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Oláh András 

halottak napján 
 
 
a sötétség összekulcsolja  
kezét fölöttünk  
az idő már csak porladó 
csontokban mérhető… 
 
mohó csönd oson 
a tuják közé 
borostyánba öltözött fejfák 
támaszkodnak egymásra 
mint a részegek… 
 
de mikor végre közel hajolna 
hozzánk Isten 
mi visszasettenkedünk  
az örökkévalóból a mába… 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

A TÖRTÉNELEM FAGGATÁSA 

 

Gyurkovics Tibor 

Hernádiádák 
 

Temetés? 
 
Hiúság vására most minden más kevés 
mégis csak kellene állami temetés 
nem Jézus csacsija baráti csicsija 
nem síró régi nők egyike másika 
nem Miki-Marika – fekete paripa 
lovak levehető piros kamáslija 
egyhelyben dobogó rézcsattal – az a jó 
szélfútta sörénye az égig lobogó! 

 

Körömvirág 
 
Lábkörmöd beékelve mint borostyán 
a duzzadó bőrpajzsok közé 
ami  nem lép már a rögök fölé 
azért szép lenne hogyha újra volnál. 
 

Gyulához készülődve 
 
Egy esernyővel járkálok le és föl 
a nagyszobában hogy indulni kell 
ifjúságból kilépve mint a play-boy 
találkozni de nem tudom kivel. 
 

Verseny 
 
Micsoda verseny folyt közöttünk 
hogy ki éri el azt a célt 
innen a semmibe költöznünk 
hogy ne legyek vagy ne legyél 
most itt nyalogatom a számat 
mint leffedt ajkú bulldogok 
háttal a napsütött hazának 
a falat nézve kuksolok. 
 

 
Vele 

 
Tudjátok kivel tudnám megbeszélni 



hova tűnt Hernádi Gyula? 
Vele vele Ő az a férfi 
kivel nem beszélhetem meg soha. 

 

Kiáltás és kiáltás 
 
Na és amikor félrenyeltél az végleg beb…ott 
arcod olyan lett mint a szentély 
mit az Úr otthagyott  
s mégsem voltál halott 
ordítottak az eleven tér 
s idő között a piros kakasok. 

 

Koporsó 
 
Megáll az ész Vak tévé -pörgetésed 
is megáll mint egy szecsuáni orsó 
én meg azt várom valaha fölébred 
„Hagyjál nyugodni Így pihenni oly jó”. 

 
Hernádi Gyula  

2005 június 12. 14.30. Szent Imre kórház 

 
Kórházbejárónál a könnyűszerkezet 
zöld madárként az egekig lebeg 
pilóta nincs még de ha majd lehet 
az Istenig emelkedik veled. 
 

A szorosban 
 

Egyedül maradtam expedíciónak 
indult életemmel ülök csak a hóban 
a Bering szorosban elmagányosodtan 
kapkodom fejemet hogy a társam hol van 
se el nem indultam se át nem jutottam 
Alaszkában éljek vagy Vlagyivosztokban? 
 

 
Telefon 

 
Fekete csöndben csüng a telefon 
magam vagyok az égi udvaron 
és senki sem beszél a vonalon. 
 

Kurázsi papa 
 
Előrement vakvezetőként 
a Tejúton tapogatózva 
mutatni hogy az ember önként 
elevenen a semmi foglya. 
 

Lélek 
 



Csak lélek van a test addig marad 
amíg a lélek magát megfeszíti 
aztán  lassan összezár a lakat 
és soha többé nem lehet kinyitni. 
 

Búcsúztató 
 
 
Azt gondoltam hogy megbeszélem 
mi legyen veled és velem 
a legrosszabb hogy nem leszel 
jelen a temetésen. 
 

Eretnek 
 
Milyen sok hülyeséget összehordtál 
a sport káráról árú-kultúráról 
most a telefon üres csöndje szolgál 
arra hogy leszokjam a hitvitákról 
hacsak nem csöngetsz föl a túlvilágról. 
 

Áltatás 
 
„Ki tudott ülni reggel! Van remény” 
így suttogott szerdán az ápolónő 
„Majd adja meg a címét maga bombajó nő 
Már egyetlen szavát se hittem én”. 
 

Fölhívom 
 
Elképzelhetetlen 
hogy meg ne kérdezzem 
megnézted könyvekben  
Gyula hogy miért nem 
maradtál életben? 

 
Rejtély 

 
A szürke éggubanc mint óriási sapka 
lebeg a levegő lebegő nagy fejére 
a felhők rajta mint angyal-abrakadabra 
amit kibontani hatalmas fésű kéne. 
 

Holnapi nap  
 
Jó lenne hinni hogy holnap a nap 
fölkel megint fején egy nagy kalap 
az ég szélére oson puha halk 
lépéssel és a Gyula meg se halt. 
 

Halhatatlanság 
 
Azt hittem halhatatlanok 
vagyunk de Gyula meghalt 
ma már tudom mi a titok 



elfogyunk mint a fagylalt. 
 

Gyerekkorból 
 
Pannonhalmán még áll az a kaszárnya 
apád háza hol szíved földerengett 
megérteni az európai trendet 
mit a bencés rend ősrégen teremtett 
mi végül is átrántott a halálba 
egyenesen a mennyországba szállva. 
 

Olasz filmforgatásaidból  
 
Kárognak a parti csókák 
ahol nőnek parti tócsák 
közül szúrós articsókák 
maradt e még vad machóság 
mit bámul a marslakosság 
s csudájára jár a sok srác 
pertlijéből hogy a borzát 
szőke bronzát megfogdossák 
kárognak a parti csókák 
járt-e itt a szakhatóság 
mi ügyeli ezt a toszkán 
bordélyt aki a borostát 
meg se látja csak a rostát 
rázogatja az okoskát 
és ringatja mint a borzát 
s összeszed bolhát poloskát 
amíg fölül csillagot lát 
és lírácskát forintocskát 
kiemel az alku – oblát 
zsebeiből míg a maflák 
gyömöszölik és a sok láb 
kevered míg a csókák 
kárognak a parti tócsák 
mentén nőnek articsókák. 
 

Visszanézve kész utamból 
 
Összetorlódott minden amit éltél 
fogság oroszok deszkafényű éjfél 
nagyképűség Marx nők-kiszabta kartell 
szerencsejáték „Istenem ne hagyj el!” 
 
 

Kaposi Márton 

Esztétika és dantisztika Fülep Lajos életművében 
 
 
Dante neve és bizonyos fokú hatása már a reneszánsz kezdeteitől fogva jelen volt a magyar szellemi életben, 

de mint a világirodalom legnagyobb alkotóinak egyikére, nálunk csak igen későn hívták fel rá a figyelmet.1lbj 
Akik a nagy firenzei elméleti sokoldalúságát és művészi zsenialitását méltatni próbálták, alig váltottak ki 
visszhangot a saját korukban, sőt nemegyszer maguk is hosszú időre a feledés homályába merültek. Az 



alábbiakban a XX. századi magyar Dante-recepciónak ezt illetően két, máig ható egyoldalúságára szeretném 
felhívni a figyelmet, illetve – amennyire az egy rövid cikk keretei között lehetséges – részben korrigálni is 
próbálom őket. Az egyik megjegyzésem a magyar dantisztikára, a másik Fülep Lajos sokoldalúságára és ezzel 
összefüggő új szempontú Dante-értelmezésére vonatkozik. 

Fülepről és a komplexebb szemléletű magyar Dante-kutatásokról éppen azért kell együtt szólni, mert noha 
utaltak már rá, sőt eléggé eltérően ítélték meg benne Fülep jelentőségét, tulajdonképpen még nem tárgyalták őket 
együvé tartozásuk mértékének és fontosságának megfelelő mértékben.2lbj 

 

I. 
 
1. A kétszáz éves magyar dantisztika sok érdekes eredményt halmozott fel, mégpedig nem csupán Dante 

magyarországi „fortunájáról”, hanem magáról a nagy alkotóról is. Mivel ez a tudományterület nálunk nagyjából 
akkor kezdett kibontakozni, amikor a romantika kiváló költői és gondolkodói (elsősorban Vittorio Alfieri, Ugo 
Foscolo, Samuel T. Coleridge, Percy B. Shelley, François R. Chateaubriand, Victor Hugo, Friedrich Schlegel, 
Joseph Schelling) felfedezték a világ számára a költő Dantét, érthető, hogy a magyar kutatók is – költők és 
irodalomtörténészek egyaránt (Döbrentei Gábor, Császár Ferenc, Arany János, Szász Károly és mások) – a 
művészi alkotásai iránt kezdtek érdeklődni leginkább, hozzáfogtak művei magyarra fordításához, és egymás után 
jelentek meg tolluk nyomán kiváló irodalomtörténeti elemzések.3lbj Elég későn, csak a XX. század elején 
kezdett kialakulni a magyar dantisztikának egy másik vonala, az, amely Dantét általánosabb, elvi szinten, a 
filozófia és az esztétika síkján igyekezett értelmezni. Az ilyen jellegű kutatásokat – Péterfy Jenő hosszú időn át 
folytatás nélkül maradt kezdeményezése után – Lukács György és Fülep Lajos kezdte el az 1910-es évek 
során.4lbj Eredményeik, magas színvonalukon túlmenően, azért is fontosak, mert a kibontakozó szellemtörténet 
első produktumai közé tartoznak s Dante művésziségének esztétikai elemzését nyújtva éppen annak igazolásához 
járulnak hozzá, hogy a romantikusok Dante-revelációja mennyire találó volt.  

Dante művészetének filozófiai és esztétikai értelmezéséhez – jóval később Bán Imre, Pál József és Kelemen 
János járult hozzá hasonló jellegű tanulmányokkal.5lbj 

2. Fülep Lajos (1885-1970) tehát – noha más szempontból, mint a filológusokból és irodalomtörténészekből 
álló többség – nagyon jelentős magyar dantista, de ezt még a szakembereknek is csak egy igen szűk köre tudja 
róla. Jobban ismert Fülep mint filozófus (Max Stirner, Artur Schopenhauer kutatója és Friedrich Nietzsche 
monográfusa, illetve Ernst Mach és Benedetto Croce kritikusa), különösen nagyra értékelt mint 
művészettörténész, és némi késéssel mint művészetfilozófust is elismerték6lbj, de mint italianistát már jóval 
kevesebben tartják számon.7lbj Igaz, a történelmi események cselvetései három alkalommal is megakadályozták 
abban, hogy egy félbemaradt és két sikertelen próbálkozás után hosszabb időn át is professzor lehessen a 
budapesti egyetem olasz tanszékén. De még a pécsi egyetemen is – ahol Halasy Nagy József kezdeményezése 
nyomán egyetemi magántanár lett filozófiából – csak mint Koltay–Kastner Jenő helyettesítője tarthatott órákat 
italianisztikából az idő alatt, míg Koltay professzor a római egyetem vendégtanára, illetve a Római Magyar 
Akadémia igazgatója volt. Azonban Fülep még így is a legjobb magyar italianisták közé küzdötte fel magát, 
amihez kedvező lehetőséget nyújtott pályája kezdetén többek között az, hogy barátai és munkatársai voltak az 
egyik legkiválóbb magyar csoportosulás, a Vasárnap Társaság tagjai (Hauser Arnold, Lukács György, 
Mannheim Károly, Balázs Béla, Tolnay Károly és mások), továbbá alkalma nyílt arra, hogy Firenzében élhessen, 
és az akkor lerakott alapokra később, a nagyon kedvezőtlen körülmények között is építhetett, amikor is vidéki 
református lelkészként tartotta fenn magát Zengővárkonyban. 

 

II. 
 
Esztétikai kutatásokra részben a korabeli filozófia inspirálta (Nietzsche, Dilthey, Croce), illetve provokálta 

(pozitivisták), részben a képzőművészetek iránti elvi szintű érdeklődése sarkallta. Nemcsak lefordította, de 
behatóan elemezte is Nietzsche első nagy szintézisét, A tragédia születését (sőt ebből kiindulva egy 
kismonográfia méretű Nietzsche-portrét vázolt fel), s ennek kapcsán fontos általános eleméleti megállapításokat 
tett a művészet létezési módjáról és társadalmi szerepéről is. A művészet létezésével, státuszával kapcsolatban 
azt a gondolatot emelte ki, amely szerint a művészet nem efemer jelenség, a műalkotás nagyon is fontos 
társadalmi létező, az esztétikum jegyében végzett alkotás – vallja Nietzschével egyetértve – a „tulajdonképpeni 
metafizikai tevékenység.”8lbj A műalkotások nem mindennapi valóságossága abból következik, hogy 
anyagukban benne van a létezés legmélyebb rétege is (dionüszoszi), ez az egész kap kellő formát (apollói), ami 
által esztétikailag élvezhetővé válik. Ez a lényeget és dinamikát prezentálni képes konkrét megjelenés teszi a 
műalkotást olyanná, hogy úgy beszél a létről, mint ami bonyolult és ellentmondásos ugyan, de átlátható és 
elviselhető, de hogy ez eléggé nyilvánvaló legyen, ahhoz igényesen meg kell formálni, érzékelhetővé kell tenni 



erőt sugárzó és értékeket hordozó szellemiségét. A művészet alapvető szerepének így nem az élet kritikája tűnik 
(bár a dekadencia jelenségeit is jól látja Fülep), hanem az élet újabb és további lehetséges értékeinek 
megmutatása, az élet elfogadható voltának tudatosítása, sőt ezen túlhaladva az élet lehetséges megszépítése is. 
Autonóm volta miatt a művészet nagyon alkalmas erre.9lbj Saját szellemi fejlődése szempontjából is sokat adott 
Fülepnek a filozófia mellett a művészet; mint egyik méltatója írja: „Fülep Vergiliusa Assisi Szent Ferenc és 
Dante volt.”10lbj 

Nem a válság kritikáját, hanem túlhaladásának elősegítését várta elsősorban a fiatal Fülep a 
művészettől.11lbj Ehhez viszont az szükséges szerinte, hogy a művész ne szakadjon el a világtól, és képes 
legyen olyan szemléletmódra, amely egyrészt átfogó, másrészt érzékeny és személyes, vagyis alkotásában 
intenzíve totális valóságképet ad, és egyben megfelelő teret enged a szubjektivitásának. Dilthey élményfogalmát 
alkalmasnak tartotta Fülep arra, hogy ezt a kívánt szemléleti frisseséget megértesse, de Croce intuíciófogalmát 
már nem egészen. Az emlékezés a művészi alkotásban c. (1911) munkájában, ami egyetemi doktori értekezése 
volt, éppen azért bírálta – Bergsonra is támaszkodva – Croce koncepcióját (Estetica, 3. kiad., 1908), mert az 
olasz gondolkodó intuíció-felfogásában észrevette ugyan és nagyra is értékelte annak a művészi kép 
fiktivitásáról tett megállapításait (ami megfelelő ellenpontozása a naturalizmus kultuszának), de fenntartásai 
támadtak amiatt, hogy a crocei intuíció elszakadni látszik a valóságtól, kidolgozója túl nagy szerepet tulajdonít 
az észlelésnek és méltatlanul keveset a mélysége és teljessége miatt egészében véve valóságközelibb 
emlékezésnek, ezért indokolatlanul nagy engedményeket tesz a benyomások szerepének, általában véve az 
esztétikai szubjektivizmusnak. Schopenhauerre utalva azt várta Fülep a modern művészettől, hogy ne csupán 
„képzet” legyen, hanem a „világ”-ról szóló kép. Úgy vélte, Croce felfogásában nincs meg e kettő 
kiegyensúlyozott egysége, esztétikája szerint a benyomásokból kialakított képzet adja az intuíció lényegét, ami 
az impresszionisztikus művészetértelmezésnek felel meg. Ezért és nem a hagyományos formakultúrát idealizáló 
nézete miatt tartotta korszerűtlen művészetfilozófusnak az egyébként nagy érdeklődést kiváltó gondolkodót. 
„Croce esztétikája – állapította meg róla – harminc év előtt virágzott művészeti mozgalmaknak késői epilógusa: 
az impresszionizmusé.”12lbj (Magyarul A Szellem c. folyóiratban megjelent munkájának olaszul megírt téziseit 
nyilvánosan megvitatták a firenzei Circolo di Filosofia tagjai 1911 februárjában, sőt a vita jegyzőkönyvét közzé 
is tette a kör folyóirata, a Bollettino della Biblioteca Filosofica.) Fülep – akárcsak Croce legtöbb akkori kritikusa 
– részben félreértette az intuíció szellemi lényegének, tulajdonképpen nem materialisztikus megjelenítésének 
sajátos felfogását, amit később Croce is jónak látott pontosítani Baumgarten újraértelmezése és a „beleérzés”-
elmélettől való nyílt elhatárolódása során.13lbj 

Fülep ugyan nagyra becsülte az esztétikailag értékes hagyományt14lbj, de ez esetben nem akceptálta eléggé 
azt az igényes formakultúrát, amit Croce – a naturalizmussal és a nemegyszer színvonaltalan avantgárddal 
szemben taktikai okokból és joggal – a művészet leginkább meghatározó jegyeként általában és a jövő 
művészetét illetően is megkövetelt, és nem vette számításba a nápolyi gondolkodónak azokat az újabb műveit, 
amelyekben az élmény (akár Diltheynél és Gundolfnál) mint a művészet számára elsősorban adott 
megformálandó anyag szerepel és vár az alkotó általi képszerűvé formálásra. (Nagyjából ezt a matériát nevezi 
később Fülep „Ős-szférá”-nak.15lbj) A képzőművészet iránt kezdettől fogva érdeklődő Fülep azért becsülte 
sokra Schelling identitásfilozófián alapuló esztétikáját, mert az abban leírtak szerint a műalkotásban mint 
kitüntetett létezőben egyensúlyba kerül az ideális és a materiális, ami optimális szemlélhetőséget biztosít a 
műélvező számára.  

Fülep század elején formálódó esztétikai elgondolásaiban még nem kapcsolódott össze szervesen a – részben 
hagyományos – magas szintű formakultúra folytatásának, illetve a valóság egésze új, nagyrészt szubjektív 
szemlélettel átfogott módszerének követelménye. Azonban ennyi is elegendő volt ahhoz, hogy előtérbe helyezze 
koncepciójában az új látásmód személyességét, a víziószerűen átfogó (mitikusságtól sem idegen) szemlélet 
homogenizáló szerepét, a világ sokfélesége egységben láttatott rendjének követelményét és a totalitás elve 
szerint megkomponált művészi forma alapvető értékként való minősítését. Mindezt átgondoltan csak 1923-ban 
kiadott, de korábban, 1916-ban írt16lbj Művészet és világnézet c. tanulmányában fogalmazta meg, amikor a 
világnézetet a műalkotás elsődleges formáló princípiumaként értelmezte, olyan általános látásmód alapjaként, 
amely már magát a témát is megfelelő differenciált egységben fogja fel: „A szellem konkretálódása a világ, 
illetőleg az a rendszer, az az értelmi összefüggés, az a jelentést adó «forma», melyben a világot fölfogom, szóval 
– legtágabb értelmében, mely felöleli a metafizikát, a vallást, etikát stb. – : a világnézet.”17lbj A világnézet 
segíti az alkotót a továbbiak során is abban, hogy műve a megfelelő konkrét formát a maga tökéletességében 
megkapja. A világnézet ilyen hatásainak érvényesülését Fülep mindenekelőtt a derűs antik mitológiára 
támaszkodó görögöknél, a skolasztika inspirálta középkoriaknál, aztán – az átfogó világnézet hiánya miatt egyre 
szórványosabban – csak bizonyos nagyságoknál, így Michelangelónál, Rembrandtnál és Cézanne-nál vélte 
fölfedezni. Példái között ott van Dante is, mint akinek művészete jól dokumentálja, hogy az ilyen alkotásoknál 
„nemcsak a forma, hanem maga a konstrukció is csak a benne aktív középkori szellemből érthető meg, s míg ezt 
az egymásba szövődést nem találtuk meg, addig élvezhetjük a gótikus katedrális «hangulatát», «összhatását», 



formáinak szépségét stb., de a világot és önmagát formáló szellemtől – mely éppen benne válik láthatóvá 
konstrukció és forma alakjában – idegenek vagyunk; éppúgy, mint a Divina Commedia fölépítése módját, 
nyelvét, képeit stb. élvezzük, de leglelkét – mely amazoknak is nyitja – nem látjuk, nem tudjuk. A gótikus 
konstrukció csak a középkori világnézet összefüggésében keletkezhetett, mert csak ott van «értelme»; hasonló 
testet öltése e világnézetnek, mint Aquinói Tamás teológiája vagy Dante poémája, de természetesen fogalmak és 
szavak helyett az építészet saját formanyelvén. Ezen a nyelven kell beszélnem vele, ha meg akarom érteni; de a 
középkor világnézetének idiómájában.”18lbj Nem csoda hát, ha italianisztikai érdeklődése mellett az esztétika 
néhány elvi problémája is felkeltette Fülep érdeklődését Dante iránt, és a vele való foglakozás túlnőtt a 
helyenkénti hivatkozásokon, illetve azon az alkalmi vállalkozáson, hogy bemutassa őt egy olyan sorozatban, 
amely a világirodalom klasszikusairól próbál korszerű portrékat nyújtani.  

 

III. 
 
Az olasz írók közül Fülep nem csupán Dantéval foglalkozott; a többi klasszikus is érdekelte, és nem kerülték 

el figyelmét a modernek sem. Írt tanulmányt a reneszánsz humanizmusról, Petrarcáról, Ariostóról, 
Machiavelliről, majd Tassóról. Készített egy csaknem teljesen kidolgozott monográfiát Assisi Szent Ferencről. 
Ezen kívül az olasz pragmatizmus érdekelte különösebben, részben Calderoni, de főleg Papini, akit személyesen 
is ismert, és Krisztus története c. művének magyar fordításához ő írt előszót. Mint művészettörténész szintén 
alaposan ismerte az itáliai kultúrát; több reprezentánsáról is írt egy vagy esetleg több tanulmányt (Assisi Szent 
Ferenc, Donatello, Leonardo). 

Dante valahogyan mindig érdeklődési körén belül volt, és pályája több időszakában behatóan foglalkozott 
vele. Életében mindössze három cikke jelent meg róla. Kettő 1921-ben, a centenáriumi évben. A legrangosabb 
magyar irodalmi folyóirat, a Nyugat az ő tanulmányával tisztelgett a nagy író emléke előtt, halálának hatszázadik 
évfordulóján. Ez egy átfogó elemzés részlete, és benne főleg a költő szépirodalmi alkotásainak művésziségét 
mutatja be. Másik emlékcikke a Debrecenben kiadott református lap, a Hit és Élet hasábjain látott napvilágot; 
abban – az alkalomnak és helynek megfelelően – Dante vallásosságának fő jellemzőire hívta fel a figyelmet. 
Harmadik írása, A Vita Nuova és a mai olvasó, előszóként jelent meg a bilingvis kiadásban közzétett új 
fordításhoz (1943); ezt – a harmadikat – Jékely Zoltán ültette át magyarra, és Fülep a róla készült bevezető 
tanulmányban Dante egész művészetének líraiságát elemzi és méltatja. 

Még másik három tanulmányt készített el, de ezek csak halála után kerültek kiadásra. A leghosszabb (100 
oldal) egy kismonográfia terjedelmű művészi portrévázlat (egy még nagyobb terjedelmű írás rövidített 
változata), amely a nagy firenzei egész életművét áttekinti, de behatóan csak a művészetét elemzi. (Ezt egy 
1974-ben kiadott, Fülep életművének reprezentatív bemutatását vállaló kétkötetes válogatás tartalmazza, az öt 
olasz irodalomtörténeti tanulmánnyal együtt.19lbj) Két olasz nyelvű cikk maradt még ránk tőle. Az egyik – Il 
„dolce stil nuovo” (Az „édes új stílus”) – az új irodalmi irányzat dantei értelmezését világítja meg; a másik – 
L'interpretazione della Beatrice (Beatrice értelmezése) – a költő különböző Beatrice-ábrázolásait veti egybe. Az 
olasz cikkek közredására vonatkozó szándékait illetően semmit sem tudunk, azt viszont igen, hogy a nagy Dante-
tanulmány egy könyvsorozat, a „Műveltség Könyvtára” számára készült (Alexander Bernát szerkesztette), annak 
Világirodalom c. kötetében jelent volna meg, mégpedig Fülep másik öt olasz irodalmi tanulmányával együtt, de 
a háború ezt végül is meghiúsította.  

Fülep azonban mindezek ellenére sem mondott le Dantéról. Rendkívüli jelentőségét már felismerte, 
legfontosabb megállapításait már megfogalmazta róla. És nem csupán művészetének, de egész személyiségének 
és életművének egyetemességét példaszerűnek, illetve még teljesebb megismerésre érdemesnek tartotta. Az őt 
elsőként méltató Giovanni di Virgilio szerint „nullius dogmatis expers” Dantének, „a szó teljes értemében 
egyetemes szellemnek – amilyen egyetemességűt az európai kultúra nem termett még egyet – költői, tudományos 
és politikai jelentőségét és szerepét”20lbj akarta a későbbiek során lehetőleg minél teljesebben bemutatni. A 
húszas évek elején, vidéki félreállítottságában arra készült, – mint azt leveleiből és hátra maradt jegyzeteiből 
megtudjuk – , hogy egy még terjedelmesebb művet, egy komplett monográfiát ír majd, s azt nem is magyarul, 
hanem idegen nyelven szeretné publikálni.21lbj Művészetfilozófiai tárgyú nagy összefoglaló munkáján is ebben 
az időben dolgozott. Az újabb Dante-tanulmány terve azonban, noha sok anyagot gyűjtött hozzá és meg is írt 
bizonyos részleteket, végül is nem valósult meg. Nem készült el az egész mű olyan első változatú 
nyersfogalmazványa sem, mint a San Francescóról elkezdett monográfia és a művészetfilozófiai szintézis. 

Teljesen még ekkor sem mondott le Dantéról. Figyelemmel kísérte a nemzetközi és hazai Dante-
szakirodalmat, illetve a magyar Dante-fordításokat. Így például felhívta Babits figyelmét Hirschler József Dante 
pokla c. munkájára, és recenziót írt róla a Nyugatban (1930). Elek Artúrt német Dante-ikonográfiák 
megjelenésére figyelmeztette. Weöres Sándor és Károlyi Amy, mint olasz szakértőnek, neki küldte el 1961-ben 
néhány Dante-vers fordítását (Haldokló lelkem, A forgás ama dátumába értem, Ámor, bizonnyal látod, Sestina).  

Dantéval azonban nemcsak mint italianista foglalkozott, hanem mint filozófus és mint művészettörténész is. 



Nagy Nietzsche-tanulmányában a részvét és a Krisztus-kép kapcsán említi Dantét; világnézetének 
egyetemességéről a San Francesco-kéziratban szól, míg művészetének átfogó voltát a képzőművészet nagyjairól 
– Giotto, Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Cézanne – készített elemzéseiben jellemzi, illetve olyan 
tanulmányaiban, mint A mai vallásos művészet, Művészet és világnézet, vagy az olyan komplex áttekintésekben, 
mint a Humanizmus, Örök reformáció.  

Fülep Lajos hat befejezett Dante-tanulmánya, egyéb tárgyú írásaiban tett megállapításai, tervezett 
monográfiájának vázlatosan kidolgozott részei, illetve a levelezésében található elszórt észrevételei alapján egy 
jól felismerhető Dante-kép rajzolódik ki; egy eszmeileg kiválóan tájékozott, filológiailag jól felkészült és 
művészi fogékonysággal is megáldott tudós olyan teljesítménye, aki nem jutott el – kissé Michele Barbihoz 
hasonlóan – a betetőző szintézis megalkotásához, de Dante művésziségének bemutatásával így is jelentőset 
alkotott. Megállapításainak értékéről és korszerűségéről tanúskodik a maga közvetett módján az is, hogy néhány 
fontos kitételéhez nagyon hasonlókkal találkozhatunk – sajnos, nem az ő hatása nyomán – a nemzetközi Dante-
szakirodalomban (Erich Auerbach, Paul Renucci) vagy a középkor-kutatásban (Erwin Panofsky). 

 

IV. 
 
Fülep Lajos Dante-kutatásainak legfőbb jellemzőiként elsősorban az alábbiakat lehet kiemelni: 1. 

kutatómunkájának sokoldalúságát és eredményeinek sokrétűségét; 2. nagyfokú problémaérzékenységét és önálló 
problémalátását; 3. elemzéseinek és értékeléseinek művészetközpontúságát, ezen belül a) egyrészt a dantei 
ábrázolás totalitásjellegének bemutatását és b) másrészt a költő művészi eredményeinek egyetemes 
érvényűségét. 

1. A sokoldalú Fülep egyszerre több szempontból közeledik a dantei életműhöz (sőt általában annak 
részletkérdéseihez is): mint filozófus és esztéta, eszme- és irodalomtörténész, valamint a képzőművészetek 
szakértője nem külön-külön érdeklődik iránta. Ezért tudja együtt látni az olasz középkor három legnagyobb 
alakját: Szent Ferencet, Giottót és Dantét, sőt a másik kettőről szólva soha nem feledkezik meg Dantéról. A 
komplexitás elvét követve tartja szem előtt Dantéban mindig a hívőt és a teológust, a tudóst és a költőt, a 
cselekvő állampolgárt és a szemlélődő művészt. S amit ő nem vesz észre, azt kiolvassa a nemzetközi 
szakirodalomból, hiszen ismeri a németeket (Franz Hettinger, Franz X. Kraus, Karl Vossler), az angolokat (Lord 
Vernon, George E. Moore), a franciákat (Étienne Gilson) és természetesen az olaszokat (Giosuè Carducci, 
Francesco De Sanctis, Raffaello Fornaciari, Nicola Zingarelli, Benedetto Croce). Mindezek felhasználásával 
nagyon gondos kutatásokat végez, de önálló marad, és nem vész el a részletekben. Dante sokoldalú 
személyisége, összetett életműve, művészetének sokrétűsége az esztétaként is tovább dolgozó Fülepet szintén 
foglalkoztatja, hiszen készülő művészetfilozófiai szintézisében nagyon inspirálónak tartja az ilyen komplexitást, 
mert szerinte a feldolgozott életanyag értékét elsősorban az adja, „milyen jelentőséggel bír, mennyire gazdag, 
mennyi elágazása van, mennyit revelál az egész valóságból, annak teljességéből, abból, amit életnek, 
szellemnek, léleknek nevezünk?”22lbj 

2. A Dantét értelmező Fülep problémaérzékenysége éppen abban nyilvánul meg, hogy megérti Dante 
sokrétűségét, és nem csupán művei nagyfokú komplexitását, hanem a költő személyiségének sokoldalúságát és 
ellentmondásosságát is. Mint a magyar szellemtörténet egyik eminens képviselője fogékony a Dante 
költészetében rejlő eszmei és művészi problémák iránt; mintegy a Dantét felfedező romantikusok 
szellemiségéhez nyúl vissza. Nem érdekli a pozitivisták által agyonkommentált Dante, sőt a vallásos Dante sem 
úgy kelti fel érdeklődését, mint a „teológiai regény” szerzője, hanem mint olyan valaki, akinek misztikával is 
áthatott keresztény hite segít megérteni azt a mindenséget, amelyet értelme segítségével felfog. Így ír erről: „A 
hit, a mélységes és mindent átfogó szeretet párosulva a mindent átfogó gondolattal alkotja meg a Divina 
Commediának az egész mindenséget átfogó világát. A Commedia a legtökéletesebb példája azon 
műalkotásoknak, melyekben a fogalmi elem s a közvetlen élmény szerves egésszé olvad: nincs még egy olyan 
költemény, melyben ennyire absztrakt fogalmak ennyire közvetlen élményekkel érintkezzenek. Elmélet és 
gyakorlat, teológia és bensőség, dogma és átélés, vízió és eksztázis az alkotói.”23lbj Fülep felismeri, hogy a 
Commediában a kor, a költő és a mű mennyire egy. E véleményét tekintve egészen közel kerül az akkor 
dantológusként még nem ismert Crocéhoz24lbj, azonban ő nem hangsúlyozza túl a mű költői és nem költői 
elemeinek különbségét. Fontosnak tartja, hogy a mű egy óriási vízió (e téren szemben áll a Dantét sok más 
tekintetben hasonlóan értelmező Lukáccsal), nagyon jól átlátja, hogy éppen egy nagy tudású hívő víziója képes 
áttetsző egészként szubjektumában átfogni a mindenséget.  

3. Fülep úgy látja, hogy Dante a művésziség jegyében alkotott szintézist, mégpedig mind az egyes nagyobb 
művek szintjén, mind pedig az életmű egészét tekintve. Kiemeli: „A Vita Nuova is szintézis, mint a Commedia, 
csak éppen kevesebb s rövidebb folyó ömlik benne eggyé, azzá az új valósággá, mely aztán a Commedia 
valóságává fejlődik, mikor a világ minden folyójának beömlésével kis tóból világtengerré nő. A két valóság, a 
Vita Nuováé és a Commediáé közt, nagy a távolság, közéjük esik Dante filozófiai tanulmányainak, a 



Conviviónak ideje, a kettő mégis ugyanegy valóságnak két stádiuma.”25lbj Dante tudományos műveit is abból a 
szempontból vizsgálja Fülep, hogyan járultak hozzá – közvetlenül vagy közvetve – a költői alkotások művészi 
teljesítményeinek tökéletesítéséhez. A De vulgari eloquentia az anyanyelv lehetőségeit mutatta meg, és jogát 
ismertette el ahhoz, hogy költészetet lehessen művelni általa; az Il convivio pedig az elméleti váz tudatosításában 
és a képalkotás tökéletesítésében vitte előbbre a költőt. A Convivióról ezt állapítja meg: „a Commedia jóformán 
egész tudományos tartalma in nuce megvan benne fogalmi földolgozásban”.26lbj Fülep úgy látja, hogy Dante 
életművének három tartópillére a Vita Nuova, a Convivio és a Divina Commedia. (Később Paul Renucci fejtett ki 
hasonló véleményt.27lbj) Az egyes költői alkotások közül a Vita Nuova a legelmélyültebb líraiságot testesíti 
meg, a Divina Commedia pedig a világirodalom legkomplettebb szintézise. De vallásos szellemisége és a 
szubjektum tudatvilága által adott kerete miatt ebben is fontos szerep jut a líraiságnak. Fülep szavaival: „Dante 
útja epikai végbemenés nélkül való lírai variáció, aritmetikai haladvány, tiszta bensőség; nem is szólva arról, 
hogy az egészet átfogó és összetartó élmény ebben az esetben is a túlvilág, s az út valósága esetében is még 
misztikus-lírai.”28lbj A két költői mű mint két művészi fókusz egy bizonyos módon szintén egybefogja az egész 
életművet. 

a) A Vita Nuova az intenzív totalitás, a Divina Commedia az extenzív totalitás talán utólérhetetlen példája. A 
Vita Nuova a személyiség legmélyéig hatol, a Divina Commedia a mindenséget fogja át, de – és ez mindkettőre 
jellemző – nem csupán a maga egész mivoltában, hanem nagyfokú változatosságában és belső gazdagságában is. 
Különösen a Commediára jellemző, hogy minden lényeges benne van, jól elrendezetten együtt van, a neki 
leginkább megfelelő helyen van jelen, és sokatmondóan fordul az őt szemlélő utazó felé. Olyan másvilág, amely 
nélkül az evilág sem érthető, s ezt a másvilágot végigjárva lehetünk igazán ebben a világban is önmagunk. Fülep 
sokat tanul a Dantét értelmező Schellingtől, de mégis Hegel szellemében mondja ki a Commedia nem csupán 
vallási tanulságát: az egyénnek az emberi nem útját kell lerövidítetten végigjárnia ahhoz, hogy az emberiség 
értelmes életet élő, értékes tagja lehessen. A szellem fenomenológiáját Lukács György is, Ernst Bloch is 
összehasonlította ebből a szempontból a Fausttal29lbj, Fülep a Commediával helyezi párhuzamba: „A lírai 
szellemnek teljes kibontakozása a legmateriálisabb, érzékibb, külsőségesebb viszonytól valamely közvetlen adott 
valósághoz, föl egész az immateriális, érzékfölötti, tisztán bensőséges önmagaérzésig, az abszolút önérzésig, az 
abszolút szellemel azonosuló önérzésig, a hegeli abszolút tudás pandanjáig: a Commedia a lírai szellem 
<Phänomenologie>-je, nemcsak líra, hanem a lírának filozófiája, rendszere.”30lbj A művész rekapituláló útját a 
maga módján a műélvezőnek is meg kell ismételnie: „A legnagyobb szintézis a költészet történetében. Ezt a 
szintézist az olvasónak gondolatban valahogyan meg kell ismételni tudnia, látni kell tudnia, hogy Dante 
művének szellemi matériáját érzékelje-értse. Az emberiség szellemi-lelki életének minden nagy árama, sokszor 
nagy kanyargókkal, kerülő úton, nagyon átalakulva a korabeli egyéb irányokkal, beömlik ebbe a matériába, s 
benne csodálatosan eggyé olvad, vagy megítélődik.”31lbj Fülep a Commedia mindent átfogó jellegéről szólva 
azt a középkori „summák”-hoz, a nagy teológiai rendszerekhez is meg a hatalmas gótikus katedrálisokhoz is 
hasonlította, mint ahogyan ezt korábban Giosuè Carducci, majd később Erwin Panofsky tette,32lbj de rajtuk 
túllépve azt a személyességet is hangsúlyozta, ami e monumentális művet szerves voltán túlmenően elevenné is 
teszi. Lényegében Fülep is úgy gondolja, hogy a három túlvilági tartományba összezsúfolt emberi történelem 
teljessége és átérezhetősége miatt igen tanulságos, egyféle – ahogyan később Erich Auerbach kifejezi – „Summa 
vitae humanae” a Divina Commedia.33lbj 

b) Nyomatékosan hangsúlyozza Fülep, hogy a dantei életmű egyetemessége és teljessége, mondanivalójának 
példaértékűvé válása a történelem jól megértett, az ő korában legjobban megérthető teljességén alapul. Dante 
úgy látja, hogy egy igen régi, ki tudja, mikor kezdődött, megszakítás nélküli folyamatnak egy adott fázisában él, 
az ő jelene az egész múlt folyománya, minden megtörtént rá is tartozik, és a túlvilág időtlensége nagyon 
alkalmas arra, hogy a diakronikus viszonyok szinkronikussá merevíthetők, s így, szelektíven sűrítve, 
sokatmondóbbá tehetők. „Dante és vele az egész középkor – írja Fülep – abban a hitben élt, hogy ők 
tulajdonképpen az antik világnak, mely egyre tart, egyenes folytatói; hogy a változott vallástól eltekintve minden 
a régiben maradt – a nép, politikai institúciók, irodalom, művészet stb. – s ennek megfelelően az antik világot s 
az antik kultúra jelenségeit a maguk kultúrájának, a maguk vallásának, moráljának, politikai institúcióinak és 
társadalmi szokásainak szempontjából ítélték meg.”34lbj Dante ennek szellemében összegez, és azt foglalja 
össze, ami nemcsak lényegében, de olykor még formáit tekintve is adott. Állóképszerű világa a jelenvaló és 
mindennapi létezéshez képest abban és azáltal több, hogy összesűríti a történetiséget, feldúsítja a szemlélhető 
világot, vagyis az emberiség lényegtörténetét teszi az egyén számára nagyon evidensen szemlélhetővé. Végső 
soron ez Dante egyetemességének titka. 

A világtörténelem kivonata, a valóság struktúraviszonyainak hálója, a szubjektum elmélyült önvizsgálata, a 
jóság és tökéletesség iránti vágy – így összefonódva – teszi Dante művészetét egyetemes érvényűvé. Fülep szinte 
mindig együtt emlegeti Dantét a hozzá hasonló nagyságrendű, bár különböző korokban élt kiválóságokkal; 
teljesítményét egy sorba helyezi a művészet minden idők legnagyszerűbb eredményeivel. 1948-ban, Budapest 
újjáépítésének lehetőségeit mérlegelve írta: „A látható olykor csak látszat, igazi valójához leleplezés útján 



jutunk. Homerost, Dantét, Shakespeare-t, Goethét, Tolsztojt, Pheidiast, Giottót, Rembrandtot, a régi Athént, 
Firenzét, a régi Párizst, Budát etc., etc. nem kell és nem is lehet leleplezni, csak elemezni és interpretálni, az 
elemzés és értelmezés megérteti – amennyire egyáltalán lehetséges – , mért olyanok, amilyenek; ugyanazt a 
valóságot, ugyanazt a tartalmat találja bennük és mögöttük, amelynek megjelenítői és kifejezői, s amelynek 
minden feltárt eleme gazdagítja és mélyíti, meghittebbé, a történelmi-emberi létben honosabbá, mienkebbé, 
mindannyiunkébbá teszi őket.”35lbj 

Lehet, hogy Fülep Lajos esztétikája – a fiatal kori a túlhangsúlyozott idealizmusa, a más alapokon felvázolt 
későbbi a kellő kidolgozatlansága miatt – nem volt elég átgondolt ahhoz, hogy a kortárs művészetfilozófusok 
koncepcióival fölvegye a versenyt (s ezért azoknak inkább csak a kritikáját adta), annak viszont – mind a kezdeti 
szellemtörténeti, mind a fenomenológiába áthajló későbbi változata – nagyon is megfelelt, hogy kiváló 
művészettörténeti részlettanulmányok elméleti alapja legyen, hogy a magyar képzőművészet történetéről 
kimondott igazságokat elvileg is alátámassza, és arra különösen alkalmas volt, hogy a magyar dantisztika 
„lovatlan Szent György”-ét hatékonyan támogassa a világirodalom egyik legnagyobb alkotója életművének 
komplex megértésében, művészisége specifikumainak hozzáértő feltárásában, poétikai teljesítményeinek 
nagyrészt ma is elfogadható értékelésében. 
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Elbe István 

Szabadság tér az időben 
 
Mostanában jártamban-keltemben ritkábban keresztezem a Szabadság teret. Nemcsak az újra visszahelyezett 

emlékmű látványát kerülöm, de riaszt a sok vaskorlát és tankcsapda, amivel a szovjet múltat és az amerikai jelent 
körbekerítették. Budapest egyik legszebb tere siralmas közelmúltunk és jelenünk mementója. Így, jelen 
állapotában, tükrözi a magyar lélek meghasonlását, önfeladását. Tükre a magunk mögött hagyott gyászos évnek 
is, melynek első felében a lebontott szovjet emlékművet tiltakozásunk ellenére is visszaállítottuk. Ezzel 
egyidőben megakadályoztuk azt, hogy az egységes magyar nemzet szimbólumát jelképező Ereklyés 
Országzászlót visszaállítsuk. Aztán jött december 5-e, amikor az egységes nemzetre igennel-nemmel szavaztunk 
majdnem fele-fele arányban, vagy el sem mentünk szavazni, mert „fontosabb” teendőnk akadt. Most hát itt 
állunk nemzeti tudathasadásunk terén: a Szabadság téren – rácsok között. 

A Szabadság tér története a XIX. század végén veszi kezdetét, amikor Budapest-szerte a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa irányításával hatalmas építkezések folynak, tervszerűen alakítva világvárossá az egyesített 
főváros arculatát. Sor kerül a Pest északi terjeszkedését gátló régi kaszárnya és rossz emlékű börtön, az Újépület 
lebontására is. Elég, ha arra emlékezünk, hogy a szabadságharc számos honvédje, de civilek is sínylődtek e falak 
között, és itt tartották fogva és végezték ki 1849. október hatodikán Batthyány Lajos miniszterelnököt, körülbelül 
ott, ahol most örökmécses őrzi emlékét. Nem csoda hát, hogy a város e szégyenfoltjának eltüntetésével 
egyidőben megfogalmazódik a szabadságharc emlékét megörökítő monumentális emlékmű felállításának terve 
is. 

Pálóczi Antal építész, a Szabadság tér megálmodója ezt írta egyik cikkében: „a szobor felállításának mintegy 
előfeltétele: a jól megalkotott tér, a megfelelő környezet.” A neves városrendező, Budapest arculatának alakítója 
a Művészet című folyóirat 1904. évi 3-as számában „Az emlékszobrok elhelyezéséről” szólva mutat fel jó és 
rossz példákat, jól megtervezett környezetben felállítandó és kényszerrel elhelyezett emlékművekről.  

Negatív esetként taglalja például az Andrássy-szobor elhelyezésére tett erőfeszítéseket, nem sejtve, hogy ami 
egyszer rosszul kezdődik (persze nem törvényszerű, de) rosszul is fejeződik be. Az Andrássy-szobrot először az 
Andrássy út városligeti torkolatánál akarták elhelyezni, de ez a hely már foglalt volt a millenniumi emlékmű 
számára. Aztán szépen „végigsétáltatták” az Andrássy úton, megállva a Köröndnél, az Oktogonon, az Operaház 
előtt és végül a Váci körút (ma Bajcsy-Zsilinszky út) kereszteződésében. Még a Nyugati pályaudvar elé is 
„kivitték”. Végül az Országház főbejárata előtt próbálták elhelyezni, de „nem mutatott jól”, ezért végső 
megoldásként úgy döntöttek, az Országház déli oldala előtt fogják felállítani. Ahogy Pálóczi fogalmaz: „az 
emlékmű nem nagy előnyére”, mert Budáról szemlélve a nyitott téren a szobor törpének tűnik majd. Valóban itt 
avatták fel 1906-ban, és mi már tudjuk, amit nem sejtett a neves városrendező: a szobor Budáról nézve nemhogy 
törpének tűnt, de egyszerűen útban volt. Hivatalos megfogalmazás szerint a Kossuth híd útjában. Ezért 
lebontották, majd 1950 tájékán minden valószínűséggel beolvasztották.  

A Szabadság térre tervezett emlékmű a térkompozíció tökéletes harmóniájával illeszkedett volna 
környezetébe: „a készülő tér láttára mindenki meggyőződött, hogy az a szabadságharc szoborra való tekintettel 
lőn megalkotva.” A Pálóczi által szó szerint becsempészett térrendezési terv, módosítva bár, de elfogadtatott. Az 
utcák sugárirányba nyíltak a térről, minden irányból rálátást kínálva a majdan felállítandó emlékműre. 
Háromszor írtak ki pályázatot, a bíráló bizottság végül Szamovolszky Ödön és Gách István pályaművét hirdette 
ki győztesnek, Zala György és Hikisch Rezső munkája második lett. Az impozáns méretű emlékmű 
szoboralakjainak mintázása elkezdődött, de a háború vége közbeszólt: 1918 után az emlékműre összegyűjtött 
pénz elértéktelenedett, a Szabadság tér üresen maradt.  

Az első világháború záróakkordjaként a kisantant országai három irányból igyekeznek minél nagyobb 
területet elfoglalni Magyarországból, nem törődve egyezményekkel és demarkációs vonalakkal. Jóval a trianoni 
békediktátum (1920. június 4.) előtt tudatos módszerességgel pusztítani kezdik a nemzeti jelképeket, elsősorban 
az emlékműveket, arra törekedve, hogy a magyar kultúra leglátványosabb jeleit végképp eltüntessék.  

Ez a veszély fenyegette Zala György páratlan művészi alkotását is, az aradi vértanúk emlékére 1890-ben 
felállított Szabadság-szobrot. Hogy pusztulása mégsem következik be, az elsősorban Arad város magyar 



vezetőjének, Barabás Béla volt országgyűlési képviselőnek köszönhető. Több mint hat évig tartó harc kezdődik a 
két aradi szobor (a Szabadság- és a Kossuth-szobor) megmentéséért. Miután egyértelművé válik, hogy a szobrok 
nem maradhatnak Aradon, Barabás Béla elkövet mindent Budapestre történő kijuttatásukért. „Ha már Aradon 
lebontották, hát hol lehetne ezt a nagyszabású művészi alkotást elhelyezni másutt, mint Budapesten, a magyar 
fővárosban, az ország szívében” – írja emlékirataiban. „A hivatalos budapesti intézőkön kívül kikértem 
véleményét Zala Györgynek, aki a leghivatottabb nyilatkozni arról, vajjon az ő mesteri alkotása Aradról hová 
helyeztessék el? Még 1923. május végén ő is Budapest mellett nyilatkozott s már el is képzelte a helyet, ahol ez 
a történelmi műemlék felállítandó. Ez az Országház előtt elterülő Szabadság-tér (!) lenne”. Barabás itt 
egyértelműen az Országház előtti leendő Kossuth teret jelöli meg, de a névtévesztés miatt nagyon valószínű, 
hogy Zala György a valódi Szabadság-térre gondolt. Zala, aki már tervezett emlékművet a budapesti Szabadság-
térre, nagyobb valószínűséggel illesztette képzeletében az aradi vértanúk emlékművét a Szabadság tér 
középpontjába. És itt álljunk meg egy pillanatra, és engedjük szabadon fantáziánkat. Milyen csodálatos látvány 
lenne a budapesti Szabadság-tér az aradi Szabadság-szoborral!  

A román vezetés végül megmakacsolta magát, és csak akkor lett volna hajlandó kiadni az emlékmű 
szétszerelt darabjait, ha cserébe Magyarország a Nemzeti Múzeumból átad „bizonyos román vonatkozású 
történelmi tárgyakat”. Barabás tudni vélte, a diplomáciai kapcsolatok e téren végül Bocskai koronáján 
feneklettek meg, a románok ugyanis igényt tartottak a Bécsben őrzött fejedelmi kincsre és szerették volna, ha 
Magyarország, a Szabadság-szoborért cserébe, hasonló igényéről lemondana.  

A vértanúk emlékművének történetét egészen a közelmúltig ismerjük, és bár látva a szobor körül kialakult 
méltatlan eljárásokat – ebbe beleértendő a jelenlegi helyen történt kompromisszumokkal és megalázkodással 
teletűzdelt újraállítását is – mégiscsak ki kell mondanunk, a szobor az aradiaké, őket illeti, és azt a helyet: a 
Magyar Golgotát.  

Amennyiben 1925-ben sikerül az aradi emlékművet Budapestre átszállítani, a Szabadság-téri elhelyezéssel 
problémák adódtak volna. A tér ugyanis már foglalt volt. 1921-ben, a sugárirányban csatlakozó utcák által 
szeletelt félkörív négy parcellájára az elszakított területek allegorikus szobrait helyezik el, tájegységenként: 
Nyugat (Sidó Ferenc alkotása), Észak (Kisfaludy Stróbl Zsigmond műve), Kelet (Pásztor János munkája) és Dél 
(Szentgyörgyi István alkotása). Ezzel meg is határozzák a Szabadság-tér új arculatát: a trianoni döntés 
következtében elveszített magyar területek és a szétszakított nemzet felett érzett fájdalom, és ebbe a helyzetbe 
való bele nem nyugvás központi emlékterévé vált.  

A félkörív lezárásaként avatják fel 1928. augusztus 20-án az Ereklyés Országzászlót. Az Urmánczy Nándor 
képviselő által kezdeményezett és Lechner Jenő építész által tervezett emlékmű nem csak egyszerű zászlótartó: 
szimbolikájában a magyar nemzet egységét hirdeti, és hirdették ezt a szónokok is a zászlórúd talapzatánál 
kialakított szószékről. A zászlót mindaddig félárbocon tartották, míg Magyarországhoz vissza nem kerülnek az 
elcsatolt területek.  

1932. október 6-án leplezik le a Nemzeti Bank épülete előtt lord Rothermere ajándékát, Emile Guillaume 
francia szobrász művét, a Magyar Fájdalom szobrát. A műalkotás egy női aktot ábrázol, amely mozdulataiban 
fejezi ki gyermekei (az elszakított területek) elvesztése iránt érzet fájdalmát. A szobrot 1948-ban talapzata nélkül 
a Palatinus strand bejárata elé viszik át helyettesítőnek, Csorba Géza háborúban megsérült és lebontott Napozó 
címet viselő női aktja helyére. Az ideológiai átminősítés tökéletes, így válik a fájdalmat kifejező anyából napozó 
nő. Az álca annyira jól sikerült, hogy a szobor 1973-tól a balfi fürdőhelyen tölti be ugyanezt a „szerepet” 
anélkül, hogy a környékbeliek valamit is sejtenének eredetéről. Nemes gesztus lenne a hűséges város részéről, ha 
az emlékművet – akár a jelenlegi helyén – eredeti jelképe szerint állítanák vissza. A francia szobrászművész 
elkészítette a Magyar Fájdalom szobrának egy másik változatát is, melyet 1933-ban, Debrecenben állítottak fel. 
Ez az akt torzó, a végtagok hiányoznak, közvetlenül utalva az országcsonkításra. Az emlékmű pár éve méltó 
módon visszakerült a civis város közterére. 

A Szabadság-tér két világháború közötti jellegéhez az 1940-ben felépült református templom is 
hozzátartozik. A Hazatérés temploma a bécsi döntések alapján visszatért területek felett érzett öröm és hála 
jeleként épült.  

A második világháború után ezt a térjelleget változtatták meg gyökeresen a bevonuló szovjet csapatok. A 
szovjet városparancsnokság utasítására azonnal hozzáfognak a jelenleg is látható obeliszk építéséhez, a tér 
gyújtópontjában üresen hagyott területen: ott, ahol annak idején a Szabadság emlékművet tervezték felállítani. 
Az elszakított területeket ábrázoló szoborcsoportot ledöntik, az Ereklyés Országzászlót lerombolják, a „múltat 
végképp eltörlik”, és azon a helyen, ahol orosz segítséggel levert szabadságharcunk mártírjai szenvedtek és 
haltak vértanúhalált, az oroszok felállítják emlékművüket. 

1918 után az elszakított területeken maradt emlékműveink jelentős része megsemmisült, csak kis hányaduk 
úszta meg csonkán egy félreeső raktárban, vagy várárokban a beolvasztást vagy összezúzást. Ugyanez történt 
idehaza 1945 után, elsősorban a trianoni emlékművekkel. Különös sorsa volt néhány emlékműnek, amelyet 
ideológiailag átértelmeztek, adott esetben levésték az eredeti feliratot, vagy megsemmisítették a talapzatát, 



módosítva ez által is a történelmet és a nemzettudatot. Ez az eljárás egyaránt előfordul az elszakított 
területeinken és idehaza. Csakhogy amíg a szomszéd a mi kárunkra módosítja – emlékműveink átértelmezésével 
is (!) – a történelmet, addig mi a saját rovásunkra tesszük ugyanezt.  

Jó lenne, ha a Szabadság-téren, az Ereklyés Országzászló helyén hasonló emlékhely jelezné, hogy még 
mindig fontos számunkra az elszakított területeinken élő véreink sorsa. Román szomszédaink kikötötték, hogy 
csak egy román diadalív mellett állítható fel újra Aradon a Szabadság-szobor, és a Tűzoltó tér legyen a román-
magyar megbékélés parkja. Mi vajon mikor mondhatjuk el Budapesten, hogy ha már ott maradt a szovjet 
emlékmű, legalább az Ereklyés Országzászló mását szeretnénk látni a Szabadság téren, egy magyar-magyar 
megbékélés parkjában? 

 
Sanyi! Van hozzá fénykép! (küldöm.) 

Madarász Imre 

Végjáték, végnapok, végítélet 
Gondolatok A bukás – Hitler utolsó napjai című filmről 

 
 
„A tragédia hőse emelkedésében van valami isteni, bukásában mindig emberi” – írta Titkosnaplójában 

Gárdonyi. Hitler pályafutását rendszerint inkább ördöginek szokták minősíteni, s A bukás – Hitler utolsó napjai 
című, Oliver Hirschbiegel rendezte német film sok kritikust éppen azért botránkoztatott meg, mert a 
miszticizmusra hajlamos szerzők által a történelmi Sátánnal azonosított Führert embernek, tragikus történelmi 
személyiségnek merte és tudta ábrázolni. A film jelentőségét már a róla és körülötte folyó sajtóviták bősége és 
hevessége is érzékeltette: nálunk is kevés lap volt, mely ne foglalkozott volna vele, gyakran vezércikkben, 
többször címlapon. Mel Gibson (általunk a PoLíSz 77. számában méltatott) Passiója óta nem akadt film, amely 
ekkora vihart támasztott volna: kórtünet-szerű kortünet, hogy a művek nagyságára az általuk gerjesztett botrány 
méreteiből lehet következtetni. Csak sajnos a tendenciózusan kisiklatott viták, az elfogult kritikák csatafüstbe 
borítják, ahelyett, hogy megvilágítanák az alkotások lényegét, értékét. 

Ha készült valaha tökéletes és nagyszerű történelmi filmdráma, A bukás az. Történelmi és művészi 
hitelessége együtt, egymástól elválaszthatatlanul, kölcsönhatásban teszi kimagasló remekművé. A 
dokumentarisztikusan „pontos”, aggályosan valósághű filmek többnyire gyengék esztétikailag, míg a történelmi 
tárgyú filmművészeti remeklések gyakorta bánnak szuverén módon a históriai tényekkel: A bukás a nagy kivétel. 
Berndt Eichinger által írott forgatókönyve alapjául a neves német történész, Joachim Fest hasonló című, 
időközben magyarul is megjelent tudományos monográfiája szolgált, ezért nincs olyan mozzanata, mely ne lenne 
historiográfiailag megalapozott, ugyanakkor jellemábrázoló művészete, párbeszédeinek ereje, képeinek hatása a 
klasszikus királydrámákéra emlékeztet. 

A második világháború és a Harmadik Birodalom végnapjainak vészterhes sűrűsége, a berlini Führerbunker 
klausztrofóbiás szűkössége egyszerre ad ideális és reális keretet egy olyan világtörténelmi jelentőségű 
eseménysor felidézéséhez, amelynek koncentráltsága és rettenetessége a klasszicista tragédiák alapvető formai 
törvényének, az idő, a helyszín és a cselekmény arisztotelészi „hármasegységének” felel meg, tényszerűen és 
dramaturgiailag egyaránt. A pokol legmélyebb bugyrát jelentő bunkerlét mikrokozmosza egyetemes emberi 
tragédia jelképe is, nem véletlenül utal a film eredeti német címe Oswald Spengler filozófiai értekezésére, A 
nyugat alkonyára (Der Untergang des Abendlandes). Ami itt egyoldalúságnak tűnhet, az a „bunkerperspektíva” – 
stílszerűen szólva – tragikusan szükségszerű következménye: nem a zsarnokság alól való felszabadulást látjuk, 
hanem – a Hitlernek oly kedves Wagner szavaival – „az istenek alkonyát” vagy – Ian Kershaw Hitler-
óriásmonográfiája utolsó fejezetének címét idézve – „a megsemmisülést”. 

A világégés német tragédiáját az utóbbi időkben egyre több feldolgozás tárja elénk: Hitler titkárnője, Traudl 
Junge emlékezései – a film másik fő „forrásműve” (Az utolsó óráig), – Antony Beevor hadtörténeti elemzése 
(Berlin 1945 – Az összeomlás) mellett Erik Franzel Elűzöttek című (84. számunk-beli recenziónkban ugyancsak 
dicsért) könyvei immár nyelvünkön is olvashatók. A film az egyének tragédiájára koncentrál, emberi „bukások” 
olyan láncolatát, illetve egybeszövődését mutatva be, hogy tragikusabb remekművet nemigen ismer az 
egyetemes filmtörténet. 

A filmművészeti diadal természetesen nagyban köszönhető a zseniális színészeknek. Bruno Ganzot 
egybehangzóan és megérdemelten illették felsőfokú jelzőkkel: Hitlert még soha senki nem alakította ehhez 
foghatóan. Ám még káprázatos játéka sem boríthatja árnyékba a kritikusok által méltatlanul alábecsült 
színésztársai teljesítményét. Közülük csak helyszűke miatt emeljük ki a másik főszereplőnek tekinthető Traudl 
Jungét megszemélyesítő, egyenrangú Alexandra Maria Larát (akit a Két szív a korona ellen című, Trenck Figyes 



életét romantizáló kitűnő tévéfilmben már megcsodálhattunk – szépsége miatt is), aztán a rangos 
hölgykoszorúból Juliane Köhlert, a naiv Eva Braun és a démoni kisugárzású Corinna Harfoucht a Médeia-szerű 
végzet-asszonya, Martha Goebbels szerepében – az utóbbi párja, az Ulrich Matthes megformálta Goebbels 
„sátánibbnak” tűnik, mint maga Hitler–Ganz. 

A felejthetetlen jelenetek hosszú sorából (végső soron az egész film ilyenekből áll, ezért lehet akár tízszer is 
lenyűgözve végignézni) ismét csak „példamutatás” okán ragadjuk ki a bunkerbéli dorbézolás végítélet-orgiáját, a 
„Hitlerjugend” fanatizált gyermekeinek hiábavaló önfeláldozását vagy a tisztek öngyilkosságát a kapituláció 
kihirdetésekor. És mindenekfölött azt a részt, amely a borzalom és a művészet közös csúcsa ebben a 
filmremeklésben: amikor Goebbelsné megmérgezi mind az öt alvó kisgyermekét (Helgát, Hildét, Hellmutot, 
Holdét, Heddát és Heidét). Ennek a képsornak a szörnyűsége már túl van azon, ami felfogható, de beleakad, 
beleég a tudatunkba kitörölhetetlenül. 

Ha (és amíg) még vannak „kötelező olvasmányok” az iskolákban: A bukás „kötelező film” – mindenkinek. 
 

Csenki Lajos 

Egyszerű 
 
 
Nem értek semmit  (szól a rádióm) 
Ez DIREKT POLITIKA,(SZÓL A DEMOKRÁCIA) 
Direkt raktuk, és rágtuk 55-ben bele a galacsint 
A tintalevesbe, valamint körmös és sarokban térdre. 
Tintafelelős voltam a pedellus kox-ot tett a táskába. 
Kályhába pattogott a benzines vatta 
Hallgattuk és én is hallgathattam  
Mária néni meséjét arról az alagútról 
pókok skorpiók között menekülnek 
tulajdonképpen barlangban 
ahogy a víz folyása 
engedi csapatukat 
a föld alatt 
és egyszer csak kibukkannak az alagútból (földalatti  
vízfolyásból) 
És 
fentről meglátják a völgyet, 
meglátják a zöld fényeket, mindenféle 
egyéb színeket is még, szivárvány fényében 
 
Letelt a negyvenöt perc, gyerekek, menjetek haza! 
 
No nem, ez nem végszó! Csillebérc alatt szét  
lőtték a tankok Mária néni családi házát. Nem a mese 
miatt, teljesen tökre véletlenül, ami végül is nem nagy 
baj, hiszen nem volt otthon, csak később halt bele.  
 
65-ben rácson BEmentem a Rákócziba 
rácson beMENTEM a Lőtérre (hátul) 
Padban raktunk tüzet, nem én, de együtt 
Tanárbácsiknak elég saját bajuk is volt 
nefelejtsd, 65-ben. 
 66-ban, a Budai Táncklubba budiablakon 
ereszkedtem le, leporoltam nyakkendőmet, mert kötelező 
volt, nem engedtek volna be 
Bandák uralták a terepet.  
No nem, kecskét nem robbantottam a Rózsadombon, 
De azért gyűjtöttük a patronokat, minél nagyobb, 
annál több a lőpor, nagyobbat bumm 
Bumm bumm ezt neked is látnod kellett 



Volna Tamás 
Kodol 
ÉN LÁTTAM A KÖRUTAT SZÉTLŐVE 
KURVA SOK TANKOT A MARCZIBÁNYI TÉREN 
ÉS EGYET 
SZEMBE 
FORDULVA 
A 
RIBÁRY utcában, velünk 
nem tudtuk az ajtóban, lő-e vagy nem lő-e?  
nem tudtunk semmit napokig a légópincében 
feljöttünk és tankot láttunk.  
 
(Az iskolában, a téren osztották a tejport – kis fa- 
dobozokban – sokan álltak sorba, udvarban volt a sor eleje, 
alagsorból – két ház, iskola között, aki kerítésen kívül 
maradt, annak pechje volt, mert meghalt, mivel beletrafáltak  
a fentebbi tankok, csak úgy repkedtek mindenféle lábak 
és kezek) 
 
Szép is volt ám! 
Amikor lőtték a levéltárat! 
Irányjelzős lövedékek, mint most a szállodákból szinte na- 
ponta a petárdák, csapódtak bele a levéltárba. 
Szakmailag ez hülyeség 
Szóval világító repült, nem robbant, de világos volt, ezt 
néztük a teraszról, utána nemsokára 
BUMM BUMM BUMM és már égett is 
a Magyar Levéltár. 
És ha minket lőnek? NA? 
Anyám fiatal 
szinte lány 
emlék 
szik 
még 
ha 
az 
oroszok 
győznek 
mit 
lehetne 
a rossz tapasztalatai után talán tennie 
hogy két gyermekét megmentse s   s s s s  
szóval arra is gondolt, hogy elfelejtsék 
ezeket 
a 
pár 
napot 
hiszen nem volt sok 
Néha vidám is volt egy-egy csomaggal 
mi van benne? Mi van benne? Nagymama hozta 
Mi lett 
ezekből a 
na  
pokból? 
 
Életem legnagyobb szerencséje, hogy Luzsiczának  
születtem, mert narancsot ehettem 1953-ban! (egyszer) liberális duma 
Fatalista szöveg: Ha Anyám Dunába full 
Apám tífuszba hal 



Ki vagyok én? 
 
ÉN   tudom 
Tatabányán mindent ledobtam a foci 
pálya mellé a túloldalra drukkoltam 
mert  
ha  
Atyám 
Tatabányán 
marad 
Akár 
Pedagógusnak 
Akár 
ha akar bányász is lehet, lehet válogatni lehet 
válogatni bányász azért nem tudom 
mit kellett volna akarnom, de jó volt a levegő, később 
több lánykát ………….. Tatabányán. 
 
Szikrázik a szivárvány? 
Nem szikrázik a szivárvány! 
Mi szikrázik? 
Mint a szivárvány 
A szánkóm 
szikrázik 
Le Le Le 
Nem áll autó a Ribáry Utcában, 
és még a Bimbó úton sem egy darab 
sem  
se 
a 
SEHOL 
AHOL 
SZÁNKÓZUNK 
 
Ilyen-kor 
 
Egyszerűen az a címe: Ezek az első 
EMLÉKEIM 
 

 

 

VII. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia 
3. rész 

 

Egy éve az Európai Unió tagja vagyunk 
Etnokulturális visszatekintés az elmúlt egy évre 

 

Barcsa Dániel 

A székely peregrinus 
Székelyföldi fiatalok múltbéli tanulmányai idegen országokban 

 
 



 
A székelység és Európa Kiknek tán voltak uniós illúziói, már azok is veszni látják. Emlékszünk az 

ígéretekre? Emlékszünk-e, mi valósult meg belőlük? Emlékszünk-e, például, hogy mennyit hallottunk a határok 
“légiesüléséről”? Az ehhez fűződő szép várakozások is csak aképpen valósultak meg, mint a fogyasztó-
csodaszerek forgalmazóinak áltatásai a deréktáji zsír-úszógumik gyors légiesüléséről. 

Európai segítség a Székelyföldnek? Ugyan! Vajon mit is adhat, és egyáltalán, akar-e adni bármit is az Unió a 
székelységnek Románia belépésekor? 

A közeli és a távoli múlt tapasztalatai józanságra intenek. A székelyek a mindenkori Európa politikai 
tényezőitől figyelmet és megértést vártak, ám kaptak helyette Bástát és Castaldót, abszolutista államrezont, 
Siculicidiumot, székely gazdákat tönkretevő liberális gazdasági eszméket, Trianont, sovinizmust, s a mindenkori 
román állam perfiditása iránti érthetetlenül elnéző magatartást. 

Figyelmes, ámde fáradó szemmel pásztázzuk a múltat, hogy észlelhessünk legalább egy kicsike jót is, de 
mindenütt csak a reménytelenség sötétsége. S aztán mégis csak megcsillan valami: az európai egyházak, iskolák, 
alapítványok támogatása, segítsége, hogy a törekvő székely ifjak – anyagi lehetőségeik ellenére is – 
évszázadokon keresztül hozzájuthassanak az európai kultúra adott korban legfrissebb hajtásaihoz. 
 

A peregrinatio academica A peregrináció kifejezés számunkra már idegenül hangzik, de eleink nyelvében 
még nem volt ismeretlen: külhoni iskolalátogatást jelentett. E műveltségi szó egy középkori latin kifejezés, a 
peregrinatio academica  rövidüléseként keletkezett. (Maga a peregrinus szó pedig egyszerűen kóborlót, tágabban, 
vándordiákot jelentett.) 

Köztudomású, hogy a 11. században történtek az első európai egyetemalapítások. E tanintézetek kezdetben, 
Franciahonban, Itáliában és Angliában jöttek létre, de az elsőket hamarosan követték az európai peremvidék, 
Skandinávia és Közép-Európa iskolaalapításai. Jól ismertek a magyarországi kísérletek is: Nagy Lajos, 
Zsigmond és Mátyás elvetélt kezdeményezései. Ezek az egyetemek – bár kései utódaik büszkén mutogatják a 
világnak a kezdet „előkelő” évszámait – alig élték túl alapítóikat. A magyarországi diákok számára éppen ezért 
voltak olyan fontosak a külföldi felsőbb iskolák. A legnépszerűbbek – viszonylagos közelségük miatt – a bécsi, a 
krakkói és a prágai egyetemek voltak, de sokan fordultak meg Itália, és a még távolabbi vidékek intézményeiben 
is. Különösen sok magyar tanult a Sorbonne-on, ahol a magyar és a szláv hallgatók az ausztriai és dél-német 
diákokkal együtt alkottak egy provinciát. 
 

A peregrináció fontossága az egyetemi tanulmányokban A diák megérkezése a kiválasztott egyetemi 
városba még a 19. században is izgalmas, és nem is veszélytelen vállalkozás volt. Az út néha heteket, sőt 
hónapokat vett igénybe. Bizonyítja ezt a szebeni Thomas Wal esete, ki 1520. április 13-án indult szülővárosából 
Bécsbe, és csak május 2-án ért célhoz. Az úti tapasztalatok, idegen országok, tartományok, népek, nyelvek, 
szokások megismerése nyitottságra hangolta a vándort, s ez talán még az egyetemi tanulmányok hasznát is 
sokszorosan felülmúlta. (A szokások különbözőségéről egy 17. századi emlékiratírónk mulatságos adalékkal 
szolgál: idegen városkában a piacon egy „jóvágású” asszonykát  megkívánva – flamandul  nem tudván – , 
magyar szóval kísérelte meg óhaját kifejezni, s hogy az asszonyka jobban megértse, még a „tenyerét is 
megvakarítá”. „Mivel szavamat, s tselekedetemet nem érté, gyümöltsvel kínála” – sóhajtja el magát az elmaradt 
kaland iránti örök szomorúsággal az egykori peregrinus.) 

A felsőbb tanulmányok az utazások miatt gyakran elhúzódtak, akár egy évtizedre is. Szokásban volt ugyanis 
az – a céhlegények mintájára – , hogy a vándordiákok városról-városra, egyetemről egyetemre jártak, ugyanis a 
szorgalmasabbak képesek voltak hosszú és fárasztó utakat megtenni egy-egy nevesebb professzor előadásaiért.  
 

Székely vándordiákok az erdélyiek között Erdélyiek peregrinációját a 12. századtól kezdve lehet 
valószínűsíteni. A bizonyíték közvetett: az Erdélyben kiadott oklevelekben ekkor tűnik fel az u.n. gótikus kurzív 
betűtípus, amelyet a Sorbonne hallgatói vittek szét Európa távoli sarkaiba is. 

Az első név szerint ismert erdélyi diák Betlehem, a dobokai ispán rokona, kinek neve egy 1177-ben, III. 
Bélához írt levélben tűnt fel. Az erdélyi diákok tömeges peregrinációja a 14. századtól indult meg, a célállomás 
pedig leggyakrabban Bécs és Krakkó volt. Évről-évre tíznél több erdélyi ifjú tanult külföldön, s ez a szám az 
1490-es évektől kezdve évente ötvennél többre emelkedett. 

Az erdélyi egyetemi hallgatók valamennyi társadalmi rétegből verbuválódtak, a nemesi származásúakat 
hamarosan követték a polgár-, sőt jobbágyivadékok is. (Ezt onnan tudjuk, hogy az egyetemi anyakönyvekben a 
keresztnéven, s a származási helyen kívül, jelezték a beiratkozott tanulók társadalmi helyzetét is.)  

Az anyakönyvvezetési gyakorlat következtében erdélyiek között bizton felismerhetőek a székely hallgatók. 
Számuk azonban a középkorban meg se közelítette például az erdélyi szász diákok számát.  Figyelemre méltó, 
hogy míg Brassó 150, Nagyszeben 250 egyetemi hallgatót bocsátott szárnyára a 13. és a 15. század között,  
addig Marosvásárhely csak tizet, Kézdivásárhely négyet, Homoróddaróc hármat, Nyújtód kettőt, Alvinc, Bacon, 



Barót, Bölön, Csíkszentmiklós, Homoród és  Székelyderzs egyet-egyet.  Tehát a Székelyföldről származók 
száma a középkorban, az adott időintervallumban, alig közelítette a harmincat. 

Ennek fő oka az akkori székely társadalom katonai jellege volt, mely nem a tudást állította a középpontba, 
valamint a székely társadalom kevéssé civilizált volta – jellemző, hogy a legtöbb diákot, tizet, illetve négyet a 
két székely piachely küldött – s a Székelyföld akkori csekélyebb népsűrűsége. 

 
A székely peregrináció és a reformáció A székelység és Európa kulturális kapcsolataiban új fejezet nyílt a 

16. századtól kezdődően. Ez sok szerencsés – és valljuk meg, szerencsétlen – tényező összetalálkozásának lett 
köszönhető. 

Közismert a reformáció hatása a műveltség demokratizálódására: megjelenésével a kulturális javak immár 
nemcsak egy szűk réteg privilégiuma lettek. Általánosabbá vált az írás-olvasás ismerete, kibővült az 
iskolarendszer, az alsófokú iskolák elszaporodása mellett új közép- és felsőbb iskolák nyíltak Európa szerte, és 
Erdélyben. 

Külföldi mintára új iskolatípus jelent meg hazánkban is, az alsó-, valamint a közép- és főiskola funkcióit 
egyesítő kollégium. A megnövekedett honi tanulási lehetőségek mellett az erdélyi fiatalok számára továbbra is 
fennállt a külföldi iskolák látogatásának reménye, kifejezetten posztgraduális képzésként. A külhoni 
továbbtanulást hazai és európai, fejedelmi, főúri, és egyházi alapítványok segítették, így a szegénysorsú diákok 
előtt is lehetőség nyílt a legmagasabb képzés megszerzésére. Az erdélyi ifjak előtt új irányok nyíltak: legtöbbjük 
számára ugyanis a bécsi, prágai, krakkói és itáliai egyetemek kapui bezárultak – ezek ugyanis továbbra is 
katolikus iskolák maradtak – előtérbe kerültek viszont a német és holland protestáns egyetemek.  

Új fejezet az európai és a hazai pedagógia kapcsolatában az is, hogy már nemcsak a magyar diákok mentek 
külhoni iskolákba, hanem érkeznek hozzánk híres vendégtanárok is, mint például Alstedius Hernbornból, 
Bisterfeld és Piscator Heidelbergből, kiket Bethlen Gábor hívott meg 1629-ben. És – ne feledkezzünk meg róluk 
sem – hazatértek, és tanítani kezdtek a külföldet járt magyar pedagógusok is, mint az 1622-ben Nagyenyeden 
katedrát foglaló, Leydenben végzett Máray Péter.   

A székelység iskolák felé fordulását ösztönözte egy új körülmény is. A székelyek katonai szolgálataira már 
nem volt akkora szüksége az Erdélyi Fejedelemségre szűkült magyar államnak, mint a régmúltban.  A 16. 
században megkezdődött az alsóbb réteg, a közszékelység paraszti-jobbágyi sorba szorítása, amely óriási 
feszültségekkel, és kataklizmatikus átrétegződéssel járt. A székely közösség tagjai számára elkerülhetetlenné lett 
a kiváltságvesztés, s a lesüllyedés elkerülésére, vagy az újbóli kiemelkedésre csak az egyén előtt nyílhatott út az 
értelmiségi pályák elfoglalásával. 

Nyilván e tényezők együttes hatására kezdődött meg a székely ifjak Erdélyen belüli peregrinációja, tömeges 
megjelenésük a neves erdélyi református kollégiumokban, amelyekben ők alkották az össztanulói létszámnak 
mintegy 35-40%-át. A székely diákok szemében a nagyenyedi alma mater bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol 
volt olyan esztendő, hogy e kollégium hallgatóinak majd háromnegyede származott a Székelyföldről. 
Ugyanakkor évről-évre egyre több az adat a székely diákok bővülő külföldi egyetemlátogatásairól is. 
Megkezdődött a Székelyföld értelmiség-exportja, a 17. századtól kezdve e terület jóval több papot, pedagógust, 
jogászt bocsátott ki, mint amennyire magának szüksége lett volna.   

A székely ifjak továbbtanulása a Habsburg időszak elején is folytatódott. Ám ez a folyamat a 18. század 
végére megtorpant, összefüggésben a székely területek nagy részét lefedő határőrrendszer megteremtésével. A 
Habsburg önkény által létrehívott székely határőrség akadályt gördített a szabad továbbtanulás elé: a határőr 
gyermekének még a papi pályára való jelentkezését is engedélyhez kötötték, s a családot a tanuló gyermek 
katonai szolgálatban való helyettesítésére is kötelezték. (Így vállalt például testvérei helyett újabb és újabb 
továbbszolgálatot Gábor Áron is.) 

Különös, hogy a hagyományosan pápista Habsburgok ez esetben még a katolikus egyháznak se kedveztek: 
bár a határőr területeken élt a székely katolikusok zöme, mégis a csíki-gyergyói fiatalok egyházi továbbtanulása 
is ugyanúgy akadályoztatva volt, mint a protestáns háromszékieké. 
 

Egy székely peregrinus: Gáspár János Egyetlen ember példáján sokkal jobban felmérhetjük a peregrinatio 
academica nehézségeit, szépségeit, és felettébb való hasznát, mint akár száz adat, statisztikai szám, és a belőlük 
eredő bölcs következtetések révén. 

E célból fölemlegethetnénk Körösi Csoma Sándor példáját, de az ő küzdelmes pályája közismert. Ezért – 
előadásom utolsó részében – egy méltatlanul elfeledett kiváló pedagógus, Gáspár János alakját idézem meg a 
peregrináció szempontjából. 

Gáspár János 1816-ban született az Aranyosszékhez tartozó Torockószentgyörgyön. Szülei mindkét részről 
székely kántortanítói család leszármazottjai voltak, Háromszékről származtak el a Székelykő alatti kis 
településre. 

Gáspár tanulmányait édesapja keze alatt kezdte meg a helyi református iskolában, de hamarosan átkerült a 



torockói unitárius „rector” keze alá, ki növendékeit szigorúan fogta, s hamar rászorította őket a latin nyelv 
használatára. (Testi fenyítés járt ugyanis az iskolán belüli magyar szóért.) 

A gyermek Gáspár Jánosnak nem okozott nehézséget a tanulás, hiszen már az első évfolyamra úgy került be, 
hogy írni, olvasni, alapfokon számolni kiválóan tudott, sőt, tizenegy éves korára a latin mellett már német 
nyelvismerettel is rendelkezett.  

A tehetséges ifjú 1827-ben a híres nagyenyedi kollégiumban folytathatta tanulmányait. A kollégiumi 
tanulóéveket beárnyékolta családjának a tragédiája: édesapja meghalt, s így vállaira kellett vennie az elárvult 
család gondjait. Immár nemcsak magát kellett fenntartania, de illett támogatnia testvéreit, s elözvegyült 
édesanyját is. Mint tanító-árva naponta egy ingyen cipóra tarthatott igényt a kollégiumtól, magántanítványokat 
vállalt, s szolgadiákja lett a későbbi neves írónak, a diák Kemény Zsigmond bárónak. Így jutott be a nyári 
szünetekben a Kemény kúriába, ahol a ház asszonya, báró Kemény Simonné, fölfedezve a „szegény szolgácska” 
tudásszomját, engedélyt adott a családi könyvtár használatára. A nagyasszonynak az is igen kedvére volt, hogy a 
kis szolgadiák szabadidejében az írástudatlan cselédeket is olvasásra és betűvetésre oktatgatta.  

A Kemény kúria azonban rendelkezett még egy különös vonzerővel is: falai között a reformkor olyan nagyjai 
fordultak meg, mint Wesselényi Miklós báró, Bethlen János gróf, s az idősebb és az ifjabb Szász Károly. Míg 
Gáspár János segített felszolgálásnál, addig elhallgathatta e kiváló férfiak tanulságos beszélgetéseit. 

A kollégiumi évek után Gáspár a Zeyk családnál nevelősködött. E munkát azzal a feltétellel vállalta el, ha e 
gazdag família segíti őt külhoni tanulási terveiben. E tervei megvalósulását lehetővé tette az az alapítvány is, 
amelyet még 1628-ban Bethlen Gábor felesége, Brandenburgi Katalin hívott életre. 

Gáspár János 1841 júniusában indult el Berlinbe. Vele volt diáktársa és barátja, Mentovich Ferenc is. Nem 
siettek nagyon, így az odavezető utat kitérők, hosszabb „pihenők” jellemezték. Bejárták ekkor Magyarország 
keleti és északi részét, s e több mint két hónapos vándorút során elvetődtek Pestre is. Gáspár János itt találkozott 
Bajzával, Kossuthtal, Toldyval, és Vörösmartyval is.  

Hazájukat elhagyva Bécsben csaknem három hónapot töltöttek, mert barátja csak igen nehezen lelte fel az 
útleveléhez vezető szűk ösvényt a császári bürokrácia útvesztőiben. A várakozás hosszú idejét azonban jól 
osztották be. Az ifjak franciául tanultak, és szorgalmasan látogatták a bécsi egyetem természetrajzi előadásait. 
Ennek következtében csak 1842 januárjában érkeztek meg – Cseh- és Szászországon keresztül – Poroszország 
fővárosába, ahol a két magyar fiatal késedelem nélkül a berlini egyetem polgárává avattatta magát. 

A berlini évek alatt Gáspár – tudásszomját csillapítandó – szinte válogatás nélkül hallgatott 
természettudományi, társadalomtudományi és filozófiai előadásokat. Legnagyobb hatással rá Diesterweg, a nagy 
német pedagógus, Pestalozzi és Rousseau pedagógiai nézeteinek népszerűsítője volt. Diesterweg személyisége 
fordította őt későbbi hivatása, az elméleti és gyakorlati pedagógia felé. 

Ugyanakkor berlini tartózkodása alatt nem vált élettől elforduló szobatudóssá sem: Gáspár János részt vett a 
német értelmiség összejövetelein, ünnepségein, s ő alapította meg az idegenben tanuló magyar diákok kulturális 
egyesületét is. Az ő kezdeményezésére hozták létre magánadományokból a berlini magyar diákok könyvtárát, s e 
könyvtárnak ugyancsak ő lett az első gondozója. Gáspár János mindezek mellett egyesületi emlékkönyvet 
szerkesztett, otthoni pártfogóinak pedig cikkeket, közérdekű leveleket írt haza. 

A húsvéti és a nyári szüneteket – igazi peregrinusként – utazásokkal töltötte. A berlini tanulóévek férfiérlelő 
hatását megsokszorozták észak-németországi, dániai, belgiumi, angliai, sziléziai és szászországi látogatásai, 
amelyek során múzeumokat, tanítóképzőket, árvaházakat és más pedagógiai intézményeket szemlélt meg, és a 
későbbiekben is hasznosnak bizonyuló kapcsolatokat épített ki neves külhoni pedagógusokkal és tudósokkal. 

A berlini tanulóévek 1844 júniusában értek véget. Gáspár János immár elmélyült tudással, szélesebb 
látókörrel, hatalmas ambíciókkal felvértezve indult vissza hazájába, hogy itthon népszerűsítse a kor leghaladóbb 
pedagógia elveit, hogy Kolozsváron nevelői kört, majd országos tanítóegyletet hívjon életre, hogy korszerű 
tankönyveket, élvezetes, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő olvasókönyveket írjon és szerkesszen, és 
hogy a modern Magyarország egyik megteremtőjeként, Eötvös József báró és Trefort Ágoston legközelebbi 
munkatársává válhasson.   

Gáspár János a székely peregrinus tipikus képviselője volt. Jól használta fel a gazdagabb és műveltebb 
országok nyújtotta lehetőségeket. Utazott, megfigyelt, tanult, de felkészülése során sohasem feledkezett meg 
arról, hogy itthon kell majd hasznosítania mindazt, amit a nagyvilágban magába gyűjtött. 

Mikor hazaért, nem akarta a német pedagógiát ráerőszakolni a magyar iskolai viszonyokra, hanem a kinti 
tapasztalatokra támaszkodva sajátos, új, és korszerű magyar iskolarendszert, nevelést és oktatást szeretett volna 
teremteni. A peregrinusi életforma egy pillanatig sem vált számára öncélúvá, kóborlásaival, az élmények 
csillapíthatatlan mohóságú gyűjtésével is csak édes hazáját kívánta szolgálni, szűkebb és tágabb közösségének 
boldogabb jövőjét akarta előkészíteni. 

 

Ébert Tibor 



Vadgesztenyefa 
 

(egy pozsonyi ház udvarán) 
 

 
Házak téglafűzőjében  
ott állt két udvar határán, 
a málladozó falkerítéshez 
törzse odanyomva szinte, 
de a mélyben gyökereivel 
szerteszét szabadon. 
Fölötte öregedő kémények 
nosztalgiázó őrsége; 
zöld buzogányaival 
lesújtott volna a betolakodókra; 
politúrozott vadgesztenyék, 
halk koppanásokkal dobpergésként 
hullottak alá: a beteljesülése: 
elcsöndesedő rekviem: saját magáért. 
Emeletek magasáról titkokat 
cseréltünk, meséket ébresztettünk,  
gyertyáival bevilágította 
az égből lecsurgó tűzfalat, 
percenő vakolatát és szobám, 
ahol ablakpárkányra dőlve 
csak néztem, bámultam őt, 
varázslatában vakultan. 
Így tanultam Horatiust, Catullust, 
valahonnan hegedű szólt, 
a szomszédból bújtak át 
levéltestén a hangok 
kikandikálva belőle. 
…. 
Aztán az időbe fordultak 
messze kóborló éveim. 
Feledve láthatom-e még? 
belopakodva idegenként 
(az önszáműzetés és  
tékozlás béklyóival…) 
oda, ahova csak az álmok 
jutnak el talán… 
Túlnőve egykori fényeken, 
falakon, tűzfalakon, 
elbolyongó csillagok hálóján, 
Emlékein…? 

 
 

Üzenet 
 
 
időtlenségben 
levél mozdul 
apró meghajlások 
imbolygások torpanások 
tétova kísérleteként 



lobogások moccanásainak 
látszatával 
újraeszmélések egymásutánja 
egymásba kapaszkodása ez 
a magasságokba tévedő 
tekintő táncoló mérhetetlen 
pillanatok meztelensége 
körülötte  
szemközt homlokom szemem 
alant a mélységekben 
kimerítve az idő 

 

Szőke Árpád 1 lbj  

Jubileum és megmaradásunk jövője 
A nagybecskereki magyarság kulturális életének hatvanadik jubileumára 

 
 
Nagybecskerek, Begamenti város, a vajdasági Bánát központja, a valamikori Torontál vármegye székhelyét 

képviselte. Lakosságának kb. 13% magyar ajkú. A tenyérsík Bánát még mindig értékeiben kincsbánya. Sajnos 
minden elvándorlással, minden temetéssel szegényebb lesz és feledésbe merül. Csak a lelkes, szülőföld értékei 
iránt érzékeny emberek igyekeznek fenntartani magyarságukat, különböző civil és politikai szervezetek 
formájában. 

Közép-Bánát térségében tíztől több művelődési egyesület hallhat magáról évente. Ezek a művelődési 
egyesületek szervezetségi formája attól eltekintve, hogy város vagy falu nagyban különbözik. Nagykikinda, 
Muzslya és Nagybecskerek rendszeresebb munkával bizonyít évente, még a többi egyesületek egy-egy jeles 
dátum megünneplésekor vagy fontosabb vajdasági magyarságot összefogó rendezvények alkalmával kapnak 
lángra. Természetesen az anyagi háttér a legnagyobb akadálya annak hogy mindenütt kibontakozzon 
folytonosabb munka. Kevés olyan egyesület mondhatja magának, hogy saját épületével és saját anyagi forrásal 
rendelkezik. Sok éven keresztül az ilyen ME  a helyi önkormányzatok pénzelésére volt és van utalva. De ezek az 
adományok is annyira kevesek, hogy a megvalósított rendezvények tisztán a lelkes műkedvelők önzetlen 
munkájának eredménye. De mindennek ellenére, ebben a szorvány részben is találunk komoly és dicséretre 
méltó munkát. Ezt részben bizonyítja a nagybecskereki Petőfi ME tevékenysége is, melyet előadásomban 
ismertetni fogok önökkel. 

Több mint fél évszázada annak, hogy egy magyar egyesület elindította fojtonos mukáját. Pontosan 60 
esztendeje annak, hogy a második világégés után megalakult a Petőfi ME. Köszönve dr. Váradi Imrének, 
Marócsik Györgynek, B. Szabó Györgynek és nem utolsó sorban az akkori alapitótagoknak és tagságnak,  1945. 
május 6.-án megalakították a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesületet, melyre egész bizonyos, hogy ez volt a 
felszabadult Vajdaság első magyar művelődési egyesülete. Idézném dr. Váradi Imrét, az alapitó közgyülés 
elnökének megfontolt gondolatait és elvek kifejezőit: 

„Egy fiatal nemzedék veszi ma kezébe a vajdasági magyarság kulturéletének vezetését és a kulturán 
keresztül, annak segítségével keresi az utat a néplélekhez. Emelni kivánja a magyarság kulturszintjét, hogy lépést 
tarthasson a többi népek kulturális versengésében. Ennek az egyesületnek hivatása lesz a szlávság és magyarság 
közötti testvéri viszonyt kiépiteni, megerősíteni és ápolni.” – idézet vége. 

Az akkori időkhöz megfelelően a következő irányvonalakat és feladatok megvalósítását rendezte az 
alapszabályzat: 

A vadasági magyarság művelődési igényeit biztositani 
Az illetékes hatósági szervekkel karöltve és azok segítségével felszámolni az írástudatlanságot. Hozzájárulni 

az elemi és középiskolák tatarozási munkálataihoz, hogy azokat mielőbb megnyissák. 
Széleskörű munkaterv keretében a lakosságal megismertetni a magyar és más nemzetek kultúrörökségét. 
Fejleszteni a vajdasági magyar művészetet és irodalmat. 
Munkálkodni a jugoszláviai nemzetekhagyományainak cserelátogatások alapján való megismerésen, 

valamint fejleszteni az együtműködést a délszláv és magyar egyesületek között. 
Segítségre lenni minden olyan tevékenységben, amely a vajdasági magyarság gazdasági és kulturális 

helyzetének fellenditésére irányul. 
Már a kezdet kezdetén szerteágazó tevékenységre tett szert az egyesület. Az egyesület munkaterének 



legfontosabb kérdése az iskoláztatás kérdésének a továbbfejlődése volt. 
„Minden magyar gyermeknek és ifjúnak biztosítani kell az elemi oktatásban való részvételt. A szorgos és 

tehetséges tanulóknak pedig az anyagi nehézségek ellenére is, lehetőséget kell nyújtani, hogy főiskolai 
képzettséget szerezhessenek.” 

Az egyesület részt válalt a magyar könyvtár megalakulásában, a népművelő előadások megszervezésében, 
továbbá a műkedvelőkre támaszkodó szinházi és zenei élet beinditására, képzőművészeti tárlatok megnyitására 
és más nemzetek egyesületeivel rendezett közös előadássorozatok szervezésében. 

Évek folyamán az egyesület neve változott. 1980 óta, Petőfi Művelődési Egyesület Zrenjanin néven 
szerepelünk, mely pecsétünkön négy nyelven magyarul, szerbül, románul és szlovákul található. 

A mai egyesületi otthont a tagság 1948-ban kapta meg és azóta az épület többszöri átalakuláson ment 
keresztül, mig elnyerte mai alakját, amely részben megfelel a műkedvelők és szórakozás igényeinek, valamint 
szavatolja a zavartalan munka és  elképzelések megvalósítását. Egyedülállóak vagyunk abból a szempontból is, 
hogy az épületet sajáténknak valhatjuk. 

Való igazság hogy egyesületünk keretén belül alakult meg, azaz megalapozódott az országszerte hírneves 
magyar bábosok szintársulata, az egyesületből vált ki 1952-ben a Madách Színház, a Városi filharmónikus 
zenekar és nem utolsó sorban az Amatőr képzőművészek egyesülete 1985-ben. 

A kezdetben az egyesület munkájának a hangadója a színtársulat volt, majd a néptánc. Folyamatos 
tevékenységgel vagy időkénti megszakításokkal a következő szakosztályok munkájáról lehet számot tenni: 

Könyvtár, ifiúsági klub, táncegyüttes, zenei szakosztály, irodalmi szakosztály, színjátszók, bábosok, 
népművészeti szakosztály, képzőművészeti szakosztály, gyűjtők, játszóház és az egyesületi klub. 

Büszkék vagyunk mindegyikre, úgyszintén büszkék vagyunk és hálás köszönettel szolgálunk azoknak az 
amatőrmunkásoknak, akik ezeket a csoportokat még mai nap is működtetik és fentartják. 

Számos fiatal kezdte pályafutását az egyesületben vagy egyesület szinpadán. A mai napok még jobban 
kötelezik az egyesületet, hogy az ifjúság és a fiatalok felé forduljon. Természetessen ezt igyekszünk is megtenni. 
A rendszeres és folytonos munka a szakosztályok keretén belül ezt bizonyítsák is. Manapság egyes 
rendezvényeink rendszereződtek is. Így 1991-től minden évben megtartjuk a B. Szabó György napokat, továbbá 
1999-től október 6.-án az eleméri katolikus templomban megemlékezünk az aradi vértanúkra, 2000-től pedig 
augusztusban a „vetéstől a mindennapi kenyerünkig” című rendezvényünkre kerül sor. Egyesek ebből vajdasági 
jellegűek. 

Rendszeressen díjazunk. Évente „Petőfi díjat”, Aranka díjat” és iskolás kategóriában „B. Szabó György” díjat 
osztunk. 

Tevékenységünk folyamatos, rendszeres, halk, de kiállunk a magyar nyelv ápolása és megörzése mellett, 
úgyszintén a hagyományok ápolása mellett ami nélkülönözhetetlen az új nemzedék megmaradásának. 

Manapság sok problémát hozhatunk fel, melyek térségünk jelenlegi állapota és az anyaországunk úniós 
csatlakozása okozott. Az elsőhöz fűzödnek a községi és tartományi képviselőink. Az egy-két helyi magyar 
politikus és néhány parlamenti képviselő, a szerbtöbbségű helyi önkormányzatban, főleg a protokolláris jellegű 
események szereplője mintsem a valós problémák felvetője. Lassan teljesen elfogyunk ezen a vidéken is, kevés 
iskolázott fiatalunk van, nincsenek embereink a hatalom közelében,  sem a közintézményekben, akik kiállnának 
érdekeinkért. Óriási hátrányunk a gazdasági élet folyamataiból való teljes kiszorításunk. 

Az októberi változásként emlegetett hatalomváltás után erőre kapott a radikális nacionalizmus és a 
populizmus újabb hulláma. A vereség és a számvetés hiánya, a nagyszerb projektumhoz való kötődés, az 
identitás krízise zavart és ködös politikai állapotokat szült Szerbiában. Most már világos, hogy az új politikai elit 
képtelen szembenézni a bűncselekményekkel, ugyanakkor a kosovoi kérdés felélesztésével újabb elszigeteltség 
felé sodorja országot. Két új érték került előtérbe: a szerbség és a pravoszláv vallás. Nyilvánvaló, hogy a 
populizmus és a szerb nacionalizmus újjáéledése növeli a szomszédok és kisebbségek iránti revansizmus 
veszélyét Szerbiában. Szeretnénk hinni, hogy mindez nem azt jelenti, hogy minden kezdődik elöről. 

Továbbá, a december 5.-i referendum sem hozott derűs időt felénk. Már a meglévő magyar igazolvány is 
csalódást keltett a népek között. A vízum kérelem napról napra bonyolultabb és a telyes elzárkódástól, a 
szorvány magyarok a kettős álampolgárságban láttak kiutat. Sajnos ez nem következett be, így nyomasztó érzés 
talált utat az emberek szívéhez, hogy nem tartozunk senkihez. Két kifejezésben maradtunk, melyek állandóan 
kisérnek bennünket, az egyik a kisebbség, a másik pedig a szorvány. 

A művelődési életre is ez nagymértékben kihat. Visszamenőleg tíz évvel fokozatossan teret hódított néhány 
anyaországi alapítvány, majd lassan községi és tartományi alapítványok is megjelennek. Térségünkben is 
reménykeltő az Illyés Közalapítvány és a Nemzeti Kultúrális Örökség Miniszteriuma álltal kiírt pályázatok. A 
kultúra részére e alapítványok nyujtanak némi kielégítő támogatást. Gondot okoz az információkhoz való 
hozzájutás, továbbá minden évben bonyolultabb az ürlapok kitöltése és a megpályázott pénzösszegek 
elszámolása. Az újjanon beindult adórendszer pedig úgy jelzi, hogy ezek a pénzösszegek is adózva lesznek, ami 
egyérteműleg még kevesebb pénzt jelent az egyesületek részére. 



Tudatunkban van, hogy az ittrekedt magyarság megmaradása attól függ, hogy az anyaország mennyit nyújt és 
hogy medig nyújtja kezét. A hathatós és az európai mércékkel összhangban levő segítsége számunkra 
életfontosságú. 

Végül, idézném kolleganőmet, mg. Tóth Glemba Klárát, a hatvanéves jubileum Emlékbizotság elnökét: 
„Mi, itt délen, a Trianon által meghúzott határvonal ezen oldalán, az anyaországon kivül rekedt magyarok, 

büszkén és bátran vállaltuk és vállaljuk a kihívásokat, s teszünk eleget magyarságunkból adott feladatok 
elvégzésére. Mély meggyőződésem, hogy bennünket, vajdasági magyarokat, bánáti magyarokat és nem utolsó 
sorban – nagybecskereki magyarokat, a kultúra, a műveltség menthet meg a bezárkozástól, de a felénk irányított 
veszedelemtől is. Ugyanakkor ez az egyedüli út a hőn áhított Európai fölzárkózáson is.” – idézet vége. 
 
Jegyzet: 
Szőke Árpád a nagybecskereki Petőfi Művelődési Egyesület elnöke 

 
 

Véghelyi Balázs 

Egy történelemformáló költemény margójára 
 

„Ezer évig híztak rajtunk 
Az urak, 

Most rajtok a mi kutyáink 
Hízzanak!” 

 
Tudhatta-e vajon a huszonöt éves Petőfi Sándor, 
amikor a Dicsőséges nagyurakat  
megírta, hogy a verset majd az Országgyűlés 
minden követének asztalára leteszik, 
és az urak pánikba esnek, amikor azt hallják, 
hogy a költő kihegyezett kaszájú parasztok ezreivel 
várakozik Rákosmezején a döntésükre, arra, hogy a  
magyar nemesség végre „elveti kevélységét, címerit”, 
vagy nemmel szavaz a jobbágyfelszabadításra? 
Az Országgyűlés végül igennel szavazott, pedig sem 
Petőfi, sem a parasztok nem álltak ott Rákosmezején… 
Tudta-e vajon a huszonöt éves Petőfi Sándor, 
hogy költészetünk máig legnagyobb sikerét érte akkor el?  
És gondolkodjunk el azon is, hogy ha jönne közénk megint 
valaki, aki tisztábban lát és tisztábban beszél mindenkinél, 
vajon mit érhet el a szavaival és a szemeivel ezen a világon? 
 
 

Magyar Történelem 
 

„És ne kérdjed senkitől: miért? 
(…) Magyar voltál, ezért.” 

(Márai Sándor) 
 
Felvidéki nagyapám éppen katona volt Romániában 
(bár lehet, hogy már/még Magyarországon), 
amikor dabasi nagyanyámat ugyanoda vezényelték tanítani. 
Háború volt, embereket sütöttek szalonnaként  
népek nevében a világtűz fölött, de nagyapám és nagymamám 
szívében már egy másfajta tűz égett. Remélték, hogy az Isten 
előbb-utóbb esőt bocsát a Földre, ami kioltja majd a 
pusztító világtüzet, és az elüszkösödött fák újból 
zöld ágat hajtanak ki. Ebben a hitben kötötték egybe 
életüket nagyszüleim és költöztek 



(az akkor már/még biztosan magyarországi) Érsekújvárra, 
ahol is boldogan éltek, amíg – ki nem bombázták őket a 
lakásukból. (Hogy konkrétan melyik hadviselő fél, nem tudom, 
de igazából mindegy is.) Elköltöztek hát Galántára, 
Kodály Zoltán városába, most már mindig útra készen 
a továbbköltözéshez… Isten ugyan nem bocsátott 
esőt a Földre, de a háború egyszer mégis véget ért. 
Tavaszi virágillatban és lőporfüstben 
érkeztek a fölszabadítók békét teremteni. 
És mikor a békéhez már csak annyi hiányzott, 
hogy a bűnösöket is néven nevezzék, hát néven nevezték 
nagyapámat és nagyanyámat is, akik meglepődve 
fogadták, hogy háborús bűnösök lettek – Csehszlovákiában. 
Nagyapám kérte: telepítsék át őket Magyarországra, 
e helyett azonban őt magát telepítették ki – jóvátételi 
munka címen. Nagyapám igyekezett jóvátenni a bűneit, 
lovakat gondozott egy cseh gazdaságban, 
míg egy szép napon hazaszökött nagyanyámhoz… 
Végül nagyszüleim – négy év után – csehszlovák 
állampolgárságot kaptak. Nagymamám (miután szlovák 
nyelvből levizsgázott), újra taníthatott – magyar gyerekeket. 
Mindig az előírtak szerint (máshogy nem is lehetett volna),  
de egyszer mégis azt merte javasolni, hogy legalább a  
hatéves magyar gyerekeknek ne kelljen 
még szlovákul mondaniuk azt a (magyarul is értelmetlen) 
mondatot, amivel vigyázzállásban kellett kezdeni a napot: 
„Dicsőség a Munkának, Tanító Elvtársnő!” 
(Súlyos ellágyulását nagymamám szóbeli kioktatással  
megúszta.) Nagyapám is dolgozott, rendes lakásuk volt, 
fölnevelték mind a két gyereküket, 
akikből viszont csak anyám érte meg a felnőttkort… 
Aztán egy szép napon megjelent Budapestről az apám, és 
feleségül vette anyámat. A szerelem, ahogy mondani szokták, 
nem ismer határokat. Apám is minden hétvégén meglátogatta 
a feleségét… Két évbe tellett, amíg sikerült elintézni, hogy 
anyám és nagyszüleim átköltözhessenek Magyarországra. 
Nagyapám és nagymamám a szülőföldjükön 
halhattak meg. A halotti bizonyítvány szerint 
mindketten külföldiként. 
 

 
 

 

Élő emlékezet (Oral histories) 
 

Erdei Éva 

Tanúim lesztek 
A Kárpátokon innen és túl 

 
Mezítlábas, szurtos gyerekek, rohantunk ki az utcára, amikor meghallottuk a gyászzene elnyúló hangjait. Úgy 

néztük a nyitott koporsóban fekvő viaszszínű halottat, mint bármi látványosságot. Az orosz temetések nem 
voltak félelmetesek. A teherautók lenyitott platóját színes szőnyegekkel és virágokkal borították be. A gyászzene 
folyamatosan szólt, amíg a polutorka lassan kaptatott fel a Szobránc utcán, tömény kipufogógázzal telítve a 
környezetet. Addig bámészkodtunk, amíg be nem fordult a menet a Kálvária dombra.  



A meredek Kálvária domb télen jó szánkózóhely volt. Érdekes, hogy a ródli szót nem is ismertük.  Itthon, 
Magyarországon hallottam először. 

Gyermekszemmel fel sem tűnt, hogy az orosz temetéseken nincs kereszt. Mostanában gondolkodtam el rajta, 
milyen csapás lehetett mélyen vallásos orosz lelküknek a nagy kommunizmus. A nyitott koporsós temetkezési 
szokásukban ősi elemek fedezhetők fel. Halottfelmutatásnak vélem. Tanúim lesztek, – motoszkál az agyamban a 
szentírás mondata. Igen. Mindenki, aki látja, tanusíthatja, hogy a halott Szása és nem Iván vagy Ványa. 
Tanúsítják a jelenlévők, hogy Ő volt. Hasonló mély gyökerei lehetnek a násznép előtt kimondott igennek is. 

A keresztény temetésekre borzongva gondolok vissza. Azt csak véletlenül vettük észre. Zene nem szólt. A 
gyászkocsit ünnepélyes csendben húzták a félelmetesen feldíszített fekete lovak. Az ezüst és fekete gyászhintó 
rémes titokként zárta magába a koporsót. Mindenki feketében volt. A menet élén vitték a keresztet, ott ment 
fekete reverendában a pap. A reformátusoknál egy fokkal még feketébb volt minden. 

Zsidó temetést nem láttam, csak hallottam Klári nénitől, hogy milyen. Dísztelen. A sírok is dísztelenek.  
Virág helyett kavicsot tesznek a sírkőre. Nem kérdeztem meg, hogy miért. Nem is tudta volna Klári néni. Ahogy 
Klein néni Brooklynban, ő is csak azt mondta minden kérdésemre, hogy hagyomány. Micsoda összetartó erő! És 
milyen egyszerű. Nincs kérdés, nincs kétely, csak feltétel nélküli elfogadás. Hagyomány. 

Anatefka lakói is eszembe jutnak, meg sok más ezzel kapcsolatban. 
Milyen egyszerű életben tartani egy népet, és milyen egyszerű a hagyományai sárbatiprásával megölni, 

szétzülleszteni. Bennünket – ungvári magyarokat – is valamiféle hagyomány, a polgári életvitel szokásai, a hit, a 
vallás és a nyelvünk tartott össze, amit a hatalom rombolt, ahogy csak tudott.  Nekünk gyerekeknek az volt a 
legfájóbb, hogy húsvétkor, karácsonykor nem lehettünk otthon. Még orvosi igazolást sem fogadtak el az 
iskolában. Micsoda ünnepzagyvalékban nőttem én fel!  Ha a család nem áll a lehetőségekhez mérten a polgári 
magyar hagyomány talaján, akkor mi öcsémmel ma furcsa személyiségvonásokkal rendelkeznénk. Igy is nagy 
hatással volt ránk a kettős nevelés iskolai pólusa is, aminek nevettető megnyilvánulásaként „Sztálin apánk”  
plakátnagyságú arcképét felszegeztem a WC falára és kutyatejvirággal díszítettem. Szegény apám majd szívbajt 
kapott, amikor meglátta. Akár szibériai kényszermunka is lehetett volna neki gyermeki butaságom eredménye. 
De nem volt. Sem ekkor, sem máskor. A zavaros idők nemcsak a rosszat, hanem sokszor a lélek legjavát is 
kicsiholták az egymás mellé sodródott emberekből, kárpátaljai magyarokból, szlovákokból, csehekből, 
zsidókból, ukránokból és még ki tudja, hányféle nációból, Ungváron. Mert úgy éltünk mi ott, a Szobránc utca 
36-ban, hogy egymás köhintését is hallottuk a szomszéd lakásból, amitől egy ajtó, és az eléje tolt szekrény 
választott el bennünket. Az ajtó túlfelén élt Szenya a családjával. 

Szenya, teljes nevén Szemjon Vasziljevics Zsávoronkov Zsitomirból, a szovjet államvédelmi hatóság 
mindenható tisztje. Jó ember volt. Áldja meg az Isten haló poraiban. Amikor apám nagy bátran szidalmazni 
kezdte a rendszert, Szenya csak annyit mondott: 

– Csitt, Józsi! Tudod, hogy csak nekem modhatod, senki másnak, mert DONBÁSZ lesz a vége. 
DONBÁSZ hírhedt bánya volt a Donyec-medencében, ahová kényszermunkára vitték az osztályidegeneket, 

és ahonnan többé nem, vagy csak emberi roncsként lehetett előkerülni. 
Aki ungvári magyarként nőtt fel, és az 50-es években eszmélt, az tudja mi a kisebbségi lét, de itthon is jobban 

meg tudja élni a magyarságát. 
Ungváron egy mozi volt. Erre a célra épült még a csehek alatt, ahogy a helyiek mondani szokták. 

Magyarünnepnek számított, amikor szinkronizálatlan magyar filmet adtak. A Bánk bán nagyáriáját, Simándit 
megtapsolták, mint a színházban. Az összetartozás érzésének felejthetetlen emlékei ezek, és még akkor is 
nagyobb nemzettudatban nőhetett fel a magyar gyerek, ha az iskolában a „Szövetségbe forrt szabad 
köztársaságok, a nagy Oroszország kovácsolta frigy...” magyarra fordított szovjet himnuszt énekelték magyar 
himnuszként. Sőt, hazatérve az anyaországba, anyanyelvének némely szavát meg sem értette. 

Ó, az anyaország! A távoli és gyönyörű, a sokáig elérhetetlenül vágyott, micsoda idegen volt, amikor 
megláttam. Amikor 1960-ban átléptük a „vasfüggönyt” és a kalauz azt mondta Péter öcsémnek, hogy 

– Na, Öcsi, amíg állunk leszállhattok. 
Péter megkérdezte: 
– Anyu, honnan tudja a bácsi, hogy engem Öcsinek hívnak? 
Aztán jöttek sorra a csodák. A selyemcukor, a Bambi, a trottőr sarkú cipő, a habselyem fehérnemű, a tropikál 

kiskosztüm, és a közértek ungvári szemmel nézve szédítő árubősége. A sorbanálláshoz szokott ember szabadon 
vehetett lisztet, cukrot, amennyit akart. Csepel maga a Kánaán volt nekünk, akik 1945-ben azért hagytuk el, mert 
nem volt mit enni. 

Szegény apám csak jót akart a kis családnak, amikor a lebombázott Csepelről Ungvárra, szülővárosába vitt 
bennünket, ahol élelmiszerért csinálta a csizmát, cipőt, birgellit. Ki gondolta akkor, hogy a vasfüggöny túlsó 
oldalán rekedünk. 

Apám remek ember volt, szorgalmas és ügyes, de csak magára számíthatott. 
Nagyapámtól mindent elvettek az államosításkor, házat, szőlőt, a borpincéjét, amiben benzines hordókat 



tároltak. Öregségére a szőlőhegyen, az egykori présházában húzhatta meg magát. Hozzá nem mehettünk. Lakni 
úgy tudtunk, hogy apám talált egy üresen álló lakást, amelynek jó módú zsidó gazdáit elhurcolták. Nem volt 
semmink. De legalább volt lakás. Két nagy szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, cselédszoba.  A kétszintes, 
hosszú gangos nagy ház mélyen benyúlt az udvarba. Valamikor szép is lehetett. Utcai frontján érkezésünkkor 
már ukránok laktak Szirkóék, meg Lukács János magyar családja. Később még oda költözött egy orosz férfi 
azerbajdzsán feleségével és két lányával, Állával és Sztellával. Foglalt volt az alsó szint is. Ott egy szegény zsidó 
család lakott, a Wéberék. Wéber Klári nénitől annyit tanultam a zsidó szokásokról, hogy ma jobban tudom, mint 
sok született zsidó, és olyan részletességgel ismertem meg Auschwitzot, amitől számomra a holokauszt nem 
történelem, hanem emberi húsba vágó borzalmas valóság. Lent az udvarban volt két kisebb lakás. Ott élt Szilvási 
bácsi a hajdani tulajdonosok volt vincellérje a kedves, aranyos Szilvási nénivel, aki esténként hátborzongató 
történeteket mesélt nekünk, és akinek Magda lányát csak halálos ágyán vette feleségül Kárpátalja legnagyobb 
festőművésze, Erdélyi Béla. A másik pici lakásban Lengyelék laktak, szintén a régi tulajdonos munkásai. 
Lengyel bácsi, alacsony, sovány, kalapos emberke, folyton olvasott. Az ajtó előtt ült egy sámlin, könyvvel a 
kezében, fejmozgással követte a sorokat és mozgott a szája is. Azóta sem láttam senkit így olvasni. Szenyáék 
csak később kerültek oda. Gyerekként sokszor hallottam apámtól, hogyan érkeztek. Szegényes kis motyóval a 
szekéren, néhány használati tárggyal, két párnával és egy kicsi lánnyal az ölében ült a fiatal orosz tiszt ukrán 
felesége, rendes nevén Anna Andrejevna Furman, akit később az udvar zömmel magyar lakói egyszerűen csak 
Szenyánénak neveztek. Nem volt hová lehajtani a fejüket. 

– Gyertek ide, amíg találtok magatoknak helyet, van itt két szoba – mondta apám, és az ajtó elé tolta a 
szekrényt. Szenyáék oldalán egy szép támlás kanapé maradt, még Horovicéké volt, csakúgy, mint a hatalmas 
Rákóczi kép, ami a szovjet elhárítás tisztjének sodronyos ágya fölött lógott számításom szerint vagy másfél 
évtizedig. Díszes nagy arany keretében a II. Rákóczi Ferenc feliratot iskolás korom előtt sokáig ilrákócinak 
olvastam. 

Éjjelente apám a szekrény mellett kopácsolt, „feketézett”, ahogy akkor mondták. Nappal éhbérért dolgozott 
az államiban, éjszakai munkával tartotta el a családot. Cipőműhelyét elvették tőle a proletár igazságszolgáltatás 
jegyében. 

Így lett az egyetlen szobánk nappali, ebédlő, háló, de még műhely is. 
A cigarettafüst, az enyv és a bőr szaga, a cvikkolás, bukkolás és a varrógép hangjai közt micsoda jó alvás 

esett a gyereknek. Micsoda biztonságérzetet loptak gyermeki tudatunkba a felnőttek beszédfoszlányai, ami 
szerint Józsi, apám ügyes,… kijátssza a fináncokat,… megszerzi az anyagot,… holnap elviszik a birgellit és  lesz 
pénz, stb.  Az 1950-es éveket írtuk. Micsoda idők! És micsoda emberek! A távolabbi szomszéd feljelentett, 
Szenya pedig az ajtó mögött nem hallotta, hogy apám dolgozik. Minden rombolási szándék közepette egyszerű 
kis életünkben tapasztalhattuk meg a lélek nagyságát. 

Apámat mindenki Józsinak szólította. Sokan szerették, jó embernek tartották.  
–Józsi mindent meg tud csinálni, ezermester – mondták a szomszédok. Igaz is volt. Néhány tanult 

mesterségén kívül számtalan dologohoz értett. Nem volt magas iskolai végzettsége, de egy könyvtárnyi könyvet 
olvasott ki, és mi gyerekek valamennyi kérdésünkre választ kaptunk tőle. Ha kellett szüretelt, puttonyozott, 
taposta a szőlőt, disznót vágott, és kitűnő hurkát, kolbászt készített, vezetett – ahogy ő mondta minden robbanó 
motort, elvégezte a lakatos, elektromos munkákat, karácsonyra öcsémnek lábbal hajtós kisautót, nekem 
babakocsit készített fából. Tudta, hogyan meneküljön meg télen az éhes farkasoktól a Kárpátok szerpentinjein, 
amikor elakadt a rozoga polutorkával egy nyersbőr rakománnyal a platóján.  Nagyratörő célok nélkül, 
mosolyogva szemlélődött a világban. Bölcs egyszerűséggel élte az életet. Lelkét mindvégig épen tartotta, ahogy 
nehéz fizikai munkához szokott kezét sem roncsolta soha szét. Még ma is magam előtt látom hosszúkás holdas 
körmeit a kórházi tétlenségben kifehéredett szabályosan szép kezén. 

Egy ideig sofőrködött egy amerikai Studebekkeren, szállított fát, tejet a kolhozból, aztán egy öreg 
polutorkával járt, majd az ungvári bank igazgatójának a személyi sofőrje volt a legújabb Moszkvicson. A 
megélhetésre valót viszont feketézéssel, suszterkodással kereste meg otthon, éjszaka, egyetlen szobánk sarkában. 
Ha rá lennék utalva, elejétől a végéig meg tudnék csinálni egy cipőt. És ezzel Péter öcsém is így van. Apám 
javítást is vállalt, de az igazi az új cipő volt Ilyenkor azzal kezdte, hogy a mezítelen lábat egy papíron 
körberajzolta. Számításba vett bütyköt, tyúkszemet, a kaptafát már e szerint alakította ki. A megrendelő 
kiválasztotta a bőrt. Volt sevró, borjú, boksz, antilop, lakk, vagy egyszerű disznóbőr. Aztán jött a 
felsőrészkészítés. Ennek is mestere volt apám. Megcsinálta a szabásmintát, aztán a kiszabott bőr széleit 
borotvaéles eszközzel sirfolta, elvékonyította. Majd megkente ragasztóval és gondosan, egyenletesen 
behajtogatta. Finom ütögetéssel leragasztotta, bukkolta. Az így előkészített bőrszéleket aztán a család nőtagjai, 
anyukám és testvére, Rózsi, – aki a vasfüggöny foglyaként élt velünk Ungváron, és a Mehovscsik nevű 
cipőgyárban dolgozott, – bőrvarró géppel szép egyenletesen végigvarrták, letűzték. 

A cipő felsőrészébe bélés került, előre és hátra a kéregbe külön keményítés. 
Amikor a felsőrész elkészült, apám felfeszítette a kaptafára, cvikkolta. Előbb az orránál és a sarkánál 



erősítette oda egy-egy szöggel a branzolhoz, a kaptafához, majd módszeresen körbe. Az egész műveletsor alatt 
lábszíjjal erősítette a combjához a cipőt. A lábszíj félelmetes gyermekfenyítő eszköznek számított, nálunk 
szerencsére soha valóra nem váltott ígéretként. A hosszú vasszögeket, amivel cvikkolta a lábbelit akkor szedte ki 
folyamatosan, amikor két görbe tűvel a branzolhoz bindolta, varrta a felsőrészt. Ilyenkor már jól látszott mi 
készül, de még nem volt talpa. A bőrtalp felerősítése faszögekkel történt. Ebből néhányat mindig a szájába fogott 
apám. Talán meg is kellett nyálazni egy kicsit, aztán a szögező árral előkészített lyukakba ütögette olyan 
akkurátus sorban, hogy öröm volt nézni. Majd felkerült a sarok, a flekk. Aztán apám stuffolta a cipő szélét, 
vagyis egy erre való eszközzel forró viaszt égetett a szépen lecsiszolt talpszélre. A talp kis szélét rádlizni, egy 
speciális eszközzel rovátkázni kellett, rászögezni a sarok-  és a spiccvasat és már kerülhetett is ki a kaptafa. A 
belül meredező szögeket görbe ráspollyal kicsiszolta. Ma a szobraimat csiszolgatom vele. Befejezésül talpbélést 
ragasztott a belsejébe. 

Volt nagy izgalom az udvarban, amikor apám behajtott a Skodával. Különösen a gyerekek örültek. Egyszer 
nagy buzgalmamban, véletlenül Vályá kezére csuktam az ajtót. Válya rettenetesen ordított, ami nem csoda. 
Nagyon fájhatott neki. 

Ekkor nem kaptam ki, de egy másik alkalommal, amikor ugyancsak véletlenül majdnem Vályá szemébe 
találtam egy kartonpapír éles sarkával, kaptam egy atyai pofont. Életem két apai fenyítésének egyike Vályá 
nevéhez füződik. Vályá, ma már Vályentyiná Szemjonovná Zsávoronková Szenya egyetlen gyereke volt. Úgy 
nőttünk fel egymás szoros szomszédságában, mintha testvérek lettünk volna. A szekrénnyel leválasztott 
lakásban, vasfüggönnyel választva el az anyaországtól. Péter öcsémmel tőle tanultuk meg kisgyerekkorunkban 
az orosz nyelvet szinte anyanyelvként. Így történhetett meg, hogy később az ELTE-n csodálkoztak a tanáraim, 
hogy kárpátaljai magyarként nem azt a bizonyos kevert nyelvet beszélem, amiből soha sem lesz tisztességes 
orosz, hanem bizony Puskin, Tolsztoj, Dosztojevszkij nyelvét. A szakdolgozatomat is orosz nyelven írtam, 
természetesen minden nehézség nélkül éppen Dosztojevszkijből. Kárpátalján sokféle náció élt. Az ember tudta 
valamennyire mindegyikük nyelvét, de legalább is értette. Én is. De beszédben valahogy ösztönösen 
elhatárolódtam tőle. Így tudtam tisztán megőrízni az oroszt, és akkori hitem szerint a magyart. Az utóbbi 
hiányosságai csak később, itthon derültek ki. 

Ungváron az, hogy megyek a városba, az orvoshoz, mert a gyerek beteg, adott esetben úgy is hangozhatott, 
hogy idem do városá pre orvosá, bo gyerek beteguje–a magyar és szláv nyelvek, ki tudja melyikének 
szótöveinek, toldalékainak sajátos kárpátaljai elegyeként – amit mindnyájan értettünk. 

Apám nagy pecás volt. Ungváron ezt a szót sem használtuk. Aki valamilyen formában halat fogott, az halász 
volt. Apámék az Ungra jártak halászni. Többen, barátok. Egyszer így fogadta az egyik: – Csak három magyar 
zember van a Zungon Szedlácsek, Podlácsek á já. (És én.) 

Vályá is nagyon jól megtanult magyarul. Nagyobbacska korában még írt is. A latin betűket az angolból tudta. 
Így éltünk mi Ungváron magyarok, oroszok, ukránok, zsidók, huculok, szlovákok és talán még más is a 

legnagyobb egyetértésben. Jut eszembe, az egyik orosz férfinak azerbajdzsán volt a felesége, érdekes fekete 
asszony két lányával Sztellával és Állával,aki soha nem tudta elfogadtatni azerbajdzsán családjával az orosz 
férjet. Micsoda jeleneteket tudott rendezni, ha összeveszett a férjével. Tátottuk a szánkat a gangon, de nemcsak 
mi, gyerekek, hanem a felnőttek is. A legteljesebb nyilvánosság mellett zajlott az élet az udvarban. Mindenki 
tudott mindent a másikról, de soha nem éreztem, hogy ez rossz lenne. Inkább nagyon családias volt az egész. 
Mostanában sokszor elgondolom, mennyire másként szocializálódik ilyen környezetben a gyerek, mint bezártan 
a tizedik emeleten. Mindig benne voltunk az élet sűrüjében, soha nem éreztük magunkat egyedül. Együtt 
játszottuk az élet nagy kirakós játékát felnőttek, gyerekek, tanítva, tanulva ösztönösen. 
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A kaliforniai ideológia 
Második modernitás vagy hamis techno-utópia? 

 
 
Különös, de erőteljes szellemiség lebeg a globalizálódás folyamata és az új technológiák, mindenek előtt az 

informatika fölött. Ezt a szellemiséget, amely bírálói szerint egyben az individualizmus, a szabad piac győzelmét 
és a szociális állam, illetve a politikai szabályozás leépítését vetíti előre, kaliforniai ideológiának (KI) hívják. Az 



utóbbi években a brit szociológus, Richard Barbrook, és honfitársa, kollégája Andy Cameron több 
figyelemreméltó megállapítást tett a KI eredetével és mibenlétével kapcsolatban. 

 
A már több mint három évtizede megjósolt médikonvergencia – tehát a sajtó, a komputer és a 

telekommunikáció összeolvadása – egy sajátos hipermédiumot hozott létre, többen ettől az időponttól keltezik az 
információs kor vagy információs társadalom kezdeteit. A két említett kutató ebben a jelenségben is a 
kapitalizmusnak azt a jellemvonását fedezi fel, amellyel fáradhatatlanul az ember kreatív erőinek felismerésére, 
kipuhatolására és munkába állítására törekszik, ezzel együtt folyamatosan megváltoztatja mindazokat a 
körülményeket, amelyek között dolgozunk, játszunk, együtt élünk. A médiakonvergencia során a különféle 
technológiák integrációjából tulajdonképpen a technológiák puszta összegénél valami több jött létre. Ha ugyanis 
azt a képességünket, amellyel tetszőleges mennyiségű információt hozhatunk létre, továbbíthatunk és 
fogadhatunk, megtoldjuk a globális telefonhálózatok hatótávolságával, az életünk számos területe gyökeresen 
megváltozik. Új iparágak jönnek létre, mások, több évszázados hagyományaik ellenére, hirtelen eltűnnek. Ilyen, 
hatalmas társadalmi változásokkal együtt járó időkben mindenkire fokozottan odafigyelnek, aki valamilyen 
magyarázatot tud adni a folyamatokra. Így figyeltek fel arra a laza, írókból, hackerekből, vállalkozókból és 
művészekből álló csoportosulásra is, amely először talált elnevezést az információs társadalom filozófiai 
tartalmára. Ekkor született a kaliforniai ideológia fogalma. 

Ez az új hitvallás – természete szerint ugyanis a KI-t vagy a hitvallás vagy az utópia fogalmi körébe kell 
utalnunk – a San Francisco-i rétegkultúrák és a Szilícium-völgybéli (Silicon Valley) high-tech-manufaktúrák 
közötti nászban eredezik. Már a kezdetekkor újságok, könyvek, televíziós műsorok, honlapok, világhálós 
konferenciák sora szegődött a kaliforniai ideológia szolgálatába, amely tulajdonképpen – némileg 
leegyszerűsítve – a hippik szabadon szárnyaló szellemét köti össze a yuppik által képviselt vállalkozói 
szellemmel, ezért Kalifornián kívül aligha születhetett volna máshol meg. 

Az ellentéteknek ilyen minőségű egymásra találása, összeolvadása csakis az információs technológiák 
egalizáló, emancipatorikus hatásában való mély bizalom miatt lehetséges, és ez is elsősorban Kaliforniára 
jellemző. Ezt az optimista víziót – egyáltalán nem meglepő módon – a komputer megszállottjai, a diákok, az 
innovatív kapitalisták, a társadalmi aktivisták, később az akadémikusok és a hivatalnokok egyes csoportjai is 
gyorsan befogadták, és az ideológia ezzel indult el meghódítani Amerikát, aztán a többi fejlett ipari országot. A 
múlt század utolsó éveiben az Európai Unió is úgy döntött, erről szól az úgynevezett Bangemann-jelentés, hogy 
a kaliforniai modellt veszik alapul az „adat-autópálya” kiépítésénél. Valamirevaló vetélytárs híján a KI 
térnyerése megállíthatatlannak látszik.  

A nyugati parti Amerika ideológiájának messzire ható vonzereje, persze, nemcsak annak optimizmusában 
rejtezik. Ennél lényegesen többről van szó. A KI egy ártatlannak tűnő liberális politikai alapállást testesít meg; 
az információs technológia fejlődésével-fejlesztésével kíván új demokráciát teremteni, és azt hirdeti, hogy 
minden egyes személy a korlátlan önmegvalósítás szabadságához juthat – a kiber-téren (cyberspace) belül. 
(Barbrook és Cameron a KI apostolainak szándékos vakságával magyarázza, hogy nem foglalkoznak a nyugati 
part jelenlegi súlyos társadalmi-gazdasági gondjaival, mint a rasszizmussal, a szegénységgel és a 
környezetszennyezéssel…) 

 

A kezdetek 
 
1969. május 15-én Ronald Reagan – Kalifornia akkori kormányzója – parancsot adott a felfegyverzett rendőr 

rohamosztagoknak, hogy erőszakkal ürítsék ki a Kaliforniai Egyetem (University of California) mellett fekvő 
People’s Park-ot, amit tüntető hippik foglaltak el. Az összecsapásokban egy fiatalt lelőttek, 128-an pedig 
kórházba kerültek. Ezen a napon, úgy látszott, a „rendes” világ és a rétegkultúrák közé soha le nem dönthető fal 
emelkedett. A fal egyik oldalán Reagan-kormányzó és azok álltak, akik a szabad vállalkozás eszméjét és a 
vietnami háborút védték, a másikon az Egyesült Államok szociális forradalmát hirdető, a vietnami háborút 
esztelenségnek nevező hippik. A People’s Park-i ütközet után hosszú ideig úgy tűnt, hogy a két amerikai vízió 
között csak az erőszak dönthet, az együttélés elképzelhetetlen.  

A hatvanas években a Bay Area radikálisai a mai, „modern” liberális baloldali mozgalmak kulturális 
stílusának előfutárai voltak: eloldották magukat a második világháború utáni politikai korszaktól, és a 
militarizmus, a rasszizmus, a nemi diszkrimináció, a pazarló fogyasztás, illetve a környezetszennyezés ellen 
kezdtek kampányolni. A baloldal hagyományos hierarchiáját nem fogadták el, helyette olyan kollektív 
struktúrákat építettek fel, amelyekből tulajdonképpen a mai liberális társadalom-felfogás köszönt vissza ránk. A 
kaliforniai baloldal politikai küzdelmének a másik sajátossága volt, hogy kulturális lázadásként indult, és 
valamennyit mindvégig megtartott ebből a sajátosságból. Szüleikkel szemben a kaliforniai hippik elutasították a 
szigorú társadalmi hagyományokat, aminek ruházatukkal, szexuális szabadosságukkal, zenéjükkel és a lazító, 
nyugtató hatású kábítószerek fogyasztásával is nyomatékot adtak. 



A radikális hippik baloldalisága, liberalizmusa már a kezdetekkor nyilvánvalóvá vált, ahogy hitet tettek az 
olyan univerzális, ésszerű és progresszív eszmék mellett, mint a demokrácia, a tolerancia, az önmegvalósítás és a 
társadalmi igazságosság. A 20 esztendeje tartó gazdasági fellendüléstől elkényeztetve a hippik azt hitték, hogy a 
történelem őket fogja igazolni. Az akkoriban született science-fiction regényekben olyan Kaliforniáról írtak a 
szerzők, ahol az ipari termelés immár nem rombolja a környezetet, a nemek közötti kapcsolat az 
egyenrangúságra épül, és ahol a társadalmi élet autonóm csoportokon – az úgynevezett kommunákon – belül 
zajlik majd. 

A hippik egy része később arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a célokat nem a tudományos fejlődés 
fogja közelebb hozni az emberiséghez, néhányuk a tudományt egyenesen hamis istenségnek tartotta, de a 
többség egyetértett abban, hogy a technológiai haladás az általuk megálmodott liberális víziókat egyszer 
társadalmi valósággá változtatja. Különösen a Marshall McLuhan munkáin nevelkedett technofil nemzedék hitt 
abban, hogy az akkoriban megjósolt médiakonvergencia szükségszerűen létrehozza azt az elektronikus agorát, 
azt a virtuális helyszínt, ahol minden vélemény korlátozás nélkül kifejeződésre juthat. McLuhan, a korosodó 
angolprofesszor már a hatvanas évek végén megjósolta az állam visszaszorulását az individuum elől, s 
mindebben a mindenható technológiának tulajdonított meghatározó szerepet. 

McLuhan jóslatain felbuzdulva a nyugati parti radikálisok – az alternatív sajtó, a kollektív rádióállomások, a 
komputerépítő klubok és a videofilmes csoportosulások tapasztalatait felhasználva – megkezdték az új 
információs technológiáknak a kifejlesztését. Médiaaktivistáik azt hitték, egy új Amerika létrehozásáért 
harcolnak, és ők állnak a frontvonalban. Az elektronikus agora létrejötte – a KI élharcosai ma is ezt hirdetik – 
azonban csak az első lépés a „direkt” demokrácia bevezetése felé… 

 

A virtuális osztály létrejötte 
 
Ki hitte volna, hogy alig több mint 30 esztendővel a People’s Park-i csata után a lázadó hippik és a 

nyárspolgár yuppik együtt fognak dolgozni a kaliforniai ideológia végleges formába öntésén? Ki gondolta volna, 
hogy a technológiai determinizmus és liberális individualizmus összefonódásából, hibridizálódásából jön létre 
majd az információs társadalom mindent megmagyarázó ideológiája? És ki sejthette volna, hogy amint a 
technológia iránti bizalom – helyenként vakhit – szétterjed a világon, egyre kevésbé lehetséges bármi értelmeset 
mondani a társadalomról? 

Az utóbbi évtizedek során a médiapiac és a high-tech ipar nagymoguljai bőséges támogatást nyújtottak az 
ideológia úttörőinek. A támogatás mértékét és folyamatosságát az a felismerés magyarázza, hogy bár ezek a 
vállalatok a tevékenységi körükben felmerülő munkákat nagyrészt automatizálni tudják, kihelyezhetik a termelés 
egyes folyamatait más üzemekbe, sőt más országokba is, mégis függenek azoktól az emberektől, akik 
„kitalálják” és megvalósítják a termékeket, legyen szó komputerprogramokról, integrált áramkörökről, 
könyvekről vagy televíziós műsorokról. Néhány high-tech vállalkozóval együtt ezek az emberek alkotják az 
úgynevezett „virtuális osztályt”.  

Mivel ezek a „kreatívok” nem vethetők alá a futószalagmunka fegyelmének, és gépekkel sem 
helyettesíthetők, a menedzserek mindenféle kedvezményes tartalmú, de csak határozott időre szóló 
szerződésekkel kötik őket magukhoz. Ahogy az előző évszázad munkásarisztokráciája, úgy a jelenlegi média-, 
komputer- és telekommunikációs ipar kulcsszemélyzete is egyaránt megtapasztalja a jutalom ízét és a piac 
bizonytalanságait. Egyfelől nemcsak nagyon jól megfizetik őket, de nagyfokú autonómiát is élveznek 
munkájukkal vagy munkahelyükkel összefüggésben. Másfelől viszont a határozott időre szóló szerződés miatt 
nem tudhatják, hogy a szerződés lejárta után is alkalmazni fogják-e őket.  

A kaliforniai ideológia nemcsak a társadalom és a technológia viszonyának meghatározásában nyújt 
segítséget, de megvilágítja ennek az új, „virtuális” (ennek ellenére nagyon is „valóságos”) osztálynak a helyzetét, 
életformájának sajátosságait is. Az előzőekből is kitűnik, hogy ez a réteg a jelenlegi munkavállalói tömegek 
elitjét képviseli, de egyben ez a réteg a hajdani médiaaktivisták szellemi örököse is. A kaliforniai ideológia ezért 
nem csupán a piacgazdaság alapvető fontosságú alaptéziseit tükrözi vissza, de a művészhajlamú hippitársadalom 
szabadságeszményét is. Ez a bizarrnak is nevezhető keverék csak a technológiai determinizmusba vetett 
univerzális hit eredményeként jöhetett létre. Innen, a 21. századból szemlélve egyre inkább úgy néz ki, mintha a 
60-as évek liberálisai egészen idáig arra vártak volna, hogy az új információs technológiák egyszer majd 
megvalósítják eszméiket.  

Az új (liberális) baloldal (New Left/Neue Mitte) jelentette kihívásra – hiszen a kaliforniai ideológiát jelenleg 
a Blair/Schröder nevével fémjelzett harmadikutas szociáldemokrácia próbálja meg politikai jármába hajtani – a 
konzervatív erők megtalálták a maguk (liberális) válaszát a gazdasági liberalizmus formájában. A hippik által 
képviselt, anarchisztikus vonásokban bővelkedő „általános” szabadság helyett a konzervatívok az egyén, az 
individuum piaci szabadságát helyezik a figyelem – és a politikai akciórádiusz – középpontjába, de így sem 
állhatnak ellent az információs technológiák vonzerejének, és saját magyarázatot keresnek a high-tech (vagy 



techno-) utópiák és a jelenkori társadalmi valóság közötti kölcsönhatásokra. A konzervatívok McLuhan 
médiakonvergenciájának megvalósulását például a magángazdaság győzelmének egyik jeleként értelmezik. A 
KI-guruk egy része (Alvin Toffler, Sool Pool és a többiek) már a hetvenes évektől kezdve azt próbálják meg 
bebizonyítani, hogy a McLuhan-féle hipermédia kialakulása tulajdonképpen a gazdasági liberalizmushoz való 
visszatérést jelenti. Ez a visszafelé nyúló utópia megjelenik Asimov, Heinlein és más science-fiction-szerzők 
munkáinak szellemiségében is, főleg azokban a művekben, amelyekben űrkereskedők, ügyeskedő üzletemberek, 
zseniális feltalálók, kalózkapitányok és más szélsőséges individualisták népesítik be a Kozmoszt. A konzervatív 
üzenet szerint a technológiai fejlődés által felrajzolt útnak nem feltétlenül kell Utópiába mutatnia, az út vezethet 
vissza, Amerikába, az alapító atyák Amerikájába is… 

 

Elektronikus agora vagy elektronikus piac? 
 
A KI baloldali és konzervatív szemléletmódját tehát egyaránt az ideológiában rejlő többértelműség, az 

értelmezési lehetőségek kettőssége teszi lehetővé. Ez a többértelműség leginkább a digitális jövőről alkotott 
elképzelések kapcsán mutatkozik meg. A kaliforniai ideológia hitvallása szerint a hipermédia kialakulása a 
kapitalizmus következő fokozatának kulcsfontosságú eleme. Zuroff szerint a média, a komputer és a 
telekommunikáció (információs technológia) bevezetése az üzemekbe és az irodákba a termelés hosszú 
történelmének kezdete óta a munkás (dolgozó, alkalmazott) és a termelés (illetve végtermék) közötti kapcsolat 
legalacsonyabb fokát valósítja meg, azaz a munkást minden eddiginél jobban elszigeteli a termeléstől, a 
produktumtól. A következő fokozatban – még ha ez jobbára a nemzetközi konkurenciaharc miatt történik is így – 
minden nagy ipari gazdaság előbb-utóbb hálózatba szervezi lakosságát, hogy a digitális termelés céljainak 
megfelelően állandó vagy gyorsan megteremthető kapcsolatot biztosíthasson a vállalkozók és a munkavállalók 
között. Egyelőre még ismeretlenek azok a társadalmi és kulturális kockázatok, amelyek abból erednek, hogy az 
emberek legszélesebb tömegei számára lehetővé teszik korlátlan mennyiségű információ létrehozását és globális 
szintű cseréjét. 

Vajon a kaliforniai ideológia által felvázolt utópia, a hipermédia kialakulása az új baloldal vagy a konzervatív 
tábor által elképzelt jövőt fogja-e megvalósítani? Rossz a kérdésfelvetés – állítja Barbrook és Cameron –, mert a 
KI, mint hibrid hitvallás, meggyőződés mindkét jövőt egyszerre tudja szolgálni, és nem feltétlenül az egyik vagy 
a másik rovására, tehát nem feltétlenül a nagy, tisztázó viták (összecsapások, háborúk, világégések) 
eszköztárával. Egyfelől például az újbalosok megőrizték a „virtuális közösség” eredeti üzletellenes „tisztaságát”. 
Ennek az elképzelésnek a guruja, Howard Rheingold szerint az új információs technológiák és a nyomukban 
megszülető ideológiák létrejöttében meghatározó szerepet játszott a virágnemzedék (flower-power generation, 
baby-boomer generation), tehát a mai kommuna-aktivisták bármikor bevethetik a hipermédiát, hogy a 
vállalkozói kapitalizmust egyfajta high-tech „ajándék-kapitalizmusra” cseréljék. Rheingold úgy véli, hogy a 
virtuális osztály tagjai állnak még mindig a társadalom felszabadításáért vívott harc frontvonalában, és 
bármekkora is az üzleti szektor részvétele, helyesebben: részesedése az „adat-autópálya” kiépítésében, az 
elektronikus agora eszméje szükségszerűen győzelmet fog aratni gazdasági és bürokrata ellenfelei fölött.  

Az is igaz viszont, hogy a nyugati part ideológusai átvették hajdani, konzervatív ellenfeleiktől a laissez-faire 
ideológiáját, ami a kezdeti kapitalizmus, az eredeti tőkefelhalmozás meghatározó ideológiai alapvonása volt. A 
Wired magazin, a virtuális osztály havonta megjelenő bibliája például mindenféle kommentár nélkül jelentette 
meg az őskonzervatív republikánus vezér, Newt Gingrich (és legszorosabb tanácsadója, Alvin Toffler) politikai 
elképzeléseit a szociális juttatások csökkentésének szükségességéről, csak, mert Gingrichék hosszan 
lelkendeztek az információs technológiákban rejlő lehetőségekről. Attól azonban, hogy Gingrich és Toffler 
magukévá teszi McLuhan technológiai determinizmusát, még nem osztja az elektronikus agorára vonatkozó 
elméleteket. Ellenkezőleg: mindketten azt valószínűsítik, hogy a hipermédia létrejötte egyben egy új, 
elektronikus szinten működő piacot hoz létre, és ez lenne a fő funkciója.  

A kaliforniai ideológiának eme verziója szerint a virtuális osztály minden tagja előtt nyitva áll az út, hogy 
sikeres high-tech vállalkozó válhasson belőle. Az információs technológia – így szól az érvelés – hatalmat ad az 
individuum kezébe, kiterjeszti a személyes szabadságot, és radikális mértékben csökkenti a nemzetállam 
szerepét. A jelenleg létező politikai és állami hatalmi struktúrák átadják a helyüket az autonóm individuumok 
közötti korlátlan együttműködésnek és szoftvereiknek. McLuhan utódai váltig hangoztatják, hogy az államnak 
távol kell tartania magát a prosperáló, forrásgazdag vállalkozóktól, mert a (nagy)vállalkozókban látják korunk 
bátor és a kockázatoktól nem visszarettenő embertípusát. A szerintük kontraproduktív állami szabályozás helyére 
a KI mérnökei olyan hálózati eszközöket fejlesztenek ki, amelyek a kiber-térben létrehozandó „szabad piac” 
működését segítenék, támogatnák (például: digitális fizetőeszköz, digitális tanúsítvány-rendszer). 

Ahogy Heinlein és Asimov műveiben is, a jövő ösvénye látszólag a múlt felé mutat. A búcsúzó 20. századdal 
beköszönő információs korszak Thomas Jefferson liberális eszméit látszik megvalósítani, a 18. századból, azt az 
„új társadalmat, amely az amerikai eszme örök igazságaira épül”. 



 

A szabad piac hamis mítosza 
 
Newt Gingrichék republikánus pártjának 1994-es választási győzelme óta a kaliforniai ideológia jobboldali 

változata került előtérbe, csakhogy a gazdasági liberalizmus – velük együtt győzedelmeskedő – eszméjét éppen a 
hipermédia kialakulása ássa alá, lévén, hogy a világháló kiépítése és a komputerek fejlesztése elképzelhetetlen 
állami segítség – és megszállottak – nélkül. A magángazdaság is szerephez jut, de közreműködése még nem 
meghatározó.  

Az első számológépet még például magánvállalkozások fejlesztették ki és építették meg. Megvalósítása 
azonban nem lett volna lehetséges az akkori brit kormány több mint 17-ezer font sterlingre rúgó támogatása 
nélkül, ami 1834-ben szabályos kis vagyonnak számított. A Colossus-tól az EDVAC-ig, az első repülülőgép-
szimulátortól a virtuális valóságig a komputer-technológia fejlődése az állami fejlesztési források vagy a nagy 
állami megrendelések szoros függvénye volt. Az IBM akkor gyártotta le az első programozható digitális 
komputereket, amikor a koreai háború idején a védelmi minisztérium cégeitől erre megrendelést kapott. Azóta a 
komputerek egymás után következő generációinak fejlesztése – direkt vagy indirekt módon – az Egyesült 
Államok védelmi minisztériumának megrendeléseitől függ. 

Az Internet története is ellentmond a szabad piac mindenhatóságának. A megszületése után eltelt első két 
évtizedben léte egyfolytában és kizárólagosan az amerikai kormány jóindulatától függött. Az amerikai hadsereg 
ügynökségei, vállalatai és az egyetemek adódollárok milliárdjait ölték már eddig is bele a hálózati infrastruktúra 
kialakításába, igaz, hogy ugyanakkor a világháló működését segítő programok nagy részét hobbiprogramozók 
állították elő otthoni magányukban, minden támogatás nélkül. (A MUD-programot például, amely valós idejű 
konferenciákat tesz lehetővé a világhálón, egy fantasy-játékos diákcsoport alkotta meg, saját céljaira…) 

A kaliforniai ideológia egyik legkülönösebb vonása mindenképpen az, hogy az Egyesült Államok nyugati 
partja, születésének helyszíne úgynevezett kevert gazdaság, tehát az állam gazdasági szerepvállalása jelentékeny. 
Állami támogatással valósultak meg például az öntözési rendszerek, a gyorsforgalmú utak, az iskolák, az 
egyetemek és egyéb, fontos infrastrukturális beruházások. A támogatott iparágak élén állt az a high-tech ipari 
komplexum, amely évtizedeken keresztül súlyos dollármilliárdokhoz jutott az államtól, és vállalatai így 
emelkedhettek a világ vezető gyártói közé. Az amerikai kormány dollármilliárdokat költött kaliforniai 
repülőgépek, rakéták, elektronikus rendszerek és atombombák vásárlására is, tehát a közvetlen állami segítségen 
túl a megrendelésekben rejlő anyagi-társadalmi előnyöket is Kalifornia könyvelhette el magának. Akit nem 
vakított el teljesen a szabad piac dogmája, az mindig is látta, hogy az Egyesült Államok gazdaságát az állami 
tervgazdálkodás határozta meg, csak az elnevezésében különbözött a klasszikus tervgazdálkodástól, mondjuk 
„védelmi háztartás”-nak nevezték ezt a fajta tervezést. Másfelől, persze, a nyugati partvidék életstílusában, az 
életvezetésben látható tapasztalható sajátosságok is kellettek ahhoz, hogy a kaliforniai ideológia ekkora 
hullámokat keltsen maga körül. Ez az életstílus a rétegkultúrák sokaságában, a „nyugati bohém”-ben (West-
Coast Boheme) gyökerezik, amely létrehozta a kollektív médiát, a New Age spiritualizmusát, a szörf kultuszát, a 
reformkonyhát, a design-drogokat, a popzene néhány új irányzatát és a kulturális sokrétegűség más jelenségeit, 
mint az egyetemi köröket, művészkolóniákat vagy a kommunákat. 

Az állami támogatás és a jövőbe vetett bizalomból származó lelkesedés hihetetlen erejű, bár egyelőre eléggé 
fel nem mért és így meghatározhatatlan irányú lökést adott például a Szilícium-völgy és más high-tech 
gócpontok fejlődésének, de a vállalkozó, amikor az általa vezetett cég eredményeiről van szó, szereti saját 
teljesítményét túlbecsülni, míg az állam, a munkatársak és mások szerepét alábecsülni, ezért az állami 
szerepvállalás mértékét általában jótékony homály fedi. Pedig minden technológiai fejlődés kumulatív 
természetű, azaz közösségi teljesítmény. Ahogy minden iparosodott országban, úgy az Egyesült Államokban is 
állami segítséghez folyamodtak a vállalkozók, amikor vállalatukat felépítették vagy fejleszteni kezdték. Amikor 
Kaliforniában felbukkantak a japánok, hogy bevásárolják magukat a mikrochip-iparba, a liberális amerikai 
komputer-kapitalisták nem átallották cégeiket egy állami támogatással létrejött kartellhez csatlakoztatni, hogy 
így tartsák távol a „betolakodókat”. A kérdés tehát már nem az, hogy a feltörekvő hipermédia-ipar vajon kevert – 
tehát az állami akaratnak is teret engedő – gazdaságban növekszik-e majd fel, hanem az, hogy ez a kevert 
gazdaság hogyan viselkedik. 

 

A szabadság rabszolgái 
 
Ha már a szabad piac mítoszának szent, sérthetetlen törvényei megdőlni látszanak, vajon mi az oka annak, 

hogy a kaliforniai ideológia máig olyannyira függ a szabadpiaci eszmerendszertől? Ez feltehetően azért van így, 
mert jelenleg a kaliforniai ideológia jelenti azt az egyetlen ideológiai helyszínt, ahol az új baloldal és az 
újkonzervativizmus egymásra találhat, keveredhet és összeolvadhat egyfajta misztikus egyvelegben, amit a 



virtuális osztály tagjai jelenítenek meg. Ezt a keveredést, összeolvadást legfőképpen az állammal szemben 
tanúsított rokonszenvtelen, felettébb kritikus magatartás katalizálja. Míg az új baloldal azért bírálja a 
kormányzatot, mert támogatja a katonai-ipari komplexumot, addig az újkonzervatívok azt vetik az állam 
szemére, hogy szabályozni merészeli a piaci folyamatokat, és ezzel gátolja az új technológiák elterjedését. Tehát 
a hipermédia-ipar fejlődésében játszott központi állami szerep ellenére a kaliforniai ideológia követői egyfajta 
államellenes high-tech liberalizmus kialakulását valószínűsítik, ami nem egyéb, mint az anarchisztikus hippi-
világnézet, a gazdasági liberalizmus és a technológiai determinizmus furcsa keveréke.  

Ahelyett tehát, hogy a „létező” kapitalizmus jobb megismerésére törekednének, az új baloldal és az 
újkonzervativizmus népszerű gurui a jeffersoni demokrácia egymással vetélkedő digitális változatait terjesztik 
elő és képviselik. Howard Rheingold az új baloldal képviseletében például úgy gondolja, hogy az elektronikus 
agora lehetővé teszi majd annak a fajta szabadságnak az átélését, amely az alapító atyák idejében alakult ki. 
(Arról most hallgassunk, hogy a magát liberálisnak valló amerikai új baloldal hogyan fedezte fel magának az 
„alapító atyákat”, akik eddig elsősorban a militarista, rasszista, neofasiszta amerikai szélsőjobb szóhasználatában 
szerepeltek a leggyakrabban…) Az újkonzervatív tábor hasonló módon érvel, amikor azt hangsúlyozza, hogy a 
szabályozó korlátozások megszüntetésével minden egyes vállalkozó előtt megnyílik az út, amely a Jefferson-féle 
demokrácia magasabb szabadságfoka felé vezet. 

Ennek a visszafelé tekintő futurizmusnak a győzelme egyenes következménye annak, hogy az Egyesült 
Államokban elmaradtak azok a reformok, amelyekre a 60-as és a korai 70-es években oly nagy szükség lett 
volna. Ahogy a People’s Parkban történt, az amerikai establishment és az ellenkultúrák közötti harc a lefelé 
irányuló erőszak jegyében zajlott le. A vietnamiak ugyan óriási áldozatok árán elérték, hogy az amerikai 
megszállók távozzanak az országukból, de a hippiket és szövetségeseiket, főleg a fekete polgárjogi mozgalom 
soraiból, Washington felmorzsolta az állami elnyomás és a kulturális együttműködés kombinációjával. A 
kaliforniai ideológia egyszerűen tudomást sem vesz arról, hogy a „virtuális osztály” tagjainak nagyobbik része, 
noha élvezi a hippik által kivívott szabadságokat, többé nem vesz részt a megálmodott új társadalmi-gazdasági 
rend megvalósításában. Ahelyett tehát, hogy nyíltan lázadnának a ma fennálló rendszer ellen, elfogadják, hogy a 
személyes szabadság és a technológiai fejlődés csakis a szabad piac körülményei között teljesedhet ki. 

A kaliforniai ideológia „jobbszárnya” végül is annak a liberális alapvetésnek a hallgatólagos elfogadásán 
erősödött meg, amely szerint az „amerikai álom” megvalósulása, a szabadság magasabb foka a nemzet 
kialakulásának körülményeivel áll összefüggésben. Az amerikai nemzetet e felfogás szerint olyan individuumok 
hozták létre a vadonban, akik szabadon követhették saját hasznukat – tehát prémvadászok, cowboyok, 
prédikátorok és vadnyugati telepesek. Az amerikai forradalom célja sem volt más, mint hogy megvédje az 
individuumok szabadságát és vagyonát egy idegen király elnyomó törvényeivel és igazságtalan adóival szemben. 
Mind a jobboldali, mind a baloldali kaliforniaiak elfelejtik azonban, hogy az amerikai álom egy mély 
ellentmondásra épül: az amerikai köztársaság első éveiben az egyik embernek csak a másik rovására mehetett 
jobban a sorsa. Sehol sem válik nyilvánvalóbbá ez, mint Thomas Jefferson, a kaliforniai ideológia központi 
szimbolikus alakjának életében. 

Jefferson volt az, aki a Függetlenségi Nyilatkozatnak a demokráciára és a szabadságra vonatkozó magával 
ragadó részleteit megfogalmazta és papírra vetette, ugyanakkor legalább 200 rabszolga volt a tulajdonában. 
Politikusként kiállt az amerikai parasztok és kézművesek jogai mellett, és mint kora liberálisai általában, meg 
volt győződve arról, hogy az autoriter kormányzatokkal szemben a politikai szabadság a magántulajdontól, 
mégpedig a minél szélesebb körben fellelhető magántulajdontól függ. Megjegyzendő, hogy a polgárjogokat is 
végeredményben erre az alapvető jogra, a magántulajdonhoz való jogra vezetik vissza. Miközben azonban 
Jefferson a vadnyugati kisgazdálkodót és üzletembert idealizálta, vezette saját, virginiai ültetvényét is, és ebben 
javarészt rabszolgáira támaszkodott.  

 

Előre a múltba 
 

A rabszolgák emancipációjának és a polgárjogi mozgalom győzelmeinek ellenére a rasszok elkülönítése még 
mindig az amerikai politika egyik központi eleme – legalábbis erre utal a látszat. Az 1994-es kaliforniai 
kormányzóválasztáson a republikánus jelölt, Pete Wilson rendkívül erőszakos, ám sikeres kampányt folytatott a 
bevándorlók ellen. Szövetségi szinten Gingrichék azzal győztek a kongresszusi választásokon, hogy sikerrel 
mobilizálták a „dühös fehér embert” a fekete „jólét-tolvajok”, a mexikói bevándorlók és más kisebbségek által 
megjelenített állítólagos veszélyek ellen. 

Még ha a kaliforniai ideológia megtartott is néhányat az eredeti hippi-ideológia elemei közül, a 
„kaliforniaiak” döntő többsége – közöttük az újbaloldaliak is – nem talál alkalmat az újkonzervatív politika 
vadhajtásainak bírálatára. Ennek az a praktikus oka, hogy a high-tech és médiaipar kiválóságai elsősorban az 
újkonzervatív politikusokat támogatják a választásokon, de az is igaz, hogy a „virtuális osztály” számos tagja 



hagyta magát elcsábítani az újkonzervatív politikusok liberális, az új technológiák iránti elkötelezettséget 
sugalmazó szólamaitól. Mivel a „virtuális osztály” javarészt high-tech és médiavállalkozásokban dolgozik, tagjai 
szívesen hiszik el, hogy a virtuális piac majd mintegy magától megoldja Amerika társadalmi és gazdasági 
gondjait, lehetőleg úgy, hogy ehhez nekik ne kelljen semmilyen áldozattal se hozzájárulniuk. 

Sok kutató – köztük Barbrook és Cameron is – úgy látja, hogy az ország hosszú távú gazdasági jövőjét 
tekintve sorsdöntő lenne a javak igazságosabb elosztása, csakhogy ez az elképzelés szöges ellentétben áll a 
gazdag fehér lakosság rövid távú érdekeivel, és közéjük tartozik a kaliforniai ideológia számos követője is. 
Ahelyett tehát, hogy átadnának valamit gazdagságukból a fekete és latin lakosságnak, ezek a yuppik inkább 
visszahúzódnak gazdag elővárosaikba, ahol fegyveres őrök cirkálnak az utcákon, hogy elriasszák a 
betolakodókat. A kitaszított színes bőrű lakosságnak és a többi szociális peremréteg tagjainak egyetlen 
lehetősége marad: készenlétben állhat, hogy az információs korszak olcsó és szervezetlen munkástartaléka 
lehessen. A szociális különbségek riasztó növekedése egy másfajta apartheid-et hoz létre, amely nemcsak a 
bőrszín, de az információhoz való hozzájutás szempontjából is osztályozza az állampolgárokat. 

 

Kiborg-urak és robotrabszolgák 
 
A kiszolgáltatottabb néprétegek lázadásának lehetősége – a szociális különbségek növekedése miatt – előbb-

utóbb feloldja a kaliforniai ideológia által képviselt egyik legfontosabb meggyőződést is, az új információs 
technológiák emancipatorikus, kiegyenlítő potenciáljába vetett hitet. Bár mind az elektronikus agora, mind az 
elektronikus piac hívei azt ígérik, hogy az egyes individuum megszabadul az állami hierarchiák és a 
magánmonopóliumok zsarnoksága alól, az amerikai társadalom további polarizálódása sötét árnyékot vet 
Amerikai digitális jövőjére – ahogy Cameron fogalmaz, a szabadság technológiája az elnyomás gépezetévé 
válik. 

Monticelloi birtokán Thomas Jefferson sok háztartási alkalmatosságot fundált ki, hogy könnyebbé tegye az 
életet, de a rossz nyelvek szerint csak azt akarta elkerülni, hogy a kelleténél többször kelljen érintkeznie 
rabszolgáival. A technika a jelek szerint ma ismét azt a célt szolgálja, hogy választóvonalat húzzon szegény és 
gazdag, urak és rabszolgák közé.  

Néhány – szintén Kaliforniában napvilágot látott – vízió szerint a tökéletesebb test és a tökéletesebb értelem 
felé mutató kutatások előbb-utóbb a poszt-humán társadalmak kialakulásához fognak vezetni, de mai 
olvasatunkban ez is csupán a „virtuális osztály” társadalmi kiváltságainak biotechnológiai manifesztációja lenne. 
Amíg a hippik a társadalmi egyenrangúság részének tekintették az önmegvalósítást, a high-tech mesterei a 
spiritualizmust, a továbbképzést vagy éppen a pszichoterápiát tekintik önmegvalósításnak. A legújabb elméletek, 
a mesterséges intelligenciára vonatkozó legújabb kutatások fényében azonban a „virtuális osztály” a kollektív 
önmegvalósításra új receptet dolgozott ki, amennyiben a legfőbb távlati cél immár az emberi képességek 
technológiai úton való feljavítása, végső soron az „embergép” megalkotása lenne. 

E meglehetősen túlfűtött fantáziák ellenére a kaliforniai fehér ember mindinkább tisztában van azzal, hogy 
függ sötétebb bőrű polgártársaitól, az ipar, a betakarítás, a gyermekek gondozása, a kert karbantartása 
elképzelhetetlen nélkülük. Legkésőbb a los angelesi lázadás óta világos számára, hogy az „alsóbb” társadalmi 
csoportok előbb-utóbb a jogaikat és szabadságukat fogják követelni. Ha tehát le kell mondani az élő szolgák 
teljesítményéről, mechanikus szerkezeteket kell kitalálni, amelyek átvehetik a kertész vagy a dadus feladatait – 
így gondolkodnak ma sokan a kaliforniai ideológia hívői közül. A mesterséges intelligencia, mint a tudomány 
mai Szent Grálja a modern Gólemet ígéri a kutatóknak, egy erős és lojális rabszolgát.  

Az egész világon úgy tekintenek a kaliforniai ideológiára, mint a technológiai determinizmus optimista, 
emancipatorikus formájára. Csakhogy a nyugati partnak ez az utópista fantáziája nem fogadja látókörébe a 
társadalom széttöredezettségét, a meglévő hatalmas ellentéteket, amelyek közepette pedig megszületett. Erőteljes 
retorikája ellenére tehát a kaliforniai ideológia pesszimista, ami a társadalmi változásokat illeti. A hippikkel 
ellentétben a kaliforniai ideológia követői nem küzdenek az igazságosabb gazdaság és társadalom 
megszületéséért, de még ahhoz is lusták, hogy a New Deal programját újjáélesszék – amire pedig az ország 
gazdasági esélyeit illetően a legtöbb gazdasági szakember szerint égető szükség lenne. Az új baloldal társadalmi 
liberalizmusa és az újkonzervatívok gazdasági liberalizmusa, ehelyett a Jefferson-féle demokrácia-felfogás 
egyfajta nehezen álmodható high-tech változatává olvadt össze. 

 

Európai perspektívák? 
 

Európa attól való félelmében, hogy lemarad a gazdasági versenyben, hogy késni fog a komputeralapú 
információs társadalom kialakulása, és hogy iparát nem tudja megmenteni az elvándorlástól, az amerikai liberális 
ideológia által kijelölt utat látja az egyetlen követhető útnak. Technológiai fejlesztés, a piaci szabályozók 



leépítése, a szociális állam visszanyesése, a szabad piaci erőkben megnyilvánuló bizalom és az individualizmus 
mélységes tisztelete, egészen általánosan: az állammal, mint a lassú és fullasztó bürokrácia képviselőjével 
szemben viselt mély bizalmatlanság – ma már Európában is ez az alapállás uralkodik a politikai döntéshozásban. 

Barbrook és Cameron szerint nem feltétlenül fontos, sőt kifejezetten nem szerencsés kritikátlanul átvenni a 
kaliforniai ideológia dogmáit, főleg azért, mert a soknemzetiségű-sokállamú Európában végzetes folyamatokat 
indíthat el akár egyetlen államszervezet összeroppanása is. A két brit szociológus ezért azt javasolja, hogy magát 
a technológiát, a technológiai fejlődést helyezzék állami felügyelet alá, támogatását és védelmét is állami 
eszközökkel oldják meg, ami végül az állami szubvenciók, a vállalkozói kapitalizmus és a kulturális sokszínűség 
egyfajta keverékét eredményezné. Ez az elképzelés ugyan nem új, hiszen szinte mindenhol a világon így zajlik le 
a fejlődés, azzal a különbséggel, hogy az állami támogatás most azt a célt szolgálná, hogy a gazdaság az állam 
határain túl is megfelelően tudjon működni. Igaz, persze, hogy Barbrookék szerint az állami szubvencióknak 
csak addig lenne értelmük, amíg minden uniós polgár hozzá nem jutott a lehető legolcsóbb szélessávú internetes 
kapcsolatához. Mégis: amit mások a szabad piactól várnak, azt ebben az esetben az államnak kellene 
megszerveznie. A „totális háló” kiépítése aztán hatalmas piacot teremthetne a tömegtermelésben előállított 
áruféleségeknek és az új áruféléknek, ami elősegítené az ipar helyben maradását, és új munkahelyeket teremtene. 
Amennyiben azonban a világháló ma tapasztalható, elitista használatánál maradunk, tovább erősödne az 
információs apartheid már ma is tapasztalható jelensége – hangsúlyozza Barbrook és Cameron. 

A kutatópáros különös jelentőséget tulajdonít a jövendő „művészmérnököknek” (akik közé nyilván magukat 
is sorolják). Ők – és nem a nagyvállalatok – hajtanák a technológiai fejlődés szekerét, és ők járnának az élen az 
új kommunikációs formák és tartalmak kifejlesztésében is. Éppen ezért nekik, mint a technológiai jövő 
megannyi élő lelkiismeretének kell megkapniuk a technológia feletti ellenőrzést – így Barbrook. Sokféle 
naivitás, homályos jóslat és misztikus hókuszpókusz felróható Barbrookék számlájára, az azonban 
mindenképpen igaz, hogy téziseik nem egyszerűen a kaliforniai ideológia dogmáinak szolgai átvétele, 
adaptációja, hanem inkább annak európai alternatívája. Persze, hiba lenne mélyen szántó társadalompolitikai 
üzeneteket keresni benne, mert Barbrookék sem térnek ki arra, hogy miként képzelik el a széles európai tömegek 
demokráciáját. A lényeg mindenképpen az, hogy nem osztja a kaliforniai ideológia élesen államellenes 
felfogását, noha ez csupán egy kis részlete annak a szétburjánzó kérdésnek, hogy miként kellene kinéznie az 
állam és a magángazdaság viszonyának, továbbá, hogy melyek lennének azok a politikai struktúrák, amelyek 
egyszerre lennének demokratikusak és méltányosak, hogy a globalizálódó piac elvárásainak Európa is 
megfelelhessen. 

Csakhogy Európában is mélyülnek az árkok. Bár az európai háborúk kora lejárt, egyre több belső konfliktus 
támad, amelyek mindegyike valamilyen formában az autonómiára, az önrendelkezésre törekszik. Jugoszlávia 
szétesése erre a legjobb példa, de Észak-Írországban, Spanyolországban, Cipruson, Törökországban, 
Franciaországban és Belgiumban is konfliktusok parázslanak a felszín alatt, s nincs kizárva, hogy Európa 
gazdag, illetve szegény országai között is kialakulhatnak az európai egységre nézve veszélyes konfliktusok, még 
akkor is, ha azok nem öltik háború formáját. Az mindenképpen biztosnak látszik, hogy Európa nem járhatja az 
amerikai utat, sokszínűsége, széttöredezettsége vagy az erős központi akarat hiánya mind sebezhetővé teszi a 
kaliforniai ideológia által követelt változásokkal szemben. Ahogy arra Barbrookék is rávilágítottak: az európai 
kontinens az eltérő történelmi hagyományok és a soknemzetiségűség miatt nem képes az amerikai pionírok 
szellemiségének követésére, erényt kovácsolhatna viszont a sokszínűségből, polgárai eltérő tapasztalataiból és 
abból a hajtóerőből, ami a nemzetek közötti békés versengés eredménye lehetne. Ennek szabályozásához 
azonban nemcsak az állam elengedhetetlen, hanem reformra szorulna a központi brüsszeli adminisztráció is. 

 

 

Kis magyar tarokk irodalom VII. 

Csallóközi Zoltán – Osváth László  

Az a híres tarokkparti 
 
A jelen írásunkban szereplő Ferraris Artúr-festményt, a tarokk-sorozat legelső része mellett közöltük, melyet 

a PoLíSz 83. számának hátsó borítóján talál a kedves olvasó. A szerk.  
 
 



Sorozatunk végén kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, Ferraris Artúr már-már legendás 
festményéhez. 1902 májusában, Tisza Kálmán halálakor a Vasárnapi Újság több oldalon keresztül méltatta az 
elhunyt miniszterelnököt. Tizenöt éven keresztül állt megszakítás nélkül a kormányok élén, ez mai napig is 
rekord miniszterelnökeink sorában. 

S lám, milyen fontos szerepet töltött be a tarokk a közéletben. Nem mintha a nagy politikai döntések a 
kártyaasztalnál dőltek volna el, mint ahogy szerették az előző rendszer korrupt haszonélvezői visszavetíteni a 
századelőre viselt dolgaikat, de azért az a képviselő, aki nem volt otthonos a játékban, bizony igen furcsán 
érezhette magát a századforduló Magyarországán. A nekrológok sorából is kiemelkedik Mohoray Pál mai 
szemmel kissé szokatlan írása, aki a parlamenti klub kártyaszobájába vezetett vissza: 

„Akárhová tekint szemünk, mindenütt hiányzik Tisza Kálmán. Nem látjuk őt többé a folyosón, a hol egy élő 
lexikon volt a közelmúlt politikai eseményeire nézve, nem látjuk őt az Akadémiában, az egyházi gyűléseken, nem 
leng többé tisztes fehér haja a pártkonferenciákon, a hol pedig azt kereste mindenki a háttal szemben lévő 
töméntelen fejek közt. Hiába fogja keresni a király szeme a delegációk fogadtatásán. És, hogy egyszerre 
átugorjak nagy dolgokról a legkisebbre, a híres tarokkparti is immár feloszlóban van, mert kidőlt a negyedik 
partner. A legbuzgóbb, a legbiztosabb, aki mindennap ott volt már hatkor s korholta a rendesen későn jövőket: 
Nedeczky Istvánt, vagy Sváb Károlyt. Jókainak szabad elkésni, mert poéta és mert fiatal házas. 

Igazi élvezet volt elnézni az öregek játékát. Azt a sok csalafintaságot, ravaszságot, griffet, amelyet használtak 
csupa kedélyességből, kötekedésből. Vidám nyájasság, humor aranyozta meg azt a másfél órát. 

Inkább tréfa volt ez, mint játék, kicsibe is ment és nagy kártyások regulái nem jutottak itt érvényre. Volt külön 
tarokknyelvük s jaj volt annak, ha valami idegen került közéjük, aki nem értette. A tarokknyelvükkel mindent 
kibeszéltek, amit nem lett volna szabad tudni. A generális a fejét vakarta a kiadásnál s kedvetlenül fogdosta 
sorba a kártyákat, mondván: „Ej, melyik vízbe fúljak?” Ezt akkor a segítő partner rögtön megértette, hogy nincs 
nála szingli. A segítő partner, mikor őrá került a kiadás, kihítt egy treffet és megvakarta a váll lapockáját: 
„Három bolha csípi a hátamat.”, ami annyit jelentett, hogy három treffje van. 

Egyszóval csak afféle dilettáns kártyások ők, akiknél az „unformok” nem számítanak. Hatkor kezdték, 
háromnegyed nyolcra három tourt mondottak, mert csak nyolcig tart a polgári kimenő, kifizették a differenciákat 
(rendesen egy-két forintot). Jókai megfenyegette őket: „Megálljatok ti rablók!” Tisza pedig dicsekedve ment ki a 
többi kártya-asztalok közt a nagyterembe, hirdetvén útközben: „Három forintot adtak”. Ha ellenben vesztett, 
utánok kiáltotta: „Háromszor veri ezt Ludas Matyi vissza”. 

Így tartott a parti vagy húsz esztendeig, míg végre Ferraris egy szép értékes képen megörökítette (mely most 
az egyik partner, Sváb Károly főrendiházi tag tulajdona). Tizenegy alak van a képen, a négy partner: Tisza, 
Jókai, Nedeczky István és Sváb Károly, azután a gibicek, Gajáry Ödön a Sváb Károly háta mögött, herceg 
Odescalchy Gyula monoklival a szemében, Csernátony Lajos, Beöthy Aldzsi, Podmaniczky Frigyes, Pulszky 
Károly és hátul a kedélyesen szivarozgató Mikszáth Kálmán. 

A gibicek természetesen napról-napra változtak, de a parti maradt. A gibicekbe a halál is belekötött, elsőnek 
lekaszálta a herceget, a szeretetreméltó „öregfiút”, Odescalchyt, aztán a boldogtalan könnyűvérű Pulszky 
hányódott el a világba s valahonnan Ausztráliából érkezett egy nap a szomorú sürgöny: „Charles Pulszky dead”. 
(Pulszky Károly meghalt.) Majd a vidám Aldzsi hagyta el a cimboráit, úgy látszik örökre. Eleinte szinte 
hihetetlen volt. Hátha csak tréfa? De már két éve nem látta a klub, mégis csak meghalt. Ej Aldzsi, Aldzsi. 
Micsoda új bolondság volt ez megint! 

De talán tudta, hogy a generális utána jön, azért ment előre. Erre enged következtetni, hogy Aldzsi után, aki 
a leghívebb mamelukja volt Tiszának, felcihelődött Csernátony, a Tisza egyetlen tanácsosa is és ő is azért ment, 
hogy mire Tisza megérkezik, már együtt legyen a személyzete. 

Hulltak a gibicek, de a partihoz nem nyúlt a mulandóság nemtője. Már pedig ez a fő. Mert mi a gibic? A 
gibic nem számít, csak zavarja locsogásával a játékosokat. 

Most azonban ütött a hora canonica (ahogy ők nevezték a távozás idejét) s az egyik partner, a legfőbbik, 
akinek a kedvéért annyi éven át összetartottak, eltávozott, hogy soha többé közöttük ne üljön. A híres kép tehát, 
mely eddig minden nap aktuális volt, ezentúl már csak historicum.” 

Most, hogy a nekrológban felidéztük a kártyaasztal hangulatát, ami több mint húsz év alatt három 
miniszterelnököt is látott nap mint nap esténként bukni és buktatni, szeretnénk bemutatni egy kicsit közelebbről 
a kevésbé ismert szereplőket. Megérdemlik, hiszen némelyikük élete olyan volt, mintha Jókai, vagy Mikszáth 
valamelyik regényéből léptek volna elő. Legtöbbjük fiatalon volt részese a szabadságharcnak. A bukás után volt, 
aki az emigrációt választotta, volt köztük kényszerből besorozott osztrák katona, vagy aki rendületlenül 
szervezkedett, majd súlyos börtönbüntetését töltötte. 

 Jó érzékkel válogatta össze a művész a mindennap változó kibicek sorát a kor jellegzetes alakjai közül. Egy, 
ami közös volt az egész társaságban, hogy mindnyájuk politikai pályafutása Tisza Kálmánhoz kötődött. 
Rendíthetetlen hívei voltak a lobogó ősz hajú miniszterelnöknek. Hű mamelukként vitézkedtek napközben az 
Országgyűlésben, és esténként – ki partnerként, ki kibicként – sem tágítottak a „generális” közeléből. 



Kezdjük a játékosokkal. Jókairól, és a kép szélén mosolygó kibicről, Mikszáthról talán nem kell beszélnünk, 
hiszen önmaguk is írtak eleget politikai pályafutásukról. Ugyanígy Tisza személye is ismert a 
történelemkönyvekből, ha nem is mindig a legelfogulatlanabb bemutatásban.  

Az a fekete sapkás a kép bal szélén, akit Jókai Gonosz Pistának nevez (dehogy gonosz, hisz ő a „honvédek 
atyja”) Nedeczky István. 1832-ben született Lesencetomajon. Alig végezte el gimnáziumi tanulmányait Pécsett 
és Győrben, 1848 nyarán már a zalaegerszegi nemzetőröknél találjuk, a drávai őrvonalon teljesített szolgálatot. A 
fiatal fiú októberben hadnagyi kinevezést kapott a 13. honvédzászlóaljhoz, februártól már főhadnagy. Részt vett 
a banyiszkói ütközetben, innen helyezték át májusban a 7. huszárezredbe. A világosi fegyverletétel után 
kalandosan megszökött és Komáromba menekült, hogy folytassa a harcot. Klapka alszázadossá nevezte ki a 6. 
Würtemberg huszárezredhez. A vár átadása után egy évre besorozták az osztrák hadseregbe. 1863-ban Almássy 
Pállal és Beniczky Lajossal részt vett a függetlenségi szervezkedésben, ezért letartóztatták, halálra ítélték, amit 
kegyelemből húsz évi várfogságra változtattak. 1867-ben királyi kegyelemmel szabadult az olmützi 
várbörtönből. 1869-től Deák párti, majd szabadelvű programmal volt országgyűlési képviselő. 1878-ban 
kinevezték az Országos Honvéd Egylet irodafőnökének, s ezt a tisztét, a „honvédek atyját” közel harminc évig 
viselte. 

Nem sokkal idősebb nála a negyedik partner, – Jókai szavaival élve, a „főrend” – Sváb Károly, aki 1829-ben 
született Csongrádon. Pesten végezte a reáliskolát, majd gazdálkodásba fogott. A szabadságharcban ő „csak” 
hadnagyi rangot ért el. Bene Lajos ezredes, a Csongrád megyei népfelkelők parancsnoka mellett működött, mint 
szárnysegéd. 1850-től a magyaróvári gazdasági akadémián tanult, aztán ismét gazdálkodott előbb Békés, majd 
Torontál megyében. Politikai pályafutása Békés megyében indult, mint virilista szerepelt a megyei életben, 
alapítóként vett részt a megyei gazdasági egylet létrehozásában, később is tevékeny tagja volt az egyletnek. 
Torontál megyében, 1872-ben, mint választási alelnök működött, 1875-ben pedig a törökkanizsai kerületben 
választották képviselőnek, szabadelvű programmal. Tíz éven át volt a kerület képviselője, míg 1885-ben 
főrendiházi taggá neveztetett ki. 1902-ben magyar nemességet nyert Govesdiai előnévvel. 

A szurkoló kibicek bemutatását kezdjük a fiatalokkal. Sváb Károly háta mögött a képen Gajári Ödön ül. 
1852-ben született Rév–Komáromban, ahol atyja 1848-as honvéd huszárszázados ideiglenesen letelepült. 
Iskoláit Pesten és Kalocsán, a jogi tanfolyamot a fővárosban végezte. Igen fiatalon, 1874-ben Kalocsán 
főjegyzőnek választották. Az 1876. évi árvizek következtében mozgalmat indított Pest megye alsó részének, az 
úgynevezett Sárköznek ármentesítésére, s az ott szervezett árvízvédelmi társulatnak titkára lett. Rendszeresen 
publikált a Pester Lloyd-ban, a Vasárnapi Újságban és a Nemzetben, röpiratokat jelentetett meg a vidék 
érdekeiről. 1884-ben a dunapataji kerületben választották képviselőnek. A véderővita alkalmával az ő általa 
benyújtott javaslat elfogadásával tért vissza az elmérgesedett parlamenti vita a régi kerékvágásba. 1892-ben 
kerületében elvesztette a választást, csak a ciklus vége felé pótválasztásokon Csongrád képviseletében került a 
Parlamentbe, azóta folyamatosan tagja a törvényhozásnak. 1915-ben a főrendi ház tagjának nevezték ki. Az 
újságírástól sem szakadt el, 1889-től tíz éven át szerkesztette pártja központi lapját, a Nemzetet. 1903-ban 
megalapította az Újság című lapot. 

Érdeklődve hajol a miniszterelnök lapjai fölé Pulszky Károly, Pulszky Ferenc kisebbik fia. Ő 1853-ban 
született Londonban. Gyermekéveit 1866-ig Olaszországban töltötte, középiskolai tanulmányait Pesten végezte. 
1871-ben az orvosi pályára készült, de csakhamar a művészettörténetre tért át, és három évet töltött Lipcsében, 
hol a bölcsészettudományi fokot érte el. Hazatérte után az Iparművészeti Múzeum rendezésében jeleskedett, 
majd az Eszterházy Országos Képtár igazgatója lett. Szerkesztette az Archeológiai Értesítőt, és mint az 
Archeológiai Társulat titkára számos szakértő cikket tett közzé. Publikációi közül figyelmet érdemel a 
magyarországi iparművészeti minták gyűjteménye, továbbá Raffaellóról írt nagyobb monográfiája. 1884-ben a 
szepesszombati, 1887-iki választáson pedig a tabi kerületben választották képviselőnek szabadelvű programmal. 
Felesége a „szőke csoda”, Márkus Emília volt, de kapcsolatuk elhidegült. Pulszky gyógyírt keresve a 
megrázkódtatásokra 1899-ben Ausztráliába indult, de a hajó kikötése előtt Brisbane-ben főbe lőtte magát. 

Kiváló játékos volt a Pulszky mellett álló Podmaniczky Frigyes is, akinek személyében méltán tiszteljük az 
új budapesti városkép megálmodóját. Életútja szinte példátlanul gazdag. 1824-ben született, a gimnáziumot az 
evangélikusok pesti középiskolájában, a jogi tanulmányokat Késmárkon végezte. 1843-ban írnok lett Ráday 
Gedeon, Pest vármegye követe mellett, s mint ilyen Pozsonyban időzött az 1843–44-es diéta alatt. 1845-ben 
Berlinbe ment egyetemre, majd hosszabb külföldi útra indult. Hazatérte után Pest vármegyében, mint aljegyző 
működött, és ekkor, mint korengedményt nyert mágnás részt vett a pozsonyi, 1848-ban a pesti országgyűlésen, 
utóbbin mint a felsőház tagja és korjegyzője. 

A fiatal mágnás 1848 szeptemberében egy pesti önkéntes nemzetőr zászlóalj tizedeseként már Jellačić ellen 
harcolt. A szabadságharcot a Károlyi huszárezredben küzdötte végig. A fegyverletétel idején százados, 
osztályparancsnok. Közlegényként besorozták az osztrák hadseregbe gyalogosnak, ahonnan 1850 végén 
szabadul.  

Hazatérte után irodalmi munkásságba kezdett, ez időben készültek regényei. 1860-ban a Tudományos 



Akadémia levelező tagjává választotta. Székfoglaló értekezését A társadalmi regény címmel tartotta. 1861-ben 
Szarvason választották országgyűlési képviselőnek, innentől kezdve megszakítás nélkül volt tagja a Magyar 
Országgyűlésnek. Képviselte Nagylakot, a főváros VI. kerületét, az Ó-kanizsiai kerületet, majd Budapest–  
Belvárost hódította el Kaas Ivortól. 1871-ig szerkesztette a Hazánk című politikai napilapot. 1889-től a 
Szabadelvű Párt elnöke lett. 

1869-ben kinevezték az akkor alakuló Magyar Északkeleti Vasúthoz személyügyi főnökké. 1870-ben, mint 
százados szolgált a hadseregben, majd 1875-ben a király őrnaggyá nevezte ki szabadságolt állományban. A 
Honvédegyletek Országos Választmányának haláláig volt tagja. 1875-ben a Nemzeti Színház és később az Opera 
intendánsaként valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot nyert. Később intendánsi állásáról lemondott és 
elfogadta a Riunione Biztosító Társaság magyarországi igazgatói állását. A Fővárosi Közmunkk Tanácsának az 
alelnöke lett 1873-tól. 

Ábrányi Kornél Fény- és árnyképei szúrós, de szellemes jellemzéseket tartalmaznak a kor politikai életének 
személyiségeiről. Podmaniczky különc alakjára kiváltképp odafigyel az író. Mint besorozott osztrák katona, 
számtalan történet keringett bohém tetteiről. 

„Szivarosboltba például mindig az ezredese után ment, s míg az ezredes nem vett drágább szivart a 
virginiánál, ő a sorkatona sohasem vett olcsóbb szivarokat a regalia grandénál. Mint osztrák közlegénynek 
természetesen nem volt tisztiszolgája, így bakancsát magának kellett mindennap fényesítenie. Ő ehhez a 
művelethez nap, mint nap egy új kesztyűt használt el, s a káplár mindennap abban a kesztyűben ment a 
kedvesének kurizálni, mellyel Frigyes báró reggel a bakancsát tisztogatta.” 

Írói munkásságáról sem igazán felemelő a véleménye; mágnás volt ő az írók között és író a mágnások között. 
Az írók ünnepelték benne a mágnást, a mágnások bámulták benne az írót. 

Szenvedélyes feltűnési hajlamának tudja be, hogy a kiegyezés idején nem a Deák-párthoz, hanem a 
balközéphez csatlakozott. A Deák-pártba való átlépését, közmunkatanácsi alelnökségét is kellő iróniával ecseteli:  

„A Váci utcán jutott eszébe, hogy milyen zseniális építészeti szisztéma úgy építtetni az utcákat, hogy egy 
egyemeletes ház mellett állna egy kétemeletes, emellett egy három, s e mellett ismét egy négy emeletes; mely a 
túlsó végén úgy ereszkednék le a negyedik háznál egyemeletesig, mint ahogy itt fölemelkedik a négyig; 
elgondolta mellé, hogy az ilyen építészeti szisztéma mellett milyen felséges gimnasztikát produkálnának 
holdvilágos éjjelenként a macskák, (kikhez a szobacicusok iránti mély rokonszenvénél fogva mindig vonzódott) 
s amint belépett a Deák-pártba, azonnal publikálta e gondolatát, s mi oly annyira imponált, hogy Frigyest rögtön 
kinevezték a Közmunkatanács alelnökének.” 

Jókai lapjait figyeli a képen a „szeretetreméltó öregfiú”, Odescalchi Gyula herceg. Ő 1828-ban Pozsonyban 
született. Mint alig húszéves ifjú, Nyitra megyei nemzetőr főhadnagyként vett részt a szabadságharc 
küzdelmeiben. A bukás után családjával Svájcba ment. Hazatérte után nőül vette Dégenfeld Anna grófnőt, Tisza 
Kálmánné nővérét. 1860 és 1865-ben a nyitra-zsámbéki kerület választotta képviselőnek, a balközépnek volt 
tagja. A fúzió után Tisza híveként természetesen csatlakozott a szabadelvű párthoz. 1878-tól a nagytapolcsányi 
kerület képviselője volt, majd 1895 után ő is a főrendiház tagja lett. 

Az egyik legkalandosabb életút Csernátony Lajosé. 1823-ban született Kolozsvárott. Tanulmányait 
szülővárosában, az ottani református kollégiumban végezte. 1848-ban Pálffy Alberttel közösen szerkesztették a 
Márczius 15-ike lapot. A szabadságharc idején az Országos Honvédelmi Bizottmányban Kossuth titkáraként 
tevékenykedett, majd az 1849. évi pótválasztások során az udvardi kerületben választották képviselőnek, de 
mandátumának igazolására már nem került sor. A fegyverletétel után külföldre menekült, itthon az osztrák 
haditörvényszék halálra ítélte. 

Párizsban élt és cikkeket írt Magyarországról francia lapokban, de Bonaparte Lajos államcsínye után 
kiutasították az országból. Angliába ment, előbb Londonba, majd, mint tanító a somerseti grófság egyik 
kisvárosába költözött. Innen küldözgette írásait Pestre, a Hölgyfutár és a Délibáb részére. 1853-ban Kossuth 
nővérei meghívására Amerikába távozott, s mint az európai ügyek rovatának vezetője a New York Times-nál 
nyert alkalmazást. A lap később levelező gyanánt (ma ezt tudósítónak mondanánk) Londonba küldte. Innen 
Nápolyba ment Garibaldihoz, a magyar légióban lett hadbíró. Ez után útja Turinba vezetett, ahonnan irogatott 
újra magyarországi lapokba. Ez időben lett Kossuth ajánlatára ismét angol levelező, 1867-ben még itthon is 
special correspondent minőségben működött a Morning Star részére. Rendszeresen tudósította a lapot az 
olaszországi háborúról, tőle származik a velencei ünnepek leírása, de a magyar koronázási ünnepségről is ő 
számolt be a Morning Star hasábjain. 

1867-ben kegyelemkérés nélkül hazajött és jelentős publicisztikai tevékenységet folytatott, mint a Hon 
főmunkatársa, majd 1869 után az Ellenőr, később a Nemzet szerkesztőjeként. 1867 végén Budapest– 
Józsefvárosban választották képviselőnek. 1901-ben bekövetkezett haláláig volt képviselője Fülöpszállásnak, a 
Ferencvárosnak, végül Fiumének. 

Ábrányi jellemrajzaiban ritka szeretettel emlékezik meg a Tisza korszak legbohémabb képviselőjéről, Beöthy 
Algernonról: 



„Ő a legkedélyesebb és legszeretetreméltóbb mameluk a világon. Annyira a tréfák embere, hogy 
mamelukságát sem veheti komolyan. Esze több van, mint a mameluk tábornak együttvéve, csakhogy nincs a 
puskaporához golyóbis. Úgy volt a tanulással, mint a korhely van a lefekvéssel. Eleinte azért nem fekszik le, mert 
még korán van: később azért, mert már nem érdemes. Mamelukságát így indokolja: Ha én Tiszát elhagynám, mit 
ártanék neki? Ha pedig Tisza elhagyna engem, mi az ördögöt csinálnék?” 

1839-ben született a Bihar megyei Nagymarján. Atyja Beöthy László volt, Beöthy Ödön testvéröccse. 
Gimnáziumi tanulmányait otthon, a jogot Pesten végezte. 1861-ben megválasztották Bihar megyei 
szolgabírónak, de az Alkotmány felfüggesztése után állásáról lemondott. 1868-ban megyei főjegyző lett, de egy 
esztendő után leköszönt, ekkor lépett fel először képviselőjelöltnek balpárti programmal, ekkor még sikertelenül. 
1875-ben választották meg a hosszúpályi kerületben, majd később képviselője volt a verseci, a szászsebesi, az 
ugrai, végül a belényesi kerületnek. Időközben négy évig volt a Körös-szabályozó Társaság igazgatója. Egyik 
leghosszabb időt töltötte a Ház jegyzői karában, tisztségéről 1891-ben mondott le. 

Soha más politikai vezetőt nem ismert, mint az öreg Tiszát, akit ifjúkora óta árkon-bokron követett. Nagy 
politikai ambíciói nem voltak. Lelke tele volt vidámsággal, táblabírói humorral. A képviselőháznak ő volt a 
legkedvesebb humoristája, akinek jó kedve a folyosót, a klubot és a fehér asztalt huszonöt esztendeig derítette. 

Mikszáth is szeretettel emlékezik róla A tisztelt ház-ban, és hol? Természetesen a Büffé fejezetben. A 
folyosói nagy beszélgetések központi alakja Csernátony volt. 

„De a büfébe egészen másforma causeurök kellenek, mint a folyosóra. Itt Beöthy Algernon a generális, 
kimeríthetetlen ötletgazdagságával. Egész kötetet meg lehetne tölteni az ő szeretetreméltó csínyjeivel és jó 
mondásaival. Még a későbbi nemzedékek is emlegetni fogják, miképp csalta el a szászokat a szavazás elől azzal 
az álsürgönnyel, hogy a püspökük érkezik; mint kukorikolt fel a pad alatt a legkritikusabb pillanatban, az 
ellenzéki vezér gyújtó szónoklata közben: a Ház nevetni kezdett s a hatalmas beszéd veszélyes bontó hatása 
elmaradt.” 

Ábrányi még szolgabíró korából is emlékezik tréfáira: 
„Mikor Beöthy Aldzsi még szolgabíró volt, történt, hogy három cigányt fogtak el azért, mert valamit vagy 

elloptak vagy lopni akartak. Vitték persze a szolgabíróhoz. Aldzsi ünnepélyes positurába vágta magát, a mihez 
mindig nagyon értett, mert szép legény és sok férfiasság ül az arcán, s megtudván a tényállást, vérfagyasztó 
szigorral ott helyben akasztófára ítélte mind a három cigányt. 

Az ítéletet azután forma szerint megíratta esküdtjével, aláírta, megpecsételte, s elküldte az alispánnak. 
Azalatt pedig a három cigányt a saját udvarán egy bódéba dugta, mindenik elé két szál égő gyertyát tétetett; s ez 
volt a siralomház. 

Az egész falu ott bámulta a három jajgató cigányt, akiknek Aldzsi enni s inni annyit adott, a mennyit 
megbírtak. Másnap hajnalban kellett volna megtörténni a kivégzésnek. 

Este nagy lélekszakadva megérkezik az alispán, s megy egyenest a szolgabíróhoz. Az istenért, mit csináltál? 
Halálra ítéltem három cigányt, és holnap felakasztatom őket – válaszolt Aldzsi a legnagyobb komolysággal. 
De az lehetetlen! – kiáltotta az alispán, a ki egészen felült a tréfának. 
Sőt lehető – felelt Aldzsi – mert az ítélet, miután a cigányok nem fellebbeztek, jogérvényes. Persze nem 

akasztás, hanem kacagás lett belőle.” 
A Képviselőházban mindössze egy beszédet mondott, de ennek a története fölöttébb érdekes. A Hungária 

Szállóban lakott, ahol a szomszéd szobában képviselőtársa napokon át hangosan magolta a megírt (vagy 
megíratott) beszédét, többnyire éjszaka, tönkretéve azt a néhány órát is, amit hősünk pihenésre szánt. Aldzsi itt is 
kész volt a tréfára. Gyorsírót hozatott, s leíratta képviselőtársa beszédét. Másnap közvetlenül előtte szólásra 
iratkozott és elmondta a hüledező képviselő hosszú éjszakákon át nagy nehezen bemagolt beszédét. 

Ferraris Artúr legendás festményén a szereplők ma is feszülten figyelnek. És több mint száz év távlatából 
előttünk, kései utódok előtt az életek és sorsok emlékfoszlányaiból összeáll egy mozaik. Nemzet, szabadság, 
háború, politika, parlament, tarokk – tehát a történelem, azaz maga az élet. 

 
A sorozat vége 

 
 

 
 
 

Kósa Csaba 

Minden másképp volt  



(Vidám történetek egy kevésbé vidám pályáról)  

XIV. rész 

A magyar faljáró 

 
Valamikor harmincöt-negyven esztendeje ismertem meg Arnoldot. 
Az Esti Hírlaphoz filmrendezők, színészek jártak be, írók, költők, karikaturisták. Szirtes Ádámnak például 

tetszett az egyik telt keblű ifjú kolléganőnk, aki interjút készített vele. Nagy rózsacsokorral érkezett egyszer, alig 
fért be a páternoszterbe. 

 A nagynevű költő, akit a rendszerváltozás után aknavetőkkel lőtt a sajtó, néhanapján a főszerkesztőre várt a 
titkárságon. Miről tárgyaltak, nem tudom, csak annyi bizonyos, hogy a főszerkesztő, aki annak előtte a budapesti 
pártbizottság titkára volt, majd kegyvesztett lett Kádárnál, szeretett írókkal, költőkkel társalogni.  

Néha olvasott is. Olvasta például a verset az Új Irásban, ahol Paja – jóllehet csak sejtetve a személyét – 
jóléttől elhízott sasnak nevezte őt. Magára ismert és szívére vette a három szót nagyon, hiszen éppen a munkás 
származására volt a legbüszkébb, az angyalföldi ifjúságára. Aminek köszönhetően Déry Tibor róla mintázta meg 
nagyregénye főhősét, Köpe Bálintot. Állítólag. A főszerkesztő szerint.  

Másképp vélekedett erről a kérdésről a Pest Megyei Hírlap akkori főszerkesztője, akit gyakran néztek 
cigányprímásnak. Ultizás közben – mit sem tudva arról, hogy kiről mintázódott a munkáshős – elkotyogta: 
ismerte Déry Tibor modelljét, interjút is készített vele. Az elhízott sas az asztalra csapott, és komor tekintettel 
közölte, hogy kártyapartnere nem ismerhetett ilyen embert. A Pest megyei lap főnöke még akkor sem kapcsolt. 
Verte a vasat, hogy igenis, így Köpe Bálint, úgy Köpe Bálint, a vasárnapi mellékletükben majd megírja a 
történetét. 

Nem írta meg. Sasunk állandó sofőrje, mellé rendelt bikanyakú, nagy öklű őre a székház klubjának vécéjében 
megvárta a Pest megyei főszerkesztőt. És ott elbeszélgetett vele.  

Az izgága ember szeme alatt napokig monokli virított, viszont a vitatott kérdés megoldódott. Köpe Bálint, 
minden kétséget kizáróan a mi főszerkesztőnk volt. Ettől kezdve még inkább erősíteni kívánta a róla kialakult 
képet, miszerint a főszerkesztők között ő a legnagyobb irodalombarát. 

Paja is megúszta az elhízott sasozást, egy irodalombarát mégsem sújthat le egy költőre, aki ráadásul az ő 
lapjánál dolgozik. Csak a poéta prémiuma maradt el, úgy kilenc-tíz hónapra. 

Ami a karikatúra művészetet illeti, szinte napi vendég volt nálunk Szűr–Szabó József, aki a második emeleti 
folyosó falán, nagy méretű tablón örökítette meg a szerkesztőség munkatársait, nem feledkezvén meg arról, hogy 
a főalak Köpe Bálint élő modellje legyen. 

Ugyanilyen bejáró volt Kallus, aki állandóan a szerelmi kalandjairól mesélt. Légrády Bandi bácsi nem 
szolgálta ki, ami mindennél többet mond róla. 

Annál szeretetreméltóbb ember volt a bajszos, mokány Endrődi Pista, a Ludas Matyi rajzolója. Előbb 
elcsábította a főszerkesztő titkárnőjét, majd feleségül vette. Igazi, szerkesztőségben szőtt szerelmi románc volt. 

Udvarolni járt a szerkesztőségbe a Ludas Matyi másik munkatársa, Balázs–Piri Balázs is. Szintén eljutott a 
nősülésig. Inkább karikaturistaként ismerték, pedig kitűnő festő és könyvillusztrátor is volt. 

Néha a kulturális rovatban feltűnt Kaján alakja. Egy kékharisnya leányzóval, aki akkoriban nálunk töltötte a 
gyakornoki idejét, Paja és Nándi elhitette, hogy Kaján nem más, mint Ady Endre Ős-Kajánja, aki egyenesen a 
Harc a nagyúrral című versből érkezett hozzánk. 

„Érdekes – mondta száját csücsörítve a lány –,, másképp képzeltem el!” Pajáék megnyugtatták, hogy ez 
nagyon is természetes: a valóság mindig más, mint, amit gondolunk róla. Az újságírónak éppen az a dolga, hogy 
megírja a valóságot. „Már amikor lehet!” – tette hozzá Nándi. – Amikor jó idők járnak.” „Most milyen idők 
vannak?” – kérdezte a leányzó. Nándit nem lehetett beugratni. „Nézzen ki az ablakon!” – ajánlotta a hölgynek. 
Nemcsak a helyzettel volt tisztában; ekkor már – harmadik csődbe ment házassága után – kifejlett nőgyűlölő 
volt. 

Gross Arnold a ritka látogatók közé tartozott. Ilyenkor is szinte bocsánatkérőn surrant be a hátsó folyosóra, 
ahol – némileg elkülönülve a szerkesztőségtől – Köbcsivel tanyáztunk.  

Szerény volt, halk, kicsi. Nem tudták róla, hogy nagy ember. Én sem sejtettem még. De hogy rendkívüli 
figura, áradt róla. 

Cérnahangon, kissé nyafogva beszélt, mintha csak úgy mellékesen ejtené ki a szavakat. Elnézett valahová a 
magasba, a távolba, nem zavarta a négy fal, a mennyezet. Lebegett a világ fölött. 

Köbcsi szokása szerint panaszkodott. János fia, aki akkor végzett a pannonhalmi gimnáziumban, külföldi 
útra, Olaszországba készült. 

– Nincs pénzem! – motyogta Köbcsi magába hullva.  



Gross Anoldot a közlés nem lepte meg, tán a fordítottja, arra még ő is felütötte volna a fejét. 
– Valuta kéne Öhöm köhöm Jánosnak. 
Gross Arnold egy ideig elnézett valahová Köbcsi válla fölött, de amikor negyedszer-ötödször hallotta a 

valuta szót, megrándult a madárválla.  
– Küldd el hozzám a fiadat, Köbcsi! 
– Miért? Köhöm nyöhöm? 
– Küldd el! Ellátom valutával! 
– Neked khm van?  
– Nekem sincs! – mondta síri hangon Arnold. – De majd gyártok! Benn a járvány, kinn a farkas! 
János – aki ma a Múlt és Jövő című folyóirat főszerkesztője, több kötetes író – elment Gross Arnold lakására. 

Kapott a művésztől tíz kis rézkarcot, azzal a használati utasítással, hogy nyisson be az első olasz 
műkereskedőhöz. Szorultságában Kőbányai János benyitott egy firenzei üzletbe – akkor már két napja éhezett – , 
és lesz, ami lesz, a kereskedő elé csúsztatott egy rézkarcot. 

– Több nincs? – csapott le a kereskedő. 
Megvette mind a tízet. Kőbányai János nemcsak jóllakott, hanem az útját is meghosszabbította két héttel. 
De vissza a szerkesztőségbe! A nagylelkű ajánlatot hallva Köbcsi, aki nálunk többet tudott Gross Arnold 

tehetségéről, megnyugodva dőlt az íróasztalára, hogy szundikáljon kicsit. Fia utazását eligazította, a vendégét 
megnyugodva reám bízta. 

– Remélem, nem akarsz újságíró maradni! – mondta Gross Arnold, míg a mennyezeten járt a szeme. 
– Nem, nem  
– Író akarsz lenni, igaz? 
– Úgy valahogy 
– Helyes! – mondta Arnold. – Kit olvasol éppen? 
– Most éppen Hemingwayt 
– Rendben van – hagyta helyben. – De olvasd mielőbb Marcel Aymét! Az elbeszéléseit. A faljárót. Ő az, 

akire figyelni kell. Megújítja a prózát. 
– Kiveszem a könyvtárból4  
– Onnan még nem veheted ki! Most jelent meg az Európánál. Vedd meg! Ez az Aymé lángész! 
Szívesen beszélgettem volna még vele, de sebbel-lobbal távozott. Nem is távozott, mert azt észrevenni, 

hanem eltűnt. Ajtónyitást sem hallottam, és egyszer csak nem volt a szobában. Benéztem a fotel mögé, nem bújt-
e oda, mert föltettem róla, hogy tréfálódni akar velem, a gyakornokkal. Nem volt ott sem. Eltűnt, és kész. 

Hazafelé bementem a könyvesboltba, megvettem Marcal Aymé kötetét. Otthon azonnal olvasni kezdtem a 
kötet címét adó novellát, A faljárót: 

„Dutilleul éppen negyvenharmadik évébe lépett, amikor feltárult előtte csodálatos hatalma. Egy este szerény 
agglegénylakásának előszobájában rövid villanyszolgáltatási zavar lepte meg, néhány pillanatig a sötétben 
tapogatódzott, majd miután újra kigyulladtak a lámpák, a harmadik emeleti lépcsőfordulón találta magát. Lévén, 
hogy a lakás ajtaja belülről volt bezárva, az eset elgondolkoztatta, és nem hallgatva a józan ész intelmeire, 
elhatározta: úgy tér vissza, mint ahogy kijött, vagyis a falon át” 

Dutilleul úr, a faljáró, civilben a párizsi Iktatásügyi minisztérium előadója volt, igazi aktakukac, kis 
kecskeszakállal, és láncon mellére lógó cvikkerrel. Gonosz főnöke élvezettel kínozza őt. Míg a megalázott fel 
nem lázad, és igénybe nem veszi csodálatos képességét, a faljárást. Attól kezdve ő kínozza a főnökét, a falon át 
behajol az irodájába, és ördögi nevetéssel, síri hangon kiáltja: „Benn a járvány, kinn a farkas!” 

Újra olvasva a novellát, magam előtt láttam Gross Arnoldot. Nem visel ugyan kecskeszakállat, cvikkert sem 
hord, csak szemüveget. Vékony termet, madárcsontú test, kicsiny kéz, apró cipők. Dutielleul úr is valami efféle 
picinyke, védtelen ember lehetett. Mielőtt fellázadt. És akkor művésszé vált. Úgy ám: Dutilleul nem 
kishivatalnok, hanem faljáró művész! Hallottam Gross Arnold kissé nyafogós, reszelős hangját: 

– Benn a járvány, kinn a farkas! – Hordoz valami titkos tartalmat ez a mondat? Benn a járvány. Milyen 
járvány? Betegséggel akarta ijesztgetni Köbcsit, a híres hipochondert?  És: kinn a farkas Mi ez a képes beszéd? 
Vagy csak arról van szó, hogy Gross Arnold ennyire hatása alá került Marcel Aymé novellájának? 

Szerettem volna megkérdezni őt, de Gross Arnold nem járt felénk. Vagy ha járt, éppen riportúton voltam. 
Két évtized múlva találkoztam csak vele. Akkor már rég nem dolgoztam az Esti Hírlapnál. Ő pedig sok-sok 

hazai és külhoni kiállítása után világhírű grafikusművész volt. A képzőművészet szürrealista meseköltője. 
Kossuth-díjas, bár ez a legkevésbé sem foglalkoztatta őt. Sokkal inkább a vonatozás.  
Ekkoriban már ő volt a leghíresebb magyar vasútmodellező.  Hírlett, hogy több száz szerelvénye van, gőz- és 

villanymozdonya, több ezer méter hosszúságú más- más fesztávolságú sínpárja, számtalan vasúti hídja, 
különböző stílusban épített állomása, hegyek gyomrába fúródó alagútja, száz és száz váltója, sorompója, 
szemaforja. 

Amikor találkoztunk, megígérte, hogy megmutatja a vasútját. Csak várjak kicsit, mert éppen nincsen 



fölrakva. Legközelebb pedig: várjak kicsit, mert éppen bontja, átrendezi a pályát.  
– Éppen rendező pályaudvar van nálam! 
A kilencvenes évek elején aztán végre megcsodálhattam a gyűjteményét. Illetve egy részét. Mert a teljes 

vasút még Benedek István budai, Vércse utcai nagy házában sem fért el.  
Arnold ugyanis ott építette fel a karácsonyi terepet. Ekkor már újra agglegény lévén – mint a Montmarte-on 

lakó Dutilleul nevű kitűnő férfiú – , meghívták a Benedek-villába szentestére. Ne árválkodjon egyedül a szent 
ünnepen.  Arnold a hatalmas hallból indította a síneket, amelyek behálózták a villa földszinti helyiségeit. 
Gyertyagyújtáskor elindultak a szerelvények is, hogy szétvigyék a nagyvilágba a betlehemi kisded születésének 
hírét. 

Akkoriban még jó barátság kötött Benedek Istvánhoz. Ahogy az előző években is, karácsony és újév között 
vendégségbe hívtak a Benedek-villába. 

– Meglepetés vál! – mondta a professzor. 
A hallban ott volt a villanyvasút!  
– Válj! – mondta Benedek István. – Megadjuk a módját! 
Borospalackot bontott, badacsonyi olaszrizlinget ittunk. Koccintás után a professzor pipára gyújtott, és – jó 

szokása szerint – mesélt. Ilyenkor mindig megidézte édesapja, Benedek Marcell és nagyapja, Benedek Elek 
alakját.  

Mesélés közben – míg egy nagybaconi karácsony elevenedett meg előttem – , besötétedett. A feleség villanyt 
akart gyújtani, de a professzor nem engedte. Ujjaival a dohányzóasztalon fekvő kis fémdobozon piszkált valamit.  

Egyszerre meggyúltak a gyertyák a karácsonyfán, és körben, a falak mentén, a kandalló fölött  villogni 
kezdtek a szemaforok, kigyúltak a vasútállomások fényei. Benedek professzor elindította a Gross Arnold vasutat. 

Sorompók emelkedtek és csukódtak, a nagy terepasztal szempillantás alatt megélénkült. Az ezüstszínű, piros, 
kék szerelvények három-négy szinten futottak, átcsattogtak a hidakon, el-elbújtak az alagutakban. Egy 
gerendákkal megrakott szerelvényt ide-oda tolattak a karácsonyfa alatt, a tolatóvágányon. Egy tankokkal, 
rakétákkal felszerelt terepszínű katonai szerelvény fenyegetően haladt a kopár dombok között, nyilván valami 
titkos haditámaszpont  felé tartva. 

A Balt-Orient expressz elegánsan suhant el a külső íven, a távolban felsejlett az Eiffel torony. A hatalmas, 
zöld hegyek szerpentinjein – mi sem természetesebb – óramű pontossággal közlekedtek a svájci vonatok. 

A professzor kisgyermekként élvezte a játékot. Meg-megnyomott egy gombot az irányító szerkezeten: 
ilyenkor némi zavar támadt odakinn a pályákon. Piros szemaforok villogtak vészjóslón, szirénázott egy rossz 
vágányra terelt szerelvény.  

Iddogáltunk, és gyönyörködtünk a csodában, amelyet Gross Arnoldnak köszönhettünk. 
– Hívjuk ide! – javasoltam. 
 A professzor feltárcsázta a Keleti Károly utcai lakást, a készülék hosszan kijelzett. Nem vették fel. 
– Hol csatangolhat ez az Alnold! – méltatlankodott a professzor, ugyanakkor láttam rajta, hogy egyáltalán 

nem bánja Arnold távollétét. Így egyedül uralhatja az irányító dobozt. 
 – Kévlek szépen – mondta pipafüstbe burkolózva – , én csak azt nem éltem, hogy miélt nem siklik ki 

egyetlen kocsi sem. 
Érdeklődtem, hogy Arnold mennyi idő alatt rakta fel a vasútját. 
– Ó, gyolsan fellakta! Hálom nap alatt. 
– Segítettél, István bátyám? 
– Nem engedte. Azt mondta, nem akalja, hogy ellontsam. Ilyen fiú ez az Alnold. Kicsit akalatos. 
Közben az egyik szerelvény – a kolozsvári gyors – átfutott a könyvtárszobába. Oda is vezettek sínpárok. Egy 

sorompó leereszkedett, egy szemafor zöldet jelzett, és a gyors átsiklott a másik helyiségbe. Arnold olyan mesteri 
leleménnyel építette meg a pályát, hogy a kolozsvári gyors a könyvtárszobában, Csucsánál felkapaszkodott a 
Királyhágóra, és folytatta az útját a Benedek Marcell faragtatta sok ezer kötetes könyvespolcon, majd a hegyek 
közül aláereszkedve megkerülte Benedek Elek Nagybaconról átmenekített történelmi íróasztalát, amelyen 
Benedek professzor rótta a politikai elitet ostorozó publicisztikáit. 

– Mestelmű ez! – jelentette ki a professzor. 
– Az bizony! Csak azt nem tudom, Arnold hogyan vezette át a falon a síneket. 
– Milyen falon? – nyomkodta meg a dohányt a pipanyomóval Benedek professzor.  
– Hát, innen, a hallból átmegy egy sínpár a könyvtárszobába. De nem az ajtón. 
– Valóban – mondta eltűnődve a professzor. – Ez az Alnold egy valászló! 
– Át a falon. És nem látjuk, hogy hol. 
– Éldekes. Nagyon éldekes. – A professzor akkorát szippantott a pipából, hogy köhögni kezdett. – Nem is 

vettem észle!  
A kolozsvári gyors a könyvtárszobában bejárta az erdélyi tájakat, és halk füttyszóval visszaérkezett hozzánk, 

a hallba. Át a falon.  



– Lejtélyes! – jelentette ki a professzor. – Majd megkéldem Alnoldot, hogyan csinálta!  
Vagy megkérdezte, vagy nem, sosem tudtam meg. Barátságunk Benedek professzorral ugyanis megszakadt. 

De erről majd másutt, nem ebben a történetben. Szerintem Benedek professzor úgy szenderült el néhány év 
múlva, hogy a kolozsvári gyors rejtélyére nem kapott magyarázatot. Az is lehet, hogy nem is firtatta a kérdést: 
egyik tudós ne kutakodjon a másik tudós tudományában. És, ami azt illeti, ő maga is értett kicsit a 
szemfényvesztéshez. 

Ám, ha utána kérdezett is, aligha kapott választ. Arnold mindig szófukarrá vált, ha a vonatairól érdeklődtek. 
A játék: a legszentebb magánügy. Egy idő után pedig, mintha amúgy is kezdte volna unni a villanyvasutat. 

Más izgatta: a tudományos-fantasztikus irodalom. Az egyik volt feleségével régi könyvet küldött nekem, 
azzal az üzenettel, hogy mielőbb olvassam ki, és juttassam vissza hozzá. Ez a kötet ugyanis pótolhatatlan! 

A könyvből megtudhattam, hogy nemcsak Verne álmodta meg a jövőt, hanem a múlt maga is vernei álom. A 
18. századi rajzok azt kívánják bizonyítani, hogy az emberek már a nagy francia forradalom idején láttak 
földönkívülieket. Csésze-, tölcsér-, kürt-alakú járműveiken ereszkedtek Párizs fölé, nézegették, vizsgálták az 
elődeinket. 

Jó esztendővel a könyv kiolvasása után találkoztam Arnolddal.  
– Na? – kérdezte sokat sejtetően. – Mit szólsz hozzá? 
– Rendkívüli. 
– Látod! Nem vallják be nekünk, hogy jártak nálunk az űrből! Titkolódznak! 
– Hát, ugye… 
– Ezek a földönkívüliek más dimenziókban mozognak! – fejtegette Arnold. – Tér, idő mást jelent a 

számukra. Előttük nincsenek fizikai akadályok.  
– Írnék a vonataidról! – szakítottam félbe. – Szívesen elmennék hozzád! 
Csalódott pillantást vetett rám. Már megint a játékvasúttal nyaggatom. 
– Még nem voltál nálam? – kérdezte vékony cérnahangján. 
– Harminc éve igyekszem hozzád! 
– Ne mondd! Hát akkor gyere! 
– Mikor mehetek? 
– Hívj föl telefonon! 
– Azon már túl vagyunk. Mondj időpontot! 
– Gyere holnap! Holnap délután. 
Nagy műtermet képzeltem magam elé, amelyben kényelmesen jár-kel a művész, rézkarcok borítják a falat, és 

a körben, a falak mentén, sínpárok futnak. Piciny vonatok köszönnek be halk csengettyűzéssel a hálószobába, 
majd a konyha, a fürdőszoba felé veszik az utat. Úgy képzeltem, hogy a Keleti Károly utcai ház teljes felső 
szintje az övé. Egy hatalmas játékszoba az egész lakás. 

Ehhez képest tenyérnyi, másfél szobás lakásba léptem be. Már a belépés is túlzás,  inkább csak 
bepréselődtem Arnold otthonába. A kertvége játékai című rézkarcán látni olyan zsúfoltságot, mint az otthonában. 
A kertvége miniatűr tornyai, fái, kócbabái, madarai, napraforgói, mozdonyai, vasúti kocsija között él a 
valóságban is Gross Arnold. No, meg a kövek között. 

A rézkarcon egy Torda nevű kis gőzmozdony húz egy Aranyos feliratú régimódi vasúti kocsit: 
Tordaranyosról Szentmihályfalvára tart a vicinális.  

Gross Arnold nem erdélyezik, sohasem emlegeti, hogy ő valóban Erdélyben, Tordán született, nőtt fel, s bár 
itt él Budapesten, a tordai kertből, a tordai gyermekkor mesevilágából sohasem mozdult ki.  

Az egyetlen szabad terület a lakáshoz tartozó kis erkély. Arnold kivitt a levegőre. Ásított alattunk a mélység. 
– Szédülsz? – kérdezte. 
Hogyne szédültem volna.  
– Nem szabad szédülni! – mondta Arnold. – Ha szédülsz, nem vagy szabad! Akkor félsz! 
Sarkadi Imre – akit jól ismert – , a kitűnő író is azt akarta bizonyítani, hogy szabad ember. Azért mászott ki 

az ötvenes években egy belvárosi ház párkányára. 
– De lezuhant! 
– Szerintem le is akart zuhanni! Fojtogatta az a kor. Számára a halál jelentette a szabadságot.  
Arnold hellyel kínált, lecsusszantam az egyetlen ülőalkalmatosságra, a miniatűr karosszékre. Ő nem ült le, 

nem is volt hová. Matatni kezdett az egymásra rakott könyvek, kisebb-nagyobb dobozok között. 
Izgalommal vártam, hogy előveszi a vonatait, de a dobozokból kövek kerültek elő. 
Finom fűrésszel kettészelt kövek, márványlapok.  
Műkincsekként gyűjti őket Arnold: szerinte a képzőművészet legmagasabb rendű alkotásai. A kövekre is 

évgyűrűk rajzolódnak, mint a fák metszetére – minden metszet a végtelen idő üzenetét hordozza. 
– Tudod, hány évesek ezek a művek?  
Hosszan, lelkesen hordta elém a köveket, kis hegyeket épített a székem köré.  



– És a vonatok? 
– Be vannak csomagolva! Csak karácsonyra veszem elő őket. 
Nem törődött a csalódottságommal, hozta az újabb és újabb köveket. Mindegyik külön csodája a 

világegyetemnek. A kövek a legősibb üzenetek hordozói, s mert az idő munkálta meg őket: tökéletesek. 
– Mire jut egy művész ötven-hatvan esztendő alatt? Ezeken a köveken millió, százmillió évekig dolgoztak! 

Túlélték a föld katasztrófáit, Atlantisz elsüllyedését. A végtelenség kísért meg, ha kézbe veszed őket. 
A házigazda tanácsa szerint egyenként kézbe vettem és tanulmányoztam jeles köveit. Arnold kiment az 

erkélyre, szellőzködött. Nem is mehetett máshová, mert a szobába vezető keskeny utat elzártam előle.  
– Nézd meg az erezetüket! – bíztatott időnkint az erkélyről Arnold. Aztán csend lett. Forgattam, nézegettem a 

köveket. Rengeteg kő volt a kicsiny lakásban. Nem is lakás volt ez, hanem kőtár. Gross Arnold kőtár. 
Egyszerre csengettek. Valaki türelmetlenül nyomta a csengőt odakinn, a folyosón. 
– Arnold! – szóltam ki az erkélyre. – Jött valaki! Beengedjem? 
Nem kaptam választ. Nem is kaphattam, mert Arnold nem tartózkodott az erkélyen. Felugrottam a 

karosszékből, a kövek a lábamra estek, a földre gurultak. A kis erkély üres volt. 
Lenéztem a szédítő mélységbe: az aszfalton nem feküdt senki. Hál' Istennek Arnold nem esett ki!  
De ha nem esett ki, hová tűnt? Elbújt a lakásban? Ahhoz át kellett volna másznia rajtam. 
Újra csöngettek, hosszan, erőszakosan. 
– Arnold! – kiáltottam még egyszer. Csend. 
Az ajtóhoz mentem, kiszóltam a folyosóra.  
– Ki az? 
Nyomták a csengőt. Kinyitottam a kémlelő ablakot. Arnold állt odakinn, csibészes mosollyal, és sürgetett, 

hogy nyissak már ajtót. 
Nem kaptam levegőt.  
– Utoljára az erkélyen láttalak – nyögtem ki, amikor úgy-ahogy magamhoz tértem. 
– Hát persze! Ott is voltam. 
– Hát akkor? 
Magával húzott az erkélyre. Megmutatta a párkányt, amelyen – a falhoz tapadva – átaraszolt a lépcsőházba, 

amelynek nyitva volt az ablaka. Jó három méteres szakasz.  
Úristen! Tekintetem a fekete, hegyes orrú cipőjére tévedt. 
– Ebben?  Ebben a félcipőben? 
Arnold somolygott az orra alatt. 
– Mint Sarkadi? – kérdeztem dermedten.  
– Úgy! – mondta Arnold. – Csak én nem estem le. 
Az ijedtségre kávét ittunk. Nem az ő keze-lába reszketett, hanem az enyém. Arnold a szekrényekből, az ágy 

alól, a fürdőszobából újabb köveket bányászott elő.  
– Ezt nézd meg! – mutatott föl egy követ. – Nézd meg jól! Eocén-kori! 
Beszorultam a nem rám méretezett karosszékbe, úgy éreztem, hogy a kövek súlya alatt beszakad a szék.  
Arnold most túlfelől, a szobában rakosgatta a köveket. Bekapcsolta a rádiót, tett-vett, átlépdelt a maga emelte 

kődombokon.  
Csöngettek. Arnold ajtót nyitott. A postás jött, meghívót hozott a vasárnapi, miskolci, vásárral egybekötött 

kőtárlatra. Hallottam, hogy beszélgetnek, aztán becsapódott az ajtó. 
Egy idő után feltűnt, hogy nem hallom Arnold motozását.  
– Arnold!   
Csend. 
– Arnold! – kiáltottam. 
Hát most hová lett? Elindultam, hogy megkeressem a lakásban. Az egyik kőrakás leomlott, az omlás 

megindította a lavinát, a magasból halom könyv zúdult a fejemre. Arnold nem volt sehol. A konyhából 
visszaküzdöttem magamat a szobába. Újabb omlások fogadtak, csetlettem-botlottam közöttük. 

Az erkélyajtóban valaki a vállamra ejtette a kezét. Ijedten kaptam oldalra a fejemet. Arnold állt az erkélyen. 
Élvezte az elképedésemet. 

Újra végigment a párkányon. Csakhogy most fordított irányban. Kikísérte a postást a folyosóra, és a 
lépcsőház felől átmászott az erkélyre.  

– Olvastad  A faljárót? – kérdezte csak úgy, mellékesen. 
– Te ajánlottad! Valamikor harminc éve.  
– Emlékszel a nevére?  
Mentegetőztem, hogy már elfelejtettem. Marcel Aymé írta a novellát, de a faljáró neve nem jut eszembe. 
– Olyan dallamos neve volt – ráncolta a homlokát Arnold. – Dü Dü Igazi francia név.  Düli? Nem! Hosszabb 

neve volt. Nekem sem ugrik be.  



Lefelé menet, kinn a ház előtt csődületet találtam. Az emberek izgatottan mutogattak a magasba. 
– Mi történt? – léptem közéjük. 
– Egy őrült! – mondták egymás szavába vágva. – Egy őrült ide-oda mászkál a párkányon! Fönn, a nyolcadik 

emeleten!  
– Ki kell hívni a mentőket! – harsogta egy öblös hang. 
Ekkor már Arnold is kinn állt az erkélyen. Áthajolt a korláton, kilógott a felső teste. Meglátott, integetett. 
– Dütijjő! – kiáltotta fejhangon, tölcsért formálva a kezéből. – Dütijjő úr! Így hívták. 

 
 

P. Papp Zoltán 

Remény és belenyugvás 
 
 
A fiatalság jele, 
ha a film első perceit követően 
már sejted, hogy nem kellene végignézned, 
mégis megteszed. 
 
Az öregség jele, 
ha a film első perceit követően 
már tudod, hogy nem kellene végignézned, 
mégis megteszed. 
 

Szivárog 
 

 
Először a tárgyakból szivárog el az élet 
az éveken át gyűjtött emléktárgyak  
álló halottak lesznek 
merev romkert ahol a fák lombjai  
már nem hajlanak  
sóhajra is törnek 
feleslegek rendje a rend feleslege 
a tapintható árvaság 
 
* 

 
először a tárgyakból szivárog el az élet 
mikor az ősz utolsó színe is elfolyik 
s marad a bohócfehér  
szárazágráncos arcú tél 
csak a bor őrzi  
a bódult nyár illatát 
 
* 
 
először a tárgyakból szivárog el az élet 
s a házakból elfogy a levegő 
kiürülnek az utcák az ismerős tekintetek 
ami vágy volt meg nem érett 
csak hiánya éget a fiatal 
tűz semmivé lett 
már vár rám a végítélet 
 
 



 

Zománcfényű tömjén 
 
 
Mágnesdoboz vonz így  
vasreszelék-erővonal-láncban  
rendeződve gyűlik sereglik 
család barát ismerős 
nem ballagás vagy évnyitó 
a ravatal virágzik 
idehív könnyes arcot szájtátit  
protokollfelvonulót vétkest 
 
* 
 
néhány igaz  néhány  
tömjénsírban fürösztött  
búcsúszó után rögzuhatag  
utolsót dobban  a koporsó  
eltemetik a  vigaszt  
a föloldozást  
s a remény többet már  
nem hazudhat 
se tűz se szikra se füst  
csak lassú rothadás  
bűzbalzsamos úszás  
a földtengerben 
parttalan 
 
 

 

Apostagi Zoltán 

Kiűzetés 
 

„ …a modernség fontos ismérve… 
Isten nélküli létre való ráeszmélésünk…” 

/Szigeti Lajos Sándor/ 

 
Modernek vagyunk.  
Vagyunk, akik modernek. 
Vagyunk  
sóvárgó kozmikus-árvák. 
Kiüresedettek.  
Amiképpen az ég, 
azonképpen mi is. 
Gondoltuk, teremtünk Istent 
a mi képünkre és hasonlatosságunkra. 
(Nem jó az embernek egyedül lenni! –) 
És mondtuk: Legyen! 
… és lett nagy tapogatódzás 
és fohászkodás a szürkületben. 
Hol vagy Isten? 
Csakhogy száját nem nyitja szóra. 
 
ECCE A KIŰZETÉS – 

 



 

És akkor 
 

 
És akkor azt mondta: „Legyen!” 
És az örökkévalóságban 
megszületett a halál. 
Ebben a „Legyen”-ben egyszerre volt 
jelen a kezdet és a vég. 
Ez volt a dialektika születése. 
A térben már ismert volt a 
végtelen és a véges, 
a felfoghatatlan és a körülhatárolható, 
de akkor az időben is megjelent 
a rész, a lassú ketyegés 
és a ketyegés elmúlása, 
hogy megjelenhessen a halál, 
hogy megjelenhessünk mi is, 
hogy szerethesse a végest – 

 

 
 
 

Wass Albert emlékezete XXVII. rész 
 
 

Ortutay Péter  

Tánczos Csuda Mózsi, Dombi-Dombolov komisszár 
és a kommunizmus rejtett bája 

 
A szovjet típusú szocializmus megalakulása Közép Kelet-Európában Wass 

Albert Elvásik a veres csillag című regénye alapján 
 

„Ide gyere, te! Állj be a sorba! 
Dicsőség szolgálni a népi demokráciát!  

Mozogj, mielőtt beléd rúgok!” 
Részlet a regényből 

Tamási Áron Ábel a rengetegben, Ábel az országban és Ábel Amerikában című trilógiáját a magyar irodalom 
halhatatlan alkotásai közt szoktuk emlegetni. És ha ez így van, márpedig így van, akkor az Elvásik a veres 
csillag című regényt is közéjük kell sorolnunk, mert ez a mű az Ábel trilógia sajátos Wass Albert-i folytatása is 
lehetne. Például Ábel a szocializmusban címmel. A regény első része. A második részben viszont sötét lesz a 
kép, és nemcsak a mosoly fagy le az olvasó arcáról, hanem a vér is megfagy az ereiben. Ott a szerző már nem 
humorizál, és a szereplők, beleértve a főhőst, Tánczos Csuda Mózsit is (a továbbiakban csak TCSM), Wass 
Albert Ábeljét, már nemcsak a megélhetésért küzdenek, hanem puszta életükért, a túlélésért. A folytatásban nem 
kacagásra ingerlő góbéságokkal találkozik az olvasó, hanem borzalmakkal: az ötvenhatos események véres 
megtorlásaival, az erdélyi magyarság teljes asszimilálására (jó, nevezzük nevén a gyermeket: kiírtására) tett 
kísérletekkel. Amit az akkori román hatalom nem éppen kesztyűs kézzel hajtott végre. De miért is tette volna? 
Rákosiék, s aztán Kádárék 56 után talán szívbajosabbak lettek volna, méghozzá a saját fajtájukkal? Egy tőről 
fakadtunk, mi magyarok, szlovákok, románok, elvtársak: Lenin és Sztálin köpenyéből jöttünk elő. És 
megfertőztünk mindent, mint a pestis. És ami még rosszabb: Lenin és Sztálin eszméje ma is itt lebeg felettünk. 
Ahogyan azt a nagy orosz proletárköltő, Vlagyimir Majakovszkij (utcát is elneveztek róla Pesten, a Király utcát, 
amit a taxisok még ma is Majának neveznek, a zangyalát, azért is) mondotta: Lenyin zsil, Lenyin, zsiv, Lenyin 
bugyet zsity. 



Miről is szól ez a regény? Röviden, és hogy ne idegen tollakkal ékeskedjem, idézek Haklik Norbertnek a 
Magyar Nemzet-ben is megjelent esszéjéből: „Táncos Csuda Mózsi régi jó ismerőse a Wass Albert-regények 
kedvelőinek. Igazi székely góbé ő, Tamási Ábeljének (a kiemelés az enyém – O.P.) kissé korosabb rokona, aki ... 
székely furfanggal igyekezett boldogulni a történelem viharaiban. A valós történelmi eseményekre épülő regény 
a bolsevista megszállástól az 1956-os magyarországi forradalom utáni erdélyi magyarellenes bosszúhadjáratig 
követi nyomon a a Tánczos család történetét.”..  

A majdnem 300 oldalas regényben (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1999) rengeteg szereplővel találkozik az 
olvasó: jókkal és rosszakkal, tisztességesekkel és becstelenekkel, egyszerű gondolkodású – okos vagy buta – és 
csavaros észjárású alakokkal. Valamint a legkülönbözőbb nemzetiségek képviselőivel (magyar, székely, román, 
orosz, cigány, zsidó és örmény) akiket – hadd bocsássam ezt előre és hadd hangsúlyozzam külön is a Wass 
Albertet ért különböző vádaskodások miatt  – a szerző nációjuktól teljesen függetlenül csak két (kettő, two, 
zwei, duo) kategóriába sorol: jókra és rosszakra, tisztességesekre és nem tisztességesekre. Akárcsak Jókai. Nincs 
kissé ilyen vagy amolyan. Lehet, valaki magyar, de gazember (a pártelnökké, ill pártkassza-titkárrá avanzsált 
Zabulik, az egykori gazdasági kertész és a félszemű Piripók, az egykori csirketolvaj), és ellenkezőleg: román (a 
besszarábiai csendőr őrmester), vagy cigány (Zsófi, az öreg javasasszony, s a végén Zsófi fia, Plundrás), ám 
egyértelműen egyenes és tisztességes. Hogy valaki magyar vagy székely, az Wass Albertnél sem garancia arra, 
hogy ne legyen rossz, romlott esetleg alattomos és bosszúvágyó (pl. Mendel Dezső, a falu uborkafára 
felkapaszkodott jegyzője). Ugyanakkor egy meggyőződéses hithű kommunista, akit minden elképzelhető csapás 
ér (a brassói Törkényi, aki boldog szocialista öntudattal veti a nemesített búzafajtát a ... gazba), megintcsak 
nációtól függetlenül, nem biztos, hogy rossz ember. Igaz, buta és hülye szegény, s ebből kifolyólag sajnálatra 
méltó, de nem tehet róla. Erról TCSM így vélekedik a regényben: „ – Hát akkor minek igyekszik mégis segíteni 
rajtam? – firtatta a brassói tovább. – Vendégül is lát, s még veszedelmet is vállal miattam? He? 

Mózsi nézte a fölindult embert egy darabig, aztán csöndesen megkérdezte.  
– Ha lenne egy testvére, akinek a Jóisten elvette az eszit, azért csak segítene rajta, ha szükség mutatkozna 

reá, igaz-e? Na, márpedig mink is egy nyelvet beszélünk, s így Isten akaratjábul testvérek vagyunk, akár tetszik 
ez nekünk, akár nem.” 

A „nemzetiségi kérdésről” azért kívánok itt és már a legelején szót ejteni, mert amikor akár ebben az írásban 
is azt mondom, hogy román, orosz, örmény, vagy cigány, nem azt akarom mondani, hogy „rossz” és valamiért 
elítélendő; és fordítva: ha valaki magyar, székely, sváb vagy zsidó, vagy akármilyen más nemzetiségű, még nem 
jelenti automatikusan azt, hogy mint emberséges ember is megállja a helyét. Világosan és egyértelműen Bartis 
Ferenc fogalmazta meg számunkra ezt a gondolatot Wass Albert eljövetele című cikkében. Idézem: „Wass 
Albert, s általában a székelyföld, partiumi és bánsági magyarok magatartásának megértéséhez ismerni kell 
Erdély (egy kalap alá véve az összes Romániához csatolt terület) történelmét, s akkor eltűnnek a kérdőjelek, s 
érthetőbbé válik, hogy az erdélyi magyarság soha nem ismerte a szellemi és erkölcsi kanibalizmust (a 
kiemelés az enyém – O.P.). (Bartis Ferenc: Az összmagyar eszme, Összmagyar Testület, Budapest, 2005, 218. 
old.). „ 
 

Ám térjünk vissza a regényhez és nézzük, miként válaszol a szerző az alcímben felvetett kérdésre, 
nevezetesen arra, hogyan vert (verhetett) gyökeret a szovjet típusú szocializmus (a „gonosz birodalma” – 
Ronald Reagan egykori amerikai elnök meghatározása szerint) Kelet Közép-Európában. Wass Albert a 
regényben persze Erdélyről, a székelyföldről, Hargitáról, és Romániaról beszél, ahol az „erdélyi magyarság soha 
nem ismerte a szellemi és erkölcsi kannibalizmust,” de ami ott történt, az természetesen az egész Közép Kelet-
Európára is vonatkozik. Szóval, a kérdés, hogyan? Erre a kérdésre, ha akarunk, egy-két szóval is tudnánk 
válaszolni: exportálva, illetve importáltatva lett ez a szocializmus a felszabadító nagy Szovjetunió által. S ezt az 
exportálást vagy importáltatást Wass Albert lélegzetállító pontossággal, éles szemmel, és a székely ember 
furfangos észjárását is szemléltetve sok-sok humorral rajzolja meg az Elvásik a veres csillag című regényében. 
Pontosabban, mint már fentebb említettük, a regény első részében. Hogy miben rejlett ennek a szocializmusnak a 
léte, az alapja? Maga a főhős, TCSM ezt így definiálja: „Ami ezelőtt okosság volt, az ma lopás, s ami azelőtt 
lopás volt, az most törvény, s mindezt együtt úgy nevezik, hogy szociálizmus.” Vagy hogy e világi életünkből 
vegyek példát, egyik jó ismerősöm szavait idézném: „Öregem, a szocializmust nekem találták ki. Ugyanis én 
mindent ellopok, amit lehet. És szinte majdnem mindent lehet.” 

Mégis, mégis, értetlenkedünk, hogyan történhetett meg, hogy így feje tetejére állt egy normális világ a vén 
Európa kellős közepén? Hol volt a népeknek a szeme? És az esze? Nos, ha elolvassuk ezt a regényt, 
megtudhatjuk. A látlelet precíz és hiteles. Az a nemzedék, melynek volt szerencséje megtapasztalni a 
szocializmus minden rejtett báját és szépségét, bizonyíthatja.  

Első rész, első fejezet: minden kezdődött azzal, hogy „felszabadultunk.” A szabadságot a szovjet katona 
hozta el. És a szabadsággal együtt kapott a falu egy szovjet komisszárt is Odesszából.  Tisztességes nevén 
Dombi-Dombolov Ivanovicsot, egy „barna képű, pocakos kicsi embert, derekán pisztoly, sapkáján veres muszka 



csillag.”  És vele együtt megkaptuk a nagy szovjet nép szeretetét is, s azt a szent óhaját, hogy a világ összes 
proletárjainak jó legyen. Mint ahogy azt a komisszár TCSM-nak is lelkesen magyarázza: „Bátyuska, világ 
proletárja, mi szeretünk téged. Mi szenvedünk, vérezünk, hogy nektek jó legyen. Mi, ha kell, addig ütjük tied 
fejedet, amíg kimegy belőle butaság, s megtanulsz, mi neked jó ...”  

Szóval, az olvasó megtudja, hogy mi az igazi „szociálizmus” és hogy addig ütik, verik majd az embert, amíg 
„kimegy belőle butaság”, s megtanulja, mi neki jó. Ezzel indul útjára a mese, valamint TCSM és Dombi-
Dombolov komisszár „barátsága” e nagyszerű regény első részének első fejezetében. A kapott leckét TCSM 
azonnal megérti, és székely észjárással rögvest alkalmazza. Ezáltal csertifikátos vadőri kinevezést kap, és puskát 
(a saját elrejtett fegyverkészletéből persze), hogy az éhezés ellen „patikaszert” tudjon szerezni a komisszárnak, 
és persze saját magának, azaz a családnak. Megpecsételődik tehát a székely-orosz druzsba, melynek alapja az, 
hogy „nem bántjuk egymást”, vallotta be Mózsi 

Második fejezet: melyben Mózsi  üszőborjút lő („Hunyd be a szemed, Úristen” – mondta magában, amikor 
meghúzta a puska ravaszát, mert nem csupán tilalmi idő volt a régi törvény szerint, de szarvasborjat lőni ettől 
eltekintve is nagy hitványság volt), de hát hús kellett a komisszárnak, és neki is persze. Aztán a szarvasborjú 
egyik lábát el is viszi komisszáréknak, és hogy a feleség jóindulatát is elnyerje, száraz fát igér neki. A faluban 
találkozik az öreg Békászó Kutas Pista bával, apjának volt katonatársával, aki elmondja Mózsinak, hogyan 
zajlott le az első „szabad” falugyűlés és népszavazás a közbirtokért. „Fölszólították a gazdákat, hogy önként 
adják át a földjüket, mert aki nem teszi ezt, az kapitalista kulák s a nép ellensége.” Ugyanitt TCSM fiának is 
elmagyarázza, hogy milyen politikát kell folytatni a komisszárral és családjával: kényesen kell velük bánni, mert 
ha nem, kijön a szaga, mint „a bidestojásnak”. 

Harmadik és negyedik fejezet: melyben Mózsi kétszer is móresre tanítja Piripókot és Zabulikot, a volt 
csirketolvajt és a volt gazdasági kertészt, akik önként és dalolva, no meg persze azért, hogy most már „ők 
legyenek az urak”, rögtön elszegődtek cselédnek a hatalomhoz. Először a fát szállíttatja el, majd felszántatja a 
saját földjét velük. Hogyan sikerült ez Mózsinak elérni? Csak úgy, hogy „kisegítette” komisszár „barátját” a 
bajból, aki halálra volt rémülve, mert ellenőrzést, „pártmunkaellenörző generál-komisszár elvtárst” igértek neki 
Moszkvából. REVIZOR-t, hogy érthetőbben fogalmazzak. A komisszár persze, hogy halálra ijedt. Joggal. Hisz 
sem pártmunka, sem pedig virágzó közbirtok nem volt felmutatható. Ezért pedig elcsapják, sőt a generál-
komisszár „küldi engem büntetésbe, Szibiria” ... és „küldi nektek más komisszár”, ami már Mózsinak is nagy 
baj. Hisz akkor ugrik a csertifikát, a puska, a vadőri állás, és minden, ami azzal jár. Hát persze, hogy kész volt 
segíteni a szegény komisszár elvtárs úrnak. Észnél kell lenni. A problémát meg kellett oldani. A kérdés csak az, 
hogyan? 

Ötödik fejezet: melyben a moszkvai generál-komisszár a pártmunkát és a közbirtokot jön ellenőrizni. Ami 
nincs. És  ha erre fény derül, akkor – mint már mondottuk vala – Dombi-Dombolov elvtárs minden bizonnyal 
mehet „Szibiria”. Ergo: azt kell biznyítani, hogy van, ami nincs. Pártmunka és virágzó közbirtok. Gond egy szál 
se. (TCSM is hallhatott valamit a Patyomkin-faluról?) 

Megszervezi tehát a generál-komisszár lelkes fogadtatását (a falu és a környék lakosai közül a pálinkát 
kedvelőket könnyen rá lehetett bírni egy kis ingyen cirkuszra, tapsolásra, ordibálásra, vísítozásra), úgy hogy a fő-
főkomisszár szinte könnyekig meghatódik a nép szeretetétől. S közben Mózsinak még arra is alkalma myílik, 
hogy kecskebukát vetni kényszerítse régi ellenségét, a jegyzőt. Díszkaput is állíttat a vendégnek, bemutatja neki 
a virágzó közbirtokot fenn a hegyen, a saját földjén, melyet előtte szántatott fel Zabulikkal és Piripókkal,  és ő 
pediglen szépen felparcelázott, cölöpöket vert le, mindent úgy, ahogy kell egy szocialista mintagazdaságban. A 
generál-komisszár csak ámult és bámult, és nagy kitüntetéseket helyezett kilátásba Dombi elvtársnak. No, és 
hogy az összes turpiságokra álcúzámmen ne derüljön fény, Mózsi elviszi a „hős” főkomisszárt medvét lőni. És 
hogy ne féljen a rettenetesen vad bestiától, mely úgy zabálja az embert, mint fóka a halat, jól megitatja az elvtárs 
urat jó tűzes borókavízzel. Persze, a „lelőtt medve” kipreparált bundáját a főkomisszár annak rendje és módja 
szerint megkapja. Később. Dombi-Dombolov pedig vállveregetést kap és sok, sok kitűntetést. Minden bizonnyal. 
Hisz megérdemli. Majd. Mózsi pedig szemrebbenés nélkül hallgatja a komisszár dicsérő szavait: „Te megvagy 
nagy ravasz ember, Mózsika, ... te még leszel miniszter is egyszer, olyan nagy csaló eszed neked megvan!”  „– 
Az ember igyekszik jót cselekedni – hárította el Mózsi a dicséretet” (57. old) szerényen és alázatosan, miközben 
lesüthette a szemét is a bitang, mint egy szűzkislány. 

Hatodik és hetedik, valamint a nyolcadik és kilencedik fejezet (összevonva): melyekben megérkezik a 
beigért kitűntetés: egy hatalmas veres csillag egyenesen Moszkvából. Amit el kell helyezni a faluban, jól látható 
helyre. Magasra. A Kányakőre. Elhelyezik, és aztán a kutya sem törődik vele, amíg el nem vásik. S aztán még 
annyit sem. Ám ezen kívül is történik egy s más a faluban (szabad és demokratikus pártelnökválasztás, 
szocialista iparosítás, marakodás a koncért a „pártemberek” között, stb., stb.) de hadd  ne rontsam el azon 
kíváncsiak kedvét, akik még nem olvasták el a regényt, de szeretnék. Tegyék. Érdemes. Ami engem illet, úgy 
nekem személyesen azok a részek tetszettek leginkább, melyekben Mózsi a hivatalos iskolai nevelést 
ellensúlyozandó a fiát neveli József Attilá-s „jó szóval” tisztességre, becsületre és okosságra. Például, amikor a 



gyerek aziránt érdeklődik, hogy miért nem ragadnak kapát, kaszát, vasvillát az emberek és esnek neki ennek a 
cudar világnak, Mózsi elmondja, hogy az ár ellen úszni nem éppen okos dolog, mert elsodorja az embert és 
akkor neki anyi. Az okos ember kihasználja a víz sodrát, hogy átjusson a túlsó partra. S emellett még az sem baj, 
ha egy kicsit lejjebb jut át, mint akarná. 

 A szülői neveléssel kapcsolatban, ill. azzal kapcsolatban, amikor a hivatalos propaganda és ideológia 
teljesen megrontja az embert, valamint az ő szívét, lelkét és eszét, felötlik egy borzalamas (nem tudok más jelzőt 
találni rá) epizód a szovjet kollektivizálás történetéből, melyre józan ész és a tisztesség ma sem találhat szavakat. 
Egy tizen valahány éves fiúról, Pávlik Morozovról és tulajdon édes szülőapjáról van szó. Fent nevezett Pávlik 
azáltal tett szert országos (szovjet) hírnévre, hogy beárulta saját apját, mert hogy gabonát rejteget, s ezért kulák. 
Lőjjék le. Megérdemli, hisz becsapta a szocializmust és a munkásosztályt. Az apát annak rendje módja szerint el 
is hurcolta az enkávédé. Az esetről pedig még a nagy Sztálinnak is az volt véleménye, hogy: „Málycsik 
konyesno gávno, no mi zgyelájem iz nyevo gerojá.” (A fiucska természetesen egy nagy rakás sz...., de mi hőst 
csinálunk belőle). Ezzel kapcsolatban egyet mindenesetre elmondhatunk: a kis Mózsiból, TCSM fiából, mint 
ahogy általában a székely gyerekek egyikéből sem lehetett Pávlik Morozovot faragni. A Bartis Ferenc fentebb 
már említett könyvében van egy olyan mondat is, mely mindennél többet mond ezzel kapcsolatban: „Köztünk 
nem akadt áruló.”    

Tizedik fejezet: melyben Dombi elvtárs, TCSM nagy szomorúságára (hisz az új hatalom elveszi majd tőle a 
puskát és a csertifikátot), távozik a faluból, mert más komoly feladatokkal bizta meg a párt és a szovjet haza. 
Menjen, és másutt is teremtsen hatékony pártmunkát és virágzó közbirtokot. „Mikor pedig az öreg Koródi felállt, 
s a falu nevében búcsúztatni kezdte a távozókat, Dombi elvtárs elbődult, akár a taglózott ökör, s átölelte a rozoga 
vénember vállait mindkét karjával: – Ti vagytok nekem testvérkék – zokogta --, én nem felejti el titeket 
sohase...”  Mózsi utolsó jótanácsát megfogadva Dombi elvtárs Mandel jegyzőt is magával viszi az új helyre. 
Villámhárítónak. „– Apád, anyád oda menjen, apád, anyád oda menjen – köpte meg az országút porát babonás 
vén Zsófi cigányné” utánuk. 

Végezetül megtudjuk Mózsi és a traktoros Törkényi, az igaz kommunista,  párbeszédéből, hogy az igazi 
kommunisták nem pusztítanak, hanem építenek. Hogy mit? Hát csak „a világ népeinek békéjét és boldogságát, ... 
mindenki békéjét és boldogságát, nemcsak néhányét.” Törkényi épp szántja a közöst a traktorral, és majd úgyan 
ő fogja bevetni és elboronálni az „argonom” által küldött nemesített búzát, „s a jövő nyáron maguk csak 
learatják.” Erre Mózsi finoman megjegyzi, hogy ő bizony épp ettől félt. Mert „itt egyéb nem lesz aratni való, 
csupán gaz. Kárba vész a sok jó munka, sok szép vetőmag. De ha ez a szocializmus, úgy ejszen nem segíthetünk 
rajta. Aki gazba vet, gazt arat.” 

Ezzel vége az első résznek, és következik a humormentes (96-97 százalékban) második rész. 
 

Bármennyire is, úgymond, szinte „vidám és humoros” a könyv első része, melyben a veres csillag már, úgy, 
ahogy van, elvásik, de – akárcsak Thomas Mann híres kisregényének, a Mario és a varázsló-nak az elején – az 
atmoszféra már ott is feszültséggel teli, hogy a végén megtörténjen „a kirobbanás és a rettentő végkifejlés, amely 
... eleve elrendeltetett és a dolgok lényegében rejlett.” A szocialista dolgok lényegében, melyhez embertelenség, 
jogfosztottság, valamint az ember méltóságának lépten, nyomon való durva lábbal tiprása úgy hozzátartozik, 
mint piszokhoz a légy. És nemcsak Romániában, hanem szerte az egész világon, ahol csak a kommunizmus 
felütötte a fejét. És főként és elsősorban magában a szocializmus őshazájában, a Szovjetunióban volt ez így, 
melynek gyakorlatát a hatalom „a békeszerető szocialista tábor országaiban”, itt és amott, szóval mindenütt, még 
túllihegni is igyekezett.  

A Szovjetunió és gyakorlata, a szocialista világrend hál’ Istennek ma már a múltté. Összedőlt, mint egy 
kártyavár. És ennek nemcsak gazdasági okai voltak, hanem ... Jól tudjuk, hogy milyen okai voltak, hisz gazdag 
az erről szóló irodalom. (Alekszandr Szolzsenyicin művei, A kommunizmus fekete könyve, a Terror Háza, vagy 
akár Kun Miklós történész A birodalom titkai című televíziós előadás-sorozata, hogy csak néhányat említsek). 
Mert isteni akarat úgy látszik, hogy történjen bármi, a székely és magyar almafák, melyeket a Tánczos Csuda 
Mózsik ültettek el ahol csak lehetett (ebben a regényben egészen a legvégén, a koncentrációs táborban), akár jó 
félévszázaddal ezelőtt, például 1956-ban, és olyan talajba, melybe hülyeségnek tűnt bármit is ültetni, a természet 
természetes törvényeinek engedelmeskedve ki fognak virágozni. Reméljük és reménykedjünk, hogy egyszer még 
gyümölcsöt is hozni fognak nekünk. Talán sokat is, szépet és gazdagot.   

 
 
 

Wass Albert 



Gergely testvér 
 
Pálos volt-e, avagy ferences? Ma már azt sem tudja senki. Hiszen nyomát csupán két írott följegyzés őrzi 

ebben a gyorsan változó emberi világban. Egyiket ott lelhetjük meg a mexikói állami múzeumban. Néhány 
elmosódott sor mindössze, amit a híres fölfedező katona, Francisco Vasquez de Coronado íródeákja körmölt rá 
ura parancsára a „Följegyző Számadások” 27. lapjára ilyen módon: 

„Ama Gergely testvért pedig tiszteletlen és makacs magaviselete miatt a csapat érdekében kiközösíteni 
kényszerültem, keresztényi cselekedetül engedélyezve számára egy herélt öszvért, két vizestömlőt és három napi 
élelmet, hogy hitványul el ne vesszen.” 

Írták volt ezt az Úrnak 1541. esztendejében, egy bivalybőr sátorban, valahol azon a vidéken, amit ma Új-
Mexikónak neveznek. 

Nem nagyon messze onnan, a „zuni” indiánok sziklás hegyei között áll a másik írott emlék. Magányos 
hegycsúcson, sziklából kifaragott óriási kereszt lábához vésve hibás óspanyol nyelven:  

„Itt nyugszik Gregorio Hollósi, minden ember testvére, aki a sötétben élőkhöz világosságot hozott.” 
E két följegyzés között egy nagyszerű magyar ember élete rejtőzik, de már csak úgy lehet összeszedni, 

szálanként, Zuni-földön. Tábortüzek mellett, szájról-szájra megőrzött, összekuszált mondák formájában. Három 
hetet töltöttem ennek a szűkszavú, hegyekbe húzódott indián törzsnek a szállásain, s amit megtudtam, 
összeszőttem, íme tovább adom. 

Coronado a regebeli „Hét Ezüstváros”-t kereste páncélba öltözött csapataival s kíséretében néhány térítő 
szerzetes az indiánokat igyekezett megnyerni a kereszténység számára. Igyekezetük azonban meddő volt. Hiszen 
amíg ők a szeretet Istenéről beszéltek a vadaknak, azalatt a fehér ember kardos, páncélos képviselői a 
legembertelenebb kínzásokkal igyekeztek rávenni a fogságukba esett indiánokat, hogy mutatnák meg az utat a 
„Hét Ezüstváros” felé. S mert a kínzás sem tudta megtörni őket, dúltak, égettek, gyilkoltak és raboltak a 
spanyolok, amerre csak útjok vezetett. 

Úgy látszik, ezek ellen a kínzások és rablások ellen emelte föl többszörösen a szavát Hollósi Gergely testvér, 
míg végül is a főparancsnok megelégelte a nyakasságát, elkergette magától, be a vadonba egyedül, egy öszvérrel 
s háromnapi élelemmel. Ami ezután történt, azt az indiánok legendái így mesélik el: 

Egy napon fáradt, sovány fehér ember jelent meg a zuni nép sziklaszállásai felé vezető ösvényen. Az őrök 
elfogták, megetették, s főnökük elé vitték. Miután a zuniak nyelvét nem értette az idegen, a síkságbeli pueblók 
beszédjével kérdezte meg tőle a főnök:  

– A fehér ember nékünk ellenségünk. Mi az oka annak, hogy nálad nincsen fegyver? 
– Én az Egy Igaz Istent hoztam magammal, hogy megtanítsam nektek az Ő hitét. – felelte az idegen. 
– A fehér ember Istenéről hallottam már, – mondta haragosan a főnök, – kettős nyelve van és hazug, mint a 

kígyó! Egyik nyelvével szeretetről és békességről beszél, a másikkal gyilkol és rabol. A mi isteneink jobbak 
ennél. Nem hazudnak! 

– Akikről te beszélsz, azoknak csak a bőrük színe fehér, a lelkük fekete, mint az éjszaka, – felelte szelíden az 
idegen, – s bár Isten követőinek vallják magukat, annyit sem tudnak róla, mint az oktalan állat. Az igazságos 
Isten megbünteti őket, ha eljön az idő. 

A főnök, meg a tanácsot ülő vének hallgatták az idegen szelíd szavait, s mert maguk is békességes emberek 
voltak, dolgos ezüstmívesek, kiknek híre messzi délre az inkák országáig is elért, végül is úgy döntöttek, hogy 
ott maradhat közöttük s beszélhet a Szelíd Istenről, míg kedve tartja. 

Így aztán Gergely testvér ott maradt a zunik között. Megtanulta nyelvüket, szokásaikat s tanítgatta őket a 
Szelíd Isten hitére. Már harmadik éve élt ott, amikor a spanyol páncélosok újra megjelentek. Jövetelüket 
vérfagyasztó hírek előzték meg. Naponta érkeztek idegen törzsbeli menekültek, kik elevenen megnyúzott 
emberekről, halálra korbácsolt asszonyokról és rabságba hurcolt hajadonokról tudtak s a vallató kínzások 
ezersok változatáról. 

A zuni nép fölkészült a harcra. Áldozatot mutattak be a harci isteneknek, eljárták a halálba menők táncát, s 
mikor mindezzel elkészültek, a főnök maga elé hivatta a sápadtarcú idegent: 

– Te beszéltél a magad Istenéről, mi hallgattunk téged, és nem beszéltünk. Most a mi isteneink fognak 
beszélni a fegyverek erejével. Nyisd ki a szemedet idegen, és lásd! 

A sziklaszállások és ezüstbányák alatt, a völgykatlan mélyében ütköztek meg a zunik a betolakodókkal. De a 
hadi szerencse a spanyolokkal volt, kiket megvédett a páncél a nyilaktól és lándzsáktól. A zuni harcosok fele ott 
vérzett el a völgyben, míg a maradék sereg a súlyosan sebesült főnökkel visszamenekült a hegyek közé. Mikor a 
főnököt bivalybőrön hozták haza a szállásra, Gergely testvér bekötözte a sebeit, s térdre borulva imádkozott a 
seblázas beteg mellett. 

– Kivel beszélsz ezen a különös nyelven? – kérdezte a sebesült főnök. 
– Istennel, aki mindannyiunk atyja. – felelte Gergely. 



– Kérd meg ezt a te Istenedet, hogy mentse meg a zuni népet a pusztulástól, – nyögte a sebesült, – a mi 
isteneink nem hallgattak meg minket. 

Gergely imádkozott. S amikor a páncélosok megjelentek a szorosban, hogy halált és rombolást vigyenek föl a 
zuni szállásokba, Gergely ég felé emelt karokkal állt a sziklaperem szélén, s Istenhez fohászkodott védelemért. 
Egyszerre csak füst és tűz csapott föl a szoros fölötti hegycsúcsból, megremegett a hegy, s lángfolyam zúdult alá 
a betolakodókra. Füst borított be mindent. Remegett a föld. S mire a füst elszállt s a föld belseje lecsöndesedett: 
eltűnt a szoros és nyoma sem maradt a spanyoloknak. 

– Beszélj nekünk a te Istenedről, aki még a hegyeknek is parancsol, – mondta azon az estén a főnök a 
tábortűz mellett, s Gergely testvér megkeresztelte a zuniakat az Úrnak nevében. Ez volt az első indián törzs, 
mely a maga szabad akaratából fölvette a keresztény hitet. 

A hálás zuniak sziklakövekből templomot építettek Gergelynek azon a sziklaperemen, ahol az Isten 
meghallgatta fohászkodását, s a jó Gergely még majdnem negyven évig élt az indiánok között. A monda szerint 
vadállatokat szelídített meg, halálos betegeket gyógyított, s gyönyörűségesen szép életet élt. 

A szájhagyomány ma is emlegeti, hogy egyszer egy bogyószedő kislány eltévedt az erdőben, s szülei két 
teljes napig várták visszatértét, míg végül is elmentek a fehér szenthez, segítségért. Az ráakasztotta egy 
hegyioroszlán nyakára a kislány papucsát, s elküldte a vadállatot az erdőbe. Aztán letérdelt, és addig imádkozott, 
amíg a hegyioroszlán sértetlenül hazavezette az eltévedt gyermeket. 

„Az Úr hatalma akkora, hogy még egy vadállat útján is ki tudja mutatni jóságát és kegyelmét azok iránt, 
akiket szeret. S az Úristen mindenkit szeret, akinek tiszta a szíve.” 

Ezeket tanította Hollósi Gergely az őserdők indiánjainak. 
1580-ban Don Juan de Onato kormányzó újra megkísérelte Új-Mexikó hegyeinek meghódítását. A 

békességszerető zunik Gergely testvér útján egyezséget kötöttek a spanyolokkal. Az egyezség szerint az 
indiánok egy bizonyos mennyiségű ezüst beszolgáltatását vállalták, s ezzel szemben Onato kormányzó kötelezte 
magát, hogy elismeri a zuni nép önállóságát és függetlenségét a spanyol tartományon belül. Az egyezség ellenére 
néhány átvonuló spanyol zsoldos elrabolt egy fiatal leányt. Felbőszült rokonok követték a csapatot, 
kiszabadították a leányt és lemészárolták a rablókat. A jelentés azonban úgy ment a kormányzóhoz, hogy a zunik 
szegték meg a békeszerződést. Emiatt aztán Onato megtorló hadjáratot rendelt el ellenük. 

A megtorló csapatokat egy kapzsiságáról és könyörtelenségéről ismert főtiszt vezette, aki saját maga tervelte 
ki a leányrablást is, hogy ilyen módon megszerezhesse magának a zuniak híres ezüst kincseit. 

A szorosan átvezető út helyett, amit a láva betemetett, akkor már új út vezetett föl a zuni szállásokhoz, amit 
nehéz és hosszú munka árán vájtak a sziklába. Közel a völgyhöz, egy tátongó szakadék fölé függőhidat építettek. 
Ennél a függőhídnál állta el útját a négyszáz főből álló páncélos csapatnak Gergely testvér egymaga. 

– Keresztényekre akartok kezet emelni? – kérdezte az ősz szerzetes. – Nem látjátok az Úr templomát 
odafönt? 

A parancsnokló főtiszt a szemébe nevetett: 
– Megígérem neked, öreg, hogy a templom lesz az egyetlen épület, ami állva marad, mire a nap lemegy! 
– De, uram, – könyörgött Gergely, – a nép ártatlan, te magad tudod ezt legjobban! Azok szegték meg a 

szerződést, akik elrabolták a leányt! 
– Hazugság! – förmedt rá a tiszt. – Az indián nem ember különben sem, csak állat. Félre az útból, barát! 
Az öreg szerzetes fölemelte a fejét és hangja mennydörgött a sziklák között: 
– Bűnös ember vagy, és gonoszság van a te szívedben, parancsnok! S bizony mondom, ha rálépsz erre a 

hídra, bűneid súlya alatt leszakad az, mert az Úr mindeneknél hatalmasabb! 
– Akkor te is velem jössz a hídra, vén szemforgató, – kacagott a tiszt, s a te kegyességed majd ellensúlyozza 

az én bűneimet! 
Azzal maga előtt kényszerítve Gergelyt, csapatainak intve rálépett a hídra. 
A híd közepére érve Gergely megállt, összetette a kezeit imára, és fölnézett az égre. A következő pillanatban 

a híd hatalmas robajjal leszakadt, s magával vitte a mélységbe a parancsnokot, a páncélos katonákat s az öreg 
szerzetest. Így mentette meg az Úristen Gergely kérésére másodszor is a zuni népet a vérengző zsoldosoktól. 

Másnap az indiánok felhozták a mélységből fehér jótevőjük összezúzott testét, s eltemették kedves temploma 
mögé, fent a sziklaperemen. Sírja fölött keresztté faragták ki a kiemelkedő, hegyes sziklacsúcsot. S azóta minden 
esztendőben, a hídleszakadás csodatételének emléknapján ott gyűlnek össze a kereszt körül, ájtatos 
megemlékezéssel. 

Majdnem négyszáz esztendő telt már azóta, a sziklakőből épült templom helyén már csak romok vannak, de a 
kereszt még áll rendületlenül s talpán a mohosodott, durva vésés: 

„Itt nyugszik Gregorio Hollósi, minden ember testvére, aki a sötétben élőkhöz világosságot hozott.” 
 

 
 

VILÁGBESZÉD 



 

Ana Blandiana 
Románia 

 
 
Ana Blandiana (1942 –) Kolozsváron végezte bölcsészeti tanulmányait. Sajátos tisztaságú és melegségű 

versei a román expresszionizmus hagyományait folytatják.  
 

Álmomban 
 
Álmomban 
Előfordul, hogy kiáltok, 
De csak álmomban, 
S a bátorságtól riadtan 
Ébredek 
Az éj fegyelmezett csendjében, 
Próbálom hallgatni 
A szomszéd álmának kiáltásait. 
De a bölcs szomszédok 
Csak akkor kiáltanak, ha biztosak, 
Hogy azt álmodják, alszanak, 
Az álom álmában, 
Ahol senki sem hallja, 
Tátják csak ki a szájukat. 
Milyen szabad zenebona 
Lehet ott 
Az álom álmában. 
 
 

Álmos vagyok 
 
Álmos vagyok, amilyen álmosak 
A gyümölcsök ősszel,  
Álmos vagyok, és jól érzem magam, 
Jó vagyok, meleg, 
Méhek zümmögnek 
Gondolataimban,  
Vállamra hull fejem 
Hamarost, 
Ahogy minden gyümölcs  
Egyszer lehull, 
S rothadni kezd 
A föld felőli részén. 
Elalszom, 
És fejem rothad 
A sok álomtól, 
Édes szeszes italok 
Párolódnak le szelíden, 
Majd egy angyal-hernyó merül álomba, 
És álmodni kezd 
Rothadás közben. 
 

Sohasem látod, a lepkék 



 
Sohasem látod, a lepkék 
Hogyan néznek össze fölöttünk? 
Hogy integet a szél a fűnek, 
Amikor mi elhaladunk? 
Ha megfordulok hirtelen, 
Megkövülnek mind az ágak, 
S várják, hogy elhaladjunk. 
Észrevetted, elszáll minden madár?  
Észrevetted, elhal minden levél?  
Észrevetted, hogy suttogások 
Nőnek hátunk mögött, 
Mint moha a fák északi részén? 
És a hallgatás, mely mindenütt fogad, 
Mindenki rejt előlünk titkokat. 
Talán bennünket elítéltek,  
Tán tűztek fejünkre drága árat. 
Éjjel a csillagok izgatottan égnek, 
Mikor zörögnek a kukoricaszálak. 
 

 
Neked nincs árnyad 

 
Neked nincs árnyad, 
És amikor mégy a tükrök között, 
Kis remegés fodrozza a vizet. 
Az árnyak nem tudnak belédkapaszkodni, 
És te 
Nem tudsz a tükrök árnyába fogódzni. 
Csak a merev mosolyt láthatom, 
Amelyen 
Úgy néha-néha 
Zavartság fut át, 
És akkor tudom, 
Fölém hajolva  
Te csókoltál meg. 
Milyen árat kell fizetnem, 
Mert képtelen vagyok 
Menekülni? 
Ó, szánj meg, 
Egykor  
Máglyán égettek 
Volna el.  

 

 
Melyikünk 

 
Amikor elmégy, 
Nem tudom, melyikünk hagyja el a másikat. 
Mikor kinyújtom karomat, 
Nem tudom – önmagam keresem-e. 
Amikor így szólok: szeretlek – 
Nem tudom – magamnak mondom-e. 



S Akkor éget a szégyen. 
Egykor  
Tudtam, hogy milyen vagy. 
Karcsú és magas. 
Tudtam, hol kezdődsz el, 
S én hol érek véget. 
Könnyen megtaláltam 
Ajkadat, nyakad, 
Kulcscsontod, a vállad. 
Tudtam: ez az ajkad, 
S ez – az én emlékem. 
Szerettük egymás kezét fogni… 
Melyikünket győzték le? 
Ki maradt meg? 
Kié ez a test? 
Enyém vagy a tied? 
S melyikünk után 
Fog el úgy a vágy? 
Éppen csak hogy némán, 
Fogcsikorgatva, hunyorítva, 
Nehezen tudlak 
Legyőzni magamban. 

 
Bán Péter fordításai 

 

Mircea Dinescu 
Románia 

 
Mircea Dinescu (1950 –) költő, újságíró. A mai román irodalom kiemelkedő egyénisége. Sajátos költői 

világát játékos gondolattársítás, rendkívüli nyelvi lelemény jellemzi. Nyíltan szembeszállt a Ceauşescu-
rendszerrel, ezért házi őrizetben tartották. Az 1989-es decemberi események fontos szereplője volt, aztán 
parlamenti képviselő lett, s a Román Írószövetség elnöke. Később visszavonult a politikai szerepléstől, jelenleg 
közíróként dolgozik. 

 

 
Utazás 

 
Hogy művészeteddel lemenj az utcára, 
ne használd te is azt az ócska liftet, 
amelyben annyi énekes üzletet kötöttek.  
Először is mondj le a versről,  
majd kevesebbet fáj a gyomrod. 
Cinizmusból megnyújthatod az életed, 
a szót az eseménnyel fölcserélheted, 
nyelvedet nyomhatod ki a napra, mint első kiadást, 
behordhatod (naponta pár grammot lereszelve) 
egy pincébe az egész Eiffel-tornyot. 
Az öngyilkosság már nem jövedelmez. 
Hogy hírneves író legyél 
Európában, 
legalább emberevővé kell válnod, 
vagy javasolj valami hülye megoldást, hogy a Szahara virágba boruljon 
(például, dobják le oda azokat, 
akiknek víz van a tüdején.) 
A tétlen bolondok iránt nincsen kereslet; 



ha összeházasodnál egy húsvágó géppel, 
valami amerikai tröszt 
fizetné nászutadat, 
azzal a feltétellel, hogy ontsál magadból pár borsos, ízetlen gyermeket, 
mint a híres hamburgerük… 
A fogyasztói társadalom  
télen dinnyével aláz meg, 
s nyáron szakadsz meg, vattakabátban vive a tojást 
a Metropolitan énekesnőinek. 
A Szajna partján szundítasz, 
s hirtelen a Dΐmboviţa szagát érzed, 
ijedt mucsai,  
azt hiszed, ha befordulsz a Montparnasse-ról egy kis utcába, 
Bukarest kezdődik. 
Nem könnyű megértened, 
hogy a vershez nem kell papír, 
hogy a golyó hangja a nagyobb, mint a könyvé, 
hogy a módos fogászoknak gépészeknek fodrásznőknek pilótáknak 
pincéreknek mérnököknek tanítócskáknak tengernagyoknak és utcaseprőknek 
semmi kedvük szonettet olvasni, 
mert a fő cél, hogy rokonulj a leves zsírfoltjaival, 
vagyis mindig legfelül legyél. 

 

 
Társalgás 

 
Ahogy megtudta, hogy verseket írok, 
egy festő, akiben az öregség félénken mozgatja lábát, 
akár egy forróvizes tálban 
(szent együgyűség – tehát ötven felé járt), 
kész volt ingyen nekem adni trencskóját 
(régimódi, persze, de Párizsban vették), 
hajlandó fizetni sörömet, 
s az arcátlanságot, amellyel zsenialitásomat trombitálhatom, 
mégis pártfogóan átkoz engem 
(egy háromszínű sível 
a felső tízezret megszállta, 
de nem volt bátorsága leereszkedni) 
mégis az arcomba röhög 
afféle szokásos melegséggel 
(hej, az idő, amikor a legkockább volt a kockák közül) 
mégis, mégis 
mitévő lehettem volna végül 
mint hogy összecseréljem a telefonszámát 
a vendéglői számlával 
mégis, mégis 
mi mást kiálthattam volna: 
“érzelgős algebra, 
alkotó üresség, 
cukrozott hajnal, 
kopogtass háromszor 
anyád hasán, 
s menj be, ne várd a választ” 

 
Bán Péter fordításai 



 

 

Peter Adolphsen 
Dánia 

 
1972-ben született Aarhusban. Járt színiiskolába, tanult írásművészetet, és hallgatott arab filológiát egy 

córdobai magánegyetemen. 1997-’98 között a Den Blå Port című lap szerkesztője volt. 2001 óta maga is tanítja 
az írás művészetét. 2000 óta szabadúszó informatikus.  
 
 

Luboslav Haček 
Rövid történet, amelyben az olvasóra bízzák a döntést 

 
 

1. 
1924. augusztus 31-én egy csehországi cirkusz állatidomára, Luboslav Haček elhamarkodott mozdulatot tett. 
Folytassa a kettessel, ha azt szeretné, hogy a történet a porondon folytatódjék. 
Folytassa a hármassal, ha szívesebben látná az idomárt a cirkuszos bódék mögött. 
 
2. 
Sajnálatos módon a mellette álló tigris, mely köszvénye miatt eleve harapós kedvében volt, belekapott a bal 

arcába, és feltépte. 
Folytassa a négyessel, ha az idomár halálát kívánja. 
Folytassa az ötössel, ha szívesebben látná őt búskomornak. 
Folytassa a hatossal, ha úgy gondolja, az idomárnak el kell végeznie a feladatát. 
 
3. 
Szerencsére Lola Miranda, a kötéltáncosnő, viszonozta a csókot. 
Folytassa a hetessel, ha azt szeretné, hogy a nő szeresse. 
Folytassa a nyolcassal, ha szívesebben venné ennek ellenkezőjét. 
 
4. 
Az állatidomárt kórházba szállították, sebét összevarrták és vérátömlesztést kapott. De még aznap éjjel 

meghalt vérfertőzésben. 
Vége. 
 
5. 
Az állatidomár arca rettenetesen eltorzult, az emberek kerülni kezdték, mert külseje a saját bensőjükben 

rejtőző szörnyetegre emlékeztette őket. Mindinkább hatalmába kerítette a magány, és azt fontolgatta, hogy véget 
vet az életének. Egy álmatlanul töltött, hideg éjszakát követő fehér, téli reggelen lebandukolt a Novi Sad-i téli 
negyed vashídjához, egészen felpezsdült a vére, és átmászott a korláton, hogy a Dunába vesse magát. 

Folytassa a tízessel, ha azt szeretné, hogy sikerüljön az öngyilkosság. 
Folytassa a tizenegyessel, ha nem. 
 
6. 
A seb nem volt komoly, így a megfelelő elsősegély után az idomár visszatérhetett a porondra, hogy befejezze 

a mutatványt. Viharos sikert aratott; az emberek fütyültek, csak úgy dobogtak a lábak a faléceken. 
Folytassa a tizenkettessel, ha azt kívánja, hogy szerencsés véget érjen a történet. 
   Folytassa a tizenhármassal, ha szívesebben venné, hogy a győzelem keserűséggel töltse el az idomárt. 
 
7. 
Ez az első, bizonytalanul remegő csók egy életre szóló szerelem kezdetét jelentette. Boldog, példás 

házasságban éltek, együtt ünnepelték a nyolcvanadik születésnapjukat, s ha meg nem haltak, ma is 



összefuthatunk velük Bécsben, a Grinzing kerület utcáin: két töpörödött emberke, arcán halvány mosollyal, talán 
éppen a közértbe menet. 

Vége 
 
8. 
– Most akkor együtt járunk? – kiáltott fel a lány. Ugye veszel nekem édességet meg virágot? 
Folytassa a tizennégyessel, ha azt szeretné, hogy az állatidomár megvegye a csokoládét és a virágot. 
Folytassa a tizenötössel, ha jobban tetszene Önnek az ellenkezője. 
 
9.  
Erre a szakaszra sehol se utaltam, így hát Ön, nyájas olvasó, minden bizonnyal elveszítette a fonalat. Így hát 

enyhe büntetésül:  
Ugorjon vissza az első szakaszra, és kezdje elölről. 
 
10. 
Fehéren világító ujjai eleresztették a korlátot. 
Vége 
 
11. 
A híd és a folyó íves szöget zártak be. A szitáló eső arcába permetezett. Ruhájába bele-belekapott a szél. 

Csak úgy bizseregtek karjai. Ujjait sütötte a korlát hideg vasa. A felhős ég alatt hömpölygő folyó a fekete üvegre 
emlékeztette. 

Folytassa a tizenhatossal, ha azt szeretné, hogy váratlanul felbukkanjon egy járókelő. 
Folytassa a tizenhetessel, ha jobban tetszene Önnek ennek ellenkezője. 
 
12. 
Az állatidomár bátor cselekedete futótűzként terjedt a cirkusz világában, hamarosan a kor legnagyobb 

idomárai között kezdték emlegetni, aki királyok és elnökök előtt lép porondra. Fokozatosan fejlesztette 
mutatványát, kezdetben három tigrissel szerepelt, de később idomított oroszlánokat, tevéket, lovakat és 
medvéket – még elefántokat is! Aztán elvette egy diplomata lányát, aki megajándékozta három fiúval, belőlük 
szintén állatidomár lett, és röviddel 1964-ben bekövetkezett halála előtt Montreálban elnyerte a cirkuszfesztivál 
érmét. 

Vége. 
 
13. 
Egész éjjel győzelmi mámorban úszott, ám a hiúságból fakadó lázas izgalom megtette a magáét: a seb nem 

forrt be, mi több, belobosodott, ő pedig egészen 1959-ben bekövetkezett haláláig, mely az ország déli részén 
fekvő Mecklenburger Seenplatte egyik városkájának lepusztult szeretetotthonában érte utol, kénytelen volt 
együtt élni a fájdalommal, mindvégig híven őrizve annak az estének az emlékét. 

Vége. 
 
14. 
– Drágám, lehoznám érted a csillagokat… – mormolta lesütött szemmel az idomár. Aztán hónapszámra 

vásárolta az édességet, virágcsokrokat és a többi haszontalanságot, hogy fenntartsa Lola érdeklődését, mígnem 
teljesen elszegényedett. És egy nap betelt a pohár. Luboslav fellázadt a lány meg annak torz világszemlélete 
ellen, és kitette a szűrét. Lola hisztériás rohamot kapott, és az idomár fejéhez vágta a magas sarkú cipőjét. 
Néhány évvel később még mindig látható volt egy apró, fehér sebhely a férfi orrnyergén. 

Vége. 
 
15. 
A kötéltáncosnő feslettségről árulkodó kérdése összezúzta Luboslav illúzióit. – Nem, nem fogok… – 

válaszolta lihegve, és faképnél hagyta a nőt. 
Folytassa a tizennyolcassal, ha azt szeretné, hogy az idomár megbánja tettét. 
Folytassa a tizenkilencessel, ha jobban szeretné, hogy kitartson elhatározása mellett. 
 
16. 
– Ide figyeljen, fiatalember, mire készül! – kiáltottak rá hirtelen. Luboslav felpillantott, és egy elegáns, idős 

urat látott, aki feltartott kezében esernyőt lóbálva, futva közeledett felé a hídon. A szél hirtelen lekapta fejéről a 



kalapot, és a folyó fölé sodorta. Egy töredékmásodpercre megtorpant, vigasztalan pillantást vetett a kalapra, 
aztán lemondóan legyintett és folytatta útját Luboslav felé. – Megállni! Annyi dolog van a világon, amiért 
érdemes élni! – kiáltotta döbbenten. A látvány, ahogy a férfi egy töredékmásodpercre megtorpant, megnevettette 
Luboslavot. Az úr lihegve előrehajolt, és megragadta a karját. – De hiszen ön nevet! – dünnyögte 
megkönnyebbülten. – Ha még mindig tudok nevetni… – gondolta Luboslav, majd az elegáns úr segítségével 
visszamászott a hídra. 

Vége. 
 
17. 
Megvárta a kellő pillanatot, ám végül inába szállt a bátorsága, nem eresztette el a korlátot, keze nem 

engedelmeskedett, ujjai görcsbe rándultak. Mély lélegzetet véve nekidőlt a hídnak. Lebámult az alatta 
hömpölygő fekete vízre, de a kellő pillanat ekkorra már elillant. Be kellett látnia, hogy vesztett. Még saját 
haláláról sem rendelkezhet. Visszamászott a hídra, majd behúzott nyakkal hazasomfordált. 

Vége. 
 
18. 
De néhány lépés után visszafordult. Lola Miranda elképedve, magányosan álldogált a cirkuszos bódé 

ablakából áradó tejszínű fényben. A látványtól az állatidomár benső, sziklás partjait áthatotta az együttérzés. 
Folytassa a tizennégyessel. 
 
19. 
– Ó, igen! – vetette magát Lola toporzékolva az idomár után, mint egy durcás kölyök. – Csak egy apró 

virágocskát, egy kevéske csokoládét… – Az idomár megtorpant, de nem fordult hátra; fejét egy pillanatra 
lehorgasztotta. Lola tekintete tarkóján égett. – A teve meg a tű foka – dünnyögte maga elé, aztán kereket oldott. 

Vége. 
 

Az Afterlife Shopping Center 
 
Az Afterlife Shopping Center szigetként fénylett a mozgójárda végén, mely búgva bukkant elő a sötétből, 

hősünket, az észak-karolinai Charlotte-ból származó posztprotestáns Rick Klietzskyt szállítva, aki jointját ölébe 
ejtve, belerohant egy lámpaoszlopba. Rick a „deadheads”-ként ismert városi banda tagja volt, és most, a halála 
után is teljes harci díszben pompázott: batikolt pólót és bőrszandált viselt, homlokára pántott kötött. Miután 
kirúgták az iskolából, részmunkaidős lett egy csokoládégyárban, s keresetét kiegészítendő minden évben leugrott 
Idahóba, hogy hallucinogén gombát gyűjtsön. 

A kemény gumiszalagon dobolva, lassan hatalmába kerítette a félelem, őt, aki rendszerint be volt lőve: a 
„Shopping Center” felirat neonfénye várta a mozgójárda végén, és üres zsebbel került a másvilágra. A 
mozgójárda megállt, szétnyíltak az üvegajtók, s Rick belépett a fénybe, ahol egy ezüstszínű öltönyt viselő férfi 
sietett elé. 

– Üdvözöllek az „Afterlife Shopping Center”-ben, kedves… – mondta arcán átfutó mosollyal, miközben 
lepillantott a clip-bordra – Mr. Klietzsky. Ez az a hely, ahol megválaszthatod a saját, testre szabott 
örökkévalóságodat. Nálunk mindent megtalálsz, ami az emberi fantáziából valaha is szárba szökkent Isten 
országától Ozirisz sötét birodalmán át a Nirvána nemlétéig.  

Egy szavadba kerül, s mi valóra váltjuk, ahogy plagizált szlogenünk mondja. Engem Urielnek hívnak, azt a 
feladatot kaptam, hogy körbevezesselek a központban, ám először hadd meséljek egy keveset a 
Karmaccountodról. 

– A mimről? 
– A Karmaccountordról – folytatta zavartalanul mondandóját a másik. – DYC, az isteni computer rögzítette 

minden gondolatod és tetted, mind a jókat, mind a rosszakat, elvégezte áttekinthetetlen számításait, és 
szerencsédre pozitív eredményt kapott. A jó oldalad legyőzte a rosszat, Mr. Klietzsky, sőt, kaptál 120 kreditet, 
amit felhasználhatsz nálunk. 

– Mi történne, ha a szám negatív lenne? – szúrta közbe Rick, amikor Uriel lélegzetvételnyi szünetet tartott. 
– A bűnösöket az Afterlife Debt Departmentbe küldjük, ha mindenképpen tudni akarod. Megyünk? – 

kérdezte Uriel élesen, és meg sem várva a választ, folytatta. – Nézd csak ezt a táblát… – mutatott a tájékoztató 
táblára, melyen a bevásárlóközpont osztályait nyilakkal jelölték. – Van zsidó-keresztény osztályunk, van 
muzulmán, hindu– buddhista és animista, valamint két másik osztály, az egyik magában foglalja a különféle 
monoteista, a másik a politeista irányzatokat. 

Rick kezdeményezésére kissé céltalanul bóklásztak a központban. Hamar kiderült, hogy a 120 kredit nem 



valami sok, azonfelül Uriel rámutatott a rendkívül egzotikus utóélet hátrányaira, ami azt eredményezte, hogy 
Rick választása végül egy fazék hatású modellre esett, mely garantálta a szabad fogyasztást, a zenélést stb., ám 
az nem jutott az eszébe, hogy a legjobb dolog a térbeli kiterjedés, és most gumimacit rág megkövülve az 
öröklétben, kelletlenül és dühödten mered a hifi távirányítójára: a fényesre koptatott gombokra. 

 
Bogdán Ágnes fordításai 

 
MERÍTETT SZAVAK 

 

Szakács István Péter 

A boldogság elixírje 
 

Valamikor régen élt egy messze földön híres tudós, aki még ifjúkorában megesküdött arra, hogy tudásával 
egész életében önzetlenül fogja szolgálni az emberiséget. S mivel nem csupán éles elméjű ember volt, hanem 
szavatartó is, ami igencsak dicséretes tulajdonságnak számít, ismervén e különös szerzetek erőteljes hajlamát a 
szórakozottságra, igyekezett is mindig fogadalma szerint cselekedni.  

Családja s káros szenvedélye nem volt, kis birtokán élt, kerülve a társasági élet léha csábításait, mindössze 
egy vénséges, néma papagájt tűrve meg környezetében, így aztán minden figyelmét nemes célja megvalósítására 
fordíthatta. Szorgalma, munkabírása nem ismert határokat. Napközben jóformán ki sem mozdult 
dolgozószobájából vagy műhelyéből, s gyakran előfordult, hogy éjnek évadján az ablakán bekandikáló holdvilág 
még vaskos fóliánsai, titokzatos képletekkel telerótt pergamen tekercsei, kémcsövei és tégelyei fölé görnyedve 
találta.  

Kitartó munkájának meg is lett az eredménye. Számos könyvet írt, leleményes találmányainak köszönhetően 
pedig sok ember élete vált könnyebbé szerte a világon. Munkája elismeréseképpen oklevelekkel, kitüntetésekkel 
halmozták el, nagyhírű tudós társaságok választották tagjaik sorába. Őt azonban nem kápráztatta el az ünneplés 
és népszerűség. Illedelmesen megköszönte a nem várt elismeréseket, majd a díszes küldöttségek elvonulása után 
a színes papirosokat és csillogó érmeket az ütött-kopott asztalfiókba zárva sietett is vissza félbe maradt 
munkájához. 

Egy napon aztán arra ébredt, hogy pénze vészesen megcsappant, már csak néhány aranytallér lapul a láda 
fiában. Mihez kezdjek, járkált fel-alá tanácstalanul a szobájában, mert bármekkora nagy tudós is volt, még ő sem 
ismerte az aranycsinálás titkát, s csak azért nem tépte ki növekvő kétségbeesésében a haját, mert az mind egy 
szálig kihullott már az évek során. 

Miközben így tépelődött magában, eszébe jutott, hogy pár héttel ezelőtt a birodalom császára meghívta őt az 
udvarába. Azon nyomban előkereste az uralkodó levelét, amit a kézbesítéskor éppen csak átfutott. Az 
aranyszegélyű, merített papiroson a felséges császár és az ő érdemeinek részletes felsorolása után az állott, hogy 
Őfelsége szívesen látná őt környezetében. Udvaromban számos külhoni tudós megfordult már, s nagy 
megelégedéssel emlékeztek vissza az itt eltöltött időre, mert én pénzt és fáradságot nem kímélve a 
rendelkezésükre bocsátottam mindazt, ami a kutatásaikhoz szükséges volt, olvasta, s az örömtől táncolni kezdtek 
szeme előtt a cikornyás betűk.   

A tudós hálát adott a gondviselésnek, s néma madarát a szomszédasszony gondjaira bízva még aznap útnak 
indult. Girhes szamarát naphosszat nógatva igyekezett a főváros felé, mert minél előbb folytatni akarta 
kényszerűségből félbeszakított munkáját. A szamár azonban nem osztotta gazdája lelkesedését, s egyre 
gyakrabban makacsolta meg magát útközben. Hiába volt a könyörgés és a fenyegetőzés, hallani sem akart az 
erőltetett ügetésről. Így aztán a kényszermegállók során a tudósnak egyre több ideje maradt arra, hogy 
körülnézzen a világban. Növekvő érdeklődéssel figyelte a körülötte zajló életet, amitől oly sok időn át 
elzárkózva élt műhelye magányában. Talán a fele úton lehetett, amikor rádöbbent arra, hogy tudását balga 
módon elpazarolta eddig. Hiába volt minden erőfeszítésem, mert reménytelenül elvesztem a részletkérdések 
rengetegében, kesergett magában. Vakon éltem a világban, s miközben mindenféle jelentéktelen dologra 
fecséreltem az időmet, megfeledkeztem a lényegről. Arról, amiért minden ember él, s amely csak nagy ritkán, és 
oly rövid időre adatik meg számunkra, hogy rosszabb az elmúlása után, mintha meg sem ismertük volna. Ez 
pedig nem más, mint a boldogság.  

Az út hátralevő részében többé már nem hagyta nyugton ez a gondolat.  Miután megérkezett a császár 
udvarába, csak annyit mondott az uralkodónak, hogy oly sok vargabetű után, végre eljött az ideje annak, hogy 
élete fő művén dolgozhasson. A császár rendelkezésére bocsátotta a világ hét csodája között méltán számon 
tartott könyvtárát, s a palota legcsendesebb zugában rendeztetett be számára műhelyt, hogy zavartalanul 
dolgozhasson. Attól kezdve alig látták a tudóst, aki ha néhanapján meg is jelent egy-egy fogadáson, a 



munkájával kapcsolatos kérdésekre kitérő válaszokat adott. Egyszer maga az uralkodó is megkérdezte, hogy min 
munkálkodik műhelye magányában.    

– Bocsáss meg, felséges uram, ha hallgatásommal haragra gerjesztettelek – szabadkozott a tudós –, de az, 
amin éppen dolgozom, oly nagy jelentőséggel bír az emberiség történetében, hogy ha kudarcot vallanék vele, 
jobb, ha senki sem tudja meg, hogy milyen nagy fába is vágtam a fejszémet. Megígérem azonban, hogy mihelyt 
rájövök a megoldásra, azonnal megosztom Felségeddel a titkomat. 

Így is történt. A tudós három kerek esztendőn át dolgozott titokban tartott tervének megvalósításán. E hosszú 
idő alatt, mintha csak átok ült volna rajta, vagy valami rejtélyes erő mindenáron meg akarta volna akadályozni 
célja elérésében, kutatásai több alkalommal is zsákutcába torkolltak. Egyszer meg annyira elkeseredett sorozatos 
kudarcai miatt, hogy el akart bujdosni a világ végére, hogy ne kelljen az emberek szemébe néznie. Mesébe illő 
szorgalma és konok kitartása azonban végül mégiscsak meghozta a gyümölcsét.  

Megállapodásukhoz híven még aznap kihallgatásra jelentkezett a császárnál.  
– Felséges uram, bevégeztem a munkámat – mondta izgalomtól remegő hangon, s a magasba emelt egy 

rózsaszínű folyadékkal teli üvegcsét. – Ez itt a boldogság elixírje.  
– A boldogságnak nincs elixírje – szólalt meg csendesen a császár. – Vagy ha mégis volna – folytatta 

tűnődve – az még a legragyogóbb tudós elme számára is örökre felderíthetetlen homályban maradna. 
– Én pedig azt mondom, hogy sikerült megfejtenem ezt a nagy rejtélyt – válaszolt a tudós önérzetesen –, s 

hogy Felséged is minél előbb megbizonyosodhasson az igazságról, hozasson ide egy boldogtalan embert, hadd 
próbáljuk ki rajta. Én addig egy boros kehelyben feloldok egy cseppnyit ebből a varázsitalból. 

A császár embereinek nem kellett sokáig keresgélniük, a palota bejáratánál nyakon ragadtak egy alamizsnáért 
óbégató koldust, és a trónterembe cipelték. 

A toprongyos ember káprázó szemmel, hitetlenkedve nézett körül a nagy fényességben, majd rémülten térdre 
vetette magát az uralkodó színe előtt. 

– Szándd meg szerencsétlen alattvalódat, felséges uram – csókolgatta buzgón a császár aranyszálakból szőtt 
ruhájának szegélyét. – Valamikor jómódú, elégedett ember voltam, de aztán rám tört a baj. Házamat tűzvész 
emésztette föl, asszonyom elhagyott, gyerekeim éhen haltak – siránkozott. – Nincs nálam boldogtalanabb ember 
a földkerekségen. 

– Idd ezt ki – nyújtotta feléje a tudós vigasztalóan a kelyhet. – Ettől elmúlik majd a szomorúságod.  
Alighogy a koldus elvette szájától a kelyhet, mintha csak egy láthatatlan, puha kendővel letörölték volna 

arcáról a bánatot, ráncai egyszeriben kisimultak, tekintetéből eltűnt a kétségbeesés sötét felhője, s az öröm 
fényessége áradt szét benne. 

– Hogy érzed magad? – kérdezte gyanakodva a császár, s mint aki nem hisz a szemének, közelebb lépett 
hozzá. 

– Tökéletesen, felséges uram – szólalt meg csengő hangon a koldus. – Mintha kicseréltek volna. Az élet szép. 
A létezés a gondviselés legcsodálatosabb ajándéka. Nincs nálam boldogabb ember a világon – jelentette ki 
határozottan, és engedélyt kért a távozásra. 

A császár töprengve nézett a ruganyos léptekkel távozó koldus után. 
Azon a napon az uralkodó kérésére a biztonság kedvéért még néhány elkeseredett emberen kipróbálták a 

csodaszert. Egy csalódott szerelmesen, aki bánatában éppen a folyóba akarta vetni magát, egy tönkrement 
üzletemberen, akinek csúfos bukását saját sógora telhetetlensége okozta, s egy messzi országból származó 
száműzöttön, akit nap mint nap halálosan gyötört a honvágy. Az elixír bevétele után mindhárman ragyogó arccal 
búcsúztak el jótevőjüktől.  

– Még mától szabadalmaztatni fogom csodaszered gyártását – mondta a császár. 
– Pedig ez még csak a kísérleti adag volt, aminek a hatása néhány óráig tart csupán – vallotta be a tudós. – Az 

embereknek azonban nem elillanó örömre van szükségük, hanem életfogytiglan tartó boldogságra. Számításaim 
szerint ehhez szász cseppnyi szükséges az elixírből. Felségedre bízom a forgalmazását, annyit készítettem belőle, 
hogy a birodalom valamennyi alattvalójának jut belőle – mondta, s engedélyt kért a császártól a palota 
elhagyására.  

Először érezte úgy életében, hogy műhelye zárt világából a szabadba vágyik, s ettől az ismeretlen érzéstől 
teljesen összezavarodott.  

Három nap járóföldre lehetett a birodalom fővárosától, kint a hegyek között, egy végtelennek tűnő 
erdőségben, amikor eszébe jutott, hogy a maga számára előkészített elixír-adagot a nagy sietségben műhelye 
asztalán felejtette. Szórakozottságán bosszankodva azon nyomban visszafordult. Sietve ereszkedett lefelé a 
sziklás oldalakon, a szerpentines ösvények közti szédítő meredélyeken rövidíve, hogy minél hamarabb célhoz 
érjen. Valami hiba csúszhatott azonban a számításaiba, mert sehogy sem jutott ki a szerteágazó erdei csapások 
labirintusából. Már maga sem tudta, mennyi ideje kereshette a rengetegből kivezető utat, amikor reményét 
veszítve végül feladta a küzdelmet, és ösztöneire bízva magát, céltalanul bolyongott tovább a végtelen vadonban.  
Erdei gyümölcsökkel, gyökerekkel csillapította éhét, s a kősziklák tövéből fakadó forrásokból ivott. A hosszú és 



kemény teleket barlangok mélyén vészelte át, s a tavasz érkeztével folytatta tétova barangolását. Ruhája 
elrongyolódott, lábbelije elkopott, ráncokkal rovátkolt, szakállas arc meredt rá a tavak víztükréből, mielőtt 
beléjük gázolt volna, hogy lemossa magáról az út porát.       

Tizenkét hosszú esztendő telt el így, a csillagok járásából ítélve, amikor egyszerre csak rátalált az erdőből 
kivezető útra.  

A fák közül kiérve, a távoli dombok karéjában egy kis falut pillantott meg. Szíve a torkában zakatolt, amint 
botladozó léptekkel közeledett feléje. A falu szélére érve megtorpant, és csalódottan nézett körül: a házak 
romosak voltak, az utcákat és kerteket felverte a gaz. Amint lassan befelé merészkedve így nézelődött, az egyik 
düledező ház előtt egy embert pillantott meg. A görnyedt hátú férfi a földbe süppedt küszöbön üldögélt, s még 
nála is elhanyagoltabban nézett ki. Beesett arcát hosszú, torzonborz szakáll borította, hajdani köntöse cafatokban 
lógott le róla, csupasz lábszárán sebek vöröslöttek. Amint közelebb lépett hozzá, a mosdatlan testből áradó 
bűztől összerándult a gyomra. A férfi ügyet sem vetett rá, hátát az ajtófélfának támasztva, lehunyt szemmel, 
mozdulatlanul ült a helyén. A tudós többször is ráköszönt, míg végre hajlandó volt megmozdulni.  

– Mit akarsz tőlem, idegen? – emelte rá felhőtlen tekintetét.  
– Miféle szerencsétlenség ért benneteket? – hajolt le hozzá szánakozva a tudós hányingerével küszködve. 
– Milyen szerencsétlenségről beszélsz, balga vándor? – kérdezte csodálkozva a férfi. – Úgy tudd meg, hogy a 

világ legboldogabb vidékére vetett téged a jószerencse. 
– Félrebeszélsz – rettent meg a tudós. – Ilyen szörnyűséges körülmények között nem lehet senki sem boldog. 
– Semmi sem akadályozhatja meg a mi boldogságunkat. Ha nem hiszed, gyere velem, s győződj meg a saját 

szemeddel róla – tápászkodott föl mosolyogva a másik. – Különben is miről beszélsz? – vonta fel csodálkozva 
bozontos szemöldökét a falubeli. – Nálunk minden a legnagyobb rendben van.   

A tudós vonakodva követte. Mindenütt ugyanaz a megrendítő látvány fogadta: toprongyos, gondozatlan 
emberek felhőtlen ábrázata a nagy nyomorúságban. A tudós növekvő kétségbeeséssel figyelte őket, majd búcsút 
mondva nekik, folytatta útját. Bármerre is ment azonban, mindenütt ugyanezt látta. E tizenkét esztendő során a 
virágzó birodalom enyészetnek indult: a termőföldeken gyom tenyészett, a hajdani széles, sima országutakon 
mély gödrök éktelenkedtek, a gondosan megtervezett városok alaktalan romhalmazokká váltak. 
Megszámlálhatatlanul sok patkány nyüzsgött mindenfelé, s közeledtére a falkákba verődött kóbor kutyák 
panaszosan felvonítottak.    

Vándorlásai során végül elvetődött a birodalom fővárosába. Bár fel volt rá készülve, az eléje táruló látványtól 
mégis összeszorult a szíve. A szeméttel borított utcákon, piactereken, a pókhálók homályos hálójával befont, 
bűzös lakásokban, a széljárta, néma színházakban és a hulló vakolatú, piszkos templomokban időző, báván 
vigyorgó, tétlen nyomorultak láttán döbbent csak rá, hogy milyen szép is volt valamikor ez a város. Napokig 
bolyongott a belváros pusztuló palotái között, amikor egyszerre csak ott találta magát a császári rezidencia előtt. 
A porlepte, kopott kapu nyikorogva tárult ki előtte.  Léptei megkettőződve kopogtak, amint végigment a 
visszhangos, néptelen termeken. A patkányok ide is eljutottak, jöttére kíváncsian kapták fel a fejüket. Szaladni 
kezdett, félt, hogy apró, hegyes fogaikkal a lábába marnak. Így érkezett meg a császár lakosztályához. A 
harmadik szobában, háttal az ajtónak egy fehér ruhás férfi állt az elvadult kertre néző ablak előtt.    

– Hát visszajöttél mégis? – fordult meg lassan a léptei zajára.     
A császár volt az. Arca sápadt volt, tekintete bánattal teli. 
– Igen – hajtotta le a fejét a tudós. 
– Akkor hát láthattad, hogy mi lett az eredménye a felfedezésednek – folytatta a császár csendesen. – 

Alighogy elmentél, az egész birodalomban árulni kezdték a csodaszered. Olyan olcsó volt, hogy bárki 
hozzájuthatott. Kezdetben vonakodott ugyan az emberek többsége. Azt hitték, csalás vagy hecc ez az egész 
história a boldogságcseppekről. Aztán, amikor látták a varázslatos hatását, egyszerre mindenki megrohamozta a 
patikákat. Egyik napról a másikra eltűnt a szomorúság alattvalóim szívéből. 

– És veled, felséges uram, mi történt? – emelte föl tekintetét tétován a tudós. 
– Lehet, hogy ki fogsz nevetni – mosolyodott el keserűen a császár –, de én akkor boldog embernek éreztem 

magam, és úgy gondoltam, egyelőre nincs szükségem az elixíredre. Hadd élvezzék azok a jótékony hatását, 
akiknek a boldogság hiányzik az életükből.  

A tudós felsóhajtott.    
– Mindketten jóvátehetetlen hibát követtünk el: számításon kívül hagytuk az emberi természet törvényeit – 

folytatta az uralkodó. – Isten úgy tervezett meg minket, hogy a legnehezebb megpróbáltatásokat is kiállhassuk. 
Egy ember életében többször is előfordul, hogy úgy érzi, nincs tovább, és mégis talpra tud állni. Ám a boldogság 
ritka ajándék. Ilyenkor jólesően kinyújtózhat a lélek. Azt gondoljuk, többé nincs szükségünk semmire sem. Ez az 
összhang viszont előbb-utóbb megszűnik, és kezdődik minden elölről. Te azonban azzal, hogy mesterségesen 
életfogytiglanivá változtattad a boldogságot, balga módon beavatkoztál az ősi rendbe. Sajnos, én sem gondoltam 
végig mindezt, pedig elejétől fogva sejtettem, hogy valami nincs rendben ezzel a csodaszerrel. A boldogság 
elixírjéből ivó embereknek már semmi sem fontos: a lelküket beragyogó fénynél minden más elhalványul. 



Hiányt, szomorúságot, fájdalmat többé nem éreznek, a külvilág úgy jó nekik, amilyen éppen. Ezért aztán még 
akkor sem bánkódnak, amikor a számukra legkedvesebb hozzátartozójuk vagy barátjuk hal meg. Olyanok most a 
temetések, mint a lagzik: táncolnak, énekelnek, önfeledten mulatnak az egybegyűltek. A legrettenetesebb 
azonban az, ahogyan ezek az emberek a gyerekeikkel bánnak. Nem törődnek velük, a sorsukra hagyják őket, 
hiszen nélkülük is boldogan élnek – sóhajtott fel a császár, és visszafordult a nyitott ablakhoz. 

A tudós összeszorult torokkal hallgatott. Sokáig álltak így némán, mozdulatlanul az elvadult kertre 
függesztve tekintetüket. 

– Megpróbálom jóvátenni a hibámat – törte meg végül a csendet a tudós, s hogy az uralkodó nem válaszolt, 
magára hagyta bánatával. 

Műhelyében mindent a helyén talált. Tarisznyájába süllyesztette a boldogságelixírjét tartalmazó üvegcsét, 
majd kitakarított, és munkához látott. Könnyebben ment, mint hitte volna. Alig telt el egy hét, s újból fölkereste 
az uralkodót.  

– Megtaláltam a gyógyírt, felség. Bánatpor a neve – mondta a tudós, s az ablakon beszüremlő fény felé tartott 
egy koromszerű fekete porral teli üvegcsét. – Ez a szer olyan erős bánatsűrítményből készült, amely képes 
semlegesíteni a lelkekben szétáradt, végtelen boldogságot – magyarázta, majd a császár válaszát meg sem várva 
odalépett a nyitott ablakhoz, és az üvegcse tartalmát a levegőbe szórta. Hirtelen szél kerekedett, s a 
megszámlálhatatlan porszemcsét tovaröpítette. 

Nemsokára bátortalan neszezést hallottak az ajtó felől. Egy rongyos, mezítlábas alak lépett a szobába. 
Óvatosan körbekémlelt, s amikor tekintete a császárra tévedt, felkiáltott, és térdre vetette magát. 

– Könyörülj rajtam, felséges uram – óbégatott. – Valamikor birodalmad jómódú, elégedett alattvalója voltam, 
a szerencse azonban elpártolt tőlem. Házamat tűzvész emésztette föl, asszonyom elhagyott, gyerekeim éhen 
vesztek – siránkozott. – Nincs nálam boldogtalanabb ember kerek e világon. 

A császár hitetlenkedve meredt rá.  
– Várj itt rám – mondta aztán, és kisietett a szobából. Nemsokára egy fényes aranytallérral tért vissza.  
A koldus az uralkodó ruhaszegélyét csókolgatva köszönte meg a nagyúri alamizsnát, majd hajlongva kihátrált 

a szobából. 
A tudós eközben elhagyta a palotát, s elindult hazafelé. Úttalan utakon ment, nem akart senkivel sem 

találkozni. Hosszú hetekbe tellett, míg végre hazaért. Szomszédasszonya zsörtölődve fogadta. Szórakozottan 
hallgatta a panaszáradatot, majd a műhelyébe ment, tarisznyájából kivette a rózsaszín folyadékkal teli üvegcsét, 
és lecsavarta a kupakját. 

 

Oláh András 

megtaposva 
 
 
elvermelték az igazat 
elfedte korcs szósivatag 
 
lármás hited eltekergett 
feslett olcsó délibáb lett 
 
semmi a te menedéked 
nyakadban lóg kötél-élted 
 
széttaposva – talpak alatt – 
sárba ragadt kavics maradsz 
 

vagyok 
 
 
végzeted vagyok – ki 
ingoványba tévedt 
szél ellen pisilni 
én tanítlak téged 
 



vagyok kőben a kő 
számok közt az átlag 
kialudt fáklyáink 
sehova se látnak 
 
 

fekete álmok 
 
 
tekinteted 
kiszáradt medrében 
a halálra ismerek 
 
köd állja utunkat 
 
hátra arcot vezényel 
a csüggedt kiszolgáltatottság 
 
mögöttünk a jövő: 
álnok álmok 
puffadt teste sodródik 
az idő Csele-patakjába fúlva 

 
 

Turai Kamil 

Tisza-titka  
avatóvers 

 
mint az szélös Tisza büszke tartásában 
habján túró harcsa harcosi kénjában 
sebzett szívem nyugovék 
mert mint ezüst pezsgés illatos derengés 
jegenyenyárfákon sárgarigó-zengés 
lőn ajzott ábrámon fék 
Dí diadalmaskodék 
Tisza iszapjában gyógyulnak tagjaim 
bátor barátságban teljülnek napjaim 
Itt Attila táborán 
összehoz az Isten mítoszában mindent 
immár birtokában ábrándozgatnom szent 
tartaroszi tartomány 
tatárlaki tatárlány 
az sötétzőld csolnak folyó fenekében 
puha arany homok földnek köldökében 
egyszer vígan egybeér 
engem keresztülver átkom a világon 
magam árnyékától más fényt alig látom 
szenvedvén az emberért 
Dí dicső szerelmeért 
megszentel a Tisza minden tiszta szivet 
lomha barlangjában hömpölygvén nem siet 
konok koporsót takar 
Csongrád Bokrosában Tiszasas kasában 
arany aurától tarló Akasában 



megmarad-é a magyar? 
Ré-ragyogta rév-radar? 
oh! te nemes Tejút áldott névadója 
Zodiákus fokok áldozat-folyója 
szűz Tüsziasztérion 
Iszter-húgod tüzes csillag-csigolyája 
Meddőnő-Madonna Diana-Dunája 
Dí Diszlik rossz romokon 
divinizáló rokon 
az idő múlása ideák dúlása 
korok vadúlása kosok indúlása 
békén hagy most kicsinység 
művészet szépsége szerelem szentsége 
magamnak mentsége szerzett szerencséje 
szívósan szitkoktól véd 
szívesen szítja szelét 
hol aranyzöld hullám Tisza-tisztán hull rám 
feltámasztja hullám szétmállasztja hullám 
agyagból Sárkányt agyal 
méltó medrünk mélye messzi-ős személye 
számára szán szablyát szabdalván halk habját 
így marad meg a magyar 
bár avar s hun név takar 
sőt a szikra szittya hitteusok hídja 
sumérnak sugára etruszk szembogára 
Bartókban otthonra lel 
Nagyszentmiklós kincse Ditta díva-tincse 
incselegve csendül csengettyüző csendül 
oltárt Urnak itt emel 
s fehér lóra kést emel 
mire mén életem vérpiros úszója 
megdagad-e bennem Isten Ige-Szója 
sorsom sodorja a táj 
tao-horgász: ponty kap? süllő? leső harcsa? 
vendéglátód borát Nap parancsa tartsa 
s megédesül ha mi fáj 
fájin minden ha mi fáj 

 

Pozsgai Györgyi 

Oszlopok 
 
Melyik oszlop dől el, 
melyik marad állva, 
melyiket öleled, 
melyik hull a sárba, 
melyikre támaszkodsz, 
melyek közt keringek, 
melyik omlik össze, 
mikor megérinted? 
 
 

Danse macabre 1lbj 
 
Sóhajom – madár; 
emlékbe kapaszkodó, 



lankadó szárnyak. 
 
Vergődő állat 
hószín megnyugvást remél – 
csillagok sírnak. 
 
Mélységbe hulló 
virág értelmet keres 
a pusztulásban. 
 
A végső választ 
eggyé válásunk adja 
túl a fényeken. 

 
Jegyzet: Haláltánc 

 

Virtuális impressziók 
(Rőczei György képeihez) 

 

I. Tegnap előtt 
 
Tegnap mítoszaiból 
felderengő múlt 
hullámzik  
relatív térben. 
 

II. Az első esőcsepp 
 
Világ szirmaiban 
gyöngylő esőcsepp – 
fénybe hulló 
univerzum lebeg 
a víz pillanatnyi 
Édenében. 
 

III. Honvágy akárhová 
 

Fehér homályba 
fulladó szigetek 
merengéséből 
kitör az 
olthatatlan szomjú 
elvágyódás. 
 

IV. Mindörökké 
 
Pusztuló létterünkre 
rozsdás por dermed – 
pillanatba sűrűsödik a lét. 
A „mindörökké” utópia. 
 
 

V. Keleti part 
 
Fény érkezését  



várják a fák… 
görcsös agancsba 
akad a láthatatlan Nap. 
 

VI. Világvége 
 
Egymásba futó  
vég és kezdet, –  
ősz színei tobzódnak 
a születésben… 
idő mandalája 
érinti a sziklát. 
 

VII. Lélekfa 
 
Ág-bogas menhely, –  
búvó kentaur 
könnyeket hullat 
száz ágú 
rejtett világba. 
 

TÁJOLÓ 
 

Szappanos Gábor 

Visszhang 
Madarász Imre könyvei a kritika tükrében 

 
 

A Hungarovox Kiadó, amely az utóbbi években a legtöbb Madarász Imre-könyvet megjelentette – mindent 
összevetve a szerző által írott művek csaknem felét –, ezúttal rendhagyó kötettel rukkolt elő. Rendhagyóval, mert 
a most napvilágot látott könyvnek nem alanya a hazai italianisztika alighanem legaktívabb, de mindenképpen 
legismertebb szereplője, hanem tárgya. A Visszhang című kötet ugyanis a Madarász Imre által írott művekről 
szóló magyar és olasz kritikákat tartalmazza – a kisebb recenzióktól a terjedelmes, szinte monográfiába illő 
tanulmányokig. 

Mikor jön el az ideje, hogy valakiről kritikai visszhangkötet jelenjen meg? – tehetjük fel a kérdést a jelen 
kötet kapcsán, és amúgy általában is. Mint tudjuk, Arisztotelész a számokat három csoportba osztotta: egy, kettő 
és sok. Nyilván nem akkor érkezik el ez az idő, ha egy vagy két kötete látott nyomdafestéket az embernek, 
hanem ha már sok. Én ugyan – recenzensi minőségemben – már az 1993. október 18-dikai Népszabadságban azt 
írtam az akkor frissen megjelent mű, az azóta “a madarász”-ként elhíresült és közfőnevesült Az olasz irodalom 
története szerzőjéről, hogy “A harmincegy esztendős Madarász Imre, a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem olasz tanszékének vezetője toronymagasan emelkedik ki a hazai italianisztika meglehetősen 
gyér mezőnyéből. Jószerével már pályája kezdetére kész életművet hozott létre.” Majd később hozzátettem még: 
[Addig napvilágot látott könyveinek] “méltó megkoronázása a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelent 
Az olasz irodalom története.”  

Ami 1993-ban kissé merész, de sok igazságot tartalmazó állítás volt, mára teljes mértékben igazolódott. 
Azóta is “a madarász” a szerző legtöbbet forgatott és mind ez idáig a legtöbb kiadást megért könyve (egészen 
pontosan hatot), azóta is a szerző a legtermékenyebb olaszos kutató hazánkban, aki új fejezetet nyitott a hazai 
italianisztika történetében, és azóta még több joggal mondhatjuk róla, hogy “kész életművet hozott létre”. Ezzel 
persze megint csak nem dicsérni akarjuk őt, még kevésbé elparentálni, mint ahogy tizenkét esztendeje sem, 
hanem csupán konstatáljuk, hogy ha valakiről, akkor róla igazán megjelenhet egy ilyen kötet, hiszen 20 önálló s 
mintegy 100 gondozott, szerkesztett, utószóval ellátott és fordított könyvvel, és mindösszesen közel 1000 
publikációval a háta mögött olyan gazdag életművet mondhat magáénak, amire a nemzetközi porondon is méltán 
lehet büszke. Persze, tisztában vagyunk vele, hogy a tudományos munkásságnak és az írás minőségének nem 
kifejezetten a mennyiség a fokmérője. De az is. A tudást ugyan nem rőfre mérik, de abban is kifejezik. Ha 
megnézzük, nagy íróink és a humán tudományokban jeleskedő tudósaink általában mennyiségileg is az átlagot 



jóval meghaladó életművet hagynak maguk után, ha a sors megadja nekik a lehetőséget.  
A Visszhang című kötet időrendben követi végig Madarász Imre önálló köteteinek kritikai recepcióját. 

Számomra, mint a kötet szerkesztője számára nyilvánvaló volt, hogy a kronologikus módszer az egyedül 
üdvözítő metódus, nemcsak azért, mert ez a megközelítés illik leginkább az irodalomtudós szerzőhöz, hanem 
mert ez a logikus, és ebből derül ki a legvilágosabban, miként változott a kritikusok viszonya Madarász Imre 
munkáihoz, illetve évről évre folyamatosan bővülő életművéhez. Az egyáltalán nem meglepő, hogy az első 
műveket csekélyebb számú és kevésbé elmélyült kritikai írás fogadta – így szokott ez lenni azoknál a szerzőknél, 
akiket nem Fortuna szeszélye vagy mások kitüntető kegye helyez rögtön a figyelem középpontjába. Később 
aztán, ahogy Madarász Imre egyre súlyosabb műveket tett le a magyar, sőt a nemzetközi italianisztika asztalára, 
a kritikusok – akik közt, a “hivatásos újságírókon” túl, akadémikus és miniszter ugyanúgy akad, mint egyetemi 
tanár és ifjú hallgató –, szóval a kritikusok is kezdték egyre komolyabban venni a szerzőt. Az, hogy a kritika 
egyetlen művét sem hallgatta el (vagy inkább egyikről sem feledkezett meg), ha nem is meglepő, de 
mindenképpen szerencsés fejlemény egy olyan országban és olyan korban, ahol, és amikor valamennyire is 
figyelemreméltó könyvekről átlagosan egy-két kritika jelenik meg. Az pedig, hogy a HITEL-től a Magyar 
Narancsig, a már idézett Népszabadságtól a Magyar Nemzetig, a Kritikától a Políszig, az Élet és Irodalomtól a 
Magyar Tudományig mindenhol írtak róluk, alighanem annak jele, hogy a folyamatosan dúló kultúrharctól 
függetlenül a legtöbb helyen úgy vélik, vannak könyvek, amelyek felülemelkednek a kicsinyes csatározásokon, 
és egyetemes értékeket képviselnek. A szerző műveinek kritikai visszhangjáról összeállított kötetünk 
természetesen csak úgy válhatott teljessé, hogy minden recenzió belekerült, a negatív, sőt a rosszindulatú is, bár 
gyorsan hozzá kell tennünk, hogy az utóbbiakból kifejezetten kevés van – és az is csak a szerzőjét minősíti.  

A Madarász Imre könyveiről született kritikákból érdekes tanulságokat szűrhetünk le. Ha megvizsgáljuk, 
mely köteteiről írtak a legtöbbet, azt találjuk, hogy az abszolút listavezető a “Költők legmagasabbja”, a szerző 
Dante-tanulmányai. Nyilvánvaló, hogy a recenzensek előszeretettel foglalkoznak olyan témákkal, amelyekről 
eleve többet tudnak és/vagy amelyekhez érteni vélnek, illetve amely jobban benne van az irodalmi köztudatban. 
A “Titus íve alatt” című könyv ellenben, amely az antik Róma örökségével foglalkozik az olasz felvilágosodás 
és romantika irodalmában, kevés recenzensnek dobogtatta meg a szívét. Csak három recenzióval marad el a 
Dante-könyv mögött Az érzékek irodalma címet viselő mű: hiába, az erotográfia és a pornográfia, mint téma 
manapság igen vonzó. De tudni kell, hogy a szerző olasz irodalmi tanulmányai ebben a tárgykörben éppen hogy 
nem egy divatos téma sokadszori feldolgozásai: nem, mert furcsa módon az irodalomkritikában a legutóbbi 
időkig ez valamiféle tabutéma volt, és Madarász Imre új megközelítéseivel új utakat nyitott ezen a téren is. Az 
érzékek irodalmá-val holtversenyben ugyancsak tizenegy recenziót tudhat magáénak Madarász Imre eddig 
egyetlen szépirodalmi és ugyancsak erotikus témájú műve, a Letérés című kisregény. Mint sugalltuk, a fránya 
recenzensek szeretik a skatulyákat, a jól ismert utakat, és meglepődnek, ha valaki letér a számára általuk kijelölt 
ösvényről. Aztán ha túl vannak a meglepődésen, nagy energiával vetik bele magukat a vélt vagy valós titok 
megfejtésébe, és mindenféle, furánál furább, vagy éppen döbbenetesen éleslátó elméletekkel hozakodnak elő, mi 
több, kódolt üzenetekben még egymásra is reflektálnak. Számomra e visszhangkötet legizgalmasabb fejezete a 
Letérésről szóló recenziók gyűjteménye – már csak egyéni elfogultságom miatt is, hiszen szépíró lévén, mint 
recenzenst engem is Madarász Imre szépirodalmi alkotása foglalkoztatott a leginkább. Hasonló a hasonlónak 
örül, ahogy a rómaiak mondták. 

Az olasz irodalom történeté-ről írott kilenc recenzió pedig arra világít rá, hogy a kritikusok érezték, itt olyan 
mű született, amely a szó szellemi és fizikai értelmében is hiány- és hézagpótló, és amelyet csakugyan nem lehet 
megkerülni. (Itt kell megjegyeznünk egyébként, hogy az előbb idézett Madarász-művekkel összevetve az 
irodalomtörténet ismertségéhez képest a kilenc recenzió kevésnek tűnhet, de tudnunk kell, hogy az abszolút 
ismertség és a hivatkozások tekintetében messze ez a könyv az első, ám e visszhang-kötetnek a nem cikk 
terjedelmű hivatkozások összegyűjtése nem volt célja.)  

S végül, de nem utolsósorban van egy kakukktojásunk is, a szerző életművének megkoronázása, a Vittorio 
Alfieri életműve című, nemzetközi viszonylatban is egyedülálló monográfia tizenkét kritikával. Azért nevezem 
kakukktojásnak, mert egyetlen általam megnyitott skatulyába sem gyömöszölhető bele – itt a kritikusok 
alkalmasint a tudományos teljesítmény és a mű értéke előtt hajolhattak meg. Jó okuk volt rá. 

Ha a Kiadó említésével kezdtük e könyvismertetést, zárjuk is azzal, megköszönve a Hungarovoxnak, hogy 
még a szerző életében lehetővé tette a műveiről szóló kritikák közreadását, így könnyítve meg a leendő életmű-
feldolgozók – hogy azt ne mondjuk, reménybeli monográfusok – munkáját, hogy ne poros raktárak mélyéről 
előszedegetett, megsárgult folyóiratlapokról és efemer, vírusrágta weboldalakról kelljen összeszedegetni a 
Madarász-könyvekről írott gondolatokat. 
 

(Visszhang – Madarász Imre könyvei a kritika tükrében (szerk. Szappanos Gábor), Hungarovox, Budapest, 
2005) 

 
 



Prokopp Mária 

A Magyar Monarchia és az európai renaissance 
Az oxfordi professzor művelődéstörténeti könyvéről 

 
Váralljai Csocsán Jenő az elmúlt évtizedekben, 1966-1994 között, 28 éven át az Oxfordi Egyetemen 

demográfiát adott elő. 1994-ben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja 
meghívta, hogy szervezze meg a Társadalomtudományi Intézetet. Így tért haza, nagy örömmel 1994-ben. Az 
általa felállított Intézet 1996-ben, már el is nyerte az akkreditációt. A Professzor, az egyetemi oktatás mellett, 
nagy lelkesedéssel sajtó alá rendezte a XV. századi Magyar Királyság nemzetközi tekintélyét bizonyító levéltári, 
irodalomtudományi, művészettörténeti anyagát, amelyet hosszú éveken át szenvedélyesen kutatott, gyűjtött. A 
mai, XXI. századi magyar fül számára, sajnos, nehezen érthető, hogy valamikor Európa vezető államai közé 
tartoztunk. Így, amikor az összeállított, kiadásra kész kéziratát, a tényeket igazoló hatalmas jegyzet-apparátussal 
és bizonyságot képező számos fényképpel a hazai szakembereknek megmutatta, többnyire ügyet sem vetettek rá.  

Ahhoz, hogy hitelesen megismerjük történelmünket, Váralljai Csocsán Jenő professzor könyve segítséget 
nyújt. Dicséret illeti a Kráter Műhely Egyesületet, hogy megjelentette, méltó formában, Váralljai Csocsán Jenő 
munkáját. Lehetővé tette, hogy közkinccsé váljon ezeréves történelmünk egyik legfényesebb korszakának, a XV. 
századnak és a XVI. század elejének, a Mohács előtti évtizedeknek élet-közeli, hiteles megismerése. A 
hitelességet biztosítják a kortárs történelmi leírások, oklevelek, irodalmi szövegek mellett a képzőművészeti 
ábrázolások. Ezek nagyobb része a világ nagy múzeumainak kiemelkedő műalkotásai, az európai reneszánsz 
művészet legnagyobb mestereinek művei, amelyek, – bármily hihetetlenül hangzik is – magyar megrendelésre, 
vagy a magyar király számára készültek. Kisebb részük a hazai gyűjtemények kincsei, amelyek, egyelőre, 
kevéssé ismertek a világ előtt. De valamennyi, a kötetben szereplő, magas színvonalú műalkotás, – a 
tudományos bizonyítékokkal együtt – ma is, több mint fél évezred után is, ékes szólóan hirdeti egykori európai 
jelentőségünket.  

Az alábbiakban, ízelítőt adunk a kötet kínálatából. 
A kötet nyolc fejezetből áll, amelyek, többnyire, további alfejezetekre oszlanak, hogy az olvasó számára 

világos áttekintést adjanak a könyv tartalmáról. Az előadás stílusa élvezetes, ugyanakkor tömör, lexikonszerű, a 
témára vonatkozó sokrétű bizonyíték valósággal szétfeszíti a kötetet. 

Az 1. fejezet az 1974-ben Zolnay László által a budai királyi palota területén feltárt budavári szoborlelet 
legkarakterisztikusabb szobraiban mutatja ki a kor nagy személyiségeit. Így a Zolnay által „festett szemű lovag 
capuccioval”-nak nevezett jeles szobor Zsigmond királyt jeleníthette meg, a „Kiáltó férfifej” Garai Miklós nádor, 
Zsigmond jobb keze és sógora arcvonásaival azonosítható. Az archaikusnak nevezett fej Cillei Hermann bán 
lehet, Zsigmond és Garai Miklós apósa. A „I. heroikus férfifej” Hunyadi János arcvonásait őrizheti. A „Lovag 
díszöves fegyverkabátban” Habsburg Albert trónörököst, Zsigmond vejét mintázta meg. A budavári szobrok 
püspök feje Pálóczi György prímás, esztergomi érseknek állíthatott emléket, míg a hozzá igen hasonló férfifej 
testvérét, Pálóczi Máté országbírót jeleníthette meg. A budai „II. heroikus férfifej”-et Váralljai Csocsán Jenő, 
meggyőző bizonyítás alapján, Ozorai Pipo-val, Zsigmond firenzei származású, nagy tekintélyű hadvezérével, 
temesi ispánnal azonosítja. Utal arra is, hogy az ábrázolt személyek meghatározása a szobrok datálásához is 
segítséget adnak. S valóban, az így kapott évek, amelyek Habsburg Albert házassága révén 1421 utánra és 
Ozorai Pipo kegyvesztettsége miatt 1426 előttre utalnak, megegyeznek a jelenlegi hazai művészettörténeti 
kutatás eredményével. 

Zsigmond magyar király és német-római császár portréira, éppen úgy, mint más történelmi személyiség 
képzőművészeti ábrázolására, már a XIX. század végén, a millenniumi magyar történetírás is rámutatott. Igy, 
általánosan ismertté vált, hogy Stephan Lochner híres oltárképén a kölni dómban, a Három királyok imádásán, 
Luxemburgi Zsigmond és magyar kísérete hódol az Istengyermek előtt. A hazai művészettörténeti irodalomban, 
1978-ban, Dr. Eisler János, a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője foglalkozott behatóan a kölni oltárkép 
ikonográfiájával és programjával. Szerzőnk tovább pontosítja az egyes szereplők azonosítását.  

Luxemburgi Zsigmond ábrázolásainak sorát a XX. században főképpen Horváth Henrik, Bánfi Florio, Kéry 
Bertalan és Vayer Lajos professzor gazdagították. Ők, és leginkább Balogh Jolán, Mátyás király kiváló 
monográfusa, további történelmi személyek képzőművészeti azonosítását is fontosnak tartották. Az utóbbi 50 év 
történeti-művészettörténeti kutatása igyekezett száműzni e témát… 

Aki végig olvassa Váralljay Csocsán Jenő könyvét, ráébredhet, hogy Mohács előtt Európa vezető államai 
közé tartoztunk. A reneszánsz kor személyiség tisztelete nemcsak a nyugat-európai művészetet, hanem a hazai 
XV-XVI. századi, Mohács előtti művészetünket is áthatotta. Vagyis a megrendelők a vallási és világi témájú 
műalkotások szereplőiben a jeles kortársak portréit ábrázoltatták a művészekkel. 

Váralljai Csocsán Jenő kiváló könyvének további fejezetei számos példán mutatják be, hogy a reneszánsz kor 



európai és hazai művészetének legjelentősebb alkotói és legtekintélyesebb megrendelői milyen fontos helyet 
szenteltek a magyar és európai személyiségek, a politikai és a kulturális élet területén egész Európában nagyra 
becsült egyéniségeinek portréhű ábrázolására. 

Ez utóbbiakból álljon itt néhány példa! 
A 2. fejezet Janus Pannonius, az Itália-szerte ünnepelt, kiváló magyar humanista költő egykorú, itáliai 

reneszánsz képzőművészeti ábrázolásainak eddig ismert sorát gazdagítja és módosítja. A korábbi hazai kutatók, 
Fraknói Vilmos, Huszti József, Balogh Jolán, Kardos Tibor, Petrovich Ede és mások eredményeit felhasználva, 
tovább gondolva s beható kutatásokat végezve, Váralljai Csocsán Jenő felfedezi, hogy – többek között, – a 
padovai Eremitani templom Overtari-kápolnájában Mantegna, a Szent Kristóf freskó hátterében, az ablaknál álló 
három férfiban Janust és ferrarai iskolatársát Galeotto Marziót, valamint mesterüket, a veronai Guarinót 
ábrázolja.  

Majd rámutat, hogy Mantegna egykori freskóján, amely Mátyás király lovasportréját ábrázolta Róma egykori 
főterén, a Campo dei Fiori egyik házának falán, a via Pellegrini sarkán, amint a koronázási kardvágás 
szertartását végzi, Janus Pannonius distichonjai kisérték.  

Megerősíti a szerző a pécsi kőtár szép püspök-fejének Janus ábrázolását is.  
Újra olvassa és behatóan átgondolja Janus Pannoniusnak Hunyadi János síremlékére írott versét, és egyezteti 

Bonfini leírásával, s megállapítja, hogy a gyulafehérvári Hunyadi János síremléken a domborművek Hunyadi 
1444. február 2-i budai diadalmenetét és a nándorfehérvári győzelmet ábrázolják. Az ábrázolt személyek kilét is 
meghatározza konkrét analógiák alapján. 

Majd pontosítja, hogy a washingtoni Mantegna festmény, amely bíboros portréját ábrázolja, és akit korábban 
Janussal azonosítottak, nem Janust, hanem nagybátyját, Vitéz Jánost ábrázolja. Azt is megtudjuk a kötetből, hogy 
ez a jeles alkotás 1906-ig Dunaföldváron, a Gaál család tulajdonában, majd 1926-ig Budapesten volt!  

A 3. fejezet az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött becses Corvina-kötet, a Mátyás Graduale pompás 
miniatúra-képeinek értelmezéséhez ad jelentős megoldásokat! Az olvasó előtt új távlatokat nyit, megelevenedik 
Mátyás király nemzetközi udvarának élete, ünnepei, ahol jelen vannak az akkori világ, kelet és nyugat uralkodói, 
államférfiai, tudósai és asszonyai. Váralljai Csocsán Jenő tudós alapossággal igazolja a kor, az 1480-as évek 
vezető személyiségeinek, pápák, királyok, fejedelmek, hölgyek portréhű ábrázolásait, jelvényeik, rendjeleik 
jelentését, öltözetük szerepét. A kódex, a szerző kutatásai nyomán, 1489-ben készült, Beatrix királyné 
megrendelésére. Nagy figyelmet szentel a kötet a képek helyszínének azonosítására is, a kortárs metszetek és az 
újkori régészeti feltárások eredményei alapján. Megismerjük Mátyás budai és visegrádi palotáját kívülről és 
belülről, főképpen a pompás budai tróntermet, amelyről a követek és utazók oly elragadtatással szólnak. 
Feltárulnak előttünk Mátyás király vidéki várai is, Tata, Siklós, Nándorfehérvár. 

A szerző a Graduálé 47 képe közül többet mélyrehatóan elemez, eleven előadásban, több mint 40 oldalon 
keresztül. Ezek közül ragadunk ki néhányat.  

A folio 10 recto Mátyás király apjának, Hunyadi Jánosnak európai szövetségeseit mutatja be, akik a kép 
előterében, a középen fakadó forrásból, a Bölcsesség vizéből isznak, amely a kereszténység védelmére egyesíti 
őket. Jobb oldalt Hunyadi János fekete kócsagtollas fövegben és firenzei, rózsaszín-kék virágos, brokát 
köntösben jelenik meg, amely alatt aranymintás, zöld selyem inget visel. Jobbján a leghűségesebb szövetségese, 
Jó Fülöp burgundi herceg (1419-67) áll fekete palástban. Ő a török elleni harcra, Bizánc megmentésére alapította 
az Aranygyapjas rendet 1430-ban. Mögöttük Szkander bég ismerhető fel a turbánban és jellegzetes arcélével, aki 
mindkettőjük hű szövetségese volt. Előttük a két ifjú, a burgundi herceg és Hunyadi fia, Merész Károly és 
Mátyás. Bal oldalt III. Callixtus pápa, aki a déli harangszót elrendelte és unokaöccse, Rodrigo Borgia bíboros, a 
pápa kancellárja és VII. Károly francia király. A forrásból a vizet az előtérben Jó Fülöp természetes fia, Antoine, 
La-Roche-en Ardenne grófja, aranygyapjas lovag meríti. – A kút, Mátyás király egyik emblémája, a Bölcsesség 
kútját jelenti. 

A Mátyás Graduale képein fontos szerepet kap Zsigmond király, többnyire a bibliai Dávid király alakjában, 
amint erre már többen rámutattak. Szerzőnk azonban tovább megy, és az egyes jelenetek szereplőinek 
meghatározásával rámutat, hogy Mátyás büszkén vallotta Luxemburgi Zsigmondot nagyapjának. Ezt támasztják 
alá a XV-XVI. századi történeti források, – Szerémi György, Liszt János veszprémi püspök, Heltai Gáspár – , 
valamint a heraldikai emlékek s a vajdahunyadi vár loggiájának freskóciklusa. 

A folio 30 recto képe templombelsőben keresztelőt ábrázol, a középpontban egy pápával, jobbra királlyal és 
számos előkelővel. Váralljai Csocsán Jenő bebizonyítja, hogy itt Beatrix királyné unokaöccsét, testvérének, 
Aragóniai Eleonóra ferrarai hercegné negyedik gyermekének, az 1479. március 20-án született Ippoloto d’Este 
keresztelésének lehetünk szemtanui. A pápa IV. Sixtus, a király Mátyás, aki Ippolito keresztapja, az apa Ercole 
d’Este, a nagyapa, a kép baloldalán látható idős férfi, Beatrix királyné apja, I. Ferrante nápolyi király és az 
újszülött testvérei Isabella d’Este, s Alfonzo, a trónörökös, aki majd Lucretia Borgia férje lesz. 

A folio 50. recto képén Váralljai Csocsán Jenő kutatása alapján a budavári Szent Zsigmond prépostsági 
templom előtti körmenetet látjuk, amelyet Filipecz János püspök vezet. A királyi pár után Corvin János 



következik. A királyné mellett haladó ministráns gyermek központi szerepet kap: ő hinti a szenteltvizet a 
részvevők felé. A gyermek, a portréja alapján Ippolito d’Este, aki 1487-ben érkezett Magyarországra, már mint 
kinevezett esztergomi érsek. Ennek állít emléket a Graduale képe. Mátyás király balján kiemelt helyet kap 
Isabella d’Este, Ippolito nővére, aki 1486-87 években a budai királyi udvarban tartózkodott. Innen ment férjhez, 
13 évesen, Mantova hercegéhez. Isabella d’Este nagyhírű művészet és tudomány-pártolásának kibontakozásában 
kétségtelenül fontos szerepet játszott Mátyás udvarának példája.  

A folio 69. verso Úrnapi körmenetet ábrázol, amelynek helyszíne – a szerző bizonyítása szerint, – a budai 
királyi udvar hársfa-ligete. A körmenet főcelebránsa – a portré alapján – a fiatal Bakócz Tamás győri püspök, 
Mátyás király titkára. Az év 1489, Angelus Pechnoli pápai nuncius az évi junius 25-i levelének tanúsága szerint. 
A miniatúra mutatja a királyi emelvényt ékesítő pompás falikárpitokat is, amely a budai királyi udvar 
falikárpitjainak egyetlen ismert ábrázolása. A király mellett, a falikárpiton megjelenő előkelő hölgyek kúpalakú 
fejdísze, a hennin is igazolja, hogy a kor európai öltözékének divatja ismert volt Mátyás király udvarában. A 
körmenetet a királyi zenészek lanttal, furulyával és tárogatóval kísérik. A szerző bizonyítja a tárogató, a 
jellegzetes magyar fúvós hangszer jelenlétét a XV. századi Magyarországon. 

A folio 41. recto énekkart ábrázol, amely a szerző bizonyítása alapján, Beatrix királyné 11 tagú, világiakból 
álló kórusát jeleníti meg. A helyszín, minden valószínűség szerint, a visegrádi palota. A szerző rámutat arra is, 
hogy a kottakönyvben jól olvasható a négy szólam dallama a hangjegyekről, amelyek felett a négy szólam 
megnevezése is szerepel. A dallam szövege a 41. zsoltár: Énekeljetek az Úrnak új éneket! A képen látható 
karvezető személyét is azonosítja Váralljai Csocsán Jenő. Ő Pietro Bono, aki 1488-ban, tehát a kódex készülése 
előtti évben érkezett Ferrarából Beatrix udvarába. 

A folio 115. Mátyás király külpolitikájának főbb szereplőit jeleníti meg: VIII. Ince pápát, III. Frigyes német-
római császárt, II. Bajazid szultánt és kíséretüket, akik közül ugyancsak több személyt azonosít.  

A folio 188. az égboltot ábrázolja az égitestekkel. Az ott látható férfit, aki a pozsonyi egyetem, az Accademia 
Istropolitana professzorainak jellegzetes kalapját viseli, szerzőnk, Mátyás király tudós lengyel csillagászával, az 
olkuszi Bylica Mártonnal azonosítja. 

Nagyszerű fejezete a kötetnek a New York-i Metropolitan Múzeum híres reneszánsz falikárpit sorozatának, 
az „Egyszarvú vadászat”-nak a rendeltetését és készülési helyét felfedő érdekfeszítő elemzés, amely során 
bebizonyosodik, hogy a hét darabból álló, 23 méter hosszú, pompás kárpit-ciklus II. Ulászló király és candalai 
Anna francia hercegnő 1502. évi menyegzője alkalmára készült a budai királyi palota számára a budai 
kárpitszövő műhelyben. 

A további fejezetekben Váralljai Csocsán Jenő az európai reneszánsz legnagyobb festőinek, Leonardo da 
Vinci, Giorgione és Dürer közvetlen, szoros kapcsolatát mutatja ki Mátyás majd Jagello II. Ulászló a magyar 
királyi udvarával, amelyet a ma is ismert nagyhírű művek bizonyítanak Európa nagy múzeumaiban.  

Vegyük mindnyájan a fáradságot, és tanulmányozzuk át a bőséges jegyzetekben szereplő történeti forrásokat! 
Pozitívabb képet tárnak elénk nemzetünk történetéről, nevezetesen a XV-XVI. század eleji fénykorunkról. S így 
felmerülhet bennünk a gondolat, hogy, talán, ismét lehetnénk számottevő nemzet a Világban! 

 
(Váralljai Csocsán Jenő: A Magyar Monarchia és az európai renaissance, Budapest, Kráter kiadó, 2005. 

302 oldal és képek) 
 

 

Mezey László Miklós 

„Körüljáró” esszék 
Páskándi Géza posztumusz tanulmánykötetéről 

 
Ha sokműfajú íróinkra gondolunk, az elsők között kell, hogy Páskándi Géza neve jusson az eszünkbe. Hiszen 

egyformán jelentőset alkotott versben, prózában, színműben és esszében, amit illő módon számon is tart az 
irodalomtörténet; elegendő olyan standard kézikönyvekre gondolni, mint a „spenót” folytatásaként megjelent A 
magyar irodalom története 1945-1975 negyedik kötete (Bp., 1982) vagy a Romániai magyar irodalmi lexikon 
megfelelő tomusa (Bukarest–Kolozsvár, 2002). Viszont kevesebb szó esik Páskándi irodalomtörténeti tárgyú 
írásairól, pedig munkásságának utolsó két és fél évtizedében, a ’70-es évek elejétől a haláláig terjedő időszakban, 
e műfajban is folyamatosan termékeny volt. 

Az előzmények nagyjából ismertek. Az önreflexió, saját munkáinak filozófiai-esztétikai boncolgatása vezette 
el az esszé, az oldott stílusú tanulmány műfajához, amely ugyanúgy tükrözi Páskándi izgalmasan sokszínű 
szellemét, széles irodalmi horizontját, változatos érdeklődését, mint a többi általa művelt műfaj. 1970-től a 
kolozsvári irodalmi hetilapban, az Utunkban Vándor líra címmel cikksorozata jelent meg, amelynek darabjaiban 



– no és a Korunk több tanulmányában – végül is azt bizonyította be, hogy a magyar folklór ködbe vesző 
kezdeteitől a kortárs költészet aktuális alkotásaiig minden mindennel összefügg, irodalmunk megannyi történeti, 
stiláris, motivikai ága-boga egymásba fonódik. Irodalmi alkotások vagy életművek fölött tűnődő írásainak egyik 
tanulsága éppen az, hogy a magyar irodalomban az igazán jelentős alkotók – a klasszikusok – munkássága 
valamiképp „összeér”, egyik a másikból következik, évszázadok jeleseinek munkássága egymásba kapcsolható, 
egymásnak előzményei, folytatásai, reflexiói. 

Az özvegy, Páskándiné Sebők Anna szöveggondozásával most megjelent kötet, irodalomtörténeti tárgyú 
esszéinek, tanulmányainak gyűjteménye olyan írásokat tartalmaz, amelyek végső formájukat ugyan a ’80-as és 
’90-es években nyerték el, de amelyek kibővített, átszerkesztett összefoglalásai a szerző 70-es évek elejétől írott 
cikkeinek. 

Mégis mi a közös azokban a Páskándi-írásokban, amelyeknek tárgya Ady, Kosztolányi, Karinthy, Radnóti 
Miklós, Kós Károly vagy Tamási Áron élete és műve? Mindenekelőtt az a fölismerés, amire az imént utaltam: a 
XX. század magyar klasszikusainak munkássága egymással is magyarázható, sőt igazi jelentőségük akkor 
bomlik ki a szemlélődő utókor tekintete előtt, ha fölfedezi egymáshoz való irodalomtörténeti, tárgytörténeti, 
esztétikai, stiláris és nem utolsó sorban magyarság-vállalási kapcsolataikat. Vagyis az olvasó Páskándi 
segítségével tudatosíthatja: irodalmunk egésze organikus, eleven egység, amelyet bárhol kezdünk vizsgálni, 
folyton az egészre kell figyelni. 

Páskándi másik fontos megfigyelése az volt, hogy a magyar klasszikusok (természetesen) mindnyájan újítók 
voltak, de egyikőjük sem volt „forradalmára” irodalmunknak. Írónk hittel vallotta Tamási Áron híres szólásának 
igazát, a megújulás „igazítás a világon”. Tudta, hogy a világot nem úgy és nem azzal lehet megjavítani, hogy 
fenekestül fölforgatjuk, hanem úgy és azzal, hogy vadhajtásait türelmesen nyesegetjük, hibáit javítgatjuk, 
rendellenességeit korrigáljuk. Ezt az elvet vallotta az az író, aki pedig maga többszer is újra kezdte életét, szinte 
Főnix-madárként újította meg önmagát: börtönévei után, Magyarországra való áttelepedését követően, a 
rendszerváltozás után stb. És aki szépíróként olyan „forradalmias” irányzatokban is alkotott, mint az avantgárd 
vagy az abszurd. Mégis a szellemi folytonosság hirdetője volt! (Érdemes itt megjegyezni, hogy Páskándi Ady-
tanulmányában éppen azt bizonyítja, hogy még a magyar líratörténet olyan forradalmára, mint Ady sem volt 
igazán forradalmian újító, legalább is az 1899-es Versek és az 1906-os Új versek összevetése alapján erre 
következtet.) 

Írásainak a föntieken kívül van még számos közös vonása, amit elegendő itt csak fölsorolásszerűen számba 
venni. Páskándi – bármelyik klasszikusunk életművében vizsgálódott – nem az ájult tisztelet érzésével közeledett 
az alkotóhoz és művéhez, hanem a teljesség-igényű megértés szándékával, a minél alaposabb és minden 
körülményre tekintettel levő megismerés elszántságával. Mondhatni, a horizontális és vertikális fölmérés 
szellemi igényével. Ebből adódik esszéinek egyik legjellegzetesebb vonása, hogy ezekre sosem a célirányos 
témaközelítés, az erősen „fókuszáló” tárgyalás a jellemző, hanem a körbejárás, a koncentrikus körökre 
emlékeztető közelítésmód. Így, ezzel a talán kissé körülményesnek tetsző, messziről induló, a távolabbi 
vonatkozásokra is tekintettel levő, a tágabb összefüggéseket is föltérképező szerkesztéssel ad képet kedvenc 
íróiról, költőiről. Mert, hogy Páskándi azokkal a klasszikusokkal foglalkozott, akiket valamiért becsült és 
szeretett. A szeretet és a megbecsülés ugyanis a következő jellemvonása irodalomtörténeti esszéinek. Ami azért 
érdekes, mert sajátos körüljáró, a részletekbe olykor belefeledkező, néha elkalandozó, messzi vonatkozásokra is 
utaló előadásmód látszólag éppen hogy szenvtelen, precíz, filozofikus irályt követel, nem pedig érzelemtől, 
empátiától átfűtött stílust. Pedig Páskándi sokszor „elárulja” magát, és kiderül: szereti azt az alkotót, akiről 
esszéiben szól. Irodalomtörténeti tanulmányaiban és esszéiben úgy ír, hogy mindig a szeretett elődről vall, de 
sosem magáról a szeretetről beszél. Ő az alkotó nagyságának titkát szeretné megfejteni, és hogy ez a szándéka 
valóra váljék, hogy ez az érdeklődése kielégülhessen – ahhoz nélkülözhetetlen a szeretet támasztotta kutató 
szenvedély. 

Írásainak újabb vonása, hogy a szerzőjük figyelmét sosem kerüli el a vizsgált alkotó nyelve. Páskándi 
számára a nyelv nem egyszerűen stíluseszköz volt, nem csupán a mondandó kifejezője, a műnek formát adó 
köntös; ő pontosan tudta – és többször le is írta – , hogy a nyelvnek vannak szakrális vonatkozásai. A magyar 
nyelv a magyarságnak, a szépnek és az igaznak, mint lelki tartalmaknak a hordozója. Az írói munka, az 
anyanyelvvel való bánás szerinte szent cselekmény, liturgia is. 

Mármost a Mesterek kortárs szemmel írásai két nagy fejezetbe soroltattak. Az elsőben olvashatók a XX. 
századi erdélyi magyar irodalom nagyjairól (Kós Károly, Tamási Áron) szóló esszék, a másodikban a század 
hazai literatúrájának jeleseivel (Ady, Kosztolányi, Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, József Attila) foglalkozó 
ópuszok. 

Egyetlen példán, a Kós Károly életművét szemlélő, a Kós Károly-i jelenséget megfejtő íráson (A „muszáj-
Herkulesség” nagy változás és veszély korában) is jól látható az a tágas spektrum, széles szellemi, etikai, 
erkölcsi, történeti és irodalmi horizont, amivel szerzőnk szemléli Kós rendkívüli művét. Szól az erdélyi 
polihisztorság hagyományairól (és ebben a protestantizmus, valamint a kézművesség, ezermesterség szerepéről); 



elemzi Kós politikai nézeteit (méltatva reformista ellenzékiségét); számba veszi a Trianon utáni kisebbségi 
szellemi élet feltételrendszerét (középpontban az Erdélyi Helikon és a Szépmíves Céh szerepével); vizsgálja Kós 
Károly erdélyiségét (transzszilvanizmusát) és az egyetemes magyar múltra és műveltségre épülő szellemi 
koordinátarendszerét. Végül megállapítja, Kós Károly nem kiválasztott volt, hanem „alkalmas” ember. A 
kiválasztottat Isten segíti, az alkalmas embernek minden apró eredményéért keményen meg kell küzdenie. És 
miért küzdött Kós Károly? Páskándi szerint – és ez lehet a Kós Károly-i életmű végső értelme és lényege – a 
magyar lelkekért. Így, ilyen messziről induló, körüljáró, sok szempontra figyelemmel levő módon beszél az 
Erdélyi Helikonról is, amelynek színgazdagságát, sokarcúságát, biztos értékszemléletét, befogadó toleranciáját 
méltatja, megállapítva, hogy a magyarság etnikai és szellemi folytonosságát szolgáló orgánum volt. Tamási 
Áronról és az Ábelről szólva kiemeli hőseinek, hősének önbizalommal teli karakterét, a Tamási-próza „karitatív 
humorát”, az író csipkelődő attitűdjét és persze a nagy író nyelvteremtő zsenijét. De a költői nyelv XX. századi 
klasszikusainkra jellemző sajátos vonásainak beható elemzései olvashatók az Adyról, Kosztolányiról, 
Radnótiról, József Attiláról szóló esszékben is. Miközben Ady kapcsán szól a fenség lélektanáról, a 
kiválasztottság érzetéről és öntudatáról, a protestáns szellemi örökségből adódó „pörös” szemléletéről és 
stílusáról. Kosztolányiban a végtelenség impresszionista és szimbolista ábrázolási lehetőségeinek beteljesülését 
ünnepli; Karinthyban az ürességet túlfűtöttséggel kitölteni tudó írót elemzi; Radnóti költészetében a tiszta idill 
utáni vágyakozás jeleit mutatja ki; József Attila űzöttségében a szaggatottság, a szétszabdaltság, a csonkaság 
politikatörténeti reminiszcenciáit (Trianon) és lélektani tüneteit fedezteti föl. 

Szóljon tehát Páskándi Géza a XX. század magyar klasszikusairól, az Erdélyi Helikonról vagy éppen 
Karácsony Sándor Magyar észjárás című könyvének újrakiadásáról – valamennyi írását a már említett 
„körüljáró” szemlélet és körültekintő ábrázolás jellemzi. Témáit legtöbbször messziről kezdi megközelíteni, és 
egyre szűkebb sugarú körökkel haladva, de rendszerint ráérősen elemzi, olykor kitérőket tesz a mindezeknek 
megfelelő kényelmes, okfejtő, türelmesen magyarázó stílusban. Maga írja, hogy az esszé a polihisztorság vagy a 
dilettantizmus műfaja, hiszen az esszé nem szaktanulmány, de nem is széppróza, hanem ezek egymásba érése. 
Ilyet alkotni csak a dilettáns merészel, vagy a polihisztor tud. Aligha szükséges bizonygatni: Páskándi Géza e 
tekintetben polihisztor volt. Erre utalt már 1974-ben Szakolczay Lajos is, amikor Logika és humánum című 
recenziójában így írt: „Páskándi Géza írásainak legtöbbjében filozofikus-gondolkodó: rendszereket épít, szellemi 
tornamutatványokra vállalkozik, a két legtávolabbi – szinte senki által össze nem köthető – pont között 
kifeszített zsinóron a legbravúrosabb kötéltáncosok tudásával egyensúlyoz. Mert tisztában van erejével – ismeri 
a magasságot – , nem féli a mélységet sem”. 

A Mesterek kortárs szemmel kilenc esszéje egyfelől jelentős hozzájárulás XX. századi irodalmunk néhány 
klasszikusának pontosabb értéséhez, másfelől adalék és igazolás Páskándi irodalomtörténeti esszéíró 
géniuszának fölismertetéséhez, egy sajátos, egyedi szemlélet gazdagságának, és stílusa teljes szépségének 
értékeléséhez.  
 

(Páskándi Géza: Mesterek kortárs szemmel, Pomáz, 2005. Kráter Műhely Egyesület) 
 

 

Fazakas Csongor 

Emlékekből kordokumentum 
 
Éri Istvánnal, a neves régésszel, művelődéstörténésszel, a Tájak–Korok–Múzeumok sorozat organizátorával 

készített életinterjút Kaiser László, az Örökségvédelem egykori főszerkesztője: röviden ennyi az a szép 
kiállítású, feszesen szerkesztett, fényképekkel gazdagított kötet, amely az Ünnepi Könyvhéten jelent meg, s nagy 
sikerű bemutatója volt június 9-én, dr. Kovács Tibornak, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának a 
könyvismertetésével, a lassan legendássá vált Litea Könyvesboltban, a budai Várban. 

A könyvnek ugyanakkor – mint minden könyvnek – megvan a maga sorsa. Miként a Kaiser László által írt 
frappáns előszóból kiderül: az életinterjú valójában még 2000 őszén készült, amikor Dercsényi Balázs 
művészettörténész „hozta össze” egy rövid újságinterjúra Kaisert és Érit, ám „a beszélgetés nyúlt, egyre csak 
nyúlt, egyre érdekesebb témák és tények kerültek a felszínre, nemsokára világossá vált, hogy Éri István élete és 
munkássága beszélgetéssorozat, hadd ne mondjam: könyv után kiált”. A történet külön érdekessége egyrészt, 
hogy a könyv közel öt évvel később látott napvilágot, mivel csak tavaly kapott támogatást a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Régészeti Kollégiumától, másrészt pedig az, hogy egy új beszélgetést is kellett készíteni a 2000 
ősze és 2005 tavasza közötti eseménydús időszakról. 



Akárhogyan is: Éri István és Kaiser László beszélgetésbe oltott találkozása, könyves vállalkozása 
mindenképpen szerencsésnek mondható. Kaiser számos kötet – többek között életinterjú – szerzője, Éri István 
pedig nem csupán ideális beszélgetőpartner, interjúalany, hanem – s ez a lényeges – azon túl, hogy kitűnő 
szakember, nagy formátumú értelmiségi, aki tartását, tisztességét megőrizve tett és tesz sokat az ötvenes évek 
elejétől napjainkig a régészetért, emlékek megőrzéséért, tágabb értelemben a magyar kultúráért. Mindezek 
rögzítése érdekesen, olvasmányosan, hitelesen történt, ha kell, anekdotikus, ha kell, tényszerű a múlt fölidézése, 
jól feltett, időrendet követő kérdésekre ön-és korfeltáró válaszok születtek. Külön öröm az olvasónak és a 
szakmabelinek egyaránt, hogy a humor – mondhatni az elengedhetetlen és bölcsességre valló távolságtartás – is 
Éri jellemzője, nem véletlen a könyv alcíme: Egy apróhirdetésen vett régész emlékezései. Mint ahogy 
beszédesek a cikluscímek is: Család, gyerekkor, ifjúkor, egyetemi évek; Első lépések a régészetben; 1956: 
történelem és szakma; Műemlékvédelem és értékőrzés vidéken; Új korszak, új feladatok Budapesten; A Tájak–
Korok–Múzeumok organizátora és végül a 2000 őszétől 2005 tavaszáig.  

Kultúrák és személyiségek működésnyomokban és emlékekben maradnak fenn. Egy életinterjú, különösen 
egy jól sikerült életinterjú-kötet több mint egy súlyos személyiség fölmutatása, emlékeinek megőrzése. 
Kordokumentum is, amely a múltból merít ugyan, de a jövőnek állít példát. S ez az Éri Istvánnal foglalkozó 
könyv legfőbb tanulsága. 

 
(Kaiser László: Éri István. Egy apróhirdetésen vett régész emlékezései. Életinterjú fényképekkel. Hungarovox 

Kiadó, 2005) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Wass Albert képeskönyvek-Rejtvény nyerteseinek névsora:  
– Nanszák Flóra, Nyírszőlős 
– Sáfár Csaba Szilveszter, Nagykanizsa 
– Korompai Hunor, Debrecen 
 
 

Kráter Krónika  
 

 
Szeptember 21. A KME Székely Trianon című könyvét mutatta be a NAPTÁR című műsorában a HírTV. A 

szerző, Ambrus András elmondta, több évtizede várta azt a pillanatot, hogy a teljes igazságot leírhassa a trianoni 
békediktátum utáni gyergyói mindennapokról. Kovács Attila Zoltán kiadói főszerkesztő kiemelte, hogy az 
egyesület könyvkiadási stratégiájában fontos szerepet kap a határon túli magyar kultúra megjelenítése. Baricz 
Árpád sajtóreferens reményét fejezte ki, hogy a regény elolvasásával az anyaországi magyarok lelkileg közelebb 
kerülhetnek székely társaikhoz 

 
Szeptember 23-24-én első alkalommal rendezte meg a Kráter Műhely Egyesület PoLíSz folyóirata és a 

Magyar Kultúra Alapítvány a Kárpát– medencei irodalmi és kulturális folyóiratok I. tanácskozását, INTERNET 
CAFÉ, VAGY KÁVÉHÁZI KULTÚRA? Együttgondolkodó közösségek, avagy a folyóiratok szellemi 
önvédelme címmel, az ünnepi, X. KÁRPÁT-MEDENCEI NAPOK keretében az MKA Székházának Corvin-
termében.  

Turcsány Péter, a PoLíSz főszerkesztője vitaindítójában kifejtette: „Tarthatatlan, hogy a politikai viták 
szakmákat lehetetlenítsenek el. A céhek több száz éven keresztül biztosították a mesterségek érdekképviseletét. 
A magyar hagyományoktól teljesen idegen a kurátor-technika. Ezért létre kell hozni a Kulturális Folyóiratok 
Érdekvédelmi Közösségét (FÉK). E szervezet legfontosabb célja a folyóiratok önszabályzó támogatási 
rendszerének kialakítása és működtetése. Ez a rendszer normatívák és mérhető szempontok alapján működne.” 
Majd nyomatékosan kiemelte: „Az alulfinanszírozott szerkesztőségek nem tudják biztosítani a szellemi központ 
szerepét. Ezért mindenképpen fontos a hosszú távú stabilitás megteremtése. A szerzők, szerkesztők tisztességes 
honoráriumának garantálása, a reklámkiadások biztosítása szükségessé teszi az állami támogatás radikális 
megemelését. Az eddigi 500 ezer forinttól 16 millió forintig terjedő támogatási összegek helyett 10 millió 



forinttól 40 millió forintig terjedő támogatási összegeket kellene nyújtani a folyóiratoknak. Ez közel 2 milliárdos 
állami szerepvállalást jelent. Csak így lehet hosszú távon a minőségi magyar folyóirat-kultúra megmaradását 
garantálni. Az állami szerepvállalás mellett fontos lenne a közös uniós pályázatokon való részvétel, ami azt 
jelentené elsősorban, hogy az Európai Unió támogatási rendszereihez a KULTURPONTON keresztül 
kapcsolódnának a folyóiratok”. 

A vitaindító után a folyóiratok főszerkesztői szólaltak fel. A kárpátaljai Együtt folyóirat főszerkesztője S. 
Benedek András elmondta, hogy az 1970-októberében alakult periodika folyamatosan a 22-es csapdájával küzd, 
hiszen ha függetlenek voltak, akkor nem tudták finanszírozni a lapot, ha pedig függő viszonyba került a 
szerkesztőség egy-egy fenntartóval, akkor túl sok volt a kultúrpolitikai elvárás. Ezért kellene egy normatív 
támogatási rendszert létrehozni a folyóiratok számára. Dr. Koncz Gábor a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója 
felszólalásában kifejtette, hogy a lapoknak a minőségben kell versenyezni, és új eszközöktől sem szabadna 
visszariadniuk, fontos lenne együttműködniük önkormányzatokkal, a lapok tematikai bővítésével pedig 
szélesíteni is lehetne olvasóréteget. A Magyar Napló főszerkesztője szerint a költségvetéstől is át kellene 
irányítani jelentős összegeket a folyóiratok támogatására, így nem csak az NKA pénzügyi keretei lehetne 
felhasználni. Oláh János hozzátette, hogy a kuratóriumok tagjait szakmai alapon kellene kiválasztani és 
drasztikusan csökkenteni kellene a kuratóriumok működésére szánt összegeket. A Pannon Tükör főszerkesztő-
helyettese örömmel tájékoztatta a találkozón jelenlévő kollégáit, hogy irodalmi lapjuk határokon átnyúló 
regionális orgánummá nőtte ki magát. Bence Lajos reméli, hogy egyre több régiós irodalmi lap jelenik meg 
ezután a magyar folyóiratpiacon. A felszólaló arra is rámutatott, a folyóirat sikere többek között azzal 
magyarázható, hogy Péntek Imre főszerkesztő és a Zala Megyei Önkormányzat kapcsolata példamutató. Dr. 
Bolvári-Takács Gábor, a Zempléni Múzsa főszerkesztője is fontosnak tartotta a határokon átnyúló regionális 
kultúra bemutatásának felvállalását. 

Turcsány Péter zárszavában hangsúlyozta, a folyóiratok támogatási struktúrájának átalakítása lehetővé tenné, 
hogy a magyar humánértelmiség visszakapja a történelemben már hagyományossá vált egykori szerepét.  
 

Nagykáta, szeptember 30. Mélyen az estébe nyúló előadáson örömmel találtak egymásra a könyvtár 
látogatói és az előadó. Turcsány  Péter kifejtette, hogy Wass Albert „A kard és kasza” című regényében a 
múltról való tudásunkat és szeretetünket jelenítette meg, az „Adjátok vissza a hegyeimet”című írásában nemzeti-
politikai öntudatra bíztat, a „A funtineli boszorkány” trilógiájában az emberekben lakozó örök mesét és az 
asszony-mítoszt közvetíti. Az előadás után Szutor Ágnes mezőségi és moldvai csángó népdalai Fülep Lajosnak 
azt a gondolatát erősítették meg a hallgatóság körében, hogy minden nagy nemzeti irodalom a népdal lelkiségére 
épít, így Wass Albert írásművészete is. 

 
Bánffyhunyad, 2005. október 1-2. A Ravasz László Emléknapokon mint díszvendég jelent meg Turcsány 

Péter és felesége, Szutor Ágnes. Gy. Szabó Béla grafikusművész kiállítása az első nap fénypontja volt, amelyet 
megdöbbentő rezonanciával egészítettek ki Turcsány Péter erdélyi ihletésű versei és Szutor Ágnes mezőségi 
népdalai. A második napon a református templom kazettáinak „csillag vészes ege alatt” ismét megható hálával 
fogadták Turcsány Péter saját tolmácsolásában elmondott 1993-ban írt kalotaszegi zsoltárát. Ezután a helyi 
fiatalok lovasbemutatón bizonyították ügyességüket. A rendezvény mintaszerű szervezése Kusztos Tibor 
kalotaszegi lelkésznek és feleségének munkáját dicséri. 
 

Felvidék, Október 3-6. : „A határon túl nehezebb, de jobb magyarnak lenni” – A KME „Hit, Erkölcs, 
Eszmények – Gyurkovics Tibor írói világképe” – címmel rendezett előadókörutat a Felvidéken. A Kossuth-díjas 
szerzővel, Turcsány Péter, Kölcsey-díjas költő, az Egyesület elnöke beszélgetett. A körúton részt vett Földváry 
Györgyi az Emberkert című naplóregény szerzője, Gyurkovics Tibor felesége is.  

Október 3., Komárom (18.00.) A diákok nagyszerű versösszeállítása után a komáromi Selye János Egyetem 
másodéves magyar szakos hallgatóinak tartott rendhagyó irodalmi előadást Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író 
és Turcsány Péter Kölcsey-díjas költő. Az eleven, humort sem nélkülöző beszélgetésen Gyurkovics Tibor 
sorsfordító élményeiről emlékezett meg.  

Többek között elhangzott, a költőt édesapjának hadifogsága, B listázott diákként az egyetemi felvételiről való 
eltanácsolása és más váratlan fordulatok terelték egy összességében istenáldotta útra. A klinikai pszichológiát 
már Kozmucza Flórától tanulta, ’56-os diákbizottság elnökeként megélte a szabadság bódító felelősségét, s 
miután sehol sem kapott állást, az elmegyógyintézet igazgatója vette szárnyai alá, így került az élet megalázottjai 
és megnyomorítottjai közé, ahol a szeretet hivatására döbbent rá. Első színházi sikerei a szabadúszó életet 
biztosították neki. 18 színházi bemutató, regények, verseskötetek sora jelzi munkásságát, mégis amolyan megtűrt 
volt a Kádár-rendszerben. Elsősorban a baráti lelkesedés és a színház világa tartotta benne az alkotói kedvet.  

Ma is „poeta natus”-nak érzi magát. A verseken kívül számára minden más másodlagos. Élete fájdalmait és 
gyönyöreit egyaránt versekben fejezte ki. Jézushoz kapcsolódó valóságos emberi élménye segítette át 



költészetének nehéz pillanataiban életének fontos döntésein, így sikerült elkerülnie a hamis alternatívákat. Nem 
vett részt a mozgalmi versek megalázó talpnyalásaiban, elkerülte az avantgárd formalizmust és a posztmodern 
legújabb álságait. A fiatalok lélekmetsző hozzászólásai és az erre kapott válaszok tették felejthetetlenné az 
előadást. 

A körúton résztvevők Kassa előtt egy rimaszombati séta alkalmával meggyőződtek a kis város kulturális 
erőfeszítéseiről, azokról, amit polgárok az általános iskolai magyar oktatás és a magyar kulturális élet 
megteremtéséért tettek. 

Október 5., Kassa (17.00.) Kassán művészek, cserkészek és a magyar gimnáziumi osztályok diákjai 
fogadták kitörő örömmel az írói bemutatkozást. Gyurkovics Tibor október 6-hoz illő nemzeti szellemű, a 
hazaszeretetet faggató költeményei aratták a legnagyobb sikert. Az író, felesége és Turcsány Péter látogatást tett 
a kiválóan megálmodott és létrehozott Márai emlékteremben is. 

Október 6., Fülek (18.00.) A körút záró napján a gimnáziummal büszkélkedő Fülek városa öltözött lelki 
ünneplőbe –  fogalmazta meg a helyi művelődési ház igazgatója Mázik István. Ezután pergő, nagyszerű 
versösszeállítást mutattak be a Zsákszínház tagjai. Turcsány Péter kérdésére a Kossuth–díjas író ezen a 
rendezvényen összegezte a felvidéki körút tapasztalatait. Többek között Gyurkovics Tibor elmondta, hogy 
felejthetetlen és felemelő látni a felvidéki kis közösségek nemzet- és kultúraszeretetét. A határon túl nehezebb, 
de jobb magyarnak lenni. Minden magyar kormánynak feladata kell, hogy legyen ennek a magyarnak 
megmaradni kívánó népnek támogatást adni. A költő hozzátette a mindenkori kormányzatnak segítenie kell a 
határon túli magyarság oktatását, kultúráját, szociális gondjainak orvoslását.  

 
Október 12-én délután 17.00 órakorkor a Kráter Könyvesház Wass Albert Termében mutatták be az 

áttörés a médiában – polgári újságírás című kötetet. Molnár Pállal a kiadvány szerkesztőjével Turcsány Péter, a 
Kráter Műhely Egyesület elnöke, Kölcsey-díjas költő beszélgetett. Molnár Pál, aki egyben a Magyar Rádió 
Vasárnapi Újság című műsorának főszerkesztője, elmondta: A könyv nem akart semmire sem tanítani, tehát nem 
akar átneveléssel foglalkozni, ezek az írások  inkább szabad eszmefuttatások. 14 magyar újságíró, aki 
egyszersmind európai és polgári újságírónak is tartja magát, leírta, hogy ő szerinte, milyen normái vannak 
ennek a sajtóirányzatnak. A polgári újságírás abban tér el más irányzatoktól elsősorban, hogy olyan emberekről, 
olyan embereknek szól, akik tudják, hogy nekik nemcsak jogaik, hanem kötelességeik is vannak, nemcsak 
szabadságuk van, hanem felelősségük is van. Ezt az értékrendet sugallja a polgári újságírás, egyébként megfelel 
minden más szempontnak, tehát újdonságokra törekszik, érdekes akar lenni, figyelemfelkeltő akar lenni, harsány 
akar lenni. A szerzők közül többen a Szabadelvű Médiaműhely tagjai. 

Turcsány Péter Márai Sándort idézve hozzátette: „A sajtó néha olyan, mint a „tizenharmadik császár”. 
Zsarnok módjára viselkedik és a szabadság eszméjével visszaélve, sokszor eltapossa a védtelen polgárt.” M. 
Szabó Imre, a kötet egyik szerzője is megszólalt a beszélgetésen, többek között elmondta, amikor a délvidéki 
magyarverésről készítette riportját, akkor felkészült a lehető legrosszabb bekövetkeztére is. Turcsány Péter 
kiemelte, hogy az elkészült műnek külön értéket ad, hogy egyben riport a riportkészítésről is. A Magyarverés 
Délvidéken című dokumentumfilmet legközelebb Brüsszelben mutatják be október 19-én. 

 

Új alkotóművész a PoLíSz táborában 
Sárkány Roland grafikusművész 

 
 

 


