahol újabb nevelõtanári munkája mellett felké-
szül utolsó egyetemi vizsgáira. Bár magánúton befejezi tanulmányait, tanári kinevezésre éppúgy
nem gondolhat, akárcsak a szegedi egyetemrõl eltanácsolt József Attila sem.  

Nevelõtanári jövedelmébõl idõközben háromszor is hosszabb idõre Franciaországba utazik.
Párizsi, Loire-völgyi és bretagne-i élményei nagy hatással vannak rá. Behatóan tanulmányozza a
francia irodalom legújabb áramlatait, miközben személyes kapcsolatba kerül több kiváló francia író-
val is. A korabeli írók közül különösen Romain Rolland, Guehenno, Duhamel, Ramuz és Giono
mûvei gyakorolnak rá mélyebb hatást. 

Alighogy hazaérkezik utolsó franciaországi útjáról Rozsnyóra, a csehszlovák államvédelmi ható-
ság kémkedés és irredentizmus vádjával letartóztatja. Több mint nyolc hónapot tölt vizsgálati fog-
ságban, a rimaszombati börtönben. Az elsõ-, majd a másodfokú bíróság is felmenti az alaptalan-
nak bizonyult vádak alól. Ám a brünni legfelsõbb bíróság mégis elítéli azzal a különös indoklással,
hogy Magyarországon minden egyetemista biztosan tagja valamelyik irredenta egyesületnek.
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Rimaszombati szabadulása után a pozsonyi Magyar Újságban és más lapokban, folyóiratokban
jelennek meg Vass László írásai. Ám hiába tûnik fel tehetségével (Fábry Zoltán is ekkor figyel fel rá!),
folyamatban lévõ bírósági ügye miatt sokáig nem kaphat állást. Kilátástalan helyzetében 1936 ele-
jén szerzõdik el újságírónak az Ostravában megjelenõ kommunista Magyar Naphoz. Itt hamarosan
a kulturális rovat vezetõje lesz. A napilap munkatársai közül õ az egyetlen nem kommunista, ennek
ellenére meglehetõsen szabad kezet kap szerkesztõi és újságírói munkájában. Igy lehet harcos
védelmezõje a csehszlovákiai magyarság demokratikus jogainak, az anyanyelvû oktatásnak és
hûséges õrzõje a magyar kultúra évszázados hagyományainak, s így lehet fáradhatatlan, lelkes ter-
jesztõje a legújabbkori magyar és francia irodalom értékeinek is. 

A magyar iskolákért hadakozik, jól tudva, hogy az iskolák megtartása, a gyermekek anyanyelvi
oktatása mindennél fontosabb a csehszlovákiai magyarság jövõje szempontjából. A „szegény-
nemzet” kulturális fölemelkedéséért emeli fel a szavát számos publicisztikai írásában. Betûszomjas
magyar falvakról ír, a „félpengõs” könyvek helyett pedig értékes, igazi irodalmat ajánl a kultúrára
éhes olvasóknak. Hevesen ostorozza ugyanakkor a magyar középosztály tunyaságát, az igazi
kultúra iránti közönyét. Mély aggodalommal panaszolja fel a kimûvelt emberfõk, különösen a
tudósok, szakemberek hiányát a csehszlovákiai magyarság körében. 

Az elsõ idõben még egy hitéért gályarabságra ítélt protestáns õsének, Dókus Dénesnek a
nevével jelennek meg gyújtó hangú írásai, de aztán egy nagy, õszinte vallomásában – Dókus
Dénes én voltam címmel – már saját nevét vállalva, nyíltan színt vall olvasóinak. Szegény õseit és
lázadó szellemüket azonban sohasem tagadja meg. Nem véletlen, hogy a csehszlovákiai magyar
sajtóban elsõként számol be lelkes hangú híradásaiban a magyarországi népi írók úttörõ jelen-
tõségû új szociográfiai mûveirõl, így Szabó Zoltán Tardi helyzetérõl és Féja Géza Viharsarok címû
könyvérõl, a híres Féja-per fejleményeirõl és a népi írókat tömörítõ Márciusi Front megalakulásáról.
A szegény Tiborcok ébresztõiként üdvözli ezeket az írókat, akik a vidéki Magyarország riasztó
valóságáról adtak hírt könyveikben, a sürgõs változtatás szándékával. Féja Géza döbbenetes erejû
mûvének védelmében az egyszerû szlovákiai magyarokat is megszólaltatja a Magyar Nap teljes
oldalán. E könyvek tanulságaként pedig nyíltan kimondja: a csehszlovákiai magyarságnak is meg-
vannak a maga „Viharsarkai” szerte az országban. Csallóköztõl Kárpátaljáig „mind megannyi égõ
seb”, melyeket a magyarság összefogásával, mielõbb orvosolni kell. 

A népi írók fölfedezõ munkájának bemutatása mellett nem feledkezik meg Vass László a ma-
gyarországi irodalom más irányzatairól és más világnézetû alkotóiról sem. Meleg hangú írásban
üdvözli például a Szép Szó alkotógárdájának szlovákiai látogatását, nem hallgatva el a súlyos
betegsége miatt otthon maradt József Attila fájó hiányát sem. A költõ váratlan, tragikus halálának
hírére írt publicisztikájában pedig megrendült hangon vesz búcsút a szerencsétlen sorsú nagy
mûvésztõl. Majd a Magyar Demokrata Írókör pozsonyi József Attila-estjén harmadmagával õ is
beszédet mond, amelyben személyes emlékeit eleveníti fel a fiatal költõrõl, akivel még a húszas
évek végén egész estéket, éjszakákat töltött együtt Pest és Buda utcáin barangolva.

A német veszedelem közelgõ fenyegetését látva fokozott aggodalommal teszi fel írásaiban a
nyugtalanító kérdést: mi lesz velünk, magyarokkal? Ez idõ tájt jelenik meg a Magyar Napban apám
egyik legjelentõsebb esszéje, a Hazaérkezés Szlovenszkóra, amely Fábry Zoltán szerint is a kor
legértékesebb dokumentumjai közé tartozik. Arról tesz ebben megrendítõ vallomást Vass László,
hogy rimaszombati raboskodása idején és szabadulását követõen miképpen tért vissza francia-
országi bolyongásai után a szlovákiai magyar néphez és népe szolgálatához.

A Magyar Nap igen keveset tudott csak fizetni munkatársainak, ám ez a kevés is lehetõvé tette,
hogy hosszú akadályoztatás után apám végre feleségül vegye a szintén rozsnyói születésû
menyasszonyát, Adamis Irént. Ez a szerény egzisztencia is egyre fenyegetettebbé vált azonban az
1938-ban felgyorsult történelmi változások következtében. Ekkor döntött úgy Vass László, hogy
Szvatkó Pálnak, az ismert publicistának és fõszerkesztõnek a hívására a Prágai Magyar Hírlap és a
hozzá közel álló Új Szellem címû hetilap munkatársa lesz. Addigi kollégáit, így Fábry Zoltánt és más
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baloldali írókat is megdöbbentette ez a váratlan fordulat, hiszen a két utóbbi újság szellemisége
élesen szemben állt a kommunista Magyar Napéval. Elsõ felindulásában Fábry egyenesen árulás-
sal vádolta egykori barátját és harcostársát. Jóval késõbb, Vass László halálára írt nekrológjában
már beismerte tévedését, s felmentette õt e súlyos vád alól, sõt teljesen rehabilitálta is. „Vass László
nem volt áruló! – írta Fábry Zoltán. – Árulás akkor lett volna, ha átveszi a másik oldal bizantizmusát,
náciszimpátiáját, ha együtt ordít a farkasokkal. Õ azonban ott folytatta a munkát, ahol abba-
hagyta… El kell olvasni a Horthy-Magyarországon írt írásait, a népért hadakozik ott is, az Apáczai
Csere Jánosok szellemének hasít utat…”

Az „árulás” igaztalan vádját azonban késõbb, a kommunista rendszerben sem lehetett már
sohasem teljesen lemosni Vass Lászlóról. S az irodalmi berkekben, fõleg Szlovákiában, mindmáig
ott kísért ez a méltatlan vád. Talán nem túlzok, ha Turczel Lajossal együtt állítom, hogy Csehszlová-
kiában fõleg emiatt nem lehetett évtizedeken át kiadni apám válogatott írásait. 

A bécsi döntés után Vass László a Prágai Magyar Hírlap szerkesztõségével együtt átköltözik
Prágából Budapestre. Itt egy ideig Felvidéki Magyar Hírlapként jelenik meg az újság, majd ez beolvad
a Reggeli- és Esti Magyarország néven akkor meginduló két napilapba. Apám az elõbbinek lesz kul-
turális, irodalmi rovatvezetõje és állandó cikkírója. Ezekben az érettebb írásaiban forr ki és tisztul le
igazán Vass László egyéni írói stílusa. S ekkor, ezekben az években válik kitûnõ újságíróvá és szélesebb
körben elismert, jótollú íróvá. Különösen a világháború utolsó, vészterhes éveiben, 1942-tõl 1944 ok-
tóber közepéig megjelent hangulatos tárcáiban, komoly fajsúlyú lírai esszéiben és a nemzeti sors-
kérdéseket taglaló publicisztikai írásaiban jut el pályája csúcsára.  Kiemelkedõ értékûek még irodalmi
és színházi kritikái, színes karcolatai és különbözõ könyvekben, folyóiratokban közölt nagyobb irodal-
mi és nemzetpolitikai tanulmányai. 1944 október elsején jelenik meg legszebb írói hitvallása, Maradj
a néppel címmel. Akkor írja ezt, amikor az ostromlott országból tömegesen megindultak az emberek
nyugat felé. Mint egész korábbi pályáján, úgy ebben az emelkedett hangú vallomásában is a szülõ-
földhöz, a néphez és a magyarsághoz való rendíthetetlen hûséget s az otthonmaradást hirdeti. 

Az 1940-es évek elején született írásainak egyik központi gondolata a magyarság szellemi
szabadságharca. E gondolat jegyében méltatja több cikkében is Kodály és Bartók korszakalkotó
munkásságát. Örömmel köszönti ugyanakkor az új magyar kultúrpolitika népi-nemzeti szellemû
megújulását, kiemelve ebben Gyõrffy István néprajztudós jelentõs érdemeit. Publicisztikai írások
egész sorában üdvözli a magyar szellem erõsödését irodalmunkban és az új irodalomtörténeti
könyvekben, a magyar történetírásban, gyökeresen megújuló oktatásunkban és korabeli fes-
tészetünkben is. 

Közben nem feledkezik meg mozgalmas ifjúkorának immár legendássá vált küzdelmeirõl és tisz-
ta eszményeirõl sem. A Kelet Népében, Móricz folyóiratában nagyszabású tanulmányban
emlékezik vissza a Sarló-mozgalom gombaszögi indulására és a Sarló egész történetére. S akárcsak
egykori eszményeihez, éppúgy hûséges marad ifjúsága nagy példaképéhez, Móricz Zsigmondhoz
is. Budapestre költözése után ismét gyakran meglátogatja atyai jóbarátját Leányfalun. Minden
újabb Móricz-könyvrõl, mûveinek színházi elõadásáról elsõk között ad örömteli híradást meleg
hangú kritikáiban. Az író halálakor Áldott emlékezés címû szép írásában vesz tõle búcsút, s ezután
is a méltatások sorában idézi fel felejthetetlen tanítómesterét. 

Ezekben az években kerül baráti kapcsolatba több olyan kiváló íróval is, mint Illyés Gyula, Szabó
Lõrinc, Féja Géza és Tamási Áron. Jellemzõ akkori irodalmi tekintélyére, hogy Illyés Gyula 1944-ben
õt akarja megbízni a Nyugat utódjának számító Magyar Csillag szerkesztésével.

A háború után már csak ritkán kap tehetségéhez méltó teret az irodalmi sajtóban. Az 1945-ben
meginduló Szabad Szónak, a Nemzeti Parasztpárt lapjának lesz belsõ munkatársa. Itt Darvas
József író-fõszerkesztõ irányítása alatt egy ideig még viszonylag szabadon írhat. Cikkeiben kezdet-
tõl fogva aggódó figyelemmel kíséri a csehszlovákiai magyarság tragikus sorsának alakulását. 
A magyarországi sajtóban elsõként és a leghatározottaban tiltakozik a felvidéki magyarok üldöz-
tetése és teljes jogfosztottsága ellen. A párizsi béketárgyalások fejleményeit is mély aggodalommal
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kommentálja lapjában. Amikor Párizsban úgy döntenek, hogy ezután nem biztosítják a kisebb-
ségek nemzetközi védelmét, ismét felháborodottan tiltakozik a határainkon túl élõ három és fél
millió magyar sorsát súlyosan érintõ határozat ellen. Egy másik írásában valóságos segélykiáltás-
ként hívja fel a figyelmet arra a békeértekezlet elé küldött memorandumra, amelyben közel százez-
er csehszlovákiai magyar gyermek kér magának anyanyelvû iskolát. Felsõbb utasításra azonban
hamarosan megtiltják neki, hogy cikkeiben a csehszlovákiai magyarok sérelmeivel, teljes jogfosz-
tottságával foglalkozzon. Õ erre azonnal benyújtja lemondását Darvas Józsefnek, azzal az indok-
lással, hogy a magyarság és a demokrácia szolgálatát nem tudja elválasztani egymástól… 

Mindamellett, amikor már végleg eldõlt a pozsonyi hídfõ sorsa, egy emelkedett hangú írásában
fájdalmas búcsút vesz az elcsatolt három magyar falu lakóitól, s életre szóló útravalóként a ma-
gyarságukhoz való rendíthetetlen hûségre biztatja õket. Egy megrendítõen szép esszéjében pedig
(címe: Csallóközi álmok) ifjúkori álmaival együtt elbúcsúzik tágabb szülõföldjétõl és ennek legele-
mibb emberi jogaitól megfosztott magyar népétõl. 

Õ maga csak 1948 novemberében utazhat újra rozsnyói családjához. S ekkor személyesen átél-
heti a csehszlovákiai magyarság nagy ünnepét: négyévi teljes jogfosztottságuk megszüntetését. Errõl
a fölemelõ élményérõl írta meg tervezett önéletrajzi esszéregényének egyetlen, kéziratban fenn-
maradt hosszabb fejezetét. Ezt a mûvét azonban korai halála miatt már nem volt ideje befejezni. 

Ekkor már másfél éve a Kisgazdapárt sajtóosztályán dolgozik, emellett a Független Magyar-
ország címû újság kulturális rovatát vezeti, s nem utolsósorban állandó színházi- és filmkritikusa is
a lapnak. Színesen megírt, szakavatott színházi kritikáival egy-két év alatt komoly tekintélyt és meg-
becsülést vív ki magának a színházi világban. Ekkori munkásságából figyelemre méltók még míves
kis karcolatai, glosszái és a különbözõ lapokban közreadott nagyobb esszéi, irodalomkritikái. 

Jellemzõ a Rákosi-rendszer legsötétebb idõszakára, hogy egy grúz színdarab elõadásáról írt –
enyhén elmarasztaló – kritikája miatt 1950 kora tavaszán egyes színházi vezetõk kíméletlen hajszát
indítanak édesapám ellen. E támadásnak mintegy betetõzése az a kritikusi értekezlet, amely a
kommunista diktatúra valóságos ítélõszékeként vonja felelõsségre az odarendelt Vass Lászlót. 
A legdurvább rágalmakat szórják a fejére, a reakció utolsó csökevényének nevezik, akit, úgymond,
„el kell taposni”, s „életveszélyesen” megfenyegetik. Borzalmas lelkiállapotban érkezik haza min-
dezek után, két napig súlyos fájdalmak kínozzák, harmadnap pedig eszméletlen állapotban – per-
forált, gennyes vakbélgyulladással – kórházba kell szállítani. Megoperálják, s már túl van a krízisen,
amikor váratlanul – máig sem tisztázott okból – válságosra fordul az állapota, és szívtrombózis
következtében meghal. 45 éves volt ekkor mindössze. Temetése a budapesti Farkasréti temetõben
egyike volt az akkoriban megszokottá váló nagy temetõi összeseregléseknek. Ott volt a búcsúz-
tatók között a színházi és irodalmi világ számos tekintélyes képviselõje is. Az összegyûlt emberek
közül többen arról sugdolóztak, hogy talán nem is természetes halállal halt meg édesapám. Ezt a
gyanút csak megerõsítette, hogy haláláról egyedül a Független Magyarország közölt egy egészen
rövid híradást.  Más lapok legfeljebb egy kis hírben közölték vagy teljesen elhallgatták a tragikus
eseményt. Ami azért annyira meglepõ, mert apám az akkori kulturális, irodalmi élet közismert és
széles körben megbecsült alakja volt. Jellemzõ, hogy az egyetlen nekrológot Fábry Zoltán írta róla,
de ezt sem közölte az akkori pozsonyi Új Szó… 

Az 1950-es években és még azután is évekig mélyen hallgatott apámról az irodalmi világ és a
magyar irodalomtörténet. Az irodalmi sajtóban elõször a felvidéki származású Krammer Jenõ idézte
fel 1968-ban a pozsonyi Irodalmi Szemlében Vass Lászlónak, a „lángoló-lobogó lelkû” csehszlo-
vákiai közírónak, a fáradhatatlan „népnevelõnek” az alakját. Magyarországon elsõként Gál István,
a neves lapszerkesztõ 1974-ben az Alföld címû irodalmi folyóiratban állított emléket a fiatal Vass
Lászlónak, a Sarló „budapesti követének”, a húszas évek radikális népi-baloldali szellemû harcosá-
nak. Õ hívta fel elõször a figyelmet apám mindmáig alig ismert és alig méltányolt komoly irodalmi
értékû esszéire, tárcáira és tanulmányaira. Rónay László az 1970-es évek elején kiadott irodalom-
történeti munkájában a népi írókhoz tartozó Vass Lászlót az Ezüstkor nemzedékébe, s ezen belül
az esszé írók közé sorolja. 
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Magyarországon nem kisebb írók, irodalomtörténészek, mint Illyés Gyula, Czine Mihály, Szalat-
nai Rezsõ és mások támogatták Vass László válogatott írásainak kiadását. Illyés Gyula, apám egyik
legjobb barátja, néhány hónappal a halála elõtt fogadott engem rózsadombi lakásán, s nagy
szeretettel emlékezett vissza Vass Lászlóra. A felesége, Flóra asszony jelenlétében szószerint így
jellemezte õt: „kiváló irodalmár és igaz magyar, tiszta, jellemes ember volt, aki a legnehezebb idõk-
ben helytállt és megõrizte a toll becsületét.” Mikor pedig apám legjobb írásainak kiadásához
kértem a segítségét, azt üzente velem (sajnos csak szóban) Illés Endrének, a Szépirodalmi Kiadó
akkori igazgatójának, hogy mondjam meg: „én, Illyés Gyula, nemcsak ajánlom, támogatom,
hanem kifejezetten kérem, szinte követelem, hogy adják ki Vass László válogatott írásait”. S azt
mondta még, hogy ajánlólevelet csak akkor ír, ha a könyv megjelenéséhez feltétlenül szükséges.
Ám késõbb, mikor mégis akadályok gördültek a kötet megjelenése elé, Illyés Gyula – váratlan halála
miatt – már nem teljesíthette ígéretét.

Illyés Gyulán kívül más kortársak és utódok is méltóképpen emlékeztek meg apámról, a nemes
szellemû emberrõl és munkásságáról. A másik hû barát, Fábry Zoltán, a mindig szigorú mércéjû kri-
tikus úgy búcsúztatta õt idézett nekrológjában, mint akit „Móricz Zsigmond dajkált a szegény-
nemzet írójává”. Turczel Lajos professzor szerint Vass László „a polgári köztársaság egyik legjobb
publicistája volt”, akinek „tragikus irodalmársors” jutott osztályrészül. Szomorúan állapítja meg,
hogy „értékes írásai – csekélyke kivétellel – a közönség számára hozzáférhetetlen régi újságokban,
folyóiratokban porladnak”. A születésének 80. évfordulójára írt megemlékezésében Vigh Károly
történész a Magyar Nemzetben többek között így méltatta õt: „A csehszlovákiai magyar literátorok
nagy nemzedékéhez tartozott, akit Fábry után Peéry Rezsõvel és Szalatnai Rezsõvel együtt kell
megbecsülnünk. Most kell rádöbbennünk arra, hogy 1950. április 28-án bekövetkezett váratlan és
korai halála óta nem sok történt emléke ápolásáért és szerteágazó irodalmi tevékenysége, szelle-
mi hagyatéka méltó értékeléséért.” Horváth Ferenc, Vass László egykori sarlós harcostársa ugyan-
csak 1985-ben, apám sírkõavatása alkalmából rendezett ünnepségen úgy emlékezett meg róla,
mint aki korai halála miatt „ígéretes, ám csak megkezdett életmûvet hagyott hátra”. „Vass László
kor- és mozgalmi társunk volt – mondta -, idõ elõtti távozása éppen ezért bennünket sújtott
legfájdalmasabban. Hisz nemcsak ifjúkorunk részesére és tanújára emlékezünk rá gondolva.
Lehetetlen nem látnunk benne a jelképet is. Élete valamennyire sorsunk példázata is, népünk
huszadik századi történelme reá nyomta súlyos bélyegét.” S hogyan látta õt, az embert és hánya-
tott életét egy barátja, a felvidéki származású Dr. Sziklay László? Íme egy részlet apám halálára
édesanyámnak írt levelébõl: „Laci jó barátom volt. Keveset találkoztunk, mégis annak éreztem
mindig. Diákkorunkban is, az Eötvös Kollégiumban, késõbb is, a nagy fordulat elõtt is és utána is.
Láttam nagyon nehéz életét akkor is, most is. Tudom, hogy legnehezebb életválságaiban sem adta
fel elveit, hitét az emberségben és magyarságban. (…) Nem volt egy szava sem, amely ne sugá-
rozta volna a megbecsülésre méltó nemzetszeretetet és kultúrát.” 

Mit tehetnék még hozzá ezekhez a méltatásokhoz? Talán csak Horváth Ferenc ítéletét helyes-
bíteném annyiban, hogy bár Vass László ígéretes pályáját valóban derékba törte korai halála, az is
maradandó és jelentõs értékû, amit e rövid idõ alatt, a legválságosabb években alkotott. Ezt vi-
szont meg kellene becsülni Szlovákiában és Magyarországon is. Teljes életmûvének megismeré-
sével és gondos feltárásával éppúgy, mint legjobb írásainak kiadásával és munkásságának méltó
értékelésével.  Mindezzel még ma is adósak vagyunk neki.
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Madarász Imre
Akadémikus-adattár

A tudomány titkainak megfejtése, tudjuk, nehéz; ám olykor a tudományos élet rejtélyeinek
kibogozása sem könnyebb feladat. Bizonyítékunk és illusztrációs anyagunk legyen egy igazán tek-
intélyes és hiteles kiadvány, A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 címû három-
kötetes életrajzi lexikon, melyet fõszerkesztõként maga Glatz Ferenc jegyez. Állítom, ha valaki azért
böngészi, tanulmányozza át az 1536 oldalas biográfiai adattárat, hogy megtudja és megértse,
milyen kritériumok alapján lehetett elnyerni a hazánkban legmagasabb hivatalos tudományos ran-
got jelentõ akadémikusi titulust, a kérdésére választ, tehát ilyen kritériumot nem talál, sõt, a cím-
szavak és szócikkek olvastán még bizonytalanabb lesz, mint elõtte volt.

Azt hinné az ember, tudományos akadémiai tagságra, értelemszerûen csak tudományos tel-
jesítmény jogosított, azonban a lexikonadatok erre keményen és sokszorosan rácáfolnak. Min-
denekelõtt számos politikus, államfõ, uralkodó, fejedelem, kormányfõ, miniszter, hadvezér szere-
peltetésével, akikhez nem lehet kötni – a szócikkírók nem is kötnek – semminémû tudományos
felfedezést, eredményt, mûvet. Az államférfiak „jelenléti íve” és „hiánylistája” más szempontból,
önmagában is problematikus: a Habsburg-Lotharingiai uralkodóház nem kevesebb, mint öt (!)
sarja, Tisza Kálmán és István, Darányi Ignác, Széll Kálmán, Wekerle Sándor mellett hiába keresnénk
Kossuth Lajost vagy Batthyány Lajost. Megtaláljuk viszont Szécsen Antal grófot, aki akadémiai
„tagságáról – a Kossuth-gyász elleni tiltakozásul – lemondott”, vagy a nem kevésbé Kossuth- és
szabadságharc-ellenes Szögyén–Marich Lászlót és fiát. Az államszocialista rendszerben olyan poli-
tikusból is akadémikus lehetett, aki nemhogy tudományos fokozattal, de még egyetemi diplomá-
val sem rendelkezett. A kommunista diktatúra különösen brutális módokon szólt, nyúlt, avatkozott
bele a tudományos karrierekbe: Nagy Imrét kivégezték, Hóman Bálint és Méhely Lajos a börtön-
ben halt meg, Bibó István évekig raboskodott, Johan Bélát „szabotázs vádjával az ÁVH letartóz-
tatta”. Ugyanakkor Andics Erzsébet, Bolgár Elek, Fogarasi Béla, Mátrai László, Nagy Péter, Révai
József, Rudas László vagy Szigeti József akadémikusságukat sokkal inkább politikai, mint tudo-
mányos érdemeiknek köszönhették.

Sokkal üdítõbb látvány a zseniális költõk és írók koszorúja: Arany János, Babits Mihály, Batsányi
János, Berzsenyi Dániel, Eötvös József, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Kölcsey
Ferenc, Madách Imre, Vörösmarty Mihály – mind az MTA tagjai voltak. A szépíró akadémikusok
esetében nem az a fõ gond, hogy a mûvészi és a tudományos teljesítmények alapvetõen külön-
bözõek és egymással összemérhetetlenek, hanem az, hogy a példaként felsorolt lángelmék mel-
lett olyan jelentéktelen, teljességgel elfeledett pálya- és tagtársaik sorakoznak, mint Gaal József,
Pázmándi Horváth Endre, Rudics József, Szemere Miklós, Szvorényi János József vagy Thaisz
András. És ezzel nincs vége a furcsaságoknak, az érthetetlen ellentmondásoknak. Nagy Ignác
akadémikus lett, Katona József nem, Mikszáth Kálmánt beválasztották, Krúdy Gyulát nem, Zilahy
Lajos „bekerült”, Móricz Zsigmond nem, Illyés Gyula igen, Németh László nem… Talán mindennél
beszédesebb példa-pár, hogy Szabolcska Mihály az Akadémia Olümposzára került, míg az õt
„Költõcske Mihálynak” aposztrofáló Ady Endre kirekesztetett onnan.

Ami az irodalomtudósokat illeti, a volt rendszerben a hol politizáló, hol lirizáló, tudományos
eredményt fel nemigen mutató Tolnai Gábor az MTA egyik legbefolyásosabb és legrettegettebb
vezetõje (egy idõben elnökségi tagja) volt, miközben a máig legnagyobb Berzsenyi-kutató, Merényi
Oszkár az akadémikusságnak a közelébe sem jutott. Vitathatatlan kiválóságok társaságában
némelyek egy-két önálló könyvvel nyertek tagságot, amelyre Bán Imrét, Czine Mihályt, Julow Vik-
tort, Mezei Józsefet és irodalomtudományunk sok más büszkeségét nem ítélték méltónak.

Aki mindezek okát feltárja és közzéteszi, talán az is elnyerhetné az akadémiai koszorút.

(A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002, I–III. MTA Társadalomkutató Központ –
Tudománytár, Budapest, 2003.)
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Gyöngyös Imre
Tudósítás a négy legszámottevõbb XX. századi
emigráns magyar költõ hazai megismertetésére

Felvidéken, Délvidéken és Erdélyben egészen biztosan feltérképezték már azt a külhoni részét a
magyar irodalomnak, amelyet szomszédaink – gondolom intézményesen – nemzetiség gyanánt
elnyomnak! Az érdeklõdést mégis  sikerült felébreszteni otthon a XX. század Kárpát-medence-i iro-
dalma iránt talán pontosan azoknak a vitáknak a nyomán, melyek egyfelõl a trianoni ország-
darabolás felháborodásából, másfelõl a kialakított nemzetközi szocialista Trianon felé szemet
húnyó politikai magatartása között zajlik azóta is. Ha csak a Wass Albert életmûve körüli vitát idéz-
zük például, világosan látható, hogy a vita elmélyülése csak serkenthette volna az érdeklõdést
otthon minden határon túli irodalom hazai népszerûsítése érdekében. Hogy ez mégsem történt
meg, annak okait a következõ öt pontban tudnám összegezni:

1. A rendszerváltó kormányok nemhogy támogatták volna, hanem elhallgatták az emigrációs
nemzeti írók magyarországi megjelenítését. Példa erre Antall József egyáltalán nem példa-
mutató eljárása Wass Albert könyveinek már 1990-es leállítása révén.

2. Ugyanilyen módszereket alkalmaztak az ú.n. otthoni nemzeti írók, költõk, kritikusok is, akiket
nyilvánvaló féltékenység is vezetett, felismerve azt a tényt, hogy a nyugatosok mûve maga-
san meghaladja az otthoniakét. Ennél fogva egyáltalán nem csodálatra méltó, hogy a
liberális cion-moszkovita médiát uraló réteg is igyekezett ugyanezt elérni, hatalmi szóval.

3. Az is feltételezhetõ, hogy a Kossuth- és különféle más díjakkal jutalmazottak obulusokért (is)
hallgatnak kinti testvéreikrõl.

4. Mi, nyugaton még mindig nyilatkozó, publikáló írók és költõk szívesen vennénk, hogyha egy
új, még nem elkötelezett, fiatal irodalmi gárda nyújtana felénk segítõ kezet ismertetésünkre
és megismerkedésünkre!

5. Szász (Zas) Lóránt és a Kráter Kiadó kezdeményezte Hazátlanul címû, a már eltávozott emig-
ráns költõk antológiájáról nem jött ismertetés még a magyarországi médiákban! Mindezeket
figyelembe véve a sok nyugatra emigrált író és költõ tábora egy-két jelesebb képviselõjén kívül
(Márai, Mécs) alig ismert. Pedig a költészet múzsájának voltak még lángolóbb fölkentjei is.

A Hazátlanul címû antológia igyekszik bemutatni azokat a XX. századi költõket, akik – költészet-
ben egészen biztosan – messze Márai és Mécs elõtt járnak, noha mindketten átlagon felüli költé-
szeti életmûvet is hagytak az utókorra. A Hazátlanulban bemutatott négy költõt eredményességi
sorrendbe állítani nem ajánlatos, mert különbözõ szempontokból bármelyik lehetne listavezetõ.
Például Kannás az 56-os forradalomhoz legközelebb (és az én szememben a legintellektuálisabb
is!), Alföldi a legjobb publicista és talán a  leghûebb hazafi, Flórián a legfilozófikusabb és Fáy bizto-
san a leglángolóbb  lírikus volt. Mind a négy költõ líráját áthatja a hazafiasság, amit véleményem
szerint kizárólag a határon kívüliek kristályosítottak ki olyan  mértékben, amit otthon nagyon nehéz
lenne tanítani is, hogy a 2004 december 5-i referendum sajnálatosságát szégyenünkben ne is
említsük! Általuk a magyar nyelv kultúrája, mint egy kúszónövény fonja be a földet, és abból a
bábeli összhatásból táplálkozik, ami a közvetlen életanyaga írásaik által bemutatott érzéseiknek.
Hogyan szabadna magyar nyelvünk intellektusát az õ áramlatuk elõl elzárni? Kötelességünk, hogy
irodalmunknak ezt az elszármazott, de annál értékesebb és ismeretlen részét hûségesen szemlél-
tessük az otthoni közönség számára! Ennek legfontosabb eszköze lehetne gyöngyszemeik élõben
való elõadása a rádióban lehetõleg a legjobb elõadó mûvészek interpretálásában. Megérdemelne
egy hetenként folytatódó sorozatban való ismertetést, amelynek keretén belül egyúttal a könyvet
is népszerûsíteni lehetne! Nagyon szeretném az otthoni olvasóközönség figyelmét felhívni a
Hazátlanul címû antológiára! Korunk könyvtárának elengedhetetlen kelléke!

(Hazátlanul. Emigráns költõk antológiája. Szerk.: Szász Lóránt, Kráter Mûhely Egyesület, Pomáz, 2005.)
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Baricz Árpád

Elmebeteg részvénytársaságok: zártosztály a jövõnk
a The Corporation címû filmrõl

Milyen jövõt teremt az emberiség számára a globalizálódó kapitalizmus mindent lesöprõ, a
szabadversenyen alapuló türelmetlen hegemóniája? Meddig fokozódhat egyes multimilliárdosok
magántulajdonának ereje? Bekövetkezhet-e a demokratikus államrend teljes megszûnése és a
kapitalista magántõke gyõzelme az állampolgárok által alkotott nemzetközösségek felett? Hány
kis ország gyarmatosítói lehetnek még az Amerikai Egyesült Államokban székelõ multinacionalista
nagyvállalatok? A posztmodern utáni idõszak fontos dilemmái ezek. Szerencsére egyre többen és
bátrabban fogalmazzák meg korunk talán legégetõbb kérdéseit, amelyeknek lényege a globális
kapitalizmus kritikája. A The Corporation kanadai dokumentumfilm – mely novembertõl már a
magyar mozikban is látható – ezeket a kérdéseket teszi fel és próbálja megválaszolni. A két és fél
órás film igyekszik kimerítõ diagnózist és valamiféle terápiát nyújtani a XXI. század társadalmi–gaz-
dasági apokalipszisére.

Mark Achbar és Jennifer Abbot filmje teljesen új szempontból vizsgálja világunkat. Alaptézisük,
hogy a posztmodern globális kapitalizmus alapsejtje a multinacionális részvénytársaság, korunk
legnagyobb hatalmú intézménye jelenti a legintenzívebb veszélyt az emberiségre. A hat évig for-
gatott mû az óriási részvénytársaságot – mint gazdasági formát – veszi górcsõ alá. Végigkíséri útját
születésétõl mai világhatalmáig, és közben fényt derít arra, milyen következményekkel járt, hogy a
részvénytársaságokat jogi személlyé minõsítették. Bemutatja, hogyan hatja át életünket az
óriásvállalatok kultúrája, jelképrendszere és ideológiája. E cégek hatalma miatt világszerte erõsödõ
aggodalom nyomába eredve dokumentálja és ütközteti egymással a bennfentesek, kívülállók,
radikálisok és konzervatívok nézeteit. Tüzetes vizsgálódás után a film nyugtalanító diagnózist állít
fel: a részvénytársaságra, mint gazdasági formára ráillik a pszichopata beteg kórképe – vagyis
erkölcstelen, egocentrikus, érzéketlen és csalárd. Ez a kórisme bátor kiállás a globalizmus ellen.
Ezért a film nagyon is idõszerû, hiszen ma már a WTO-n keresztül a részvénytársaságok egyre
gyakrabban rá tudják kényszeríteni akaratukat a demokratikusan választott kormányokra is.

A több mint negyven megszólaltatott interjúalany saját példáján keresztül mutatja be a rész-
vénytársaságok erkölcstelen és visszataszító hatalmi arroganciáját. Jane Akre – a film egyik meg-
szólaltatott „tanúja” – tényfeltáró riporter volt a Fox tévétársaságnál mindaddig, míg el nem bo-
csátották, amiért a szintetikus szarvasmarha-növekedési hormon veszélyeirõl próbálta meg tájé-
koztatni a közvéleményt. A többször megszólaló Noam Chomsky antropológus professzor nem
köntörfalaz: „Ha egy társaságról van szó, el kellene választani az intézményt az emberektõl –
akárcsak a rabszolgatartót a rabszolgatartás intézményétõl.” Michael Moore Oscar-díjas doku-
mentumfilmes mondja ki talán az egyik legfontosabb igazságot, mely szerint az igazi gond a profit-
éhség: az óriáscégeknél nem létezik olyan, hogy „elég”.

A két és fél órát többen remekül felépített erkölcsi vádbeszédként interpretálták, szerintem leg-
nagyobb érdeme a bátor kiállás, hiszen a legfontosabb értelmiségi tett sohasem lehet más, mint
a fennálló hatalom megalkuvás nélküli kritikája. Korunkban a legbefolyásosabb intézmény a rész-
vénytársaság, éppen ezért fontos ennek a szervezetnek a kíméletlen ostorozása. Sajnos a film
hosszúra sikeredett, és bár az interjúk mellett magyarázó narrációk, tévés reklámspotok, mozi-
filmek és vállalati propagandafilmek részletei színesítik a „beszélõ fejek” monotóniáját, mégis a
kevesebb több lett volna. Ugyanakkor ne mondjunk le a film megtekintésérõl, bár célszerûbb lehet
a DVD-változat beszerzése.
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Új alkotómûvész a PoLíSz táborában
Amióta az ember könyvet mondhatott

magáénak, védelme érdekében igyekezett
azon tulajdonosi mivoltát feltüntetni. Ezért is
szerepel a hollós címer Mátyás királyunk hír-
neves könyvtárának kötetein. Ezért írták be
nevüket, vagy ragasztottak be azt tartalmazó
feliratokat a késõbbi könyvtulajdonosok. 
A könyv szebbé tétele érdekében bekapcso-
lódtak ebbe a mûvészek is. Dürertõl napjainkig
számos alkotó készített ilyen kisgrafikát, me-
lyen az „ex libris” (magyarul: könyveibõl) sza-
vak mellett a tulajdonos nevét is feltüntették,
gyakran címer, vagy a „gazdára” utaló ábrá-
zolás kíséretében. Ezek a könyvjegyek /ez az
ex libris szavak magyar változata/gyakran
mûvészi értéket is képviseltek. Emiatt nem
ragasztották be a tulajdonosok könyveikbe,
hanem cserélni, gyûjteni kezdték azokat.
Napjainkra világszerte több tízezer darabot is
kitevõ ilyen gyûjtemények jöttek létre. 

A kisgrafika szó két fogalmat takar. Az ex
libris mellett ugyanis ennek testvér-ága is van,
az úgynevezett „alkalmi grafika” Ebbe tartoz-

nak a karácsonyi, újévi üdvözletek, házassági értesítések, egy-egy személyiség emlékére készült „In
memoriam” lapok. Természetesen csak olyanok, melyek a kisgrafikára jellemzõ technikával (fa- és
linómetszet, rézkarc, rézmetszet, litográfia, stb.), tehát sokszorosítás útján készültek. 

A kisgrafika mindkét ágának ihletett mûvelõje a Szegeden élõ László Anna grafikusmûvész, aki
Szentesen született 1946-ban. Tanulmányait a szegedi Tömörkény Gimnázium mûvészeti tagoza-
tán kezdte, majd az ottani Tanárképzõ Fõiskola rajz-magyar szakán végezte. Egy további diplomát
szerzett a József Attila Tudományegyetemen is. Szakmai példaképeinek Kopasz Márta, Tóth
Sándor és Winkler László mûvészeket tartja. Alkotómunkáját a tanári tevékenység mellett végezte,
így az e cikkben ismertetett, száznál több rézkarc-lapot kitevõ kisgrafikái az életmû jelentõs
teljesítményei. Elismertségét mutatja, hogy a Portugáliában, 24 kötetben megjelent nemzetközi
Exlibris-Enciklopédia 1994-ben méltatta munkásságát, több ex librisének közlése mellett. 

Kedves Elõfizetõnk!
Ön az ezévi elõfizetéssel azt a megtisztelõ jogot nyerte

el, hogy eldöntheti, idén melyik szerzõnk tanulmánya, vagy
novellája nyeri el a PoLíSz által tavaly alapított Gyulai Pál-
díjat.

Kérjük, küldje be javaslatát indoklással e-mailen, faxon,
vagy postai úton.

A beküldõk között könyvet sorsolunk ki Re-Vízió soro-
zatunkból. 

(A PoLíSz szerkesztõsége)
(Cím: 1053 Budapest, Papnövelde u. 8. II./26. • Tel./Fax: 266-62-88 • polisz@krater.hu)
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Emellett tûzzománcokat is készít és
csupán az elmúlt évtizedben rajzaival
három kötete jelent meg. Ezekben a
három „legszegedibb” költõ: Juhász
Gyula, Radnóti Miklós és Tóth Árpád
16-16 költeményéhez készített konge-
niális (magyarul: hasonló gondolkodá-
sú) grafikákat. Menekülve az illusztrá-
tori feladattól, õ ezekkel az olvasó
számára a versek értelmezését kívánta
megkönnyíteni. A kemény táblájú,
bársonyos tapintású anyagba kötött
kiadványok Szeged város kéttucatnyi
vállalatának, intézményének támoga-
tásával jöttek létre. 

Ilyen elõzmények után természe-
tes, hogy a mûvésznõ kisgrafikáinak
jelentõs részét teszik ki irodalmi vonat-
kozású rézkarcai. Elég itt az Arany Já-
nos, Petõfi Sándor vagy Tompa Mihály
egy-egy versét idézõ lapjaira utalni. 

Nem kisebb számban találhatók életmûvében zenei motívumok: Egy külföldi gyûjtõ, Nana Geboer
ex librise, Goldmark Károly portréja, vagy a német könyvtárigazgató: Herbert Schwarz részére
készült könyvjegye jól sikerült példái e témakörnek. 

A németországi Kronach város 1983-ban a festõ Lucas Granachra emlékezett, az olaszországi
Cortona városban pedig 1984-ben az Etruszkok Évét rendezték meg. Mûvészünk mindkettõ pályá-
zatán sikeres lapjaival szerepelt. Van Gogh emlékére készült kisgrafikáját 2003-ban, Hollandiában a
mûvész születésének 150. évfordulóján rendezett, nagyszabású kiállításon láthatta a világ minden
tájáról összesereglett közönség. Michelangelo Dávid-szobrának és Medgyessy Ferenc Radnai-sírem-
lékének grafikai megidézésével e nagy szobrászok emléke iránti tiszteletét mutatta meg. 

Az eddigiekbõl is kitûnik, hogy az alig tenyérnyi könyvjegy fontos szerepet tölt be a nemzetek
közötti kultúrkapcsolat ápolásában. Gyûjtõinek ma már majdnem minden országban van egye-
sülete is, Japántól Dél-Amerikáig. Hazánkban 1959 óta mûködik a Kisgrafika-barátok Köre (KBK).
Negyedévenként megjelenõ folyóiratuk, a KISGRAFIKA, nemrég adott hírt arról, hogy a gyûjtõ-
egyesületek kétévenként esedékes, immár 31. nemzetközi találkozóját 2006-ban a svájci Nyon
városban rendezik meg. A szegedi László Anna kisgrafikái a cserék során ott is teljesíteni fogják
kultúrdiplomáciai feladatukat.

Soós Imre mûvészettörténész, a Kisgrafika címû folyóirat fõszerkesztõje
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Az október 19–23. között megrendezett Frankfurti Könyvvásáron A Kráter Mûhely
Egyesület az idén is önálló standdal jelent meg. Turcsány Péter a Kráter Mûhely Egyesület elnöke,
Kovács Attila Zoltán kiadói fõszerkesztõ és Szutor Ágnes gazdasági vezetõ képviselték az egye-
sületet. A kiadó többek között Wass Albert, Németh László, Gyurkovics Tibor életmûsorozatával,
PoLíSz címû folyóiratával és több más sorozattal, illetve önálló kötettel volt jelen. Az 57. Frankfurter
Buchmesse idején 270.000 látogató, száznál több országból 6700 kiállító és több mint 180.000
szakmai érdeklõdõ vett részt a nemzetközi rendezvényen.

Október 25-én a Kráter Könyvesház adott otthont Oláh András Fagyöngy és
jégcsapok címû könyvének bemutatója számára. Az est házigazdája Pénzes Ottó, a költõ barát-
ja, a Mûvészetbarát Egyesület titkára volt. Közremûködött a Hangraforgó együttes (Sipos Beáta és
Faggyas László), akik a szerzõ megzenésített verseivel tették színesebbé a rendezvényt.

Pénzes Ottó röviden vázolta a költõ eddigi pályáját, majd – közel másfél órás beszélgetés
keretében – az irodalom (ezen belül is a versek) jelenkori szerepérõl, az „írás értelmérõl”, közvé-
lemény-formáló szerepérõl, a kötet felépítésérõl, szerkesztésérõl, a versekbõl sugárzó emberi kap-
csolatokról, társadalmi-politikai viszonyokról, a közéletiségrõl faggatta a szerzõt. Végezetül szóba
kerültek Oláh András további tervei, készülõ dráma- és verseskötete is. Az est zárásaként kötetlen
beszélgetés közben a szerzõ dedikálta verseskönyvét az érdeklõdõk számára.

November 17-én 17.00 órakor az Alexandra Könyvesház Panoráma termében
mutatták be a nagyközönségnek a Wass Albert életmûsorozat –Voltam és más önéletrajzi írások.
– Astor címmel megjelent – legújabb darabját. Turcsány Péterrel a kötet kiadójával és szerkesztõjé-
vel és Kovács Attila Zoltánnal a KME mûfordító-fõszerkesztõjével Baricz Árpád beszélgetett. A mû-
bõl Ambrus András színmûvész olvasott fel a jelen lévõknek.

November 10–12. között a XI. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron szin-
tén saját standdal volt jelen a Kráter. Az egyesület a teljes Wass Albert életmûsorozatot, Gyurkovics
Tibor és Németh László életmûsorozatának eddig megjelent darabjait, a Re-Vízió sorozatot, a
Kráter Klasszikusok köteteit, valamint Wass Albert mesekönyveit mutatták be az erdélyi olvasó-
közönségnek. Az Egyesület legújabb köteteirõl sajtótájékoztatót is tartott a helyszínen, melynek
eredményeként megnõtt az érdeklõdés a kiadó iránt és kedvezõ tárgyalások indultak meg újabb
kötetek kiadásáról.

PoLíSz

Krónika

SZERETI-E A MAGYAR IRODALMAT?
R O KO N A I N A K ,  B A R Á TA I N A K
ajándékozzon PoLíSz elõfizetést karácsonyra.
Kérjük kedves olvasóinkat, segítsék szerkesztõségünk 
további fennmaradását és hivatásának betöltését: 

a magyar irodalom és kultúra megújítását.
Az 1989-ben alapított 
PoLíSz 2006. évi megrendelésével 
hozzájárul szellemi jövõnk ápolásához.
(Megrendelõlapunkat mellékeljük minden számunkban.)

A PoLíSz szerkesztõsége


