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A ház kitüntetett szerepe nem abban rejlik, hogy az
emberi tevékenység végcélja, hanem hogy annak felté-
tele, és ebben az értelemben a kezdete. A természet
megjelenítéséhez és megmunkálásához, világként tör-
ténõ kirajzolódásához szükséges behúzódás a ház for-
májában megy végbe. Az ember úgy tartózkodik a vi-
lágban, mint aki egy magánterületrõl, egy itthon felõl
érkezett, ahová bármely pillanatban visszahúzódhat.
Nem egy csillagközi térbõl jön, ahol önmagát eleve bir-
tokolná és ahonnan minden pillanatban újrakezdeni
kellene veszélyes földre szállását. De nem durván oda-
vetett és magára hagyott a világban. Egyidejûleg kint és
bent lévén, egy bensõségességbõl kiindulva kifelé ha-
lad. Másfelõl viszont a bensõségesség egy házban nyí-
lik meg, mely e kintben helyezkedik el.

E. Lévinas

1998-ban Ludvig Zoltán és Páli László „felfedez-
ték” egy kicsiny falu háborítatlan és csendes birtokán a
mûvésztelep létének lehetõségét. Olyan „tábortüzet”
találtak Magyarország délnyugat-dunántúli szegletének
dimbes-dombos, erdõvel borított táján, amit körülül-
hetnek, körülénekelhetnek, körültáncolhatnak a legkü-
lönfélébb nyelveket beszélõ, a legkülönfélébb vidékek-
rõl és országokból érkezõ „vándorok”, ahol mindenki
elmesélheti élete történetét, megoszthatja tapaszta-
latait a Másikkal a mûvészet örök, emberi és közös
formanyelvén.

Kendlimajor. Ez a piciny falu Nagykanizsa mellett,
azóta szimbolikus jelentésû összekötõ kapoccsá vált a
mûvészek és a mûvészetet kedvelõ közönség között,
valódi közösségteremtõ világgá-virággá szökkent az el-
telt néhány év alatt. Természetesen nem elõzmények
nélkül való ez a születés sem; mint minden „otthon-
teremtõdés”, ez is a mesék szerkezetét követi: elmene-
tel a megszokott élet keretei közül, ismerkedés a távoli
világ akadályokkal és örömökkel teli birodalmával, és
végül hazatérés új tapasztalatokkal, új barátokkal.
Kendlimajor története is egy ilyen mesébe illik, ezért is
kezdhetnénk úgy a mondandónkat, hogy: „Egyszer
volt, hol nem volt...”

Graz mellett egy kisvárosban, Trofaiachban látta
meg a napvilágot a Ludvig Mûvésztelep 1993-ban.

Ezen a hangulatos kis helyen hozta létre nyári táborát
Ludvig Zoltán és a Kovacsics család, idilli környezetet
kínálva minden alkotni vágyó mûvész számára. A hely-
színt – egy 1100 méter magasan, a festõi hegyoldalon
fekvõ kétszáz éves faházat – Kovacsics Miklós biztosí-

totta, Ludvig Zoltán pedig meghívta mûvészbarátait,
megszervezte a nyugodt munkához szükséges feltéte-
leket, és nem utolsó sorban, kapcsolatot teremtett a tá-
bor és a közönség között. Ha visszatekintünk – egy kis
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Lehota M. János

„Valahol otthon lenni a világban...”
Jegyzet a Ludvig Mûvésztelepek margójára
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ugrással – a mûvészet európai történetébe, azt tapasz-
talhatjuk, hogy a mûvésztelepek, a mûvészi alkotócso-
portok szervezõdésekor a korábbi idõszakokban elsõ-
sorban a zártság, az elhatárolódás szándéka vezérelte
az alkotókat – elszakadás minden külsõ, „idegen” be-

hatástól. Nem csak térbeli, hanem közösségi is ez az
elszakadás, kilépés a hétköznapi világ keretei közül, és
kizárólag a mûvészi megformálásnak élni – ez volt a
jellemzõ. A Ludvig Mûvésztelep azonban már a kezdet
kezdetén a nyitottság, a kapcsolatteremtés reneszánsz
alapokon nyugvó mintáját kívánta követni: bárki meg-
látogathatja a tábort, belenézhet az alkotás folyamatá-
ba, bekapcsolódhat a napi teendõkbe, és beszélgethet
a mûvészekkel, a látogatókkal. Ez az a jegye a tábor-
nak, ami mindenképpen kiemeli a mûvésztelepek sorá-
ból, ami valódi találkozások színhelyévé varázsolja.

Az ausztriai mûvésztelep mintegy öt éven át látta
vendégül Európa különbözõ országaiból odasereglõ
mûvészeit és mûvészetkedvelõit, míg 1998-ban lejárt
az öreg faház bérleti joga, és egy váratlan ötlettõl ve-
zérelve a tábor át nem költözött a kezdeményezés kiin-
dulópontjára, Magyarországra. A hazatérés, a vissza-
érkezés öröme magával ragadta a kanizsai közönséget,

és a nemzetközi alkotók mellé – akik követték Ludvig
Zoltánt – õk is csatlakoztak a tábor rendszeres láto-
gatói, támogatói közé. Ekkor merült fel Kendlimajor, e
csodás kis falu neve, a mûvésztelep leendõ otthona-
ként. Páli László saját kéthektáros területén alakította
ki azokat a körülményeket, ahol mind a mai napig 25-
30 mûvész tud élni, alkotni. Az így megszületõ, új mû-
vésztelep legfontosabb kiindulópontja, szervezõ ereje a
világ felé teljes nyitottságban rejlett-rejlik mind a mû-
vészek egyénisége, a mûfajok sokasága, mind a közön-
séggel való kapcsolattartás szintjén.

A tábor igazi különlegessége a sokszínûségében
keresendõ. Európa tíz országából érkeznek évrõl évre
a mûvészek, és mint egy szimpóziumon, megosztják
egymással gondolataikat, tapasztalataikat, és nem
utolsó sorban kritikáikat. Olyan találkozások jönnek
létre újra és újra, akár a versenyeken, az olimpián –

mindenki kiemeli önmagából tudása legjavát, megmu-
tatja mindazt, amit hosszú évek alatt érlelt meg „újbe-
gye” végén. Platón Lakomájának (Symposium) zsivaja
csendül fel, a szépség és esztétikum hangjai vegyülnek
össze a nyelvek – olasz, spanyol, orosz, szlovén, an-
gol, német, dán, magyar – játékában. Bábeli kavalkád
zûrzavarának tûnhet az újonnan érkezõ tekintete elõtt,
ha nem derülne ki azonnal, hogy a közös – a világ
épületének emelésére szolgáló – formanyelv, a mûvé-
szet és a szépség kibomlásának, szeretetének nyelve
nem kovácsolná egységgé e „munkásokat” a kimondat-
lan cél érdekében. A nyelvi kultúrák e személyes össze-
találkozásán felül azonban a mûfajok találkozásának is
szemtanúja lehet az idelátogató: kerámia, tûzzománc,
fotó, fa- és bronzszobrászat, festészet, textil, gobelin
és grafika – mind megtalálja a helyét az egységen be-
lül, felleli kitárulkozásának potencialitását, és megmu-
tatja magát teljes pompájában.



Ugyanakkor a tábor nyitott programjai lehetõséget
biztosítanak más mûvészeti ágazatok megjelenésére is.
Esténként rövidfilmvetítések, különleges utazások-

ról készített filmek,
happening elõadá-
sok, komolyzenei
koncertek, testfesté-
sek és zenés mûso-
rok színesítik a kö-
zösség életét. A Ti-
borcz Trió rendsze-
resen tartott jazz-
koncertjei pedig a
mûvészeket és a
vendégeket is megih-
letik egy közös –

sokszor éjszakába nyúló – zenélés erejéig. Az alapok
mindenképpen adottak, mivel a résztvevõ alkotók – a
„törzstagok” – az évek folyamán nagyszerû ze-
nészekké, együttessé nõtték ki magukat, így gyakran õk
töltik be a szabad esti órák csendjét. És ez a hangulat
teremti meg azt a felhõtlen és idilli környezetet, ahol
mindenki – az alapító és az újonnan csatlakozó
alkotók, a vendégek és az idelátogatók egyaránt –
azonnal megtalálja mozgásterét, helyét a közösséget
összetartó „tûzhely-tábortûz” körül.

A munka e sok-
színûség mellett
azonban nem veszít
figyelmébõl és ko-
molyságából; 6-7
óra körül már szor-
gos élet folyik a
vásznak, alapanya-
gok forgatagában,
és sokszor csak este
11 táján kezdenek
összegyûlni az alko-
tók megbeszélni az-

napi élményeiket, problémáikat. Így amikor a két hét
eltelik – a nyári táboroknál –, a záró kiállítás magren-
dezése nehéz döntések elé állítja a szervezõket, hiszen
résztvevõnként 8-10 alkotás is elkészül. A végered-
mény viszont minden esetben lenyûgözõ: eddig soha
nem látott tömegek szokták megtekinteni a MEN-DAN
Hotelben, illetve a Trend Galériában a tábort búcsúz-

tató eseményt. Nagykanizsa és környéke életében –
ebbõl is jól látható módon – a tábor megszületése
nagy változásokat hozott. Felélénkült a képzõmûvészet

iránti érdeklõdés, fontossá vált az esztétikus, szép
környezet kialakításának a megteremtése mind a
közéletben, mind az otthonokban. Beszélgetések,
parázs viták folynak a mûvészet általános kérdéseirõl.

És mindez a mûvésztelep megszületésének is köszön-
hetõ. De hogy ne csak a város és környéke láthassa a
tábor munkáját, ezért a tervek közt szerepel a
közeljövõben, hogy országosan bemutassák a tizedik
jubileumához érõ Ludvig Mûvésztelep ezen idõ alatt
létrejött alkotásait, mûveit, ami egyúttal tíz ország kor-
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társ képzõmûvészetének átfogó tablóját, keresztmet-
szetét is láttatná, felmutatná. Ám ha valaki személye-
sen tekintene bele ebbe a nyüzsgõ, élettel teli világba,

az 2002. január 14-én és 2002. júniusában megteheti
a legújabb Ludvig Mûvésztelep megnyitása, megnyílása
alkalmából.

A Ludvig Mûvésztelep eddig meghívott mûvészei:
Adilov Kabul – Budapest, Anticevic Luka – Ausztria,
Ariza Paco – Spanyolország, Bajrovic Skender –
Szlovénia, Ballisager Kirsten – Dánia, Balogh István
Péter – Budapest, Bauer Margareta – Ausztria,
Brandner Georg – Ausztria, Cortese Marisa – Olas-
zország, Csávás Csaba – Nagykanizsa, Csuta György –
Békés, Czinki Ortrun – Németország, Degaudenzi
Damiana – Olaszország, Farkas László – Magyarbánh-
egyes, Fischer György – Zalaegerszeg, Fleiss Dorothea
– Németország, Fürtös Ilona – Nagykanizsa, Görgényi
Tamás – Békéscsaba, Gyõrfi András – Budapest,
Golob Egidius – Ausztria, Horváth István – Za-
laegerszeg, Hoványi Erika – Ausztria, Jais Hans –
Németország, Kacsó Péter – Budapest, Kalcsó József
– Kétegyháza, Kastelic Janko – Szlovénia, Klotz Mik-
lós – Budapest, Korbely István – Szarvas, Kotnyek

István – Nagykanizsa, Kovács Emese – Budapest,
Makláry Kálmán – Hajdúszoboszló, M. Molnár István
– Tanakajd, Messmann Gerd – Németország, Mazzuc-
co Eva – Ausztria, Németh Klára – Zalaegerszeg,
Orosz Gergely – Budapest, Págyi Zsóka – Budapest,
Pelles Róbert – Budapest, Sebestyén János – Bu-
dapest, Simon János – Sárvár, Spiss Pepi – Ausztria,
Szabó László – Pécsvárad, Szekeres Emil –
Nagykanizsa, Várkonyi János – Békéscsaba, Wilheim
Gábor – Nagykanizsa, Zajácz Tamás – Tiszaújváros.

Creare ex nihilo

Amikor Ludvig Zoltán és Páli László „felfedezték”
Nagykanizsa mellett egy kicsiny falu háborítatlan és
csendes tanyáján a mûvésztelep létének lehetõségét,
amikor egy ötlet átalakította Kendlimajor arcát, akkor
e „felfedezés” teremtõ aktusként öltött testet, mûvészi
alkotásként formálódott meg. Kendlimajor ugyan ko-
rábban is létezett, de jelentéssel, értékkel nem telítõ-
dött, hiszen nem határozta meg tudatunk, énképünk
rendjét, nem állt relációba a magunkban felépített va-
lóságképpel: nem létezett számunkra. Elhaladtunk éle-
tünk minden pillanatában mellette, fehér folt volt el-
ménk kozmoszában, anélkül, hogy tudatában lettünk
volna e fehér foltnak, ezen ûrnek. Így amikor kinyitotta
kapuját az elsõ mûvésztelep, felépült bennünk egy új
alkotás – új elem került bensõ rendszerünk „valóságá-
ba”, módosítva a világról alkotott képünket. A Ludvig
Mûvésztelep létreszökkenése analóg a mûvészi „tárgy”,
vagy – mitikus példát említve – Pallas Athéné létre-
szökkenésével az Ég-Ura-Zeusz fejébõl. A mûvészet
pedig teremtés – a semmibõl – úgy, hogy számunkra
fénylik fel egy eddig nem létezõ világ egyéni értelme-
zésének lehetõsége.



Pillanatkép az esélytelenekrõl

Az elsõ bevándorlóktól egészen a legújabban érke-
zettekig, mindenki azzal a hittel jött Amerikába, hogy
itt nem éri megkülönböztetés, s a többiekkel azonos
eséllyel küzdhet a sikeres és boldog jövõért. A történe-
lemkönyvekbõl kiderül, miként valósult meg
ez az álom saját életük-
ben vagy leszár-
mazottaikéban.

Az esélyegyen-
lõség az amerikai
társadalom érték-
rendjének egyik leg-
fontosabb eleme. Mit
értenek alatta a z
amerikaiak? Abraham
Lincoln szavait idézem:

„Lehetõvé kívánjuk
tenni, hogy a legegysze-
rûbb embernek is ugya-
núgy egyenlõ esélye le-
gyen a meggazdagodásra,
mint bárki másnak. A sza-
bad társadalom olyan,
amelyben ha valaki szegény-
ként is kezd, mint ahogyan a
legtöbben az élet versenyé-
ben, tudja, hogy javíthat hely-
zetén, és azt is tudja, hogy nin-
csenek életre szólóan meghatá-
rozott munkakörülmények.”

Az „élet versenye” pedig nehéz
és szoros, s már az iskolapadban
elkezdõdik. A Reagan High School** legnagyobb ér-
deme – a viszonylag alacsony tanulmányi színvonal el-
lenére – éppen az volt, hogy sokat tett azért, hogy nehéz
családi és anyagi körülmények között élõ diákjai megtan-
ulják, miként ismerhetik fel érdekeiket, és hogyan ragad-
hatják meg a kínálkozó lehetõségeket. Sajnálatos módon

a diákság egy jelentõs része nem tudott jól élni a szabad-
sággal. Egyértelmûen saját maguk és szüleik emberi hi-
bájából esélyeik a jobb életre a minimálisra csökkentek.
Róluk szól ez a fejezet.

Eddig csak elvétve akadt az „esélytelen” kategóriába
sorolható diákom. Houstonban
azonban tanítványaim egyhar-
mada ide tartozott. A helyzet
megrendítõ volt. Optimizmu-
somat és a tanári munka
értelmébe vetett hitemet is
megtépázta, s ezt nem volt
könnyû lelki torzulás –
messianisztikus hajlamok
vagy dekadens életérzés
kialakulása nélkül –
naponta megtapasztalni
és elfogadni.

Miért tartottam ta-
nítványaim egyharma-
dát esélytelennek, és
hogyan jöttem rá er-
re? Mennyire tud-
tam azonosulni a
gondjaikkal? Mit
tett értük a Rea-
gan High School?

Felfigyeltem
arra, hogy az ál-
talában hiper-
aktív Oscar Pe-

cina és Mario Rosales mindig egy-
más után kéredzkednek WC-re az óra elején. Eleinte
sokáig elmaradoztak, de késõbb, a fegyelmi helyzet
megszilárdulása idején az általam megszabott három
percen belül visszaértek. Igyekeztek udvariasak lenni,
és az órai feladatoknak is nekiláttak, csak hogy kime-
hessenek. Szokatlanul készséges és menetrendszerû
viselkedésük mellett feltûnt, hogy a meleg éghajlat el-
lenére Mario állandóan szipogott, mert folyt az orra.
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Tóthné Mátyás Erzsébet

Tanár voltam Texasban
– részlet –*

* A kötet 2001 karácsonyának ajándéka.
** Ebben a houstoni iskolában tanított a szerzõ.
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Oscar pedig – aki a szabályok ellenére gyakran nap-
szemüveget viselt az épületben – visszaérkezése után
rövidesen elaludt. Mindkettõnek vörös volt ilyenkor a
szeme. Ezeket a tüneteket jó sokára, és eleinte csak
külön-külön vettem észre. Oscar egyébként is az órák
felérõl hiányzott, így rendszerességrõl csakis egy-két
hónap után lehetett beszélni. Mario okos volt, és
lényegesen gyorsabban dolgozott bármelyik társánál.
Szakmailag nem érhette kifogás. Eleinte eszembe sem
jutott gyanakodni.

Ezzel párhuzamosan tapasztaltam egy s mást az is-
kolában, amirõl elõször nem gondoltam, hogy össze-
függésben lehet az elõbb említett jelenségekkel. Ms.
Breaux-Healy terme mellett volt egy eldugott lépcsõle-
járó. Néha arra mentem le az udvarra sétálni, amikor
már enyhült a hõség. Az egyik lépcsõfordulóban furcsa
szag ütötte meg az orromat minden esetben, ha arra
jártam. Ugyanezt a szagot éreztem, amikor egyszer Os-
car átnyújtotta a WC-engedélyét. (Minden tanuló szá-
mára, ha óra alatt eltávozott a tanterembõl, engedélyt
kellett írni, amelyen szerepelt a neve, az eltávozás idõ-
pontja, a visszatérés elõre megszabott ideje és az en-
gedélyezõ tanár aláírása). A másik csoportjaimban is
kialakult a rendszeresen kéredzkedõk köre: Jorge Mo-
ron, Erik Hernandez és Esmeralda Barragan az 1.
órás, valamint Abel Marin a 3. órás csoportomból.
Mindegyiküknél érezni lehetett a furcsa szagot, és vö-
rös volt a szemük. Erik, Abel és Jorge szintén az alvós
típusba tartozott. Mind a négyen rettenetesen durvák
és agresszívak voltak, ha nem mehettek ki. Utána vi-
szont vagy eszetlen vigyorgásba fogtak, vagy egysze-
rûen elcsendesedtek.

Karácsonyra kialakult bennem az a vélemény,
hogy ezek a tanulók marihuánát szívnak. Mario való-
színûleg valamit szippantgathat. Megkérdeztem
Martha Martinezt, mi a teendõm. Elmondta, hogy az
ilyen tanulót is fel lehet írni, de nem az igazgatóhe-
lyettes elé vagy az SRC*-be kerül, hanem a problé-
mára szakosodott tanárhoz vagy nevelési tanácsadó-
hoz és a védõnõhöz.

– Mi van, ha tévedek? – kérdeztem.
– Ha kétségei vannak, ne írja fel. A lapot megmu-

tatják a diáknak, és õ beperelheti. Csak akkor írja fel,
ha biztos benne, és bizonyítani is tudja, amit állít.

Majd megkérdezte, van-e jogi biztosításom. Persze
nem volt.

– Az ilyen és egyéb kínos helyzetek miatt az iskola
minden tanárának nívós felelõsségbiztosítása van.

Elgondolkodtatott, amit hallottam. Úgy döntöttem,
saját hatáskörömben fogok intézkedni. Nem engedem
ki õket, és kész. Marihuána nélkül csak kibírnak 90
percet. Oscar és Mario olyan éktelen dühkitöréssel fo-
gadták a döntést, hogy félni kezdtem: az amúgy már
stabilnak mondható béke felborulhat. Ráadásul Mario
a munkáját sem végezte el. Ült a padjában, csapkodott,
morgott, felállt, rohangált egy kicsit, leült, újra szit-
kozódott. Közöltem vele, viselkedéséért büntetéskép-
pen nem mehet ki két napig. Mario azonnal felfogta,
hogy a döntés mit jelent. Okos szeme megvillant, és
azt mondta:

– Oké, miss, megegyeztünk.
Amerikai pedagógiai szakkifejezéssel viselkedési

egyezséget kötöttünk. Valójában azonban hányingerem
volt attól, ami történt. Egyszer hazafelé az iskolaud-
varon találkoztam Marióval. Senki nem volt körülöt-
tünk. Esélyt láttam arra, hogy megpróbáljam a lehetet-
lent. Kár volt.

– Mario, figyelj csak, mi lenne, ha abbahagynád ezt
a rendszeres WC-re járást, mert elõbb-utóbb baj lesz
belõle.

– Mirõl beszél, miss?
– Tudod te azt nagyon jól, Mario. Sokkal jobban

mennének úgy dolgaid, hidd el!
– Jaj, miss! Ne nevettessen, miss – és ismétlõdõ

gúnyos kacagása még messzirõl is hallatszott a népte-
len udvaron.

Oscar Pecina igen jóképû legény volt, egy csuda
aranyos és kitûnõ tanuló barátnõvel felszerelve. Egy-
szer megszólítottam a leányt, és mondtam neki, pró-
bálja rábírni Oscart valamiféle iskolalátogatásra, mert
a lógásai és késései miatt számtalanszor beutalták már
az SRC-be, és így ki fogják csapni.

– Igen, miss, én is sokszor beszéltem vele errõl. Azt
is tudja, a miss jót akar neki, csak nincs hozzá ereje. Õ
már csak ilyen szétszórt és akarattalan. Én meg elfo-
gadom, ahogy van.

Szép barna szeme csillogni kezdett, és azt mondta,
mennie kell.

Jorge Moronnal és Erik Hernandezzel sajnos csak
apró és múló sikereket értem el. Mindegyik eszes kö-
lyök volt. Erik rossz társaságba keveredett a bátyja ré-
vén, aki nem régen jött vissza a börtönbõl a Reagan

* Student Referral Center, iskolabörtön.



High-ba. Kábítószer-kereskedésben való bûnrészessé-
gért ült vagy fél évet. Ezt Erik egy naplóoldalában
írta le.

Tehetetlen voltam vele. Az év vége felé aztán Erik
túllõtt a célon, és elkapták. Szüleinek a következõ hi-
vatalos levelet küldték:

Szülõi értesítés felfüggesztésrõl

Gyermekét három napra felfüggesztették az óraláto-
gatás alól a Reagan High Schoolban a következõ tan-
kerületi és iskolai szabálysértésért: marihuána hatása
alatt állt.

Gyermekével tartott megbeszélés során az igazga-
tóhelyettes megmagyarázta az ellene szóló vádat, és
neki pedig alkalma volt felelni erre. E megbeszélés
eredményeként tisztázódott, hogy gyermeke elkövette a
fent említett szabálysértést. A felfüggesztés dátumai:
május 10–11–12. Ön köteles elkísérni gyermekét a
május 13-án 8.30-kor tartandó visszafogadó elbeszél-
getésre. Ha ez az idõpont nem felel meg Önnek, hívja
fel Ms. Bottellót, a titkárnõt idõpont egyeztetés céljá-
ból. A felfüggesztés ideje alatt gyermeke nem léphet be
az iskola területére.

Köszönjük az együttmûködést.
Ben Azios igazgatóhelyettes

Jorge már az elején csúfolni kezdett. Fog tanárnõ-
nek hívott, mert a Toth név hasonlít a tooth (fog)
írásához. Eleinte nem reagáltam rá, de késõbb kórus-
ban is szólongattak a haverjaival, és véget akartam vet-
ni ennek az ostoba heccelõdésnek. Az õ spanyol veze-
tékneve Moron volt, ami angolul annyit tesz: gügye.
Amikor elegem lett a Ms. Tooth-féle megszólításból,
megkérdeztem tõle:

– Jorge, én mikor viccelõdtem a te vezetékneved-
del?

Az egész feje vörös lett a dühtõl. Így kezdõdött, és
aztán igazán sosem fogadott szót nekem, csak meghu-
nyászkodott, ha SRC-vel fenyegettem, mert a szülei
nagyon szigorúak voltak hozzá. Õ volt az egyik telefon-
szélhámos, mellesleg Jose Montes legjobb barátja.

Jorge egész rokonsága odajárt a Reagan High-ba. A
nõvérét, Carlát s az unokatestvérét, Laurat is tanítot-
tam, és kölcsönösen kedveltük egymást.

Mario után talán Jorge volt a legértelmesebb azok
közül, akiket kábítószerezéssel gyanúsítottam. Rette-
netesen bántott, hogy az én aláírásommal ellátott en-
gedéllyel teremt magának alibit sötét dolgaihoz. Mivel
a családjában biztos támogató hátteret láttam, úgy
döntöttem, megpróbálom a hivatalos utat. Mit veszt-
hetek? Ha feljelentene is, aligha tennének ellenem bár-
mit, hisz úgyis elmegyek az év végén. Kitöltöttem hát a
beutalót Jorge Moron számára, és kértem a kábító-
szerügyekkel foglalkozó szakemberek (substance abuse
monitoring team) vizsgálatát. Martha Martinez elis-
merõen nézett rám, amikor átvette a hivatalos papí-
rokat.

– Biztos benne?
– Igen.
– Vállalja a bejelentõ nevének nyilvánosságra hoza-

talát és annak következményeit?
– Igen.
– Itt írja alá!
Nem hallottam többé az ügyrõl. Jorge ugyanúgy járt

a WC-re, mint eddig. Néhány héttel késõbb szokat-
lanul nyájaskodva adott nekem egy Reagan Bulldogos
matricát, és azt mondta, szépen mutatna a fehér autó-
mon a bordó sticker. Nem mertem felragasztani. Fél-
tem, hogy szétvereti a kocsimat valakivel. Végig azt
hittem, gyûlöl, mert gringó vagyok.

A tanév utolsó napján megkért, adjam le az adat-
lapját az irodán.

– Miért én? – kérdeztem.
– Magában megbízom.
– Add le magad óra után!
– Én mindent elfelejtek – mondta –, és ez fontos.

Ma van az utolsó nap.
Ekkor nézett az arcomba elõször nagy, szomorú,

vöröses, barna szemével.
Esmeralda Barragan volt a másik telefonszélhámos,

Jorge jó barátnõje. Esmeralda gyenge jellemû és ha-
sonló értelmi képességû, gonoszkodó és hangoskodó
leányzó volt. Minden kilenchetes idõszak elején eldob-
ta magától a fejlõdés összes esélyét, nem adta be órai
munkáit, és durváskodott, akivel csak tudott. Az elsõ
hónapban meg-megszólalt nála a személyi hívója. Ez-
után azonnal WC-re kéredzkedett, s körútjairól sosem
tért vissza idõben. Tilos volt személyi hívót vagy mobil
telefont hozni az iskola épületébe. Felírtam érte, és
többet már nem merte használni. Ehelyett állandóan
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telefonálni kéretõzött. Amikor már ezt sem engedtem,
pontban 10-kor WC-re ment. Ha nem tehette, sivíto-
zott, mint akit ölnek.

Mi is állt e mögött az egész cirkusz mögött? Az
óriási méretû iskola zegzugos épületszárnyain körül-
belül 20-25 mellékkapu volt. Ezeket az intézménybe
telepített három rendõr nem tudta õrizni, hiszen né-
ha belül is szükség volt rájuk. Biztonsági okokból
pedig nem merték bezárni a kijáratokat. Ha megszó-
lalt a csipogója, Esmeralda a jel alapján lement a
megbeszélt kapuhoz, és felszedte a rejtekhelyre lera-
kott anyagot. Szünetben már lehetett is osztogatni
vagy árulni. Ahogy szigorodtak a körülmények ennél
az átkozott külföldi tanárnál (nálam), úgy korláto-
zódtak a lehetõségei. Végül Esmeralda is túllõtt a
célon, és be sem jött az iskolába. A rendõrök az ut-
cán kapták el egy bandával. Az utolsó napokban már
nem láttam.

Az iskolai kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemben
finoman szólva alul maradtam. Eleinte úgy éreztem,
hogy megérdemlem a „vétkesek közt cinkos, aki néma”
klasszikus sorban kifejezõdõ erkölcsi ítéletet. Szár-
nyaszegett megoldási kísérleteim után azonban fel-
mentettem magam.

Annak, hogy ezeknek a diákoknak a gondjait nem
értettem meg igazán, és nem tudtam nekik segíteni,
több oka volt. Ideiglenes tartózkodásomból származó
tudatlanságom és félelmem mellett szegényesnek talál-
tam a hivatalos lehetõségeket is. Szórólapok, brosúrák
hevertek szerte-széjjel, drogellenes osztályfõnöki órá-
kat tartottak, és egyszer egy volt drogost is meghívtak
elõadónak, de a gyerekek között nem tevékenykedtek
igazán hatékonyan. Például szigorúbban ellenõrizhet-
ték volna a WC-ket, a folyosók és lépcsõházak el-
dugott részeit, és intézményesen megszigoríthatták vol-
na a WC-re járást.

Karen Tabora nem az egyedüli volt a bántalmazott
gyerekek kategóriájából. Ismertem még egy ilyet, de
róla majd késõbb írok. A bántalmazott gyerekek tör-
ténetét szigorúan bizalmas információként kezelték, és
sajnos mindkét esetben késõn értesültem róla. Minde-
nesetre évente kétórás belsõ továbbképzésben kellett
részt vennünk, hogy felismerhessük a gyermekbántal-
mazás vagy elhanyagolás jeleit, ha szembekerülünk ve-
lük. Ugyanígy két-két órás kötelezõ oktatást tartott szá-

munkra az iskolai védõnõ az öngyilkosság és az ön-
csonkítás témájáról, valamint az AIDS-rõl is.

A Houston független iskolakörzetének területén tizen-
egy iskola (köztük hatban bölcsõde is mûködött) vett részt
„A sikeres tizenéves szülõ” (A Successful Adolescent Pa-
rent) nevû programban, amely ingyenes étkezést, orvosi
tanácsadást, tantárgyi korrepetálást és bölcsõdei ellátást
biztosított az ilyen tanulóknak, illetve gyermekeiknek.

A latin-amerikai származásúak aránya a tizenéves
szülõk közt igen magas volt. Az 1. órás csoportomban
három lány és egy fiú, a 2. órásban három lány, a 3.
órásban pedig egy lány és egy fiú várt vagy nevelt kis-
babát tanulás mellett. Mindebbõl egy fiú élt stabil pár-
kapcsolatban, egy fiú és egy lány pedig házasságban.

Ezeknek a „gyerekeknek” nagyon nehéz volt az éle-
tük. Általában együtt laktak a szüleikkel és testvére-
ikkel, néha még azok családjával is. Megélhetésüket
azonban maguknak kellett megkeresniük az iskola mel-
lett. Sokan fizikailag sem bírták ezt, szellemi teljesít-
ményük pedig mérhetõ sem volt. Közülük csak két ta-
nuló nem bukott meg. Az egyik, Jorge Moron nõvére,
TAAS*-vizsgáját is letette, és remélhetõleg mára már
érettségi bizonyítványt szerzett. A történetem legelején
szereplõ Ana Salinas s a nemrég említett Karen Tabo-
ra is terhes lett az év végére.

A másik lány, aki nem bukott meg, még terhessége
elején tartott, amikor elhagytam a Reagan High
Schoolt. Dulce Ariasnak hívták. Értelmes, de nehezen
elviselhetõ teremtés volt. Tanártársaimtól hallottam,
hogy az édesanyja kegyetlenül bánt vele, így egyik
nagynénje nevelte. Sajnos, ezt túl késõn tudtam meg,
nevezetesen azután, hogy néhány alkalommal Dulce
egy játékbabával jelent meg az órán. Eleinte nem szól-
tam érte semmit. Éreztem, ha egy 16 éves lány ilyesmit
tesz, jobb hallgatni, mint sértõ szóváltásba keveredni.
Egy idõ után azonban már a munkáját sem végezte el
emiatt. A babát szopó pózba helyezte, félhangosan
beszélt hozzá, a csoport pedig rajta gúnyolódott és
nevetett. Ezt már nem hagyhattam szó nélkül. Megtil-
tottam, hogy máskor is behozza a játékot, és telefonál-
tam a személyi anyagában feltüntetett számra. Az anya
megdöbbenve hallgatta a történetet, és megígérte, be-
szél Dulcéval, ha legközelebb találkoznak. Ez a mon-
dat gyanakvóvá tett, és így kezdtem kérdezõsködni kol-
légáimtól. Dulcénak is szóltam a telefonbeszélgetésrõl.

* Elméleti készségek texasi értékelõ rendszere.



Dühös volt rám, de soha többé nem hozta be a babát.
A hangulata azonban továbbra is rettenetesen szeszé-
lyes maradt. Sokszor ok nélkül sikítozni, ordítozni
kezdett, és nekiesett a mögötte vagy az elõtte ülõnek.

Tanulmányi teljesítménye ingadozott, de megbuktat-
nom azért sosem kellett. Az év vége felé erõs búsko-
morság és nála szokatlan szótlanság vett erõt rajta.
Végül kipattant a hír: Dulce terhes. Ettõl kezdve fen-
nen követelte a terhes nõknek járó kíméletet. Hol WC-
re ugrált, hol inni akart, hányingere volt vagy a hasa
fájt. 

Éhségrõl és álmosságról panaszkodott, csakhogy
dolgozni ne kelljen, és felhívhassa magára társai kétes
értékû figyelmét. Karen Taborával melegedett össze,
aki hasonló cipõben járt. Azért is haragudtam rájuk
különösen, mert az iskola kismamaprogramjában nem
akartak részt venni. Eleinte az a kérdés is felötlött ben-
nem, vajon terhesek-e ezek egyáltalán.

Van még egy tanulótípus, amelyrõl szólnom kell: az
iskolakerülõké. Itt most nem azokra gondolok, akik
egyszer meghosszabbították a hétvégéjüket, vagy fej-
fájást színlelve a védõnõhöz kéredzkedtek. Minden
csoportomban akadt 2-3 igazi iskolakerülõ. Hadd ír-
jam le Carlos Nunez esetét. 18 éves volt, amikor meg-
ismertem. Nagynénjénél lakott azóta, hogy lelépett a
szüleitõl Mexikóból. A félelmetes fizikai erejû óriás
olyan vulgárisan beszélt, hogy belesápadtam, ha kinyi-
totta a száját. Gyûlölte, és értelmetlennek tartotta az
iskolát.

– Lassú vagyok én ehhez, miss – mondogatta.
Egyszer csak elkezdett hiányozni. Vártam egy hetet,

hátha beteg. Aztán felhívtam a személyi anyagában ta-
lálható számot.

– A számon nyilvántartott készülék központilag
kikapcsolva – hallottam a gépi hangot.

Ekkor levelet írtam a gondviselõ nagynéninek a sze-
mélyi anyagban megadott címre. Semmi válasz. Tet-
szett vagy nem, hatósági eljárást kellett kezdeményez-
nem Carlos Nunez ellen veszélyes iskolakerülés címén.
Ki kellett töltenem egy ûrlapot, amely a személyi anya-
gában szereplõ adatokon kívül tartalmazta, mióta hi-
ányzik, és milyen kísérleteket tettem, mikor és milyen
eredménnyel azért, hogy visszahívjam az órámra. Ezt
az ûrlapot a hiányzási hivatal továbbította a rendõrség-
nek. Õk rajtaütésszerûen megjelentek Carlos címén, és

behozták az iskolába Mr. Jones elé, aki három napra
SRC-be rakta, mert Carlos nem tudta igazolni mulasz-
tását. Megjegyzem, ez az igazolatlan óramennyiség
eleve bukást jelentett arra a kilenc hétre. Az SRC után
megjelent az órámon, és a szó szoros értelmében tört-
zúzott. Leszedte a vakolatot, obszcén rajzokat firkált
vagy vésett Ms. Breaux-Healy padjaira, aki ezért majd-
nem lenyelt engem keresztben. Az órákon vagy aludt,
vagy trágár módon szidott és provokált. Soha egy ér-
tékelhetõ feladatot be nem adott. Szerintem alapjában
véve nem is tudott olvasni, és félig írástudatlannak
lehetett tekinteni. Ezt úgy értem, hogy a betûket el tud-
ta olvasni, le tudta írni, amit diktáltak neki, de írásban
önállóan nem tudott mondatokat alkotni, és az elolva-
sott szöveg értelmét nem fogta fel. Ezzel különben nem
volt egyedül. Egyszer óra után megállt elõttem.

– Miss, most már láthatja, mi az ábra. Én nem való
vagyok iskolába. A múltkor is volt egy jó kis melóm, de
maga behozatott. Akkor onnan kirúgtak. Most találtam
egy másikat. Jól figyeljen, miss, csak egyszer mondom
el. Ne kémkedjen utánam, ne hozza rám a rendõröket,
mert megjárja. Érti?

– Igen.
– Én megmondtam. Isten áldja!
Hosszasan elgondolkodtam ezen az ajánlaton. Azt

mondtam magamban, hogy ebben a kilenchetes perió-
dusban már úgyis megbukott, hadd dolgozzon. Egy ki-
csit felejtse el a keserûségét. De a következõ kilenc
hétre visszahívom. Így is történt. Elõtte azonban, az
elõzményeket és a személyes véleményemet elmond-
tam Ms. Martineznek. Kértem, beszéljen Carlosszal,
mielõtt az osztályba engedi, és ne vigyék mindjárt
SRC-be. Ms. Martinez elmosolyodott és megjegyezte:

– Már kezdi érteni ezt a világot, ugye?
Mr. Jonest is megkértem, hogy mérlegelje Carlos

körülményeit, mert a rendõrök mindig hozzá vitték
elõször. Charles Jones azonban hajthatatlan volt, és
SRC-be küldte. Nem hittem a szememnek, amikor
Carlos újra megjelent. Sokkal csöndesebb és szelídebb
volt. Igyekezett valamit dolgozni is, csekélyke ered-
ménnyel. Aztán következett a táskalopás. A gyerekek
közül többen azt állították, hogy Karen és Carlos ját-
szott össze. Karen, aki elöl ült, elvette a táskát, és Car-
los leghátul eldugta. Velem sohasem közölték hivata-
losan, mi történt. Mindenesetre Carlos úgy megijedt a
rendõröktõl és a kihallgatástól, hogy nem tette be töb-
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bé a lábát az iskolába. Talán nem véletlenül. Én pedig
eztán sosem hívtam vissza. Egy hónap múlva kiiratko-
zott.

Visszatérve fejezetnyitó elmélkedésemre, azért tar-
tottam a kezdõ kábítószereseket, a terhes tinédzsere-
ket, a keserû gyermekkoruk lelki terheit hordozókat, a
félig írástudatlanokat és a notórius iskolakerülõket
esélytelennek, mert ezek a hátrányok gyakorta halmo-
zottan jelentkeztek, és majdnem mindig együtt jártak a
bevándorlás okozta súlyos személyiségproblémákkal
és a szûkös anyagi helyzettel. Fontos azonban, hogy a
szegénység önmagában nem volt okozója az efféle
szörnyûségeknek.

Bár gondjaikra mindig volt hivatalos kezelési mód
és eljárás, sok esetben ezek alkalmazása, az érintett
diákok életét – netán másokét is – még elviselhetet-
lenebbé tette. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
nem kellett volna betartani a törvényeket, és azt sem,
hogy a törvények rosszak voltak, csupán annyit, van-
nak olyan sorsok, amelyeken nem enyhíthet egy álta-
lános intézkedés, hanem teljesen egyedi eljárást igé-
nyelnek.

Az adott pillanatban megoldhatatlannak tûnõ em-
beri tragédiák túlzott átélésével pedig a tanár koc-
káztathatta a megoldhatók megoldását. Hadd hoz-
zam fel ismét Carlos Nunez esetét. Rajtam kívül még
három tanár tanította. Az õ óráikra sem járt. Nekik
is – hozzám hasonlóan – kezdeményezniük kellett
volna a hatósági megkeresést. Miért nem tették?
Nem biztos, hogy hanyagságból mulasztották el. Ta-
lán tudták azt, amit késõbb én magam is felfedez-
tem.

Az eddig említett súlyos gondokat természetesen
nem lehetett, és nem is akarta senki csak a tanóra ke-
retében megoldani. Sõt, talán éppen az lehetett a rész-
megoldás, hogy az alapgondról az óra idejére megfe-
ledkezve, s a tanárral és a társakkal együtt megtalált,
új, közös feladatra koncentrálva – mint például vizs-
gára készülés, egy projekt elkészítése vagy egy filmél-
mény megbeszélése – a szomorúság és az elkeseredés
legalább egy idõre csillapul. Eleinte hetekig töpreng-
tem azon a kérdésen, érdemes-e ezeket a gyerekeket
angolra tanítani. Végül is filozófiai értelemben az elõb-
bi válasszal nyugvópontra jutottam e dilemmában, de
az órámra újra és újra, vagy inkább egyfolytában betör-
tek a tûrhetetlen emberi sorsok nyomán fakadó pszi-

chikai torzulások, a deviancia, az elkeseredés, a kö-
zöny, az unalom és az erõszak.

Kriminális helyzetek alakultak ki, pedig nem is vol-
tak jelen bûnözõk. Nekem pedig az óra idejére el kel-
lett intéznem a még hosszú távon is elintézhetetlent,
meg kellett nyugtatnom a megnyugtathatatlant, le kel-
lett gyõznöm a harsányt és az erõsködõt, és fel kellett
emelnem a gyengét.

30-ból 10 és 20-ból 6 ilyen volt, vagyis egyharmad
részük.

Ha nem lettek volna segítõtársaim, mint Mr. Alaniz,
Ms. Martinez, Mr. Jones, Mr. Goeddeke, Robert Fal-
con és Ms. Breaux-Healy, túl sem éltem volna. És ha
nem lett volna Debbie Derossett rendõrtisztnõ. Õ volt
az elsõ és eddig az utolsó amerikai rendõr, akitõl kará-
csonyi üdvözletet kaptam. Jószívû, vidám, de határo-
zott nõszemélynek ismertem meg. Megpróbálta jobb
belátásra bírni – sajnos sikertelenül – Ana Salinast az
elsõ viharos hetekben. Néha beszélgettünk, és mesélt
arról, hogy másnak is vannak gondjai, és nyugodjak
meg, nem én vagyok az egyetlen, aki a biztonságiakat
hívja. Sajnos karácsony után elment az iskolából.

Portré az esélyesebbekrõl

A tanév legtevékenyebb néhány hetéhez érkeztünk.
A TAAS-tesztek március végén zajlottak. Elõtte végre
mindenki megértette, hogy ha az írás- és olvasásvizs-
gákon átmegy, nem kell többet ESL*-órára járnia, az
angolórákon együtt lehet a többiekkel, mint afféle igazi
amerikai. Furcsa módon volt, aki ellenérdekeltnek
érezte magát.

– Én nem akarok a rendes angolra járni, miss, az
sokkal nehezebb!

A többség azonban igyekezett. Nagyjából mindenki
a feladatokra koncentrált. Kevesebb magatartási és
viselkedési gond adódott. Akadtak olyanok, akik, ha
befejezték az adott alkalomra kirótt munkát, külön fe-
ladatokat igényeltek. Néhányan otthon próbálkoztak a
fogalmazások írásával, és kérték, javítsam ki õket.
Elfogadták tanácsaimat a vizsgázás taktikai kérdései-
vel kapcsolatban is. Írtunk próbavizsgákat, és láthat-
ták, sokuknak kifejezetten jó esélyük van arra, hogy
mindkét vizsgatípusban sikerrel szerepeljenek. A több-
ségük megelégedett volna azzal, ha az egyik angol

* Az angol mint második nyelv.



tárgyból kettest kap, hiszen tizedikesek lévén elõször
futhattak neki ennek az erõpróbának. (Érdekes, hogy
itt a nálunk is szokásos osztályzáshoz hasonlóan érté-
kelték a dolgozatokat egy 1-tõl 4-ig terjedõ skálán.) Az
idõsebbek már azt szerették volna, ha a két angolon
kívül a matematika TAAS-vizsga is sikerül.

Megváltozott az órák hangulata. A fél-fél órás fe-
ladatok végén adódó pár perces szünetben viccelõd-
tünk. Már nem követett minden szellemeskedõ meg-
jegyzést káosz. Kikuncogták magukat, aztán újra mun-
kának láttak. Persze mindig akadt ellendrukker, de
nem lázították fel az egész csoportot, és az elégedet-
lenkedõk vagy ellenségeskedõk többnyire egyedül ma-
radtak. Így a bezárás, a felírás és az iskolabörtön intéz-
ménye jól mûködött, inkább megelõzésképpen, s csak
egy-egy esetben büntetõ eszközként. Elõfordult, hogy
két hétig nem írtam fel senkit egyik csoportomban
sem.

Szerencsém volt az iskolavezetéssel is. Mr. Jones
felengedett, sõt rendszeresen beszélgettünk a balkáni
helyzet alakulásáról.

– Látja, Ms. Toth, majd ha Magyarországon megje-
lenik a bevándorlóáradat, már felkészült lesz, hiszen
itt sok mindent megtudott errõl a társadalmi jelenség-
rõl.

Nem akartam elkedvetleníteni azzal, hogy szerintem
Magyarországon sosem lesz ilyen a helyzet. Azt külön-
ben elismerem, hogy rengeteget tanultam az emberi
természetrõl, és kézséggel egyetértettem vele. Mr.
Alaniz egyre jobb véleménnyel volt rólam. Többször
megtörtént, hogy másoknál órát látogatott, vagy valami
fegyelmi ügyben meg kellett jelennie valahol, és elsétál-
va tantermem nyitott ajtaja elõtt, be-benézett. Láthat-
ta, hogy mindenki csendben dolgozik, és senkinek
nincs a feje a padon, mint az másutt gyakran szokás
volt, fõleg az óra utolsó harmadában. Újabban már a
„Ki tudja elsõként megmondani a megoldást?” mód-
szert is alkalmaztam, és 100 jutalompontot adtam bi-
zonyos számú jelentkezésért. Néha majd kiugrottak a
padjukból, és volt úgy, hogy a pontok nem érdekelték
õket, csak az, hogy õk legyenek az elsõk. Természete-
sen sokszor tippeltek, blöfföltek, vagy véletlenül talál-
ták ki az általában szókincsfejlesztõ feladatok, tesztek
megoldásait. Az egészet 20 perc alatt megunták, és
nem lehetett mindennap alkalmazni, de ez mégiscsak
határozott fejlõdést jelentett. Volt még egy kedvenc

foglalatosságuk: a rejtvényfejtés. Ilyenkor – az amúgy
általam szigorúan megszabott ülésrendet felborítva –
oda ülhettek, ahova akartak, és négyes csoportokban
dolgoztak. Ha elkészültek, a csoport minden tagja
100%-ot kapott. Meghatóan vigyáztak egymásra. Min-
dig gondoskodtak arról, hogy a gyengébbek ne marad-
janak magukra. Ezt csak hetente egyszer, pénteken en-
gedtem meg, és rossz magaviselet esetén néha megvon-
tam tõlük. A TAAS-vizsga után már nem kellett annyi
tesztet írni, és egy-egy órán vitáztunk, ami egyébként
eléggé elterjedt munkamódszer az USA-ban a közis-
mereti tantárgyak óráin. A vitáknak sajátos szerkeze-
tük van, s ettõl nagyban függ az egész tevékenység si-
kere. Rossz esetben iszonyatos rendbontáshoz vezet-
het. Rájöttem, elõször szavaztatnom kell a témával
kapcsolatos leegyszerûsített kérdések alapján. Például: 

– Jónak tartjátok-e a halálbüntetést?
Igen- és nem-szavazatok megszámlálva. Utána jöhet

a következõ pont:
– Védd meg érvekkel a véleményedet!
Amikor mindenki elmondta, mit gondol, újabb sza-

vazás jön, és égnek a kíváncsiságtól, sikerül-e valaki-
nek meggyõznie valamelyik ellenvéleményen lévõt. Ha
igen, ujjonganak. Eleinte erre nem jöttem rá, és csak
így tettem fel a kérdést:

– Mi a véleményetek a fegyvertartásról?
Vagy nem érkezett válasz, vagy blöfföltek, ugrattak.
Voltak szívükhöz közel álló témák, amelyeket több-

ször is meg akartak vitatni, és naplóoldalt is szívesen
írtak róluk.

Imádták a dramatizált felolvasást. Amy rendelte
meg még korábban azt a színes ifjúsági újságot, amely
kéthetente érkezett számomra az iskolába 25 példány-
ban. Szerdánként bevittem hozzájuk. Helyesírási, ol-
vasási, fogalmazási feladatokat tartalmazó, rendkívül
ügyesen megszerkesztett magazinok voltak, amelyek
különbözõ származású, bõrszínû gyerekhõsök, pop-,
színész- és sportolósztárok életével összekapcsolva
lopták be az angol olvasás és írás gyakorlásának gon-
dolatát a tanulni nem szeretõ ifjoncok életébe. Ha nem
oldották meg a feladatot, nem tudták mi lett kedvenc
hõsükkel. Ez az újság leegyszerûsített, párbeszédes
változatban hozta a mindig éppen aktuális sikerfilmek
történetét. E szövegkönyvek dramatizált felolvasása
volt szívük vágya. A szereposztásnál rendkívül vigyáz-
nom kellett, ki ne törjön a verekedés egy-egy pozitív
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hõs mondataiért. Egyszer tettünk kísérletet arra, hogy
ténylegesen eljátsszunk egy ilyen darabot, de nem sike-
rült igazán. Az elõadás visszasüllyedt a felolvasás
szintjére, mert nem voltak hajlandók otthon gyako-
rolni.

Ahogy enyhült az órák légköre, úgy javult személyes
kapcsolatom a diákokkal. Sajátos emberi történetek
rajzolódtak ki, melyeknek akarva-akaratlan jómagam
is szereplõje lettem. Íme néhány példa.

Az azték

Ruben a 3. órás csoportom legkülönlegesebb tan-
ulója volt. Rendkívül jóképû, ápolt és éles eszû fiú.

Tudta, hogy egyetemre akar menni. Matematikából,
történelembõl és angolból is jó eredményeket ért el.
Nagyon szerette Ms. Hejazit, korábbi angol tanárnõjét,
aki levitte a teniszklubba. Ruben versenyt versenyre
nyert a houstoni és texasi tornákon. Százszor kifej-
tette, hogy én nyomába sem léphetek az õ nagyszerû
angol tanárnõjének. Ms. Hejazival sokszor beszélget-
tem róla, és nagyokat nevettünk, amikor elhatároztuk,
hogy csak akkor indítja el a következõ versenyen, ha
soha nem ír nálam 80 pont alatti tesztet. Ruben prüsz-
költ, duzzogott, de dolgozott, mert Ms. Hejazi azt
„kérte”. Egy idõ után rájött az összesküvésre, és igen
megharagudott rám.

– Becsapott, miss, ez nem volt szép. Nem is tudja,
milyen nehéz nekem, hogy ilyen jó teszteket írjak. Fo-
galma sincs arról, milyen nehéz az én életem.

– Valóban nincs Ruben, és nem is érdekel. Engem
egyedül az érdekel, hogy jól tanulj, és letedd a TAAS-
vizsgákat.

A mexikói utazásra természetesen azonnal fény de-
rült a szünet után.

– Hol volt, miss, a tavaszi szünetben? Járt az észak-
nyugati bevásárló központban?

– Nem, mert az egész szünetet Mexikóban töltöt-
tem.

– Matamoros pocsék hely.
– Montereyben, ugye, nem volt?
– Nem. De ha érdekel benneteket, megmutatom az

úton készült diákat.
Hát, persze, hogy érdekelte õket. Így péntekenként

az utolsó félórában vetítettem nekik, ha elõtte jól vi-

selkedtek. Ruben tátott szájjal nézte a többiekkel
együtt. Az elsõ vetítés végén így szólt:

– Miss, miért hazudott, amikor azt mondta, hogy
nem érdekli az életünk? Biztosan akkor is hazudott,
amikor azt mondta, hogy átmegyünk a TAAS-on. Biz-
tos, nincs is olyan, hogy Magyarország, és nincs olyan
nyelv, hogy magyar. Nem is tudott volna így megtanulni
angolul. Nem is járt ezeken a helyeken. Nincs is ott a
képeken.

– Ilyen helyeken még én sem jártam, pedig mexikói
vagyok. Miss, maga mindig csak hazudik – toldotta
meg John Rodriguez.

– Nem hazudtam.
Szerencsére vége lett az órának. Egy hét múlva szó

nélkül elõvettem a következõ diasorozatot. Természe-
tesen voltak olyan képek, amelyeken én is látható vol-
tam.

Kérdezgetni kezdtek:
– Az ott milyen messze van Texastól? Mit látott ar-

ra? Mit evett? Hol lakott? Miért ment oda? Nem félt?
Tetszett?

Próbáltam visszafogottan válaszolni a kérdésekre,
de biztosan megérezték a hangomban, hogy milyen
jólesik beszélnem róla. Ruben nem kérdezett. Pár
perccel a csöngetés elõtt véget ért a vetítés.

– Hoztam egy könyvet. Megnézhetitek.
Odaadtam valamelyiküknek a magyar nyelvû Mexi-

kó útikönyvet, körbeadták és nézegették. Kicsengettek,
és jó páran nem mentek ki. Aztán csak eltávoztak,
mert ment a busz. Ruben ottmaradt, kezében a könyv-
vel.

– Máskor is behozza, miss?
– Igen. Ha végzel a feladattal, és az elõzõ órai tesz-

tet 80% felett írod meg, nézegetheted.
– És a többiek? Õk is nézegethetik, ha végeztek?
– Közösen nézhetitek, vagy körbeadom. Majd meg-

látjuk.
– Jó, miss. Ez magyarul van, ugye?
– Igen.
– Én azték vagyok.
– Értem.
– Ezt Ms. Hejazinak is elmesélem – mondta, és el-

ment.
Hetekig nézték azt a régi Panoráma útikönyvet.

Megtalálták benne a „maja”, az „azték” szavakat és
némelyikük a városát is.
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– Miss, nincs más képeskönyve magyarul?
– De van, csak az USA-ban élõ indiánokról szól, és

nem Mexikóról.
– Az is jó lesz.
Következett tehát a Mi micsoda sorozat „Indiánok”

címû kötete.
– Ez mit jelent? – kérdezgették a magyar képaláírá-

sokról.
– Ilyen Mexikóban is van – mondták néhány edény-

re vagy maszkra. Amikor Ruben a második könyvet is
megnézte, megkérdezte:

– Miért mondta, miss, hogy nem érdekli az életünk? 
– Nem azt mondtam. Azt mondtam, nem érdekel,

milyen nehéz. Azért mondtam, mert nem akarom, hogy
erre hivatkozz. Az órán felejtsd el a nehéz életedet!
Azért, hogy kikerülj belõle.

Ruben nagy fekete szeme nedvesedni látszott, de
állta a sarat.

– I'm sorry, miss. (Bocsánat.)
– That's all right. (Minden rendben.)
Ruben mindhárom TAAS-vizsgáját letette elsõ neki-

futásra. Írásból és olvasásból is hármast kapott, ami
nagyon kevés gyereknek sikerült az ESL-csoportok-
ban.

A tanítónõ

Frances Alvarez is nagyon szép volt, közel a fehér
hispán kategóriához. Kevés indián vér lehetett ben-
ne, konkvisztádori bõre és misszionáriusi hajlamai
miatt nem is volt túl népszerû. Értelmes és szorgal-
mas diáknak bizonyult, akit édesanyja állandóan ta-
nulásra biztatott, és szigorúan ellenõrzött. Az utób-
bira erõsen szüksége volt. Frances mindig megszánt
valami ágrólszakadt szerencsétlent, és patronálta.
Aztán együtt lógott vele, és falazott neki. Hamar rá-
jöttem, s telefonáltam az anyjának. Az év folyamán
többször bejött az iskolába, hogy érdeklõdjön a lá-
nya felõl. Frances eleinte nagyon haragudott rám,
mert miattam eltiltották segítségre szoruló barátnõi-
tõl. Idõvel megenyhült irányomban, de mindvégig
kritikus szemmel figyelt, s ha bármi nem tetszett ne-
ki, megjegyzést tett:

– Miss, ezt nem így kellett volna csinálni. Senki
nem értette, hogy mit magyarázott.

Egy alkalommal jelentkezett óra elején, és a követ-
kezõ bejelentést tette:

– Miss, azt akarom, hogy tudja, munkát vállaltam a
vasárnapi iskolában, a templomban. Angolt tanítok al-
sóbb osztályokba járó kisgyerekeknek – fizetés nélkül. 

Vittem neki egy vékonyka nyelvtani összefoglalót és
egy kicsiknek való gyakorló könyvet, amit Kate Ba-
custól kaptam.

– Úgy szoktam csinálni, ahogy a miss az óráin. De
azért jobban figyelek, hogy mindenki megért-e.

Frances nem tudott köszönömöt mondani, még ak-
kor sem, ha úgy gondolta.

A pletykafészkek

Esteban Ramos és Yesenia Leija kutya-macska ba-
rátsága sok nehézséget okozott. Ha elültettem õket
egymás közelébõl, dührohamot kaptak, ha megen-
gedtem, hogy egymás mellett vagy mögött dolgozza-
nak, állandóan piszkálták egymást. Mindegyikük elég
értelmes volt, a lustaság azonban sokszor erõt vett
Yesenián, aki amúgy is rapszodikus és lobbanékony
természetû lány hírében állt. Esteban fiú létére plety-
kázott, mint egy vénasszony. Gyöngybetûkkel írt, de
lassan dolgozott, mert figyelme állandóan Yesenia
körül járt. Õk is nagy kritikusaim voltak. Ha valame-
lyik szón érzõdött a brit angol akcentus, azonnal vi-
horászni kezdtek. A véletlen azonban egyszer csak
hatalmas lehetõséget adott a kezembe. Esteban kí-
váncsiságát a naplóoldal írásakor sem tudta legyõz-
ni. Mondanivalója, úgy látszik nem volt, a kívánt
sormennyiségbõl pedig kettõ hiányzott. Feltett egy
kérdést:

– És maga, miss, hogy töltötte a karácsonyt?
Leírtam neki. Észrevettem, hogy a naplóoldal kiosz-

tása után Esteban továbbadta azt a többieknek, és vé-
gül mindenki elolvasta. Úgy tettem, mint aki semmit
sem vett észre. A következõ naplóoldalon Yesenija is
feltette a kérdést:

– És maga, miss, mit gondol a tegnap látott filmrõl?
Válaszoltam neki és Estebannak is. Lényegében

ugyanazt, de más megfogalmazásban. Összehasonlítot-
ták a nekik írtakat. Büszkén mutogatták a többieknek.
Nagy sutyorgás támadt, és a következõ alkalommal
még jó páran odaírták a naplóoldal végére:



– És maga, miss, mit gondol? Mit tenne a helyem-
ben?

A szokás más csoportokban is lábra kapott. Jöttek
az üzenetek és kérdések garmadával. Helyenként, be-
vallom, elszomorítottak a megjegyzéseikkel. De minde-
gyikre válaszoltam. Kezdett igen munkaigényes lenni
ez a fajta beszélgetés. Szerencsére minden csoda há-
rom napig tart. A kérdezgetõs divat elcsendesedett. Es-
teban és Yesenia kitartottak szokásuk mellett. A töb-
biekben megmaradt a tudat, hogy a naplóírás komoly
dolog: egyoldalú vallomás vagy párbeszéd – csak raj-
tuk múlik. S ha az utóbbira volt szükségük, éltek a
lehetõséggel. Én pedig biztos lehettem abban, ha Ye-
seniának vagy Estebannak írtam valamit, tudta az
egész csoport.

A gyengén látó

Pablo Pardo hasonló értelmi képességekkel rendel-
kezett, mint Ruben. Külseje azonban korántsem volt
olyan elõnyös, s ráadásul félénk és hisztis fiú volt.
Nem éppen a latino férfi ideál. Gátlásosságát hatal-
mas, vastag szemüvege és fokozott rövidlátása okozta.
Haragudott is az egész világra, és kigondolta az õ sajá-
tos bosszúját. Bemesélte a tanároknak, hogy fél óránál
tovább nem tud olvasni, hogy számára túl aprók a
könyvek betûi, és nem tudja kivenni a táblára írt szö-
veget. Azt állította, örökké fáj a feje, a szeme, holott
gyakorta járt ellenõrzésre, és a megfelelõ szemüveget
hordta.

Igazából nem haragudtam rá, csak láttam, hogy sok-
kal többre lenne képes, és sajnáltam, hogy a maga által
gyártott kelepcébe esik. Már-már õ is elhitte, hogy ez
az õ formája, és kész. Pedig mindenképpen a legjob-
bak között lett volna a helye. Ehelyett a különleges ok-
tatású gyerekek közé sorolták, mint valami enyhén
szellemi fogyatékost. Nyugodt lelkiismerettel terheltem
ugyanúgy, ahogy a többit. Az én rövidlátásom kétsze-
rese volt az övének, csak éppen kontaktlencsét hord-
tam, és így nem gyanította senki. Nagyon jól tudtam
hát, mivel jár ez a szembetegség. Például azzal, hogy
jobban teszi az illetõ, ha nem emeléssel, vagy hirtelen
erõfeszítéssel járó fizikai munkára adja a fejét, mert
komolyabb baja lehet. A mi Pablónk pedig éppen erre
predesztinálta magát az olvasástól való nagy idegen-

kedéssel. Elõszeretettel ült a számítógépes játékok
elõtt is, pedig ez aztán tényleg nem javíthatta a szemét.
Pablo amúgy igen apró betûkkel írt, ami ismét gyanús-
nak tûnt. Hogyan látta, mit ír? Azt mégiscsak látnia
kellett valahogy. Szó, ami szó, Pablo nagyon jól olva-
sott, csak olyasmit kellett a kezébe adni, ami érdekel-
te. Sikerült rávennem néha, hogy Rubennel versenyez-
zen a feladatok megoldásában. Ha õ nyert, boldogan
feszített a padban. Ha csak a második lett a csoport-
ban, panaszra ment Ms. Hernandezhez, hogy nem ve-
szem tekintetbe az õ sajátos helyzetét, és nem nagyí-
tom fel számára az összes fénymásolt anyagot. Ms.
Hernandez jólelkû lény volt, de könnyen átverhetõ.
Úgy érzem, komoly lépésekre szánta el magát, és be
akart panaszolni az igazgatónak, vagy meg is tette, de
szerencsére véget ért a tanév. Pablo is hármassal ment
át elsõ olvasás és írás TAAS-vizsgáján. Így végül elé-
gedett lehettem. Emberileg azonban sosem tette túl
magát azon, hogy átláttam trükkjein, és nem bocsátott
meg.

Szerencsétlenségemre egy másik közös, szomorú
élményünk is volt. Ismeretségünk felfelé ívelõ szaka-
szában kitalálta, hogy magyar diákokkal szeretne le-
velezni. Amy Martinez itt, Magyarországon szerzett
neki partnert. Mások is kedvet kaptak ehhez, s mivel
a normál angol csoportokból sokkal több jelentkezõ
volt, érthetõ módon egy olyan amerikai tanárnõ segí-
tett nekik, aki egyébként is tanította õket. A levele-
ket egy nagy borítékba gyûjtötték, és így küldték el
az én kanizsai gimnáziumomba. Postára adás elõtt a
tanárnõ megmutatta õket. Megrendülten néztem a
tépett szélû, vonalas lapokra rendetlenül, ceruzás
írással odavetett sorokat. Nem mertem szólni sem-
mit, csak visszatettem a borítékot az asztalára, ami-
kor órán volt.

Mit is mondtam volna? Ha minõsítem a levelek tar-
talmát vagy külalakját, õt is megszégyenítem. S ahogy
sejtettem, alig érkezett válasz.

Pablo nagyon szívére vette az esetet.
– Azt hiszem, azért nem írtak nekem, mert nem

vagyok angol anyanyelvû amerikai.
– Nem hinném, Pablo. Inkább csak azért nem írtak,

mert a két világ messze van, és túlságosan különbözik
egymástól.

– Hát, lehet – mondta, de láttam rajta, nem tudom
igazán megvigasztalni.
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A vajákos

Imelda Salinas, Ana Salinas húga igazi mexikói
boszorkány volt. Sápítozott, dobálta magát, rettene-
tes jeleneteket rendezett, ha valami elõnytelenül
érintette; dörgölõzött, hízelgett, könnyekkel teli
szemmel esdekelt, ígért fût-fát, ha valamit el akart
érni. Nem volt buta, de szabályosan irtózott a mun-
kától. A nõvérével történtek ellenére úgy-ahogy el-
boldogultunk egymással. Egyszer azonban mégis be-
telt a pohár. Nem volt hajlandó pontosan órára jön-
ni. Bezárás, felírás, Mr. Jones figyelmeztetése, SRC
– mindez lepergett róla.

– Imelda, ha így folytatod, hosszú napokat fogsz
újra az SRC-ben tölteni, pedig te azt nem szereted.

– Nem félek én attól, miss. Csak ránézek Mr. Jones-
ra, és õ már nem is haragszik rám. Mr. Jones kedvel
engem.

Csúnya érvelés lenne ez a világ minden táján, de
Amerikában még inkább érzékenyek az ilyesmire.

Néma csend lett az osztályban.
– Majd meglátjuk – mondtam.
Összeszedtem minden bátorságomat, és kihallga-

tást kértem Mr. Jonestól. Szó szerint elismételtem
Imelda szavait. Veszélyes vállalkozás volt. A rossz
hír hozóját errefelé sem szeretik. De bíztam Mr.
Jonesban. Egy kicsit elszürkült az arca, de megõrizte
nyugalmát.

– Utánanézek – mondta.
Még aznap hívatta Imeldát a rádión keresztül.
– Látja, miss, kedvel engem. Most is hívat.
Senki nem nevetett. Imeldát Ms. Botello jelenlé-

tében hallgatta meg Mr. Jones, és újabb SRC követ-
kezett. Amikor Imelda visszatért közénk, sokkal csen-
desebb volt, de látszott rajta, tervez valamit.

– Miss, hogyan betûzik a nevét? – kérdezte egyszer
mindenféle bevezetõ nélkül.

Felírtam a táblára.
– Mikor és hol született? Hogy hívják az édes-

anyját?
– Meg ne mondja neki, miss! Elátkozza. – kiáltott

fel riadtan Yesenia, aki amúgy elég jóban volt vele.
– Mit csinál? – kérdeztem.
– Imelda ért a fekete mágiához. Ezek az adatok

kellenek hozzá. Valami vonalakat húz, és mormol
közben. És a misst nagy baj éri. Meg is halhat. Ne

feleljen, miss, nagyon kérem! – sopánkodott egy má-
sik lány is.

– Mi az, miss? Fél tõlem?
– Nem, de az édesanyám nevével ne viccelõdj, azt

nem mondom meg.
– Az nem is olyan fontos. Elég, hogy mikor született

és hol. Ennyi éppen elég egy icipici balesethez. Meg
meri mondani vagy nem?

Megmondtam neki. Másnap nem mentem iskolába,
mert szemorvosi ellenõrzésen voltam. Imelda állítólag
boldogan visongott.

– Sikerült! – mondogatta mindenkinek.
Amikor ismét elérkezett az angolóra ideje, a terem-

be érõ diákok szemlátomást aggódva kérdezgettek:
– Jól van, miss? Minden rendben van? Hol volt,

miss, tegnap? Megijedtünk, hogy beteg.
Imelda sosem tartozott azok közé, akiket csak egy

pillanatra is meg tudtam gyõzni a tanulás fontossá-
gáról. Ezután szót fogadott, mert, mint mondta, erõs
vagyok, és ellenálltam az átoknak. A többiek aggódá-
sa azonban jólesett. Mindez arra volt jó, hogy rájöt-
tem, mennyire keveset tudok még arról, ami vissza-
húzza õket.

A 2. órás csoportban is volt néhány kedves élmé-
nyem. Theresa Martinezt említem elõször, mert olyan-
kor állt ki mellettem, amikor az még egyáltalán nem
volt népszerû dolog. Cserfes volt, de jóindulatú és
igyekvõ. A 12. évfolyamra járt, és csak a sikeres
TAAS-vizsga hiányzott ahhoz, hogy érettségi bizo-
nyítványt kaphasson. Félévtõl másik csoportba került.
Sajnáltam, hogy el kellett válnunk, mert ebben a kör-
ben minden pozitív egyéniségre szükség volt a sok ne-
hézfiú ellensúlyozására. Márciusban, valamivel a mexi-
kói utazás után az óra végén azt vettem észre, hogy
Martha Gonzales – akirõl majd késõbb részletesebben
írok –, beletett valamit a táskámba, ahogy elhaladt az
asztalom mellett. Látszott, nem vette észre, hogy fi-
gyelem.

– Már megint valami disznóság – gondoltam. –
Még Martha is közéjük állt, pedig eddig benne lehetett
bízni.

Meg sem néztem, mi az, amíg haza nem értem. Mit
is idegesítsem magam autózás elõtt. Otthon, amikor
kiraktam a napi 90 dolgozatot az asztalra, vettem csak
észre az apróra hajtogatott papírlapot.



1999. március 26. Hi Ms Toot.
Itt Theresa Martinez, és szomorú vagyok, mert már

nem járok a maga órájára. De akárhogy is van, csak
üdvözölni akartam. Viszlát Mrs.

P. S. Tegnap volt a születésnapom.

A tanársegéd

Martha Gonzales tizenegyedikbe járt, és a legtehet-
ségesebb lánynak tartottam. Tudta, hogy mit akar, dol-
gozott érte, és erkölcsi értelemben mindenféleképpen
érettebbnek mutatkozott kortársainál. Kezdettõl fogva
segített. Néha ott maradt, amikor már mindenki el-
ment, és tanácsot adott szegény, elkeseredett fejem-
nek, mit ne tegyek, mit nem értenek meg, vagy mivel
kellene többet foglalkoznom. Soha nem árult be senkit
név szerint, és utólag visszagondolva, soha nem veze-
tett félre. Nem véletlen, hogy Theresa Martinez is rá
bízta üzenetét. A táskalopás után nagyon kiborult.
Karácsonyra írt egy hosszú levelet, amelyet még Kali-
forniába is magammal vittem, és Totnak is megmutat-
tam.

„Boldog karácsonyt Mrs. Toth Martha Gonzalestõl,
és elnézést mindannyiunkért, akik valami rosszat csi-
náltak önmagának. Az én személyes véleményem sze-
rint tudom, hogy mindaz, ami történt, az nem a maga
hibája volt. Köszönöm minden segítségét, és azt is tu-
dom, hogy az év végére visszamegy az országába, de
remélem, hogy nincs rossz véleménye rólunk, nos, leg-
kevésbé rólam.

Tudom, hogy ebben a csoportban leszünk az év hát-
ralévõ részében, és azt hiszem, ezek a fiúk még több
gondot fognak okozni magának, de arra is kell gondol-
ni, hogy ez nem teljesen a maga hibája. Én csak azt
akarom mondani magának, hogy ne vegye ezt magára,
és a legjobb dolog, amit tehet, hogy nem figyel ránk,
beleértve engem is.

Úgy érzem, hogy maga számomra egy nagyon kedves
ember. Nem értek velük egyet, de remélem, világos ta-
lán, nem lehet velük mit csinálni. OK, Mrs. Remélem,
hogy megértette a gondolataimat. Köszönöm. Legyen
nagyon-nagyon boldog karácsonya, és boldog új évet.

Tisztelettel:
Martha Gonzales

Köszönöm.

Martha novemberben is próbálkozott a TAAS-vizs-
gával, akkor sikertelenül. Márciusban olvasásból és
írásból is hármast tudott szerezni.

A hallgatag

Pedro Zuleta 20. életévét is betöltötte, és mindig
megbuktattam. A 12. évfolyamra járt, de már harmad-
szor. Nem tudott öt sornál többet írni, és nem volt haj-
landó beszélni sem. Ha kérdeztem tõle valamit, bóloü-
gatott vagy rázta a fejét; több nem telt tõle. Javasoltam
Mr. Fitzgeraldnak, a tizenkettedikesek igazgatóhelyet-
tesének, hogy Pedro tartozzon a különleges képzésûek
közé, így alacsonyabb mércével osztályozható. Õ azt
válaszolta, ha eddig eljutott, már nincs rá szükség.

– Sosem teszi le a TAAS-t – mondtam.
– Az lehet, de ha egyébként megszerzi az érettségi

bizonyítványhoz szükséges pontokat, errõl igazolást
kap, és amint leteszi a TAAS-t, eredményes érettségije
lesz. Ehhez már nem kell iskolába járnia, vizsgákra
még sokáig jelentkezhet munkaviszony mellett is.

Eleinte azt hittem, ezzel a végbizonyítvány-trükkel
akarnak megszabadulni Pedro Zuletától. De egyálta-
lán, hogyan juthatott idáig? Példája azt mutatta, ha
valaki jól viselkedik, mindig átengedik, akár tud, akár
nem. Õ pedig soha nem ártott a légynek sem. Áprilist
írtunk, és én akkor kezdtem felfogni: elképzelhetõ,
hogy tudásalapú átengedõs rendszeremmel gyakorlati-
lag egyedül vagyok a Reagan High-ban. Eszembe jutott
Karen Tabora. Szóval ezért panaszkodott. De hogy-
hogy engem nem rúgtak még ki innen? És hogy-hogy a
gyerekek elfogadják, ha ilyen nagy arányban megbuk-
nak? Végül is a következõ magyarázatot tartom máig
is valószínûnek.

A tanulók sohasem voltak igazán tudatában annak,
hogy az adott tantárgyból elért 70 pontjuk valójában
igen csekély tudást takar, és tulajdonképpen már a jó
magaviselet és a feladatokra tett bármilyen eredményû
megoldási kísérlet elegendõ ehhez. Minden csak szám-
tan és viszonyítás kérdése. Így természetesen nem
meglepõ a TAAS-vizsgák 20%-os átlageredménye és a
Reagan High szégyenletes helye az HISD ranglistáján.
Mr. Alaniz valószínûleg megsejtette Karen panaszából,
mi a valós helyzet, de nyilván örült neki. Gondolta, mi-
ért akadályozna meg benne, ha véghez tudom vinni.
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Úgyis ilyen irányú változást követelnek iskolájában
az oktatási felügyelettõl. Az osztályozás miatt érzett
lelkiismeret-furdalás rövid korszakát úgy zártam le,
hogy értékelési rendszeremet ismét jól átgondoltam.
Úgy döntöttem, kitartok mellette. A saját szisztémá-
mon belül következetes és igazságos voltam, s a sok
csirkefogó viselkedése és hozzáállása miatt is megér-
demelte a bukást. Pedrót pedig, bárhogyan teljesít,
negyedszerre átengedem. Erre gyakorlatilag azt hi-
szem, köteleztek is volna. Közreadtak tudniillik egy
kérdõívet a tanárok között, amelyen felmérték, hány
tizenkettedikest kívánunk megbuktatni. Szerencsére
én már idõben határoztam.

A sors külön ajándékának tartottam a következõ
epizódot. Keresztrejtvényt fejtettünk. A 2. órás cso-
portom korántsem bizonyult ebben a tevékenységben
olyan lelkesnek, mint a 3. órások. Egy ponton el-
hangzott a következõ kérdés:

– Mit kell ide beírni? Hát, senki nem jön rá?
Pedig tanultuk.

És akkor Pedro lassan felemelte a kezét. Meglepõ-
désemet titkolni sem tudtam. Õ pedig meg sem vár-
ta, hogy szólítsam, bemondta halkan, de jól a megol-
dást. Volt, aki fütyült, volt, aki tapsolt. Pedro pedig
boldogan nézett körül. A TAAS-vizsgára el sem
ment. Az év vége után, a nagy amerikai körútra ké-
szülve az Eckerd nevû illatszerboltból jöttünk éppen
hazafelé Judittal. Megálltunk az autóval a pirosnál.
A járdán velünk párhuzamosan ballagott Pedro..
Bennünket nézett. Lehúztam az ablakot, és integet-
tem neki. Széles mosoly áradt el az arcán, és kedve-
sen visszaintett. A visszapillantó tükörbõl láttam,
hogy már régen zöld volt a gyalogosoknak, de õ még
mindig csak az autó után bámult.

A fekete lány

Az 1. órás csoportomba járt Laura Hernandez,
Karla és Jorge Moron, valamint Jose Montes
unokatestvére. Bõre valamivel barnább volt, mint
rokonaié. Kitûnt kiváló képességével, a szülei azon-
ban nem értették meg. Örültek neki, hogy jó tanuló,
de nem akarták, hogy a középiskola után is képezze
magát. Õ pedig orvos akart lenni. Ezt egy
naplóoldalon írta le. Õ volt az egyetlen, aki ebbõl a

fõleg ismétlõkbõl álló csoportból átment a TAAS-
on. Csendes modora és igyekezete miatt nem örven-
dett nagy népszerûségnek. A Puerto Rico-i René Or-
tiz egyszer értékelhetetlen dolgozatát kézhez kapva
így kiáltott fel:

– Bezzeg, annak a fekete lánynak – és Laurára
mutatott – 100-at adott. Miért kedveli azt a lányt
annyira, amikor olyan fekete?

René Ortiz SRC-be ment, de Laurán ez nem
segített. Nagyon el volt keseredve. Egész órán a
padra borult fejjel dolgozott. Április legvégén jár-
tunk, amikor az elsõ óra után Laura odajött hoz-
zám:

– Ms. Martinez értesített, hogy átmentem a
TAAS-on. Köszönöm, hogy segített. Maga nélkül el
sem mentem volna.

A második órámat azzal a kérdéssel kezdtem,
hogy kinek sikerült a vizsgája. Kilenc kéz lendült a
magasba.

A kilencedikesek nem vehettek részt a vizsgán, így
húszan próbálkozhattak.

– Szívbõl gratulálok mindenkinek.
– Meg sem kérdezi, miss, hogy hányast kaptunk?

– morgolódott Mario Rosales. Elszégyelltem mag-
am, mert tényleg csak kettesekre számítottam. Gyor-
san pótoltam a mulasztást. Martha Gonzales, Leo
Cavazos és Mario is hármast kapott. Fiesta-hangulat
uralkodott a teremben. Ölelgették egymást, és
nagyokat kurjongattak. A zajra bejött Ms. Breaux-
Healy.

– Mi ez a lárma? – kérdezte.
Mario az asztal tetejére ugrott, és ezt kiáltotta:
– Mario Rosales, a chiapasi hármast kapott írás-

ból, olvasásból és matekból. Nézzen meg jól, miss,
én vagyok az a Mario Rosales!

Julie Breaux-Healy hangosan nevetni kezdett, de
azért leparancsolta Mariót az asztal tetejérõl.

– Csak örüljetek! – mondta, és tapintatosan távo-
zott.

– Megérdemeltek egy filmet – szólaltam meg újra.
– Csütörtökön és pénteken levetítem nektek az

egyik kedvencemet.
– Mi lesz az?
– Meglepetés. Egyelõre titok.
A Don Juan de Marcót néztük meg Marlon

Brandóval és Johnny Depp-pel. Igaz, a tiltólistán sz-
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erepelt a szerelmes jelenetek miatt, de vállaltam az
ezzel járó kockázatot.

– Miss, egyre jobb filmeket hoz. Kár, hogy vége lesz
az évnek – mondták, s az összes foguk kilátszott, úgy
nevettek.

A 3. órás csoportban is feltettem ugyanazt a kér-
dést. Ott tizenketten mentek át a 23 vizsgára kötele-
zettbõl. Pablo Pardo és Ruben Venegas, valamint egy
Ociel Miranda nevû új diák kapott hármast. Nagy volt
itt is a boldogság.

– Mindent úgy csináltam, ahogy a miss mondta –
örvendezett Esteban Ramos.

Õk is megnézhették a filmet. Amikor aznap hazafelé
indultam, az iskolai postafiókomban Rose Eide-nek,
az angol munkaközösség vezetõjének színes betûkkel
írt üzenetét találtam.

Mrs. Toth!
Kitûnõ! Gratulálunk, nagyszerû munka volt. TAAS

írásvizsga: 81%.
Ti vagytok a legjobbak. Csak így tovább!

Rose

A 81%-os átlag nyilvánvalóan az iskolai eredményt
jelentette, mert a többiek is hasonló papírt kaptak.
Értelmezésemben nekem és ESL-tanártársaimnak ah-
hoz gratulált, hogy viszonylag csekély mértékben ron-
tottuk le a normál angol csaknem 100%-os átlagát az
ESL-csoportok eredményével. Az olvasás vizsga ese-
tében valószínûleg gyengébb teljesítmények születtek.
Errõl iskolai összesítést nem láttam.

Ezt az örömteli idõszakot használtam fel arra, hogy
egy kéréssel hozakodjam elõ. Szerettem volna lefény-
képezni a gyerekeket. Elõzõleg Mr. Alaniztól már en-
gedélyt kértem rá. Õ azt mondta, ha a diákoknak nincs
ellene kifogásuk, nyugodtan megtehetem. Mindhárom
csoportban ugyanazt mondtam el tájékoztatásul:

– Szeretném lefényképezni a csoport tagjai közül
azokat, akik ehhez hozzájárulnak. Elsõsorban azért,
mert így könnyebben visszaemlékszem rátok, és má-
soknak is meg tudom mutatni, kik voltak a diákjaim.
Másrészt elõfordulhat, hogy itteni élményeimrõl köny-
vet írok, és szeretném a fotóitokat beletenni.

Nagyon meglepõdtek. Volt, aki megijedt, volt, akit
vonzott a dolog.

– Ugye rólam is ír majd a könyvében, miss? És ott
áll majd a nevem, mindenki olvashatja: Guillermo
Rios.

– Igen.
– Akkor mostantól jó leszek. De ígérje meg, miss,

hogy az eddigi dolgaimról nem fog írni.
– Jó, megígérem.
– Ha elfelejtenék jó lenni, csak szóljon.
– Szólni fogok.
– Jaj! Micsoda szégyent hoztunk magunkra! Ne ír-

jon mirólunk semmit se, miss, arra kérem! – rémül-
dözött Martha Gonzales.

– Azt nem lehet Martha, hogy ne írjak. Próbáld
megérteni! Nem írok rosszakat. Úgy értem, az igazság
nem olyan szörnyû.

– Jaj, miss, mit gondol majd rólunk, aki elolvassa?
– Marthát nem lehetett megnyugtatni.

– Mi maga, miss? Milliomos? Utazik, könyvet ír.
Miért jött ide közénk, ha annyi pénze van, hogy ilye-
neket csináljon? – faggatózott Esteban Ramos a 3.
órás csoportomból.

– Egyáltalán nem vagyok milliomos. Nem vagyok
gazdagabb az én országomban, mint ti itt. Azért jöttem
ide tanítani, hogy világot lássak, és hogy mindenféle
emberrel találkozhassak. Erre költöttem az itteni fize-
tésem. Különben pedig ez lenne az elsõ könyvem.

– No, most majd kiderül, hogy hazudik-e, miss –
hozta fel kedvenc vesszõparipáját Ruben.

– Ez nem olyan egyszerû. Lehet, hogy sikerül, lehet
hogy nem. Mindenesetre ez a tervem, s ha most nem
fényképezhetlek le benneteket, ezt már soha többé
nem tehetem meg.

Mindhárom csoportban körülbelül a diákok fele
egyezett bele a fényképezésbe. A többit természetesen
nem erõltettem.



Hizsnyai Zoltán

Nyár-Õsz-Tél 
(Sör-Bor-Pálinka)

– triptichon –

I.

(Présburgi ser-leg)

a szürke csend
az ürgén szürke csönd
- fül vagy csak fülke cseng 
mit hanggá gyûrt kecs önt
reá és csüngve csöng
csobban a báj a csent
elhallott ámde szent
világ-nagy kriglibent
s mit szöszke haj lecsöng

az ûr kénsárga fent
sárkánybélsárba fent
hûs sert izzad a csap
csebrébõl majd' kicsap
csecse csöcs rajt' a föl
csücsöríts rajta föl
ne vesszen kárba árpa hab

ont sört a sönt
és döntve önt
megdöntve önti a
sort sörbe ölt
löködve tölt
s önt is lecsorgia...

- így jár ki költ 
vált sörre sort
combján lészen
foltos a sort

II.

(Árpád-medencei bor-szüret)

boroszlán borzong, köd kereng,
borsódzik kosbor, borbolya,
még alig pirkad, épp csak földereng
a borzas tõke s fel-felfortyog a
bongor alól a csélcsap föld, de reng
a csupasz csülkök alatt már a kád
kadar-lé kacskáz, mint a vércsapa
rézsút a rézsûn, csemcseg tar borág
pittyedt biling közt szöszmötöl -
hatol egy szellet lejjebb, szétcsap a
bongyor belekben, bornírt farpofát
próbáló vinkó, ó, te fürge must,
ne kuporítsd le a genust,
légyen nyughelyed deszkaszarkofág,
karcos kadávered
ne gyalázzák kofák,
mert még az áslóg rád mered,
leveted kettõs hevedered,
szétpotyognak a dongafák
s szülõöledbe ered leved...

Mi lesz veled
ó, jó magyar,
kóbor porondba süllyed az agyar?
avagy miféle hóbort
a nyers agyagból nyerni óbort?

...Csak annak adj, kit igaz szomj sanyar,
egy verdung csigert lopj elém hamar,
vagy inkább tölts meg mindjárt egy bokályt,
sajtárral hord a jóféle nedût,
szagos muskotályt
és hárslevelût,
zsongjon a bárzsing,
kezdõdjön a hepaj;
fogytán a furmint?
hát sebaj!
eressz egy dézsa déja vu-t,
ragadd meg karcos kéknyelûd,
mikéntha hajdan - ó ne szánd hát,
lapaj kupádba meregess leánykát,
ne féld a csintalant,
markold a csínt alant,
s dönts teli egy vendelyt,
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hajtsd fel, mint a pendelyt,
várd meg, amíg megült,
csak azután köpüld,
így lelj benne enyhelyt.

Mert borítja immár iromba
vásznát reád a szürkület,
rozsdát seper a nyári lombba,
idén már nem lesz több szüret.
Az ember lomha, méla, rest,
s még oly makacs,
csimpaszkodik a kacs,
tartja a fürt
helyén az  ûrt,
pedig a puttony már merõ ragacs,
ájult a gége, s a hordó hasas.

Bordó bordûrt borít a borzderes
égboltra bõ bornyújából az est...

III.

(A gömöri égettbor tora)

Hej, de õszbe hajlott a határ egyszerre,
rozsda ütközött ki amarra, emerre:
füzek boglya-haján, karcsú cser levelén
árkok mélyén immár erjed a televény,
dévaj, füttyös szelek járják a hegyhátat,
összeakaszkodnak, egy a másra támad.
Addig gyömöszkélik egymást egyre feljebb,
felrugallik burka ellõs fellegeknek.

Szilánkol, darvadoz, igencsak pilinkél,
pedig még a rögöt meg se fogta a tél.
A murci elejét épp csak most hajtánk le,
az újbort meg le se fejtettük még - s ládd, e!
- alig hogy lepi fenn a horhót a porhó,
a csövekben kotyog már a papramorgó.
Cirkál, gebeszkedik, egyszer-másszor cseppen,
alig lel utat a hervadt rézerekben.

A napok már egyre rövidebbek pedig,
s még ez a rövidebb is hamarabb telik,
gyérül, hamvasodik a bozontos üstök.
S egyszerre iszonyú ihatnékunk támad...
Vond meg, Lojzi! Hogy a rák egye a májad!
Bugyogjon a gugyi, zubogjon a cujka!
Durzadjon ágyékunk nagy, hoporcsos sulyka.

Vond meg! Ropjon olyan csárdást rajtam az öl,
hogy cserfes ajkain túlcsorduljon a föl!
Ne leljen magamban a sanda alkonyat,
csobogjon barkómon kétoldalt ácskonyak!
S majdan, ha elapadt terebes csutorám,
sélyémben is legyen ölemnél egy csobán,
takaros batalé, egy csöcsös bokolyó,
még ha csontra fonnyadt is már a fokoló.

Vond! ...De mégse! Nézd, hogy dájcsol, ugrabugrál
vén markomban ama dugván dugva dúlt grál
csapzik arany prémje, bukéja boróka...,
szája habzik, fújtat, mint a veszett róka.
...Bócorogjunk haza, amíg menni bírunk,
nehogy a dagványban leljük meg a sírunk...
Elernyedt a bélhúr, lefittyen a vonó,
három teliholdat vonít meg egy kopó.



Fa Ede

A TALÁN szonettje

éld át egészen? „csak a pillanat van”?
s ha nem az vagy aki? nem ott ahol?:
maszk-én vál eggyé zûrrel percnyi zajjal -
lényed MÁS része idõz valahol -

kettõt egyszerre? hány csaló szavad van?:
sokszor csak sejtés ám versed papol
arról ami nincs csak a gondolatban:
a „minthát” ténnyé így hazudhatod -

ahogy a percbõl untalan kinézel
máshol-lét mégis  (noha nem egészen):
az „itt sem ott sem” attól félsz: KUDARC -

sokszor meg - érzed - ez az oldottságod
(büntesse idõd pribékje: halálod!)
REJTETT IDÕTLEN LÉNYEDRE MUTAT...

Merényi Krisztián

Kértelek

Kértelek, ne menj el,
kértelek, engesztelj,
kértelek õszintén,
kértelek békülvén,
kértelek mélyülten,
kértelek szédülten,
kértelek bágyadtan,
kértelek fáradtan,
kértelek éhesen,
kértelek mérgesen,
kértelek léhán,
kértelek bénán,
kértelek megnyerõn,
kértelek megvetõn,
kértelek aggódva,
kértelek halk szóval,
kértelek rimánkodva,
kértelek imádkozva,
kértelek   élve,
kértelek halva, mert
halva is kértelek,
emlékezz!
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A magyar történelemben 1848 – vagyis a szabad-
ságharc – fényes pont. Pedig a Petõfi vezette márciusi
ifjak – az egész népet fölrázó – magukra ébredését
(tudták helyüket, tisztában voltak az erejükkel, mertek)
nemsokára a véres megtorlás követte. Százötven éve,
hogy elsötétült az égbolt, hogy Arad gyászsötétje bebo-
rította szinte egész Európát. Most már tudjuk, hogy
akkor csupán egyetlen tiszta láng világolt: az aradi ti-
zenhárom vértanúpéldája. Fekete torokból, a megaláz-
tatás katlanából csapott ki ez a mindmáig fõhajtásun-

kat elõhívó, intenzitásában utolérhetetlen szabadság-
vágy.

Szabadságvágy, mint a halottak példa értékû figyel-
meztetése? Igen. Aki akarja – vissza Petõfihez! –, az
le is tudja magáról rázni a rabláncot. Még élete árán is.
Ez volt – és ez marad – Arad üzenete. Ezért ha épp
nincsen valakinek keze ügyében a Biblia, a szentsége-
sen maga elé mormolt imádság is megteszi: Aulich La-
jos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ,
Knezich Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leinin-

gen-Westerburg Károly gróf, Nagy-
Sándor József, Poeltenberg Ernõ,
Schweidel József, Török Ignác, Vé-
csey Károly gróf, s nem utolsósor-
ban a felségárulással vádolt, Pesten
kivégzett Batthyány Lajos gróf neve.

Vereség, elbukás, gyász, véghetet-
len reménytelenség. Ám ha belelapo-
zunk a szabadságharc krónikájába –
kevés az ilyen lap –, valamicskét a
gyõzelem ízével is találkozhatunk.
„Április l-én (1849) hajnalban a VII.
hadtest, melyet most Gáspár ezre-
des vezetett, elindult Hatvan felé.
Klapka, Damjanich és Aulich had-
testei pedig – átkarolási céllal, csen-
desen – a Jászság felé. Gyõztünk 2-
án Hatvannál, 4-én Tápióbicskénél,
6-án Isaszegnél.. Hat nap alatt há-
rom csatát vívott meg diadalmasan a
magyar honvédsereg!”

Haász Ágnes két nagyméretû elek-
trografikája – Kilenc csata, 1849,
A gyorslovasság támadása Copy ge-
nerálissal, mindkettõ 1998-ban ké-
szült – további helységneveket von
ide, hiszen Budavár, Kápolna, Szol-
nok, Vác, Komárom, Segesvár,
Pákozd és Nagysalló üzenete nélkül
a gyõzelem vagy a gyözelem közeli
pillanatok háttérbe szorulnának. Ám
az elektrografikus mûvész ezeken a

Szakolczay Lajos

Csataképek
Haász Ágnes elektrografikái

Haász Ágnes: A gyorslovasság támadása Copy generálissal,  
(1998.) (részletek) Technika: elektrografika. Méret: 100 x 260  cm



tekercseken sem történelemkönyvet ír – fõképp nem
csupa gyõzelmi híradással –, hanem a történelem
apropójából, tovább gazdagítva önkifejezésének
tárházát, esztétikailag izgalmas, mi
több, hatékony képet közöl – em-
lékképet és önarcképet – a lelkében
dúló folyamatokról.

Ez kimondatlanul is, a grafika –
az irodalmi hírbe sohasem kever-
hetõ grafika – teherbírásáról szól.
Nevezetesen arról, hogy egy koráb-
ban jobbára absztrakt világba –
melyet, zenét idézõ módon, a re-
neszánsz csillogása, a szín mint
érték jellemzett – belopható-e a
múlt, a nemzeti érzést és hagyo-
mányt fölöttébb õrzõ múlt megannyi
(történelmi) csataképe. Átfordul-e
evvel a váltással – egy kis megen-
gedéssel: didaktikussá válik-e – a szimbolikát és
színélményt, a labirintusban való bolyongást mint a
keresõ ember megvilágosodását reveláló elektro-
grafikák jel-látomása? Az a látomás, ami tele érzelmi:
elemekkel, a szem érzékenységét is próba elé állító
kozmikus „kitekintésekkel”, a lét szépségét és
gyötrelmét gyakran – épp rejtélyessége folytán – a
szakralitásba emelõ vagy azt az égiekhez közelítõ szim-
bólumokkal.

Haász Ágnes újabb mûveivel, amelyek a Veszprémi
Mûvész Céh és a megyei önkormányzat által meghirde-
tett országos pályázatra születtek (és azon nívódíjat

nyertek), nem tagadta meg korábbi elektrografikáinak
világát. Véglegesen – föltehetõen – nem szakította el
magát a színektõl, nem fordított hátat a színértékû pik-

togramok lelkieket fölidézõ rezdüléseinek, nem tagad-
ta meg az életmûvében eddig szinte kitüntetett szerepet
kapó absztrakciót. Hogy „kirándulása” sikert hozott az
elsõsorban a témához igazodó szemléletváltásnak kö-
szönhetõ. Amikor, fõképpen a Kilenc csata címû elek-
trografikáján a – jóllehet visszafogott, s áttûnéseiben
csaknem absztrakt képet mutató – figuralitás tájára
lépett, módszerét azonnal vissza is vonta. Talán azzal
leginkább, hogy a korabeli lapok acél- és rézmetszetei-

bõl kiinduló nyomatok (mint
közbülsõ fázis) réteges egymásra
montírozásával el tudta érni, hogy
a filmszerû anyagra „elõhívott”
megannyi csatajelenet, a szöveggel
mint kompozíciós elemmel dúsítva,
egyszercsak elkezd hullámozni. 

Ez a vibrálásnak is mondható, a
képfolyamatot az absztrakció felé
közelítõ grafikai találat a sötétebb
és világosabb felületek ritmikus
(aritmikus) ismétlõdéseiben nyil-
vánul meg. Melyet csak erõsít a lo-
vak és vitézek meg-megvillanó, a fe-
désekkel emlékképszerûvé váló fi-

gurája, az ágyúkerék és -csõ, valamint a torony- és
épületmaradvány (Budavár) szerkezeti elemként való
szerepeltetése. Minthogy átsejlõ, a fényt valamennyire
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átengedõ (papír) anyagra készült a barnás elektrografi-
ka, a képfolyamat idõszakosan tünékeny volta még kü-
lön is megemeli eme történelmivé – ám legbensõbbé is
– fogalmazott látomás különösségét, egyediségét.

A gyorslovasság támadása Copy ge-
nerálissal címû kompozíció – tele
szarkasztikus, fõként a címadásban je-
lentkezõ, s annak nyomatékot is adó, a
globalizációt a magyar hadtörténettel
elegyítõ humorral – szellõsebb, lazább
grafika, mint az elõzõekben említett.
Absztraktabb is. A „gyorslovasság”
mint szó (mint lényegre utaló meg-
nevezés) arra ösztönözte a mûvészt,
hogy tekercsén a – részletek moz-
gatásával létrejövõ – mozgást kép-
szervezõ erõként láttassa. Ebbõl adódik
a valamennyire organikus, a növényi in-
dákat is az emlékezés szolgálatába ál-
lító jelleg. Üregek, zárványok között
föl-föltûnnek a lovasok, a szuronyok, a
csatatér gyors mozgás által sem elveszejthetõ tárgyem-
lékei. De a leglényegesebb a technikára utaló fázis, ami

az amerikai másoló cég „fejét”, Copyt generálisként
nevezi meg.

Az õ szervezésében volt igazában megvalósítható ez
az egyszerre történelmi és mai lovasroham; groteszk

párhuzamosságot sejtetve Copy – legalábbis egy pil-
lanatra – így vált 1848 rohanós hõsévé. A történelem
meggyalázása? Inkább keserû kacaj a modernitásban
vergõdõ világ – a képzõmûvész számára is elengedhe-
tetlenül fontos – technikai vívmányainak magasabb-
rendûségén.

Haász Ágnes kisebb méretû elektrografikái egy ko-
rábbi idõszakot reprezentálnak. A magyar táj fölött el-
lebegõ élõ lelkiismeret (Hommage à Kölcsey (1990),
az emberiség egyetemes szenvedésének jelképet állító
Örök Golgota (1989) – motívumaiban visszautalva
klasszikusok szenvedésélményére –, és az egyszerû-
ségében is döbbenetes kiszolgáltatottságot mutató
Corpus I. (1992) mind-mind míves darab. Avval, hogy
az elektrografika 1ehetõségeire tárnak kaput, egyúttal
az alkotó mûvészetszemléletét is tükrözik. Azt a rendre
való törekvést, ami nem a figuralitásban és a nonfigu-
ratív formákban leledzik, hanem mindvégig a lélek
mozgatóereje.

A 25-26. oldal képei:
Haász Ágnes: Kilenc csata 1849. - Budavár, Kápolna, Szolnok,
Vác, Komárom, Isaszeg, Segesvár, Pákozd, Nagysalló (1998.)
(részletek) Technika: elektrografika. Méret: 100 x 351 cm
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1. kép. Egy étteremben 11 férfi ül egy hosszú asztal
fal felõli oldalán. Fejük magasságában, a falon von-
alkódszerû csíkozás fut keresztben, a kép az Utolsó
vacsorára emlékeztet. Valamiféle keresztény társasá-
got, kegyes atyafiak színes öltönyökbe bújt gyü-
lekezetét látjuk. Nevetgélnek, néha egy-egy falatot
emelnek a szájukhoz, kedélyesen beszélgetnek.

PÉTER. Csodálatos hely. 
MÁRK az asztal túlsó végén, suttogva kérdezi szom-

szédjától. Mirõl van szó – egy kicsit lemaradtam.
JAKAB. A testvér, Hawaiion járt, egy konferencián.
TAMÁS. Melyik szigeten laktatok?
PÉTER. Kawaiion.
JÚDÁS, DE NEM AZ ISKÁRIÓTES. Ahogy hallom, az a

legszebb sziget a szigetcsoportból.
PÉTER. Igen, a legérintetlenebb. Persze itt is vannak

modern szállodák, csak nem annyi, mint mondjuk
Mauin. Nincs nagyváros, ami sokat számít, és
emellett megmaradt egy pár tüneményes falvacska
is.

MÁTÉ. És a konferencia?
PÉTER. Hát, meg kell hagyni, ahogy Jakab

testvéremnek meséltem, a konferenciát amerika-
iak rendezték, és tudjátok, nekik annyira más
képük van a szolgálatról. De kérlek, Ian test-
vérem, te mint a szervezet vezetõje mutass be
egymásnak bennünket.

Ian feláll, a mellette lévõ széken helyet foglalt Júdás
megkocogtatja a poharat.

IAN. Tudjátok testvérek, hogy mindeddig elzárkóz-
tam attól, hogy az Egyházba behozzuk a pénz, az üzlet
szellemét, de az elmúlt idõszak megtanított rá, hogy
komolyan vegyem ezt a területet. Könyörögni fogok, és
nektek is ezt javaslom, hogy az Úr a lehetõ legtávolabb
tartsa tõlünk Mammont és e világ szellemét. Egyetlen
kikötéssel vállaltam a mai összejövetelt, ha mindenki
komolyan eltökéli, hogy nem engedjük magunk közé
férkõzni a megosztást.

TÖBBIEK. Ámen! Úgy legyen!

IAN. Üdvözlöm körünkben Máté testvéremet, az
erdélyi szolgálat vezetõjét. Üdvözlöm Tamást és Jak-
abot, a híres dunántúli ébredés irányítóit. Üdvözlöm
Botond testvéremet Óbudáról. Üdvözlöm Júdás
testvéremet, az északi országrész szellemi erõs em-
berét, de õ nem az Iskáriótes.

Nevetés.

Bizonyára mindannyian hallottatok már Péterrõl,
egyházunk külsõ kapcsolatokért felelõs tekintélyérõl.
Péter kezdeményezésére gyûltünk ma össze, hogy
legutóbbi útja eredményeirõl beszámoljon. Szeretnénk
majd megtudni, hogy mennyit kell egy F–50-esért
imádkozni.

Nevetés.

És mit kell mondani?
TAMÁS, szomszédja fülébe. Örökké vadonatúj

kocsikkal járkál.
IAN. Bemutatom nektek Márk testvéremet, aki 

szervezetünk biztonsági szakértõje.

Márk egy vékony, kopasz, ravasz tekintetû férfi.
Fekete garbót visel.

Üdvözlöm Timóteust és Pált, a koldus és hontalan
szervezet vezetõit. Testvérek, tapsoljuk meg egy-
mást.

IAN. Köszöntsük Jánost, aki csodálatos szervezõ-
munka eredményeként több sikeres könyv és újság ki-
adója lett. Felbecsülhetetlen értékû szolgálat.

Közben a pincérek leszedik az asztalt. A társaság
egyik tagja kávét rendel magának. A kávé szó hallatán
a többiek is fészkelõdni kezdenek, hárman-négyen
kávét, teát, cappuccinót rendelnek.

PÉTER. Testvérek, ha megengeditek, befejezem.

Kicsit szemrehányóan.
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Pinke Zsolt

Démonok
(forgatókönyv) I. rész



Az amerikaiak nagyon kedves emberek, és azt
hiszem, sok mindenben tanulhatunk tõlük. Például az
egyik texasi testvér csak úgy, ismeretlenül meghívott
bennünket egy nagyon elegáns étterembe. És kép-
zeljétek a vacsora végén azt mondja – úgy indítja az
Úr, hogy egy gyönyörû drágaköves platina órát
ajándékozzon a feleségemnek.

JAKAB. Hallelúja!
MÁTÉ. Azt a mindenit! Ez aztán az áldás!
TAMÁS. Dicsõség, Istennek! De mi az, amire azt

mondtad, tanulhatnánk tõlük?
PÉTER. Nos, a konferencia egy szûkebb körû

megbeszélésén, a testvérek a következõ ajánlatot tet-
ték. A kelet-európai gyülekezetek anyagi helyzetének,
stabilitásának érdekében azt a kedvezõ lehetõséget biz-
tosítják számunkra, hogy keresztény vállalatok
részvényeit dolgozói áron vásárolhatjuk meg, ami ál-
talában a piaci ár 50–80%-a között mozog.
Keresztény befektetési alapok is biztosítottak bennün-
ket, hogy hitellehetõségeikrõl folyamatosan tájékoztat-
nak. Ha arra gondolok testvérek, hogy építünk egy
csarnokot, amelyet a gyülekezetek részvénytársasági
formában hoznak létre és üzemeltetnek, és adott eset-
ben az építési vállalkozók mi, a gyülekezetek vezetõi
lennénk, ez hatalmas áldást jelentene.

JAKAB. Az ajánlatban szerepelt, hogy mennyiért ka-
punk pénzt?

PÉTER. Természetesen. Hosszú futamidõ, mondjuk
tíz év esetén a kamat évi 7,5%, természetesen a szoká-
sos garanciákat kérik, és a pásztorok kimutatását
gyülekezeteik elmúlt 2-3 évi tizedfizetéseirõl és egyéb
célú adakozásainak eredményérõl.

Péter mondókája alatt szinte mindenki zsebszá-
mológépet vesz elõ és heves gombnyomogatásba kezd.

TAMÁS. Gondolom a részvénytársaság tulajdon-
hányadai is a gyülekezetbõl származó pénz arányának
megfelelõen alakulnak majd. Halkan. Most kezdem
megérteni, hogyan lehet mégis két úrnak szolgálni.

PÉTER, automatikusan Tamás felé. Így van.
Remélem mindenkinek békessége van abban, hogy a
gyülekezetek elmúlt két évi bevételeit vessük össze, en-
nek arányában kéne részt vállalni a terhekbõl, és ennek
arányában részesedne az adott gyülekezet a csarnokból
és létesítményeibõl.

MÁTÉ Tamásnak. Sejtettem, hogy Péter testvérünk
nem fog rosszul járni, még egy látszólag ártatlan kon-
ferencián sem. A legérdekesebb, azért mégiscsak az,
hogy az ajándékoknak, ezt a jól koreografált körtáncát
naiv testvéreink finanszírozzák.

PINCÉR. Elnézést uraim, hogy megzavarom a beszél-
getést – kinek szabad a gyümölcsteát...?

Megérkeznek a kávék. Hirtelen többen is – Péter
elõzõ epés megjegyzését szemük elõtt tartva – kérdõn,
egyikük talán sunnyogva is, Péterre néznek. A helyzet
csikorgóvá válik, de Péter, mintha a dologból semmit
sem érzékelne, hízelgõ hangon, süteményt rendel, s
példáját a többiek is követik.

IAN. Nekem.
PINCÉR. ...és a presszókávét...?
JÚDÁS. Én kérem.
PINCÉR. ...a cappuccinók?
MÁTÉ-JAKAB. Mi kértük!
PINCÉR. Még egyebet, uraim?
TAMÁS. Egy ásványvizet.
MÁRK. Narancslevet kérek.
IAN. Rumos teát kérnék, mézzel.
PINCÉR. Igen, köszönöm. Esetleg, más valamit –

ajánlanám a friss meggyes lepényt.
IAN. Kérek szépen egyet, a múltkor is finom volt.
MÁTÉ. Úgy érzem, meg kéne hallgatnunk Ian

testvérünket. Azzal a borzasztó esettel kapcsolatban,
hiszen csak homályos, ellentmondásos hírek jutottak
el hozzánk. Persze csak, ha Péter testvérünk beszá-
molója véget ért.

TAMÁS. Igen, mi is hallottuk a gyülekezetben, hogy
megsebesültél. Beléd lõttek, vagy valami hasonló
borzalmas dolog történt?

PÉTER. Ian testvérünk igazi frontharcos.

Nevetnek.

JÚDÁS. Halljuk a sztorit!
IAN. Valóban, nagyon szomorú történetnek voltam

résztvevõje, alig egy hónapja. Éppen kedden vették le a
gipszet a vállamról.

PÉTER. Ó, Istenem!
IAN. Igazából nem ez a lényeg. Mellettem lõttek rá

egy fiatalemberre, aki gyermekkorában gyülekezetünk
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tagja volt. Az eset sokkal borzalmasabb, brutálisabb
ennél.

JAKAB. Hogy történt?
PÉTER. Azt hiszem, Ian, el kéne mesélned a teljes

történetet.
IAN. Nos, eléggé véres, és tele van felkavaró rész-

letekkel...
PÉTER. Az Úrjézusra, kérlek , „a-tól z-ig”, mondj el

mindent!

Erre Máté, gunyorosan, szomszédjára néz.

IAN. Rendben. Ott kezdem, hogy Botond, mert így
hívják, gazdag, vagy inkább sikeres üzletember. Már ré-
gen elhagyta a gyülekezetet, de a szülei a mai napig ak-
tívan járogatnak. Viszont Botond, néha, bizonyos
összeggel támogatta az egyházat. Azt hittem, most is
ezért hív találkozóra. A színhely – nos ebben az ét-
teremben találkoztunk, és pontosan annál, a galéria
sarkán lévõ asztalnál ültünk le.

PÉTER. Szóval, ezért hívtál bennünket erre a
helyre?

IAN. Igen, de, remélem nem okoz bennetek rossz
érzéseket.

MÁTÉ. Szóval, ezért ilyen üres az étterem. Az elsõ
pillanatban azt hittem, a konyha gyenge, vagy rossz a
kiszolgálás.

JAKAB. Ian testvér, ha téged nem nyom a hely – ben-
nünket sem.

IAN. Este nyolcra beszéltük meg a halált hozó
találkozót.

Kép távolodik.

2. kép. Helyszín: Andrássy út nappal. Az Oper-
aház elõtt álldogáló, jó kötésû fiatal srác felé –
oldalzsebes nadrágja zsebében virág – a házak tete-
jérõl galambok repülnek, feje mellett húznak el és az
aszfalton landolnak. 

A madarak akciójától megilletõdött képet vágó
fiúhoz három maszkos rohan, kezükben kés. Az el-
sõ lendületbõl vágja a kését a gyanútlanul vára-
kozó fiú mellkasába. A mögötte rohanó elüvölti
magát:

MASZKOS. Ez nem az!

Kiáltása egy századmásodpercet késik, az áldozat
azonnal elterül. A másodikként érkezõ az áldozat fölé
hajol, de óvatlanul, mert a haldokló ösztönös mozdu-
lattal a sötét árny felé kap és letépi a maszkot. 
A késõbbi jelenetekbõl ismert, KISTERMETÛ arcát
pillantjuk meg. Az elõbb még társát hangosan fi-
gyelmeztetõ támadó kését a földön fekvõ fiúba szúrja,
kitépi a maszkot a görcsösen markoló kézbõl, fejére
rántaná, de amint felnéz, pillantása az autójából
kászálódó Botondéval találkozik. Jobbról és balról tár-
sai fedezik, de Botond szembõl tökéletesen rálát és
bénultan nézi a mészárlást. Végtelennek tûnõ ideig
nézi a gyilkos arcát.

3. kép. Az Andrássy úton rendõrök nyüzsögnek. 
A késõbbi tatami jelenet küzdelmében alulmaradó 
FIATAL FÕRENDÕR több társa kíséretében, pojácaként
vonul az Operaház elõtti felhajtón. Alig észrevehetõen
sántít. Pózolva fotóztatja magát az Operaház lép-
csõjén, nyilatkozik a sajtónak. Egyszerre, a tatami
szélérõl ismerõs, vágott arcú nyomozó hajol a füléhez,
õ, a hallott infora bólint, befejezi a mondatát és a vá-
gott arcú biccentésének irányát követve, a mozi mögé
indul, benéz abba a rendõrségi mikrobuszba, amelyben
Botond ül, arcán dermedt kifejezéssel.

4. kép. Az elõbb látott FIATAL FÕRENDÕR – az
iménti mikrobusz elsõ ülésérõl beszél – tele-
fonbeszélgetése egy íróasztal mögött ülõ férfivel, 
a CSÍKOS INGESSEL. Osztott képernyõn jelennek
meg.

CSÍKOS INGES. Egyáltalán nem érdekel, melyik hü-
lyét véded. Aki ilyen faszságot csinál, hogy fényes nap-
pal egy civilt öl meg az Andrássy út kellõs közepén, az
menjen a levesbe.

FIATAL FÕRENDÕR. Most még helyre tudják hozni a
hibát.

CSÍKOS INGES. És te kezességet vállalsz értük?
FIATAL FÕRENDÕR. Még egyet hibáznak, és én in-

tézem el õket.
CSÍKOS INGES. Szóval, a tanú a következõ.

5. kép. BELSÕ, az elsötétített szobát a reluxa ré-
sein beszûrõdõ fénycsíkok világítják meg. IVETT-
DOKTORNÕ, 30 éves szõke nõ, a betegtõl jó pár 



lépésnyire ül az ajtó elõtt, szemben az 50 körüli
kopasz fickóval, a BETEGGEL.

BETEG. Doktornõ, gondolja, hogy komoly a baj?
IVETT-DOKTORNÕ. Ugyan már, ne kalandozzunk el a

tárgytól! Nagyon érdekes, amirõl, de leginkább aho-
gyan mesél. Maga kitûnõ elbeszélõ. Nem szokta leírni
a gondolatait?

BETEG. Nem. Folytatom. A narrációban elhangzó
szöveget képek kísérik. Elkezdi szürcsölni a levest.
Anélkül, hogy észrevenné, egy halálfejszerû arc
kukucskál be a szeparé légterébe, majd eltûnik. 
A kíváncsi fej útját követve, magára hagyjuk Helmutot,
és a szomszéd boxba telepedõ két különös öltözetû fér-
fit pillantjuk meg. A fej tulajdonosa selyemöltönyben
parádézik, míg a másik, a baszksapkás, Torma a
szürke rövid szövetkabát alatt fekete garbót visel,
szemén elegáns fekete szemüveg. Mialatt helyet foglal-
nak megjelenik a pincér, némán rendelnek, a kép jobb
és baloldali sarkában megjelenik a két férfi rendõrségi
nyilvántartásokat idézõ fényképe, alatta nyomtatott
betûkel íródik ki a képaláírás: Gromiko Gorcsev a
szerb titkosszolgálat magas beosztású tisztje; Torma, a
Délvidék ura.

Mindkét szeparé egy-egy zölddel futtatott kalitka.
Viszont, míg Helmut boxa a derûs, sárgás, délutáni
napsugaraktól barátságos hangulatú, addig a másik
sötét, hideg zöld színben pompázik. Sõt, mialatt a két
férfi helyet foglal, és neveik alatt a szöveg kiíródik,
baljós hangulatot ébresztõ zene szól, aláfestésként.
Miután a pincér elmegy, mindkettõ kisméretû, modern
látcsövet vesz elõ, és mint Helmut, a kikötõt stírölik.
Gromiko szólal meg elõször, szlávos akcentussal, de
folyékonyan beszél magyarul.

6. kép. Kopogtatnak az orvosi szoba elsötétített
ablakán.

IVETT-DOKTORNÕ. Sajnos, be kell fejeznünk. Értem
jöttek.

BETEG. Ah... Persze, persze. Akkor hát, holnap?
IVETT-DOKTORNÕ. Igen, remélem holnap. Tudja,

szakdolgozatot írok, és rengeteg idõmet emészti fel az
anyaggyûjtés.

BETEG. Hm. Érdekes, hogy amit mi, lököttek nagy
nehezen kinyögünk a kínjainkról, azon maguk lak-

mároznak, kvázi a salakunkból élnek. Ez is kul-
turális evolúció. Örülök, hogy az intellektusom hul-
lájának néhány konca magának jutott, és hozzájárul-
hattam a szakdolgozatához, de ne nyugtalankodjék,
ahogy elnézem pár év, és élvezettel fog hozzám ha-
sonló nyomorultakat faggatni, majd a szünetben,
kávé mellett nagyokat röhögni a többi dögkeselyû-
vel.

IVETT-DOKTORNÕ. Ön... – újra kocogtatnak az
ablakon – félreérti a helyzetet, bár amilyen intelli-
gens...

BETEG. Ne merészeljen még egyszer dicsérni! Nagy
rendezõ lehettem volna, csak ez a rohadt kis ország...
Menjünk inkább!

IVETT-DOKTORNÕ szinte szálegyenes, merev tartás-
sal ül székén, garbója miatt tartása merevebbnek tûnik
a valóságosnál is. Örül, hogy végre megszabadulhat
ebbõl a nehéz helyzetbõl. Feláll, kinyitja az ajtót és
kilép a félhomályos helyiségbõl. Az ajtóban egy negy-
ven körüli, jóképû férfi várja.

DOKTOR BARNA. Jöjjön kávézni, közben mindent
megbeszélhetünk.

IVETT-DOKTORNÕ. De doktor úr ... és a beteg?

Félig hátat fordítva a szobában fekvõ fickónak, ne-
hogy hallja a degradáló jelzõt.

DOKTOR BARNA. Barna, vagy Barnabás és nem ez a
hivatalos doktor úr. Amúgy, az ápoló személyzetnek is
kell hagyni egy kis munkát. Nézze, itt is egy délceg fi-
atalember.

7. kép. Egy kis helyiségben állnak ketten, a csem-
pézett falnak és a hûtõnek dõlve, a helyiséget meleg
fénnyel világítja be a délutáni napfény.

IVETT-DOKTORNÕ. Szóval ne hagyjam õket kibon-
takozni, ha agressziót észlelek?

DOKTOR BARNA. Pontosan. Látszik, hogy van
érzéke hozzá.

Két fiatal fehérköpenyes nõ lép a konyhába.

ANDREA. Ne hülyéskedj! Én megyek legközelebb!
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DOKTOR BARNA. Ivett bemutatom két leendõ kol-
légáját. Andrea és Olga.

ANDREA. Szevasz!
OLGA. Gyakorlaton vagy nálunk?
IVETT-DOKTORNÕ. Igen. Most állítom össze a té-

mavázlatomat, és ehhez van szükségem néhány, azaz
minél több konkrét esetre.

ANDREA. Most hallottunk egy jó kis sztorit, Olga
mesélj, addig lefõzöm a kávét.

OLGA. Áh, csak van egy jóképû harmincas fickó, de
teljesen kattant, még nem árulta el, milyen szektához
tartozik, de levágta saját farkát, és ma az volt a mese,
hogy „virtuális merevedése” van.

ANDREA. Számítógépes szekta-szatír. A szokásos?
A kávéra pislant.

OLGA. Igen, kösz.
ANDREA. Bemegyek hozzá, mert annyira hasonlít

Bredhez.
IVETT-DOKTORNÕ. Doktor úr, sajnos nem tudom

mikor tudok jönni – a vizsgáim teljesen maguk alá
temetnek.

DOKTOR BARNA. Miért, Ivett? Úgy emlékszem,
mintha végzett volna.

IVETT-DOKTORNÕ. Sajnos, nem egészen. A szakos
vizsgáimmal végeztem, de az összes mûveltségi hátra
van még. Köszönöm az ajánlatát, amint lehetséges,
élek vele.

DOKTOR BARNA. Ön tudja, Ivett. Elkísérem a ki-
járatig.

IVETT-DOKTORNÕ. Viszlát!
ANDREA-OLGA. Hello!

Amint IVETT-DOKTORNÕ és DOKTOR BARNA kifor-
dul a konyhaajtón, Andrea Olgára néz.

ANDREA. „Köszönöm az ajánlatát és élek vele”, azt
hittem, azzal folytatja, hogy „ha áll még”.

Olga hangosan elneveti magát.

8. kép. A kacagó hang foszlányai utolérik IVETT-
DOKTORNÕt, aki a gúnyos nevetésre összerezzen, 
hátrafordulna, de mozdulat közben meggondolja magát.

9. kép. IVETT-DOKTORNÕ otthon, egy bérház legfel-
sõ emeleti lakás nyitott ablaka elõtt ül. Elõtte az

íróasztalon számítógép, az üres képernyõre néz,
gúnyosan megrázkódik, lehajtja az asztali lámpa fejét,
így a lámpa fényköre felett kilát a sötét tetõkre. Tekin-
tete végigfut a szemhatárt lezáró budai hegyeken és
végül a holdfényben szikrázó felhõkön pihen meg. 
A szeánszból a telefon idétlen csörgése ragadja ki.
Lassú mozdulattal nyúl a kagyló felé, felveszi.

IVETT-DOKTORNÕ. Szia!
– Jól vannak, alszanak. Hét végén vigyázhatnál

rájuk.
– Nem, nem vagyok rosszkedvû, csak el kéne már

kezdenem írni ezt a nyavalyás dolgozatot.
– Voltam.
– Hm... nem tetszett.
– Miért vagy ingerült?
– Tudod jól, hogy voltam gyakorlaton...
– Két évet dolgoztam gyerekekkel és... – ...mi

lenne, ha nem vágnál közbe.

Bólogat, bólogat, majd eltartja a fülétõl a telefont,
leteszi az asztalra a kagylót, táskájából cigarettát
vesz elõ, rágyújt, lekapcsolja a villanyt, és újra a
füléhez emeli a szinte megállás nélkül karattyoló 
szerkezetet.

– Figyelj, anyuci, dolgoznom kéne és...

A cigarettába szív.

– ...igen, rágyújtottam, ne bánts! Örökké baszo-
gatsz.

– Szia, puszilom apát!

10. kép. Leteszi a telefont, kinéz a sötétbe. Lent a
másodikon, nem pont vele szemben, hanem a két nagy
frontot összekötõ szárnyban egy másik szerencsétlent
pillant meg, aki ugyan kissé távolabb az ablaktól, de
asztali lámpa fénye mellett gépel. A fickó, mert hím-
nemûrõl van szó, hirtelen mozdulattal felpattan a
székrõl, eltûnik, majd egy hosszú pohárban italt hoz,
kortyol egyet, nézi a papírt, megvakarja a fülét, beül a
gép elé, és tovább gépel. Abbahagyja, kitépi a papírt,
újat fûz be, és amennyire csak a két- vagy négyujjas
gépelés engedi, csapkodja tovább a mechanikus 
masinát.



11. kép. IVETT-DOKTORNÕ elmosolyodik, kisétál a
konyhába, és kever magának egy italt olyan, de
legalábbis olyasmi pohárban, mint amilyet az izgága
fickó kezében látott az imént. Leül, felkapcsolja a 
villanyt, kortyol egyet, és a monitorra néz. Leteszi a
poharat, de észreveszi, hogy a pohár oldalán
gyöngyözõ pára lefut, és szétterül az asztalon, kihúzza
az egyik fiókot, papírzsebkendõt vesz elõ, letörli a 
poharat, majd száraz felével lefelé fordítva po-
háralátétként használja. Az üres monitorra néz, most
egy kicsit elszántabban, még egyet húz a long
drinkes pohárból, újra a monitort kezdi szuggerálni.
Néhány másodperc múlva az imént kihúzott fiókhoz
fordul egy kis segítségért, kihúzza, belenyúl, ujjai az
üres írólapos csomagolópapírban keresgélnek, majd
bele is néz, és meggyõzõdik róla, valóban elfelejtett
géppapírt venni. Visszatolja a fiókot, újra a pohár
után nyúl, lenéz a kivilágított ablakra, és elmosolyo-
dik, mert a heves ujjmozdulatokkal gépelõ fiatalem-
ber még hevesebb mozdulatokkal túr a hajába, hát-
radõl a székén, és néz ábrándozva a plafon felé fújt
füstfelhõbe, mintha onnan próbálná kiolvasni, amit
olyan lelkesen ír.

12. kép. Este a folyosón. Egy idõs hölgy a kutyájá-
val álldogál a lépcsõházban, egészen közel IVETT-DOK-
TORNÕ ajtajához.

IVETT-DOKTORNÕ. Jó estét, Zoli néni! Hogy van a
kis Kentaur?

Kentaur, az idõs hölgy mellett álldogáló végtelenül
kövér, kötött dresszbe csomagolt lény, vagy kutya.

ZOLI NÉNI. Jó estét Ivett! Hát, nagyon nehéz idõsza-
kot éltünk át. A kis Kentaurnak emésztési zavarai
voltak. És a gyerekek?

IVETT-DOKTORNÕ lehalkítja a hangját.

IVETT-DOKTORNÕ. Alszanak. Csókolom, megyek is.
ZOLI NÉNI. Jaj kedvesem, csak vigyázzon, annyi

szörnyûség történik manapság.

13. kép. IVETT-DOKTORNÕ megnyomja az elõbb
látott férfi csengõjét. Hosszú szünet után, nagy zajjal

nyílik az ajtó, és ott áll az ismerõs fiatalember
fürdõköpenyben, papucsban, és értetlenül pislog
rá.

NIMRÓD. Jó estét!
IVETT-DOKTORNÕ. Jó estét! Itt lakom a házban, és

... csak néhány A/4-es lapot szeretnék kérni.
Remélem, nem aludt még, azaz nem keltettem fel.

NIMRÓD. Á! Dehogy, jöjjön csak be! Csüccs le! Kér
egy pohár italt?

IVETT-DOKTORNÕ. Igen elfogadom, bár valójában
csak a papírért jöttem.

NIMRÓD. Mit kér? Whiskyt, Bacardit, Unicumot,
Pernod-t?

IVETT-DOKTORNÕ. Whiskyt.
NIMRÓD. Hm, most látom, hogy az elfogyott. Igy-

on...
IVETT-DOKTORNÕ. Unicumot.

A fickó elõveszi a gömbölyû üveget, és a fény felé
fordítva látja, két csepp, ha van az üveg alján. Kénysz-
eredetten elmosolyodik, felhúzza a vállát.

IVETT-DOKTORNÕ. Maga mit ivott?
NIMRÓD. Hm, egybõl magázni kezd.
IVETT-DOKTORNÕ. Dehát, nem is tegezõdtünk

még.
NIMRÓD. Én? Én jeges vizet ittam. Az is jó lesz?
IVETT-DOKTORNÕ. Igen, köszönöm.

Nimród kimegy a konyhába, IVETT-DOKTORNÕ nagy
lendülettel körbepördül a forgószéken, és a köny-
vespolccal szemben landol a pörgésbõl. Csörömpölést
hallunk a konyhából, Nimród jól hallhatóan a hû-
tõszekrény körül tesz-vesz. A lány leveszi a polcról a
sorozatnak kinézõ kisméretû könyvek egyikét, vissza-
teszi, és átnézi a többi gerincét. Lehuppan, a székre,
pördül még egy nagyot, az íróasztallal szemben áll
meg, belenéz a gépbe fûzött papír szövegébe, el-
mosolyodik, tûnõdve az elõbb mustrált könyvespolcra
néz, felemeli a már telegépelt oldalakat, és gondosan
olvasni kezdi, néha belelapoz. Az író széles mosollyal
lép ki a konyhából, kezében zsákmányával, a két pohár
jeges limonádéval, de egy kicsit gyanakvóvá válik,
amikor meglátja a kéziratot a lány kezében. Mellé áll,
és lenyújtja a vizet a figyelmesen olvasó szemek és a
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papír közé. A lány elhúzza a száját, és elveszi a vizet,
de mire a fiúra néz, hálás mosolyra vált.

IVETT-DOKTORNÕ. Ez izgalmas. Csak nem ön írja a
Joslain Beaumant sorozatot?

NIMRÓD. Mit számít, hogy mibõl él az ember. Ön
mivel foglalkozik?

IVETT-DOKTORNÕ. Pszichológia szakos vagyok, és
mellette tanítok. Pont az a terület érdekel, ami önt is –
a fantázia.

NIMRÓD. Csakhogy én, kérem, nem fantáziálok. 
A történet szövi magát, útjukra bocsátom a figurákat,
azok teszik a dolgukat, mint a való élet hús-vér figurái.
Az elõbb, amikor csöngetett azt hittem, a történetben
szól a csengõ, csak amikor leírtam, gondoltam végig,
hogy a tenger alatt azért mégsem csengetnek. De mit
hablatyolok itt a csengõrõl. Mióta lakik a házban?

IVETT-DOKTORNÕ. Évek óta.
NIMRÓD. Hm. Én is, nem értem hogy-hogy nem

találkoztunk még.
IVETT-DOKTORNÕ. Mert mindketten szobafogságra

ítéltük magunkat. Kölcsönadja az egyiket?
NIMRÓD. Persze, szívesen. De nehogy analizálni

kezdje. Csak bátran engedje el magát.

A nõ értetlenül grimaszol.

NIMRÓD. A ponyva arra való. Még egy vizet?
IVETT-DOKTORNÕ. Áá nem, nem, inkább nekiesem

... mondjuk...

Feláll a székbõl, keresgélni kezdi, hogy melyiket ve-
gye magához elsõként.

NIMRÓD. Mondjuk, a kínai maffiásat, vagy nem is, 
a Vörös ciklont inkább. Megtalálja?

IVETT-DOKTORNÕ. Ha itt van a polcon, igen ... meg-
van.

NIMRÓD. Helyes, akkor jó szórakozást!

Elindulnak az ajtó felé, elöl a nõ, mögötte 
a szórakozott fickó, amikor ajtónyitáshoz elõrehajol
arcával IVETT-DOKTORNÕ hajához ér, amin elcso-
dálkozik, és mélyet szippantva elraktározza illatát.

NIMRÓD. Milyen szép puha haja van.

IVETT-DOKTORNÕ. Köszönöm.
NIMRÓD. És jó ... dús.

IVETT-DOKTORNÕ egy másodpercre megzavarodik,
azonban derûs mosolya fedezéket nyújt a számára.

NIMRÓD. Még a jó illatút is hozzá tehettem volna,
de...

IVETT-DOKTORNÕ. Akkor miért nem tette?
Remélem, nem akar egy órán át a hajammal
foglalkozni, ráadásul itt az ajtóban?

NIMRÓD. Hah! Milyen ... magabiztos! Hát persze, a
pszichológia kurzus nem múlik el nyomtalanul. De
ugye, nem kegyetlenkedést tanul, fõmunkaidõben?

IVETT-DOKTORNÕ. Ugyan, ne sértõdjön meg.
Amint elolvastam, jelentkezem. Viszlát köszönök
mindent.

NIMRÓD. Jó éjszakát!

Nimród becsukja az ajtót, becsoszog az íróasztalig,
és kinéz a csukott ablakon, kinyitja, mélyet szippant az
õszi este éterébõl, nyújtózkodik egyet, ekkor gyullad
fel a feje feletti legfelsõ szinten a lámpa, IVETT-DOK-
TORNÕ ablakában. Tekintetét ábrándozva az ablakon
nyugtatja egy pillanatig, majd felcsattan.

NIMRÓD. Nem is vitte magával a géppapírt. Áh, ezek
a nõk, ezek a nõk! Mondja, maga nõs?

Kérdezi a levegõtõl, egy képzeletbeli figurától.

NIMRÓD. Igen? Jellemzõ.

És legyint egyet.

14. kép. Kis idõ elteltével, IVETT-DOKTORNÕ fel-
néz a könyvbõl, kimerészkedik a párkányig, és
lenéz a szimpatikus fiatal író ablakára. Hasonló
mûsorban van szerencséje, mint ami elõször hívta
fel a figyelmét. Veszett géppüfölés, heves mozdula-
tok stb.

15. kép. IVETT-DOKTORNÕ felnyitja a szemét, az
órára néz, reggel 7 óra. Nyújtózkodik egyet, elmosoly-
odik, távkapcsoló után kutat keze az ágybetét mellett
heverõ papírhalomban, megtalálja, és bekapcsolja a



cd-lejátszót. A zuhanyzóban dúdolja az odakintrõl
beszûrõdõ számot. Amikor kislánya kezét fogva
lekocog a lépcsõn vállán egy jókora hátizsákkal, és
kezében a tegnapi könyvvel, élvezettel néz a lép-
csõházba kandikáló napsugarakba. Kisfia, a 8 éves
Dani álmosan-merengve lépked mögötte, jócskán
lemaradva.

IVETT-DOKTORNÕ. Milyen szép a reggel. Dani, a hét
végén fessetek apunak egy szép képet.

DANI. Jó, de mirõl?
IVETT-DOKTORNÕ. Hát, a nagyi kertjérõl, vagy a ku-

tyáról, kitaláljátok majd.

16. kép. IVETT-DOKTORNÕ és egy elegáns idõsebb
hölgy, IVETT-DOKTORNÕ anyja, egy régi budai ház
teraszán ülnek, teáznak. A mögöttük nyíló ajtón sikítva
rohan ki IVETT-DOKTORNÕ kislánya, az õt üldözõ báty-
ja elõl, a meredek kõlépcsõre veti magát, és kis híján
lebukfencezik, de csoda folytán, maximális sebesség
mellett, mindketten sértetlenül érik el a lépcsõ alját, és
diadalüvöltéssel eltûnnek a ház mögött.

IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. Újabb bizonyítéka annak,
hogy védõangyalok márpedig vannak, az elõbb
legalább fél tucat tartotta õket talpon a kanyarban.
Fõzök egy nyugtató teát, mert nem bírom ezeket az iz-
galmakat. Nézz ide, még a karomon is égnek áll a szõr.

IVETT-DOKTORNÕ mosolyog.

IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. Nem tudom, mi kifogásod
van az ellen a Barnabás gyerek ellen.

IVETT-DOKTORNÕ. Az, anyu, hogy férjem van.
IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. Lárifári, de közben írócs-

kákról álmodozol. Ha már szeretõt akarsz tartani, oly-
at tarts, aki hasznodra is van. Nem vagy már kisgyerek
és ha valaki, az a Barna gyerek tud és fog is segíteni.
Különben is olyan férfias, széles vállai és nagy tárcsás
mellei vannak.

Közben a kezével mutatja, hogy milyen klassz vona-
lai is vannak a pasinak..

IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. A férjed után igazi felüdülés
lesz. Hol van már megint az a lehetetlen akarnok.

IVETT-DOKTORNÕ. Dolgozik. Tegnap reggel Rómába
utazott, és onnan megy Torontóba, csak hétfõn
találkozunk. De ne beszélj így a férjemrõl, aki melles-
leg az unokáid apja...

IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. Hála istennek, hogy nem
az õ családjára ütöttek, na jó, nem is folytatom, mert
csak felhergelem magam.

IVETT-DOKTORNÕ nagyot hörpöl a teásbögrébõl,
leteszi az asztalra, feláll, nyújtózkodik egyet.

IVETT-DOKTORNÕ. Most elmegyek, mert el kell 
kezdenem a körmölést, holnap este jelentkezem 
majd. És nagyon kérlek, a gyerekek elõtt nehogy
áspiskodj az apjukra, mert azonnal kifecsegik, botrány
lesz belõle, és újra a Botond szüleihez hordhatom
õket, amit egyikõnk sem akar.

IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. Jól van, jól van, légy csak
nyugodt...

IVETT-DOKTORNÕ. Szia anyuci!
IVETT-DOKTORNÕ ANYJA. Szevasz!

17. kép. IVETT-DOKTORNÕ csönget, majd kis idõ el-
teltével hosszabban csönget Nimród ajtaján. Csoszogó
léptek zaja hallatszik, és egy pongyolás nõ nyit ajtót,
kezében törlõrongy.

TAKARÍTÓNÕ. Az író úr nincs itthon. Ugye, õt tet-
szik keresni?

IVETT-DOKTORNÕ. Igen. Mikor jön haza?
TAKARÍTÓNÕ. Mindjárt, bevásárolni és reggelizni

ugrott le amíg takarítok. Várja meg, nem zavarjuk
egymást. Jöjjön!

IVETT-DOKTORNÕ becsukja az ajtót, és a takarítónõ
mögött közelít az íróasztalhoz.

TAKARÍTÓNÕ. Tessék ide ülni – mutat az íróasz-
tal mögötti székre – itt úgysem rakok rendet. Tudja 
semmihez nem szabad nyúljak, ami az asztalon
van.

Grimaszol egyet.

TAKARÍTÓNÕ. A Nimród olyan rendes fiú, maga a
barátnõje?
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IVETT-DOKTORNÕ-nek válaszolni nem nagyon
marad ideje, csak fészkelõdik a kényelmetlen
kérdésre. A TAKARÍTÓNÕ pedig néma társaságát
megunva a fürdõszoba irányába fordul, lassan
megindul, és harcos tekintettel méri fel a reá váró
terepet...

TAKARÍTÓNÕ. Megérdemelne, már egy rendes lányt,
úgy értem, azért furcsa, ha egy fiatalember hónapok
óta a lakásban él, és semmi mást nem csinál, mint
gépel, dolgozik, semmi barátnõ, semmi lazítás.
...Sajnálom, nem érek rá a beszélgetésre, mert a fürdõ
még hátravan, addig olvasson valamit. Azt tudja, hogy
kicsoda a fiatalúr, ugye?

Hangját egy kicsit lehalkítja.

TAKARÍTÓNÕ. Õ Thomas Carrington, a Jos-
lain Beaumont történet írója. Olyan izgalmas,
nem?

Bevonul a fürdõszobába, amikor IVETT-DOKTORNÕ
azt hiszi megmenekült a szóáradattól, kidugja fejét a
fürdõszoba ajtaján.

TAKARÍTÓNÕ. Azt mind tegnap írta, ami ott van az
íróasztalon. Szerintem holnap estére kész lesz egy új
kézirat. Mindig elolvashatom az új részeket, én vagyok
az elsõ, aki látom õket.

Feje újra eltûnik az ajtóban, és egy pillanat múlva
zubogó víz hangja hallatszik, és kivehetetlen du-
dolászás. IVETT-DOKTORNÕ óvatosan megfordítja az
asztal sarkán tornyosuló papírcsomót, és olvasni kezdi
a történetet.

IVETT-DOKTORNÕ magában. Joslain Beaumont
mélytengeri búvárkodásra tanítja legújabb tanítványát,
miss Westont, azt a miss Westont, akit egy rendkívül
veszélyes küldetés keretében szabadított ki az iráni
titkosszolgálat karmaiból. Miss Weston azért volt ilyen
fontos az irániak számára, mert rajta keresztül apját, a
neves amerikai atomtudóst próbálták zsarolni, szuper-
titkos kutatási eredményei átadására. Miss Weston
szõke félhosszúhajú huszonnégy éves hölgy – és mi-
csoda véletlen...

Ekkor kaparászás hangja, majd valami olyan hallat-
szik az ajtó felõl, mintha valaki a kilincs lenyomása
nélkül igyekezne bejutni az amúgy meglehetõsen erõs,
jókora, békebeli bejárati ajtón. IVETT-DOKTORNÕ
azonban megbabonázva fordul vissza a félbehagyott
történethez.

IVETT-DOKTORNÕ. Miss Weston pszichológia sza-
kon tanul az oly neves angliai Royal Academy-n.  És
ez a miss Weston szóról-szóra olyan szerelésben
menekül keresztül-kasul, megmentõje, a magas
fekete Joslain Baumant karjaiban a fél Közép-
Keleten, mint amiben én jártam itt tegnap este
ebben a lakásban...

Arra lép ki a történetbõl, hogy egy kéz a papír
másik végét markolássza. Felpillant és Nimród áll
elõtte, egyik kezében még jókora csomag, a másikat
az íróasztalra helyezte alig öt centire IVETT-DOK-
TORNÕ karjától, aki semmit sem érzékelt az atro-
citásból.

NIMRÓD. Ehhez nincs joga! Ez egy kézirat, ez nem a
nyilvánosság, hanem ... egyáltalán, milyen dolog bele-
olvasni más papírjaiba.

IVETT-DOKTORNÕ kedvesen mosolyog.

IVETT-DOKTORNÕ. És másokat, megkérdezésük
nélkül, regényhõsökkel kétes viszonyba hozni, az
erkölcsös?

TAKARÍTÓNÕ a fürdõszoba ajtajából. Áá, 
csak én mondtam a kisasszonynak, hogy üljön le
oda.

NIMRÓD. És ez eléggé súlyos hiba volt Nelli! Mi van,
ha a hölgy nem ez a hölgy, és...

IVETT-DOKTORNÕ. És az irániak számára kiadja
Joslain Beaumont összes mûhelytitkát?

NIMRÓD. Mondjuk. De ez akkor is példátlan! Bele-
olvasott a Vörös ciklonba?

IVETT-DOKTORNÕ. Naná! Elolvastam és klassz
volt. 

Erre Nimród az asztal sarkára ül.

NIMRÓD. Helyes, akkor vigyen egy másikat!



Hirtelen az elégedetten hallgatózó takarítónõ felé
fordul.

NIMRÓD. Nelli!

Nelli összerezzen.

NIMRÓD. Nelli, nem tudtam takarítószereket venni,
tessék, itt van ezer forint, tessék lemenni, venni ezt-
azt!

NELLI. De nem nagyon kell semmi.
NIMRÓD. Helyes, akkor köszönöm szépen a mai

munkát, tessék, itt a kabátja!

Az értetlenül pislogó takarítónõ vállára segíti a bal-
lonkabátot, megfordítja, és a kijárat felé tereli a hát-
rafelé tekintgetõ nõt. Kinyitja az ajtót, és Nellinek csak
egy viszontlátásra marad ideje, mert már ki is pen-
derítették az ajtón. Amikor Nimród becsukja az ajtót,
elégedetten csapja össze a kezét.

NIMRÓD. Tényleg, Ivett, reggelizett már?
IVETT-DOKTORNÕ. Nem, még nem.
NIMRÓD. Reggelizzünk együtt!
IVETT-DOKTORNÕ. Ön még nem evett?
NIMRÓD. Egy-két falatot kaptam be.

Nimród belép a konyhába, és úgy beszél, hogy alak-
ja nem látszódik.

NIMRÓD. Ismeri a mondást? Reggel, mint a kirá-
lyok...

IVETT-DOKTORNÕ. Jó, de akkor kár volt kitoloncol-
ni szegény Nellit.

NIMRÓD. Kitûnõ megállapítás, de én is nagyon fi-
nom reggeliket csinálok. Van sonka, füstölt hal, két-
három féle sajt, zöldségek és a többi és a többi. Elsõ
menetben teát fõzök.

IVETT-DOKTORNÕ. Segít...

Hatalmas edénycsörömpölés a konyhából.

IVETT-DOKTORNÕ. Segítsek?
NIMRÓD. Áá, dehogy, két perc és megvagyok.

IVETT-DOKTORNÕ egy keveset gondolkodik, 
majd feláll, és a konyhába sétál.

IVETT-DOKTORNÕ. Tisztítok egy kis gyümölcsöt vagy
zöldséget? Mit szól?

NIMRÓD. Azt javallom, hogy elsõsorban tegezõd-
jünk. Hm?

IVETT-DOKTORNÕ. Hello!
NIMRÓD. Szervusz, Ivett. Igyunk rá!

A lány homlokráncolására válaszol.

NIMRÓD. Csak egy csepp bort.
IVETT-DOKTORNÕ. Oké!

18. kép. A SZOBÁBAN. Hosszú szünet után kap-
csolódunk újra a beszélgetésbe.

IVETT-DOKTORNÕ. Miért nem a gépedet haszná-
lod?

Tekintete a sarokba halmozott számítógépre, moni-
torra, nyomtatóra villan.

NIMRÓD. A gépek folyamatos használata és velük
való együttélés átalakítja az embert.

IVETT-DOKTORNÕ a szemöldökét ráncolja.

NIMRÓD. Minimum gépiessé válunk tõlük. Ismertem
egy öreg urat, aki autót sem vezetett, mert inkább
nézelõdött a taxi hátsó ülésérõl, minthogy a masinával
birkózzon.

IVETT-DOKTORNÕ. Hajjaj! Elment az idõ, mindjárt
dél van.

NIMRÓD. Jól elvagyunk együtt.
IVETT-DOKTORNÕ. Van pár dolgom, megyek.

Köszönöm a könyveket és a reggelit.
NIMRÓD. Oh! Nem tesz semmit. Nem akarsz velem

vacsorálni?
IVETT-DOKTORNÕ. Oké, tõlem mehet. Beugrom ma-

jd, ha hazajöttem, és megbeszéljük. Nem is meséltem,
találkozom ma a kiadóddal.

NIMRÓD. Hogy? Mikor beszéltél velük?
IVETT-DOKTORNÕ. Ma reggel, és megbeszéltem egy

találkozót az igazgatóval.
NIMRÓD. Gyorsan lépegetsz.
IVETT-DOKTORNÕ. Szervusz, Nimród!
NIMRÓD. Szia!
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Becsukja az ajtót, és háttal nekidõl.

NIMRÓD. Miért az a kéjsóvár bunkó!?

19. kép. Helyszín, egy rosszul felszerelt edzõterem.
Néhány zsák lóg a plafonról. A tornatermet zöldes
fényû derengés teszi elviselhetetlenül hideggé, az
egyetlen jól megvilágított pont a tatami. Tíz-tizenkettõ
jól megtermett fickó edz, verekszik, dobálja egymást a
teremben, legtöbbjük a félárnyékba, sötétbe veszve. A
ringben egy 50 körüli fickó bokszol fiatal partnerével.
Amikor végeznek az edzéssel megveregetik egymás vál-
lát, az idõsebb, miután leugrik a ring szélérõl, jókora
négyzet alakú szemüveget vesz fel, vállára teríti a
törülközõjét, és nyugodt léptekkel a kijárat felé indul.
Nagyjából félúton, alig egy méternyire a tatamitól, ahol
egy nyurga, harmincas fickó – az elsõ jelenetbõl megis-
mert FIATAL FÕRENDÕR – és hatalmas termetû part-
nere dobálják egymást, egy túlzott erejû dobás után
a hatalmas méretû a szemüveges fickónak zuhan,
majdnem ledönti a lábáról. A tatami közepén álló fi-
atal fickó nevet, vagy csak mosolyog karját keresztbe
fonva a mellén. A szemüveges abban a pillanatban,
hogy megtalálja az egyensúlyát, különösebb kér-
dezõsködés nélkül, váratlanul, brutális erõvel leüti a
hatalmas termetût, megigazítja a szemüvegét,
gúnyosan a fiatalabbra néz, a kijárat felé indulna, de
észreveszi, hogy fiatal, nyurga ellenfele támadásba
lendült. Ekkor már senki sem mozog a teremben,
mindenki kettejük várható konfliktusát nézi. Az
idõsebb alapállásba áll, elhajol a támadó ütése elõl,
és hatalmasat mér a fiatalabb halántékára. A fiatal-
abb megtántorodik, ezt kihasználva ellenfele tisztán,
keményen combon rúgja, és még egyszer állon vágja.
A fiatal elterül, az idõsebb pedig vadul rugdosni kez-
di földön fekvõ ellenfelét. Két-három fickó szedi le
alaposan helyben hagyott ellenfelérõl. Lerázza
magáról a csillapító kezeket, és határozott léptekkel
a kijárat felé indul.

20. kép. A FIATAL FÕRENDÕR egy terepjáró hátsó
ülésérõl telefonál. Az autó egy nagy hivatali épületbõl
hajt ki valahol az V. kerületi, kormányzati negyedben,
amikor a vonal túlsó végén a hang bejelentkezik, a kép
ketté vágódik, és a „fehér ház” Dunára nézõ ablakán át
egy csíkos ingben üldögélõ férfit pillantunk meg, aki

látszólag a levegõbe, valójában mobiljának csiptetõs
mikrofonjába beszél. Lába az asztalon, tekintetét a
szoba sarkában álló tévére függeszti, amin a
részvényárfolyamok láthatóak.

CSÍKOS INGES. Hogy van a térded?
FIATAL FÕRENDÕR. Tud verekedni...
CSÍKOS INGES. Nem csak verekedni. Helyén van az

esze, és közmondásosan szerencsés. Pár ellenfelet
lekotort már az útból.

FIATAL FÕRENDÕR. Velem hiába packázik, ha meg-
unom, kicsináltatom egy perc alatt.

CSÍKOS INGES köhögni kezd. Ezt majd, személye-
sen.

FIATAL FÕRENDÕR. Nyugi, az én vonalaimon
beszélünk.

CSÍKOS INGES. Látod, errõl beszéltem, ha ilyen
magabiztos hetykeséggel akarsz szembeszállni vele, rá-
faragsz. Azért élte túl minden ellenfelét, mert az egész
világot ellenségként kezeli, és senkinek sem szolgáltat-
ja ki magát. És olyan, mint egy jó sakkjátékos, elõre
látja a lépéseket, még a játszma végét is kiszámolja,
mielõtt ringbe száll valakivel.

FIATAL FÕRENDÕR. Na, most már lassan a jóistenrõl
beszélünk, nem egy fõzsaruról.

CSÍKOS INGES. Hol tartotok a robbantások
kiderítésével?

FIATAL FÕRENDÕR. Van egy pár új fülesünk, és
mintha az információk egy határozott irányba mutatná-
nak.

CSÍKOS INGES. Szóval sehol.
FIATAL FÕRENDÕR. Biztosnak tûnik, hogy három

klán jócskán benne van, de semmi bizonyíték erejû
tény.

CSÍKOS INGES. Vigyázz!

21. kép. IVETT-DOKTORNÕ és Nimród nevetgélve
lépnek ki egy étterem ajtaján. Nimród kezében egy félig
üres borosüveg.

IVETT-DOKTORNÕ. Hûvös lett.

Összehúzza magán a kabátot. Nimródra néz. 
A fickó még mindig mosolyog, és rágyújt.

NIMRÓD. Kérsz?



IVETT-DOKTORNÕ. Nem, kösz. Menjünk, mert hideg
van.

NIMRÓD. Ja, persze! Melengetlek egy kicsit.
IVETT-DOKTORNÕ. Csak menjünk.

Még néhány pillanatig hátulról látjuk, lassan
távolodó alakjukat, egyszer csak IVETT-DOKTORNÕ eln-
eveti magát, és szorosan a férfihez bújik.

22. kép. Egy kapualjban csókolóznak. Suttognak, és
tovább csókolóznak, majd IVETT-DOKTORNÕ
didergõsen összerázkódik, megnyomja a jókora kaput,
és belép, kézen fogva húzza maga mögött Nimródot a
vaksötétbe.

23. kép. Nimród lakásában állunk az ajtóval szem-
ben. Kulccsörgés, nyílik az ajtó, és IVETT-DOKTORNÕ
lódul be az ajtón, ledobja kabátját, lerántja kis
pulóverét, melltartóban, rövid térd fölötti szoknyában
lódul el a kamera mellett, arcán a csókolózástól
elkenõdött smink, a torzító közeli miatt szinte riasztó,
de csak egy villanásra, mert a fürdõbe siet, bezárja az
ajtót. Nimród még csak most végez az ajtóval, a földön
heverõ ruhadarabokra néz, vigyorogva csóválja a fejét,
és az íróasztal szélének támaszkodva meghúzza az
üveget, elégedetten csettint a nyelvével, és az üveg
címkéjét stíröli. Még egyet húz az üvegbõl, az asztalon
álló pohárba is tölt, ledobja kabátját, cipõjét, zokniját,
a konyhába megy, ásványvizet hoz elõ, az asztalra
teszi. Bekapcsolja a gramofonját, gyertyát gyújt a
földön az ágyhoz közel, lekapcsolja a villanyt, és
ruhástul végignyúlik az ágyon. Ekkor nyílik az ajtó
kilép a törülközõbe csavart IVETT-DOKTORNÕ. Lábujj-
hegyen odatipeg a pasihoz, fölé hajol, megcsókolja, és
elkezdi levetkõztetni. Nimród lebontja a nõ testét
takaró törülközõt, és szeretkezni kezdenek. A kép el-
sötétül, néhány pillanatig csak a zene szól.

24. kép. Az ágyban egymás mellett fekszenek, a
lehúzott redõny résein, áttörésein vékony sugarakban
szûrõdik be a fény félhomályt teremtve a szobában.

NIMRÓD. És a férjecskéd, mit szólna, ha tudná.
IVETT-DOKTORNÕ. Ha-ha.
NIMRÓD. Nem kell idegeskedni, csak illett volna el-

mondani, még mielõtt lefeküdtünk.

IVETT-DOKTORNÕ. Ne mondd, hogy nem tudtad!
NIMRÓD. Oké, tudtam, mert tegnap megnéztem a

táblátokat, de kíváncsian vártam, mikor jössz elõ a far-
bával.

IVETT-DOKTORNÕ. Jó lesz, ha befejezed...

Nimród ciccegéssel válaszol. A nõ, erre felugrik, és
a párnát a férfi arcába passzírozza.

NIMRÓD. Na nézd, milyen vadmacs...ka.

Nevet is, de félõsen összehúzódik, mert a nõ egyre
nagyobbakat üt a párnával. Az egyoldalú párnacsata
azzal végzõdik, hogy Nimród elkapja a nõ csuklóit, és
leteperi, megcsókolja, és újra szeretkezni kezdenek.

25. kép. Doktor Barna arca torzítóan közelrõl.

DOKTOR BARNA. Arra a kis Ivettre, hogy holnap es-
tére az ágyamban lesz!

A kamera az összeütközõ poharakat veszi.

(folytatjuk)
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Kisari Balla György

Kogutowicz Manó elsõ és második térképe
Ki volt Kogutowitz Manó?*

A név fogalommá vált. Atyáink, nagyatyáink rögtön
rá gondoltak, ha hazai térképre terelõdött a szó. Ez a
név a jó térképet jelenti.

1984-ben kaptam a megbízást a magyar térképészet
vezetõitõl a nagy magyar kartográfus életének, mûkö-
désének kutatására. A többéves felderítõ munka siker-
rel járt.

A család Lengyelország déli részébõl, Kelet-Galíci-
ából, a tarnówi vajdaság Wojnicz nevû városkájából
származik. A „kogut” szó magyarul kakast jelent. Ema-
nuel Kogutowitz apja, Mathias Wojniczban született
1817-ben. Abban az idõben Galícia az osztrák csá-
szárság része volt. A fiatal Mathias Kogutowitz belé-
pett az osztrák seregbe, és ott 12 évet szolgált. Õrmes-
terként szerelt le. Az obsitos szerény állást kapott
Morvaországban, a Brünn melletti Seelowitzban lett
adóhivatali írnok.

Elsõszülött fia, Emanuel Thomas Kogutowitz 1851.
december 21-én jött a világra Seelowitzban, a 107.
számú házban. (Akkor még nem voltak utcanevek.) 
A négyszáz éves, emeletes téglaház ma is jó állapotban
van. Zidlochovice, Masarykova 107. a mostani címe 
a Cseh Köztársaságban. (A fenti adatokat a brnoi terü-
leti levéltárban õrzött anyakönyvek tartalmazzák.)

A fiatal Emanuel a katonai pályát választotta. A bé-
csi Katonai Mûszaki Akadémián 1873. szeptember 
1-jén hadnaggyá avatták, és megkezdte szolgálatát Ol-

mützben (ma: Olomouc), a Ferenc József nevét viselõ
1. hadmérnök ezredben. A bécsi hadilevéltárban õrzött
tiszti minõsítés Kogutowitz Emanuel tehetségét és

széles érdeklõdési kö-
rét bizonyítja. A „Kü-
lönleges képességek”
rovat szerint: tornász,
vívó, úszó, gyorsíró
és nagyon jó rajzoló.
Németül, csehül és
franciául tud. Elõl-
járóit tiszteli, meg-
gyõzõdésbõl engedel-
mes, beosztottaival
szemben jóindulatú,
megköveteli a rendet,
fegyelmet. Szolgála-
ton kívül nyugodtan,

becsületesen és tapintatosan viselkedik. Ezek a tulaj-
donságok egész életén át jellemezték.

Ötévi szolgálat után megvált a seregtõl.
1878 után Bécs-

ben élt. Itt ismerke-
dett meg Karl Ka-
peller zongorakészítõ
mester 15 éves lányá-
val, Rózával. Miután
az apa ellenezte a fi-
atalok házasságkö-
tését, azok Sopronba
szöktek. A lányt a
család távoli rokona,
Montag Jakab so-
proni ügyvéd örökbe
fogadta, Emanuel
pedig Lähne Frigyes
híres magániskolájá-
ban, a „Léni”-ben lett bennlakó tanár. A bécsi Kato-
nai Mûszaki Akadémia jó ajánlólevél volt. Annak
külön örült Lähne igazgató, hogy új munkatársa a 
rajz mellett francia nyelvet is tudott tanítani.

Kogutowicz Emanuel 1881. szeptember 1-je után
Manó néven szerepel. A „Manó” név, mint az Emanuel

Az 1851. december 21-én, 150 éve született (Emanuel) 
Kogutowicz Manó születése bejegyzése

(Emanuel) Kogutowicz Manó 
hadnagy, 1874

Kogutowicz Manó soproni tanár 
(Soproni Szemle, 1961)

* A lengyel származású, magyarrá lett világhírû kartográfus, Kogutowicz Manó 150 éve született.



magyarosított formája Ballagi Mór 1857-ben kiadott
szótárában olvasható elõször.

1884-ben a soporoni Szent György római katolikus
templomban kötött házasságot Kogutowicz Manó és
Kapeller (Montag) Róza. A házasságkötési bejegyzés
érdekes sora: „A kiskorú nõ atyja belegyezésével, Bécs
1884. aug. 26. Carl Kapeller a közjegyzõ elõtt.” Tehát
a szigorú apa megenyhült, írásban beleegyezett a há-
zasságba, de nem bocsátott meg a „szökevényeknek”,
nem utazott el az esküvõre.

Ennek a szökésnek köszönhetjük, hogy hõsünk ma-
gyar térképész lett. A család leszármazottai ma is úgy
tudják, hogy Kogutowicz Emanuel azért került Ma-
gyarországra, mert hívták, mert itt nem volt képzett
kartográfus.

Kogutowicz Manó hamar ismert ember lett Sopron-
ban. Érthetõ, hogy elõször a szakmabeliekkel ismer-
kedett meg. Az elsõk között kötött barátságot Jausz
Györggyel, a soproni felsõ leányiskola igazgatójával, a
Vasvármegyei Tanítótestület alapítójával, az elsõ ma-
gyar nyelvû iskolai atlasz szerkesztõjével. Hazánkban
erõsödött a követelés, hogy iskoláinkat kartográfiailag
jó megoldású, magyar nyelvû térképekkel lássák el.

Elõször a megyetérképek elkészítésére került sor, hi-
szen a szûkebb haza megismerése a legfontosabb. 
A kiadást a megyei tanítóegyesületek szorgalmazták.

Vasvármegye térképe

A Vasvármegyei Tanítóegyesület alapítóját, a közben
Sopronba költözött Jausz Györgyöt kérte fel a megye 
a falitérképek elkészítésére, mert volt térképészeti jár-
tassága. Jausz Kogutowiczban találta meg azt a szak-
embert, aki egy megyei falitérképet meg tud tervezni és
rajzolni.

A tervezést 1882-ben kezdte el. Valószínûleg feluta-
zott Bécsbe, és a Katonai Földrajzi Intézetben (Militär-
geographisches Institut) megvásárolta Vas megye terü-
letének 1:75 000 méretarányú térképeit. A szelvények
egymás mellé illesztésével kiderült, hogy nincs szükség
kisebbítésre, vagy nagyításra, 139x132 cm-es nagyság-
ban, 1:75 000 méretarányban el lehet készíteni a me-
gye iskolai falitérképét. Nyilván Jausszal közösen dön-
tötték el, hogy a térkép délkeleti sarkában helyezik el
Szombathely megyeszékhelynek 1:25 000 méretará-
nyú térképét. A járáshatárt is feltüntették, oldalt a já-
rások felsorolása számsorrendben olvasható, a számo-
kat a térképre is beírták.
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Kogutowicz Manó házasságlevele 
az atya jóváhagyásának bejegyzésével

Vasvármegye, részlet az 1884-ben megjelent térképbõl
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A vegyes lakosságú községeknél a német és a vend
nevet is megírták. A településeken kívül a mûvelésági
megoszlás, a közlekedési vonalak és a nevezetességek
is szerepelnek. A fokhálózatot a Monarchiában akkor
használatos Ferro-tól számított 15 ívpercenként raj-
zolták meg. A nyugati hegyvidékeket (Alpokalja) a geo-
metriai csíkozás és hipszometriai (magasság szerinti)
színezés teszik plasztikussá.

Ez volt az akkor 31 éves kezdõ kartográfus elsõ
munkája. Bentlakó tanártársai nyilván megcsodálták a
szép rajzot, Sopronban elterjedt a térkép híre.

Budapesten az ELTE Földrajzi Tanszékek Könyvtá-
rában a katalógus bizonyítja, hogy ez az 1884-ben ki-
adott térkép volt Kogutowitcz elsõ térképe (T–2). 
A Földrajzi Közlemények 1884. és 1885. évi szá-
maiban megjelent ismertetések is ezt támasztják alá.

A XX. században írt térképtörténeti munkák írói
megfeledkeztek errõl a szép térképõl, és az egy évvel
késõbb kiadott Sopron megye falitérképét tartották
Kogutowitz elsõ mappájának. Közrejátszott ebben az
is, hogy Sopron megye térképe még a Vas megyeinél is
szebb, országos feltûnést keltett.

Sopron megye térképe

A Soproni Általános Tanítóegyesület 1883-ban el-
határozta, hogy kiadja a megye iskolai falitérképét. 
A térképterv elkészítésére Jausz Györgyöt, a Felsõ Le-
ányiskola igazgatóját kérték fel. A kiadásra szükséges
2500 forintot gyûjtés által szerezte meg az egyesület.
A tervezésbe és különösen a rajzolásba Jausz bevonja
Kogutowiczot is.

Nyilvánvaló, hogy Vasvármegye térképének az elké-
szítése során tanult meg ez a zseniális ember térképet
készíteni. Ezért lehetett a Sopron megye rajza annyira
kiváló. 1883 elsõ felében, iskolai munkája mellett ké-
szítette, minden tudását beleadta, a veleszületett mû-
vészi érzék segítségével lett olyan szép és jó ez a tér-
kép.

Mi volt az alaptérkép, a forrás Sopron vármegye
térképéhez?

A Földrajzi Közlemények tudósítása szerint „A bé-
csi katonai földrajzi intézet 1:75 000 méretarányban
kiadta Sopron, Kõszeg, Szany, Gyõr és Pápa környé-
kének térképét, és ezzel a megye fölvételét befejezte”.

E lapokat felnagyítva Jausz 1:63 000-ben határozta
meg a térkép méretarányát. Vajon miért választotta ép-
pen az 1:63 000 méretarányt? A kérdésre Földi Ervin
kartográfus barátom adta meg a választ. Abban az idõ-
ben, amikor ez a mappa készült, sok térképész követte
az angol példát. Nagy-Britanniában már korábban ké-
szültek ún. inch-es térképek. Ez azt jelentette, hogy
ami a térképen egy inch, azaz egy hüvelyk, az a való-
ságban egy mérföld. Jausz György is ezt a módszert
választotta, mert: 1 hüvelyk=2,54 centiméter, 1 mér-
föld=1600 méter. Ha az 1600 métert elosztjuk 2,54-
gyel, pontosan kijön az 1:63 000, tehát azért lett épp
ilyen méretarányú ez a térkép, hogy az egy hüvelyk
megfelelhessen egy mérföldnek.

A térkép mérete 150x120 cm. A térképi címleírás
szabályai szerint az elsõ szám mindig a kelet–nyugati
kiterjedést jelenti. Sopron megye mappáját Budapes-
ten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen õrzik
(CT–8). A térképet szemlélve elsõsorban a színgazdag-
ság nyûgöz le bennünket. Mai térképész szemmel
nézve is kitûnõ munka ez a kõnyomatos mû. A fõ-
térkép hét, a melléktérkép kilenc szín felhasználásával
készült. Ezen a mappán minden kézi munka eredmé-
nye.

Sopron környéke, az 1884-ben megjelent 
Sopron megye térképe melléktérképe



1883-ban készült a rajz, 1884-ben a nyomdai fel-
dolgozás. A XX. század második felében alkalmazott
kartográfiai kalkuláció alapján megállapítható, hogy
sok ezer munkaórába került ennek a térképnek az el-
készítése.

Ma is ezeket a színeket használják a térképészek,
kivéve a Fertõ vízfelületét, amelyik a ma használatos
kék szín helyett a zöld szín egy sötétebb árnyalatát
kapta. Mi lehetett ennek az oka?

Erre nézve csak találgatások lehetnek. Annyi bizo-
nyos, hogy a Fertõ – nem Fertõ-tó, mert a szó maga
is vizes felületet jelent – már az 1880-as években is
meglehetösen elaggott, mocsaras állapotban volt.
Talán a zöld vízinövényeket akarta visszaadni a 
szerkesztõ ezzel a színmegoldással. A folyóvizeknek
az ábrázolása ugyanúgy mint ma, sötétkék színnel
készült.

Külön figyelmet érdemel a jelmagyarázat: vasút, el-
sõrendû országút, másodrendû országút, járható dûlõ-
út, templom, kápolna, kereszt, vadászlak, fürdõ, bá-
nya, kõfejtõ, kastély, várrom, emlék, háromszögelési
jegy, magasság méterben, postahivatal, távírda-állo-
más, vasúti állomás, megyehatár és országhatár. Ezen
a gazdag tartalmú, komplex térképen minden rajta van,
ami a megyében található. Kogutowicz és Jousz ösztö-
nösen tudták, nincs olyan felszíni forma, gazdasági
vagy társadalmi jelenség, amit térképen ne lehetne ki-
fejezni. A „Sopron megye” részletessége, az 1:63 000
méretarány lehetõvé tette, hogy a tartalmat szellõsen,
tetszetõs elrendezésben helyezzék el. A megye jelentõs
része vegyes lakosságú volt, ezért azt a korrekt meg-
oldást választották, hogy a magyar név alatt zárójelben
megtalálható a német név is.

Külön kell szólnunk a „Sopron környéke” mellék-
térképrõl, amely a mûvelési ágakat is bemutatja, tehát
a szõlõt, a rétet, a legelõt és más térképi tartalmat is.
Különösen érdekes Sopron középkori városmagjának
piros alaprajzos ábrázolása. A melléktérkép teljesen
Kogutowicz munkája.

Sopron megye térképe hozta meg Kogutowicz Manó
részére az elsõ szakmai sikert. A fõvárosban is felfi-
gyeltek rá. A Posner Intézetben – amely 1883 óta
Kogutowicz munkahelye – sorra jelennek meg a me-
gyék falitérképei. A jól sikerült megyetérképek orszá-
gosan ismertté tették Kogutowicz nevét. A közoktatás
vezetõi is felfigyeltek rá.

1890-ben Csáky Albin miniszter megbízta az isko-
lák számára szükséges magyar nyelvû földrajzi és tör-
ténelmi térképek és atlaszok elkészítésével. A vállalat
alapításához, a felszerelésekhez szükséges tõkét a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium kölcsönként Ko-
gutowicz rendelkezésére bocsátotta. Így alakult meg a
Hülzel és Társa Magyar Földrajzi Intézet, a híres bécsi
intézet budapesti leányvállalata. (1895-ben már Kogu-
towicz és Társa névvel szerepel az intézet.)

Sorra jelentek meg a magyar névrajzú iskolai tér-
képek, atlaszok, amelyeket az 1891-es budapesti és az
1894. évi debreceni tanszerkiállításon díszoklevéllel,
illetve ezüstéremmel tüntettek ki. Ezt követte az ez-
redéves országos kiállítás, ahol térképeiért és úttörõ
munkásságáért a Millenniumi Nagy Éremmel tüntet-
ték ki.

A hazai elismerés után a külföld elismerése sem
késett: 1900-ban a párizsi világkiállításon aranyérmet
kapott.

1902-ben az intézet átalkult; a Magyar Földrajzi In-
tézet Részvénytársaság egyre nagyobb teljesítményekre
volt képes. Új és új kiadásokat ért meg a Teljes Föld-
rajzi Atlasz. A földgömbkészítés is lendületet vett. 
A Rudolf téri épületben (a mai Jászai Mari téren)
megindult a különbözõ iskolai taneszközök gyártása is
– kiváló szakemberek közremûködödésével.

Kogutowicz a Márki Sándor kolozsvári egyetemi
tanárhoz írt leveleiben közölte: iskoláink magyar nyel-
vû térképekkel való ellátása az életcélja. Térképeit túl-
nyomó részben maga rajzolta.

A túlhajtott munka, súlyosbodó betegsége felõrölte
erejét. Viszonylag fiatalon, ötvenhét éves korában,
1908-ban halt meg. Életmûvét – közvetlenül – legidõ-
sebb fia, Károly folytatta.
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Kogutowicz Manó kézírása (levél 1900-ban Cholnoky Jenõhöz)
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Nem vagyok a társadalomtudományok szakértõje,
így jogcímem sincs arra, hogy tudományos értekezést
írjak errõl a jelenségrõl. Arra azonban feljogosítva
érzem magamat, hogy személyes megfigyelésemet írás-
ban rögzítve megõrizzem a hivatott feldolgozók szá-
mára.

A „kása arisztokrácia” kialakulását három és fél
éves szovjet hadifogságom alatt volt lehetõségem meg-
figyelni. Sõt abban a „kedvezõ” helyzetben voltam,
hogy e torz folyamat kezdeti stádiumának is tanúja le-
hettem.

A tömegek mozgatásához feltétlenül·szükséges vala-
milyen stratégia kialakítása, hogy elkerülhetõk legye-
nek a felesleges összeütközések. A szovjet vezetõknek
akkor már több évtizedes gyakorlata volt a tömegek
vezetésében. Az elsõ megfigyelésem abból az idõbõl
származik, amikor ez a kifinomult módszer hazai vi-
szonylatban még ismeretlen volt. Írhatnám úgy is,
hogy nálunk ez a folyamat még csak „in statu nascen-
di” volt.

Sankt Pölten város határában kialakított szekértá-
borunkban töltött éjszaka után „útbiztosítónak” neve-
zett szovjet õrségünk közölte, hogy fel kell mennünk a
várba, hogy ott meleg ételt kaphassunk. Mondottuk
nékik, hogy eddig is minden nap ettünk meleg ételt, ezt
õk maguk is igazolhatják, hiszen velünk együtt ettek tá-
bori konyháinknál. Igenám, mondották, de orvosi vizs-
gák is vannak, és a járványok elkerülése érdekében
mindenkit meg kell vizsgálni. Mit mondhattunk volna
erre? Elindultunk.

A város utcái zsúfoltak voltak, szovjet alakulatok
haladtak nyugat felé, és sok volt az „orvosi vizsgálatra”
rendelt, immáron fegyvertelen alakulat. A várhegy nagy
fái alá állítottuk szekereinket, és vártuk a sorunkra.
Ebédre invitáltak a vár udvarába, ahol hatalmas tábori
üstökben rotyogott a babgulyás.

Alig léptünk be a várkapun, máris nagy kiabálás fo-
gadott, és az üstök mellõl boldog kacagással szaladtak
felénk, ekkor már talpig fehérbe öltöztetett ruszin tüzé-
reink, akiket Steyr felé igyekezetünkben hagytunk el
egyik kenyérrel telt szekerünk társaságában. Nyakunk-
ba estek, ölelgettek: „hadnagy úr csakhogy láthatjuk”.

Egymás szavába vágva mesélték, hogy mivel nagy súlyú
szekerüket nem sikerült feltolni a meredeken, õket már
az elmaradásukat követõ hajnalon utolérték a szovjet
alakulatok. Kihallgatásuk után nem mint hadifoglyokat
kezelték õket, hanem kisegítõ katonaként. Közben or-
dítozott már az épület ajtaja elõtt a májusi napsütést
élvezve üldögélõ katonatiszt. Magához intett minket,
tiszteket és a legbeszédesebb ruszin fiút. Az érdekelte,
ugyan miért ölelgetnek minket, elnyomó katonatiszt-
jeiket, a ruszin fiúk. Ennek a tisztnek lila parolija és
lila sapkaszalagja volt. Késõbb tudtuk meg, hogy ál-
lamvédelmis tiszt. Mivel a fiúk elmondották néki, hogy
milyen rendesek voltunk a legénységünkkel szemben és
milyen jó emberek vagyunk, parancsot adott, hogy
akkor adjanak nekünk mindenbõl dupla adagot. A teli
csajka babgulyást jóízûen ettük meg. A ruszin fiúk jó
magyarosan készítették el. Bizony akkor eszünkbe sem
jutott, hogy a következõ három és fél évben ilyet nem
fogunk kapni. Elláttak kenyérrel, vajjal, cukorral és do-
hánnyal. Jól felpakolva érkeztünk vissza fogatainkhoz.
Ott újabb utasítást kaptunk, ezúttal orvosi vizsgálatra
kell mennünk, de oda csak egészségügyi tárgyainkat vi-
gyük, mert utána visszajövünk fogatainkhoz. Az itteni
csomagjainkra addig a hajtó tüzérek fognak vigyázni.
Az orvosi vizsgálat egy másik várudvarban volt. Cso-
magjainkat magunk elé téve derékig levetkõztünk, egy
tiszt vizsgálta csomagjainkat, egy orvos minket. Cso-
magjainkból nemcsak a hedifelszerelésnek számító
órát, borotvát, pénzt, hanem az esetleg odatett éksze-
reket és mindent elvettek, aminek bármilyen csekély
értéke volt. Ez volt az elsõ „zabra”, amit az elkövet-
kezõ években majd nagyon sok fog követni.

Innen visszakísértek az árnyas, fák alá, ahol azon-
ban már nyoma sem volt fogatainknak. Kérdezõsköd-
tünk, de vállvonogatáson kívül mást nem kaptunk.

Gergõ tüzérosztályunk „géhás” (gazdasági hivatal)
tisztje volt legjobban megijedve, mert addig a napig
hûen õrizte alakulatunk hadipénztárát, könyvelését és
a tüzérosztály teljes felszerelését, kivéve persze a
lövegeket és a lõszert, amit az utolsó tüzelõállás el-
hagyásakor megsemmisítettek. A közben helyszínre
érkezõ politikai tisztnek, tolmács segítségével, szinte

Szabolcs András

A nagy cselvetés
A kása arisztokrácia kialakulása



sírva panaszolta veszteségét, amiért hadbíróság elé is
kerülhet. Az viszont hamar megvigasztalta õt, amit el-
vittek, az a Genfi Egyezmény szerint hadizsákmány
volt. Magyar hadbíróság még jó ideig nem fog Ma-
gyarországban mûködni, különben is mindenrõl meg-
kapja a papirost, és így el tud majd számolni minden-
nel.

Közben az árnyas fák térsége megtelt különféle
egyenruhát viselõkkel. Németek voltak túlsúlyban, de
mi magyarok is jelentõs tömeget képviseltünk. A poli-
tikai tiszt eligazítást tartott. Elsõként arról beszélt,
hogy jármûveinket, legnagyobb sajnálatukra, igénybe
kellett venniük, mert nagyon sok szovjet katonát és
nagyon sok munkáslányt hurcoltak el a németek. Most
érthetõen azok hazaszállítása a fõ feladat, hiszen ezek
a szerenesétlenek már hosszú ideje nem látták ott-
honaikat. Mindenki beláthatja az emberiesség ezt
parancsolja elsõ feladatként.

A vonatközlekedést egyelõre még nem sikerült hely-
reállítani, de az folyamatban van, és lehet, hogy útköz-
ben már vonatra rakhatnak mindenkit, hogy hazavi-
gyenek. A magyar katonákat hazaviszik, és ott majd
kivizsgálják nem követtek-e el háborús bûncselekmé-
nyeket, ott megkapják igazolásukat, és hazamehetnek.
Harmadszor hangzott el – ezúttal hivatalosan – a „bu-
maska” és a „szkoro damoj”.

Szót ejtett beszédében a német „SS” alakulatokról,
és vaskos tréfaként mondotta, hogy ez a rövidítés az
orosz nyelven „szamosztrelec” szóval kifejezett öngyil-
kos szónak felel meg. Lehet, hogy hibásan írtam le az
orosz szót, de valahogyan így hangzott. Ezekután
megkérdezte, hogy van e jelen ilyen alakulathoz tar-
tozó. Egy fiatal német gondolkodás nélkül kilépett és
büszkén mondotta: „én az vagyok”. Mivel a politikai
tiszt szavait németül is tolmácsolták, e cselekedet ha-
tártalan bátorságról tett bizonyságot. Zavarba is hozta
a politrukot, aki szinte udvariasan kérte, lépjen vissza
a sorba.

Befejezésként mondotta, álljunk – átszámolásunk
után – századokba, és abban az alakzatban induljunk
neki a haza vezetõ utunknak. Igyekeztünk úgy összeáll-
ni, hogy tüzérosztályunk egy csoportban legyen. Vala-
mi keveredés azért keletkezhetett, mert egy század
élére Sáfáry Bandi vezérkari századossal és egy vezér-
kari õrnaggyal kerültem. Az útnak induló csoportban
lehettünk vagy háromezren. A századok között meg-

felelõ térközt kellett tartanunk. Õrségként 25 géppisz-
tolyos szovjet katonát vezényeltek oda. A menetoszlop
parancsnoka talán kapitány volt. Számára egy hintót
szereztek. Szép feketére fényezett urasági hintó volt,
felhajtható vászontetõvel, kényelmes bõrülésekkel.
Eléje két sötétpej lovat fogtak. A kocsihoz szereztek
egy magyar bakát is. Ez buzgalmában kidiszítette a lo-
vakat és a hintót is vörös kokárdával és vörös sza-
lagokkal. Vörös szalaggal vonta be az ostornyelet is,
no meg a saját sapkarózsáját.

Ebbõl ez emberbõl lett a „kása arisztokrácia” elsõ
hazai származású személyisége. Talán nem is helyes õt
arisztokratának nevezni, helyesebb lenne, „kása ne-
mesnek” mondani, annak is csak a paraszti, kurta ne-
mesi fajtájából.

Mivel a – feltehetõen Szibériából szalajtott – kon-
vojparanosnoknak tetszett ez a vásári pompa, és mert
a kocsis beszélt valamilyen szláv nyelven, bizalmába
fogadta, és sok mindent elnézett neki. Hangsúlyoznom
kell azonban, hogy a kocsis nem volt ruszin. A konvoj-
parancsnok élvezte a számára szokatlan kényelmet, és
a jól rugózó hintajával elég gyakran ügetett el menet-
oszlopunk mellett. Kocsisa néha odacserdített a fárad-
tan botladozó tömegbe. Ilyenkor gazdája jóízû haho-
tázásával értékelte cselekedetét. A kocsis együtt ét-
kezett és aludt az õrséggel, s mire elérkeztünk ma-
gyarországi ideiglenes szállásunkra, már úgy viselke-
dett, mintha õ is az õrszemélyzet tagja volna.

Nem emlékszem, hogy útunkat hány nap alatt tettük
meg. Éjszakánként a szabad ég alatt aludtunk. Sátor-
ponyvát, csajkát, kulacsot és evõeszközt hátizsákunk-
ban vittük magunkkal. Késre és villára három és fél
évig nem lesz szükségünk. Éjszakánként az õrség já-
rõrözött az alvó tömeg körül, és idõnként világító ra-
kétát lõttek fölénk. Ha a rekéta még égett, és alvóra es-
ett, akkor az ébrenlévõk leverték róla. Az õrök jól
szórakoztak az ijedt kapkodáson.

Bécs határába érve a Wiener Wald egy vadregényes
tisztásán pihentünk meg. Gyorsan neki láttunk mosa-
kodni, és utána lábat áztatni. Közülünk senki sem
tudhatta, hogy ez a tó volt a császárváros ivóvízrend-
szerének egyik szigorúan védett vizgyûjtõje. A kerítést
már elõzõleg szétrombolták, az õrség örült, hogy pi-
henhet. Mi mindenesetre felüdültünk.

A városba érkezve bámultuk a császárvárost. A Du-
na-csatorna mentén vándoroltunk, mikor soraink mel-
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lett egy icipici kislány szaladt és kiabált: Papiii, Papiii!
Az elöttünk haladó századból egy német egyenruhás
katona nézegetett hátra, majd kilépett a sorból, és a
kislány felé szaladt, a másik oldalról akkor érkezett az
asszonyka, és egymás nyakába borultak. Szaladt már
az õr is, és géppisztolya tusával kezdte lökdösni néme-
tünket, akibe kislánya és felesége õrült erõvel kapasz-
kodott. Az õr egy darabig még huzakodott velük, majd
legyintett egyet, mondott is valamit, és odébb lépve si-
etett a már távolodó menetoszlop után. Mindannyi-
unkat meghatott ez a jelenet: gyermeke és felesége
találkozik a hadifogság felé menetelõ apával, és ölelõ
karjaikkal kiragadják õt a menetbõl.

Az õr még dohogótt, a rábízott századnak is biz-
tosan arról tartott elõadást, hogy õk is hibásak, miért
engedték kilopni társukat a sorból, de ki értette még
akkor szavait? Még egyszer hátranézett az egyre tá-
volodó családra, akik már egymás kezét fogva szaladta
a házak közé, aztán tovább rótta menetoszlopunk mel-
lett az utat.

Ez a dohogva mellettünk bandukoló õr, aki elenged-
te a sorból kilépõ hadifoglyát, mert kislánya és fele-
sége belekapaszkodva védte, ugyanazt az egyenruhát
viselte, mint azok, akik Sankt Pölten melletti folyópar-
ti szekértáborunk, mellõl el akarták rabolni a férjeikkel
hazafelé tartó asszonyokat.

Igen a háború embertelenül szörnyûséges nyomokat
hagyott a harcokban résztvevõkben. Menetoszlopunk
egy alkalommal hatalmas uradalmi kukoricatábla mel-
lett haladt, a tavalyi szárakat már nem tudták letakarí-
tani, közöttük mozgás támadt.

Egy õr felfigyelt a zörgésre, és kiabálni kezdett a
bent bujkálóra. Feleletet nem kapott, szólt még másod-
szor is, és mert feleletet nem kapott, és a mozgás foly-
tatódott, egy sorozatot engedett be a kukoricásba. Or-
dítás és hörgés volt a válasz. Beszaladt, és mikor visz-
szatért halottsápadt volt. Megállították a menetet, és
elõreszaladtak a parancsnokért. Mikor a kukoricásból
visszajöttek, és újra megindultunk, még hallhattuk sza-
vait: „agyin ruszki cselovek kaput, vojna jeszt!” Biz-
tosan nem így mondotta, de így maradt meg emléke-
zetemben. Magyarul valahogyan így hangzana: „egy
orosz ember, meghalt, hja háború van!” Késõbb a tol-
mácsok mesélték: egy õr a menetoszlop elejérõl sür-
gõs, dolgát végezni ment be a kukoricásba. Az õ zör-
gésére·figyelt fel õrünk, és a hivatalos kettõs felszólítás

után tüzelt. Azt, még meg kell írnom, hogy ez az õr
nem volt azonos azzal, aki Bécsben elengedte foglyát.

Térjünk azonban vissza még Bécsbe. Már a belvá-
rosban meneteltünk, valahol a Szt. István-dóm környé-
kén járhattunk. Egy szûk utcácskában a járdán szem-
ben jött velünk egy elegáns, tiroli kalapos, tiszta ló-
denbe öltözött férfi. Kalapja mellett vaddisznósörte,
amit ezüst, vaddisznó fogat tartó disz tartott egybe.
Emberünk olyan elegáns volt, mintha divatlapból vág-
ták volna ki. Mindene a legjobb anyagból készült, a
duplatalpú bakancsa – természetesen varrott talp-
pal –, szép mintájú zöld gyapjú térdharisnyája. Szar-
vasaggancsból készített gombú lódenöltöny, hátizsákra
tekert lódenköpeny. Enyhe undorral, szemében kis le-
nézéssel szemlélte szomorú menetünket. Õrünk, aki
elengedte elõbb a családja karjaiba menekült apát, már
messzirõl észrevette õt. Arra gondoltam, hogy hánya-
vetin vonuló vasárnapi kirándulónk rövidesen elbú-
csúzhat valamelyik féltett ruhadarabjától, tévedtem.
Nem ez történt, az õr, mikor egy vonalba értek, megra-
gadta vadászunk kabátját, és hatalmas lökéssel bevág-
ta a menetelõ század soraiba. A férfi kiabált, tiltako-
zott, de két három géppisztolytus lökésre alábbhagyta.
Lázasan kutatott zsebeiben, majd kivett egy papirost,
és ékes németséggel közölte, hogy az igazolást a város-
parancsnok adta. Láthatja azt is, hogy cirilbetûs, õ
fontos beosztásban dolgozik a parancsnok mellett. Az
írásban oroszul még az is írva vagyon, hogy õt minden-
kinek támogatnia kell munkájában. Az õrünk az írást
át is vette, el is olvasta, majd azt mondá: „AHA”, azzal
a papirost darabokra tépte, és bedobta egy csatorna-
nyílásba. A vasárnapi kiándulónknak lehetett némi ta-
pasztalata, mert az igazolványának, széttépése után
már nem ellenkezett, megadta magát sorsának, akkor
még nem tudhatta, hogy kirándulása több évig fog tar-
tani. Trubickáján még velünk volt.

Akkor jártam elõször Bécsben, az ilyen csoportos
menetelés nem a legalkalmasabb módja a városnézés-
nek, mégis nagy benyomást tett rám ez a vasárnapi át-
gyalogolás. Elmentünk a híres Schönbrunni kastély
elõtt. Egy szovjet katonalány, géppisztollyal a nyaká-
ban, egy piros és egy sárga zászlócskával integetett.
Nem minket akart üdvözölni, hanem a forgalmat irá-
nyította. Az biztos, hogy sokkal üdítõbb látvány volt,
mint akár a magyar tábori csendõrök, akár a német
útirányítók.



Valahol Bécsújhely környékén éjszakáztunk. A kö-
vetkezõ nap érkeztünk a magyar határra. Odaérkezé-
sünk körülményei nem voltak alkalmasak arra, hogy
hazaérkezve „leborulva hazám szent földjére, meg-
csókoljam azt.” Egyrészt az orosz õr legjobb esetben
is belémrugott volna, másrészt nem olyan régen
hagytam el hazámat, hogy felgyülemlett volna ben-
nem annyi honvágy, hogy az térdre kényszeríthetett
volna.

Sopronkõhidán éjszakáztunk. A fegyház mögé ve-
zették menetoszlopunkat. Elhaladtunk egy lõtt sebbel
az út mellett fekvõ, még életben lévõ magyar katona
mellett. Mi nem léphettünk ki a sorból, hogy segíthes-
sünk rajta, mert erre irányuló mozdulatunkra már kié-
lesítették õreink géppisztolyaikat. Õk pedig nem törõd-
tek a haldoklóval. A fegyverletétel óta ez volt a má-
sodik áldozata a háborúnak. Az út mentén hörögve,
magára hagyottan haldokló magyar bajtársunk, akin
nem segíthettünk, mert tehetetlen bábúként csordában
hajtódtunk saját hazánk földjén, elég riasztó jelként
hatott a továbbiakra nézve.

Az útközben adódott szökési lehetõségekrõl egy
másik írásban számolok be. Hogy akkor nem éltem
ezekkel a lehetõségekkel nagyrészt ez a szívszorító él-
mény volt egyik oka.

Több napos gyalogútunk végén már Sárvárhoz kö-
zeledtünk. Alsópaty határában az útszélen többen áll-
dogáltak, némelyikük kenyeret, szalonnát, cigarettát
juttatott a szélen menetelõknek. Egy viszonylag jól öl-
tözött férfi meglátva a velem egysorban menetelõ ve-
zérkari tiszteket, riadtan szólt oda: „szökjenek meg
míg nem késõ, körjegyzõ vagyok és biztosan tudom,
hogy kiviszik önöket a Szovjetunióba!” Egy pár lépés-
sel odébb újra az elsõk között álldogált, és megismé-
telte szavait. Mi azonban „biztos forrásból” tudtuk,
hogy erre nem kerül sor, minket csak igazoltatnak, és
máris megkapjuk a hazatérõ papirosunkat. Istenem, de
nagy marhái voltunk mi ennek a világnak!

Nem sokkal késõbb menetoszlopunk beakanyaro-
dott egy nagy urasági major udvarába. Az épületek üre-
sek voltak és az utolsó menetszázad után becsukódott
a majorudvar nagy kapuja.

Kijelölték az egyes századok számára szálláshe-
lyeiket. Mi egy magtár legfelsõ emeletére kerültünk.
Szûk volt a helyünk. Oly szorosan feküdtünk, hogy ha
megmozdultunk, a szomszédainknak is forgolódnia

kellett. Persze a padlón feküdtünk, megszoktuk már, jó
ideje csak kõ, vagy föld volt a derékaljunk.

Másnap hajnalban, mint egykor a gazdasági cseléde-
ket, nagy kolompolással ébresztettek. Az udvarban kel-
lett ötösével, ahogyan mondották: „po piaty”, felso-
rakoznunk. Úgy látszott, hogy csak ötösével tudtak
számolni, azzal sem mindig, mert gyakran kellett a szá-
molást megismételni.

De akkor hogyan lett belõlük atomnagyhatalom?
Ezzel a hajnali számolással lett belõlünk darab.

Nem fõ, még csak nem is szám, hiszen az már egyedi-
leg kiválasztható, mert egyesnek, vagy kettõezer-öt-
százhatvanhetediknek nevezhetõ, csupán egy darab,
mint a nyájban a birkák. Ámbár állítólag a juhász nyá-
jának minden darabját megismeri. Mi azonban, ha
megszökünk, nem tudják ki szökött meg, csak azt ál-
lapíthatják meg, egy darabbal kevesebb van a tömeg-
ben. Ha meghalunk, nem tudják, kit tesznek a földbe,
csak azt, hogy egy darabot törölni kell a létszámból. 
A létszámból és nem a nyilvántartásból! Micsoda
különbség ez!

Az elsõ reggel nehezen bár, de végül is megszámol-
ták a foglyokat. A konvojparancsnok közölte, hogy kö-
zülünk választotta a tábor magyar parancsnokát, a ko-
csisát, akinek mindenki – rendfokozatra való tekintet
nélkül – engedelmeskedni tartozik. Elmondotta, hogy
hol található a latrina, azaz a tábori illemhely, hol a
fürdõ, hol az orvosi rendelõ, melyiket mikor és hogyan
lehet használnunk. Elmondotta mit szabad tennünk, és
mit nem szabad. Elõbbit pár mondattal elintézte, a
tiltó rendelkezéseket hosszan sorolta.

Végül közölte azt is, hogy itt, ebben az urasági ma-
jorban nyilasok számára tábort kell készíteni. Mi addig
maradunk itt, amíg azt fel nem építjük. Ha az kész, jön
a bizottság, és ... ugye mindenki tudja már, nem is kel-
lene leírni: „bumaska bugyit, a skoro damoj”.

A kocsisból lett tehát a belsõ táborparancsnok.
Nagy tisztségnek számított ez a beosztás. Az õ javasla-
ta alapján választották ki a szakácsokat, borbélyokat,
raktárosokat, betegápolókat, fürdõkezelõket, akik kü-
lön kásákat kaptak munkájukért, és õ jelölte ki a latri-
naásókat és az ácsokat, akik napkeltétõl napnyugtáig
dolgozhattak a lucerna-, vagy csalánlevesért.

Vörös kokárdás kocsisunk e beosztásában azután
minden táborba sûrített fogollyal megutáltatta magát,
pökhendi, kötekedõ, sõt rosszindulatú megatartásával.
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A hatalom gyakorlása az arra nem érdemeseket leal-
jasítja.

Itt, az alsópatyi táborban õ már valóban„kásaarisz-
tokrata” lett. Ezt a kifejezést késõbb kreáltam, amikor
bõséges alkalmam lett a hadifogoly-társadalom kiala-
kulásának tanulmányozására. A sorsa is olyan lett,
mint az e réteghez tartozók legtöbbjének; teljes és szé-
gyenletes bukás.

Hetekkel késõbb, amikor a szovjet õrség új poli-
tikai tisztje – ezzel az új intézménnyel is Alsópatyon
ismerkedtünk meg – talán a harmadik, nevelõ célza-
tú tájékoztatását tartotta, és feltette a számunkra
ekkor még szokatlan kérdését: „van-e valakinek
kérdezni valója?”, a Sankt Pöltentõl velünk ma-
sírozó ejtõernyõs század egyik altisztje feltette azt a
kérdést: „kötelesek vagyunk-e eltûrni egy táborlakó
társunk hatalmaskodását?”. A bátor kérdést hosszú
csend követte, de amikor a politikai tiszt tolmács
útján visszakérdeztette az elhangzott kérdés okát, a
fiúk egymás szavába vágva sorolták el panaszaikat.
Már az esti létszámellenõrzést egy magyar alezredes
vezényelte.

Az új belsõ táborvezetés már a jól megszokott ala-
pokon indult. Az alezredes létrehozta a táborparancs-
noki törzset, volt segédtisztje, tolmácsa, gazdasági fõ-
nöke és természetesen tisztiszolgája.

Leváltott kocsisunk törzs nélkül garázdálkodott,
csak testõröket vett maga köré, akik természetesen kü-
lön adagokat kaptak a konyhán.

Az események nagy szenzációt keltettek, volt mirõl
beszélgetni az unatkozó táborlakóknak. Híre járt –
persze ez is csak amolyan szakácshír volt – hogy az
alezredes az új kormány bizalmi embere, és õ lesz a
megalakuló igazolóbizottság elnöke.

A kocsisunkat kiköltöztették az õrség szállásából, és
beosztották az ejtõernyõs század elhelyezési körletébe.
Másnap reggel a katonai nyelven „gyengélkedõ”-nek
nevezett egészségügyi részletbe ment, és feketére
színezõdött szemgödreit és testén látható kék és zöld
foltokat mutogatva panaszt tett lakótársai ellen. A tá-
bori orvos az új szovjet parancsnokhoz utasította, aki
meghallgatva panaszait, beidézte lakótársait is, akik
egyöntetûen vallották, nagyon szûk a hálóhelyük, szo-
rosan egymás mellett fekszenek és bizony elkerülhe-
tetlen, hogy álmukban forgolódva neki ütközzenek a
mellettük alvóknak. Visszakerült az ejtõernyõsök közé

és harmadnap, igen csendesen, igen alázatosan jelent
meg a létszámegyeztetésen.

A szovjet rendszer könnyen emelt ki valakit a tö-
megbõl, és helyezett hatalomba, ha hajlandó volt ki-
szolgálni a rendszert, de ugyanolyan könnyen ejtette
azokat, akiket használni már nem tudott.

A tábori élet új vezetése alatt ment tovább, és már
úgy látszott, hogy rövidesen bevezetik a rendes kaszár-
nyarendet reggeli kihallgatással és esti parancshirdetés-
sel. Mindennek véget vetett egy látszólag csekély dolog.

A tábor legénysége elkészítette a nyilasok számára
épített tábor teljes berendezését. A tábor négy sarká-
ban álltak az õrtornyok, és a major körül elkészült a
háromszoros szögesdrótkerítés. Az õrség felvonult az
õrtornyokba, felvitték, és befûzött hevederekkel felállí-
tották a géppuskákat, majd összehívták a tábor lakóit.
Új, eddig nem látott tiszt lépett elõ, és közölte: a ke-
rítést, két méteren belül megközelíteni nem szabad,
mert aki ezt megteszi, az ellen az õrség fegyverét hasz-
nálhatja. Felsorolt még jó pár tilalmat, s felsorolás
közben elõször ejtette ki – csordába kerülésünk óta –
a „vojenna plenni” (hadifogoly) kifejezést. Ezzel befe-
jezõdött a NAGY CSELVETÉS!

Ha nem lettem volna magam is jámbor áldozata en-
nek a cselvetésnek – fiaim átverésnek neveznék –, elis-
meréssel kellene adóznom végrehajtóinak. Saját hazá-
jában, ismerõs környezetben, kis létszámú, leharcolt
katonával százezernyi magyart sikerült hadifogoly
táborokba hajtani, akik ráadásul még olyan hiszéke-
nyek voltak, hogy saját magukat drótozták körül, há-
romszoros szögesdróttal.

Riersch  Zoltán

Füstölögve...

Csendesen füstölögve magamban egy
itallal, mint a megvert
gyermek, akinek fáj
az arctalan magány,
rokkantan, szív nélkül,
egyedül a világegyetemben
talán az utolsó
társammal beszélgetek,
a cigarettával. Jó kettesben...



– A pályaív bizonyos szakaszai, kanyarai után az író
hajlamos a leltárkészítésre. Neked, akinek az idõ egyik
legfõbb témád, motívumod, bizonyára ars poeticád
része az efféle.

– Nagy és mindent átfogó leltárt kellene készíteni
egyszer magyar életformáinkról és kedveinkrõl. Ott
vagyunk már a maorik és eszkimók között, s persze a
régi közvetlen szomszédokkal elkeveredve. Sõt, mi
magyarok nagy ritkán még magyarok közt is elõfordu-
lunk. Egyik helyen hetente kétszer bridzselnek, másik
helyen százötven szívdobbanásonként fogságban, lá-
gerben, börtönben, 48-ban és 56-ban sérült testi-lelki
szimmetriáinkról kell megemlékezni. Néha még csi-
gaházaink balsorsától is eláll a lélegzetünk: Rodos-
tóban tegnap földrengés volt, Arhangelszkben vízö-
zön... Abban a leltárban gyöngéden fel kell venni, fel-
emlegetni minden földönfutást és minden megérke-
zést, minden Etelközt és minden Californiát. Minden
ablakot és minden kilátást, minden templomot, a jáki
romokat és a magyarigenit, ahol a falak állnak, csak
maholnap nem ül be közéjük senki. Minden padot és
minden oázist, ahol idegenlégiós és deportált menet-
ben megpihentünk, minden egyetemet, ahol diplomáz-
tunk, minden katedrát, szószéket, ahonnan szóltunk
valakihez, a várótermeket és hivatalok rideg elõszo-
báit. A ravatalozókat és alkalmi temetõket. Állandó
településeink folytonos temetõinek homokóráit. Min-
den naplementét szerte az égöveken, minden város-
képet, minden toronyóraszámlapot, minden könyvol-
dalt, mely elvonta a figyelmet, csillapította a fájdalmat,
aggodalmat, szorongást, minden nyelvet melyet érin-
tettünk az egyetemes érintkezésben, melyen értekez-
tünk, értettünk, éreztünk, szólítottunk, felhasználtunk
csak egyetlen szót menetközben köszönésül, átszállás,
áttelepedés, átmentés, átvészelés, átalakulás alkal-
mából, hogy megértessük magunkat és megértsük job-
ban egymást, minden piacot, minden kertet, minden
virágot, minden tervet és csalódást, minden ígéretet és
minden szerepomlást, minden megbeszélt és véletlen
találkozást. Mert ha Tekirdagban, Levédiában, Bergen-
góciában tegnap földrengésig fajultak a dolgok, mi
ugyan ott már nem vagyunk, de még hûlt helyünk fe-
szültsége is itt dolgozik bennünk, a legbelsõ titkos

nyelvben, mely a múlt egy-egy homokszemére szünte-
lenül és selymesen, anyásan, kórházi ápolónõvéresen
pólyálja, tekeri, gyûjti, halmozza, növeli kifogyhatatlan
és láthatatlan rétegekbõl, a látszat és valóság szivár-
ványos hártyáiból a nagy, nagy gyöngyszemet, ezeréves
kultúránkat.

Mert volt nekünk egy Kárpát-medencényi létterünk,
és volt hozzá Európánk, Erdélyünk, Gömörünk, Kis-
kunságunk és Zselicségünk. A kicsi tudata és szeretete
sosem zárta ki a nagy tudatát és öntudatát. Biztos
akadt 1541 után is sok sóhajtozó, akik szerint ki tudja
meddig lesz itt török és vasasnémet, csak a fejekben ne
váljanak ezek a sövények határrá; de Trianont megélt
nagyapáink már tudatosodó aggodalommal vetették ezt
fel. Aztán megtörtént a legrosszabb, az egymástól való
különlétben az elszokás, a diadalmas internacionaliz-
musban pedig, fõleg 56 után a tudatos, ravasz elszok-
tatás. Még a „kimûvelt emberfõk” is beleszédültek,
maga a nemzettudat, egész tartásunk vesztett fontos
egyensúlyából. Miközben emberek és intézmények
azért voltak végig, s lettek 90 óta, ennek ellensúlyo-
zására. Mert egy érzelmi fogyatékos nemzet számára
még ennél is jobban lefogynának, redukálódnának az
esélyek. Hogy is nézne ki egy lelkében megnyomorított
maradék ország, mely megörökölte ugyan a nevet, egy
szenvedõ, szétszórt nemzet közepén?

Amíg tisztában vagyunk millenáris szállásterületünk
folytonos értékeivel, addig nem a határok határolnak.
Befolyásolnak létünkben, de soha nem belsõ, semmi-
lyen értelmû szabadságunkban és teremtõerõnkben;
mert, ott remélhetõleg soha nem törött le a nagymaj-
tényi síkon a zászló, és nem volt világosi fegyverletétel.
Sajnos hajlamosak vagyunk némi fellengzõsségre, így
megfoghatatlan nagy eszmék után sûrûbben kapko-
dunk mint saját konkrét sorskérdéseink után. Beszé-
lünk folyton sérelmekrõl, behozhatatlan hátrányokról,
de nem azokat orvosoljuk, nem a sebeket látjuk el,
hanem megint a madártávlatokba vágyunk: egy úgyne-
vezett „Európába”.

„Csak a fejekben ne váljék határrá!...”
Az utolsó évtizedet bevezetõ fordulatfüzér ezért még

egymástól is eléggé eltérõ, nemcsak árnyalatokban
kifejezõdõen más-más helyzetben találta az anyaország
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Manierista naplementék
Tar Ferenc kérdéseire válaszol Lászlóffy Aladár
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és az utódállamok magyar közösségeit. Valamivel több
mint nyoma volt azért annak a számunkra fontos va-
laminek is, hogy magyar közvélemény. Még hogyha
egyenletesen mérhetõ nemzettudat és átgondolt nem-
zetstratégia nem is volt. Még Budapesten se. Azóta
sincs. Utóvégre készületlenül, váratlanul kap bennün-
ket évrõl évre a tél is, rögtön az elsõ öt centis hóakadá-
lyon meg is törik a lendület, el is akad a szelidített szo-
cializmus vagy a vadkapitalizmus építése.

Egy újabb évtized mini-határán íme szabad megállni
és megállapítani, hogy némileg változott ezalatt is az
identitástudat („tudatok” – mert van vagy hat-hét,
ahány ágú lett a síp!) töltete. Utóvégre még alig 80 éve
van Trianon, nem volt idõ felébredni, rendezni végre
bár magyar–magyar „közös dolgainkat„. Így ahol egy-
kor már csak a madártávlatra redukálódva bár érze-
lemtelítettség volt a jellemzõ, ott anyagiasabb szem-
pontok nyomultak elõtérbe az új lehetõségek mentén,
máshol felgyorsuló folyamatok az anyanyelv fontossá-
gára, védelmére rögtönzött szekértáborokat vontak
szorosabb sündisznóállásba; volt ahol nagyvonalúan
azzal szalasztották el a megfelelõ lélektani és politikai
pillanatot a kisebbségi lét bilincseinek lepattintására,
hogy valami túlzott, részegítõ eufóriába esett a vezetõ
elit, s elhitte, hogy legtehetségesebb kölykeink most
már kijárnak nyugati egyetemekre, és hazahozzák,
mint a méhek a virágport, a diplomáik mellé a presz-
tízst is, akár a középkori Nyugatjáróink. A legnagyobb
naivságnak bizonyult, hogy egyáltalán haza fognak
jönni.

A „csak a fejekben ne váljék határrá” nagy szomorú
óhajára a mai magyarok létkérdései válaszoltak és
válaszolnak schengeni kérdõíveken és adóhivatali be-
vallásokon. Széchenyi legfénylõbb programpontjának,
a mûvelt emberfõk kitermelésének nem esnek a mu-
tatói, csak kezdünk úgy járni, mint akik a szobai kály-
hával a nyitott ablakok mellett már nem az otthont, a
lakást, hanem az egész utcát fûtik. Itthon maholnap
nemhogy Nobel-díjasaink nem maradtak, hanem már
nyugdíjasok és vízdíjasok is alig. A kulturális örökség
néha, évfordulózásokon fõleg, a visszatérõ pátosz
mûvirág koszorúja; család, egyház, neveltetés, szenve-
dés már kezd nem egy nemzet, hanem a magánem-
lékezés, privát hangulat erõforrása, akkumulátora len-
ni. Magyar az, akinek nincs még kellõ ügyessége, tar-
zánsága egy jobban termõ másik majomkenyérfára

mászni át? Nos ez nem lesz elég. Ez válhat végzetessé:
ez az érzelmi fogyatékosság, még akkor is, hogyha
anyagi újjászületés „fenyegetné” a magyar társadalmat.
Mind az öt-hat-hét bukszáját, erszényét, átalvetõjét. A
Bibliában másképp, és napjainkban más értelem-, más
jelentésárnyalattal emlegetett tálentumok körüli gaz-
dálkodáson múlik minden: nekünk (mint kezdet óta)
meg mindig telik egy Duna-medencére. Melybe tiszta
vizet lehet önteni. Akár egy pohárba. Csak a fejekben
ne váljék bekerítetté, behatárolttá.

– Többször leírtad azt a madártávlatból számodra
kirajzolódó jelenséget, tanulságot, miszerint nagy saj-
nálatodra a forradalom és demokrácia fogalmai ami-
kor testet öltenek, egymásnak is esnek, ellentmondani
látszanak. Hogy is áll ez?

– A kérdés mindig az, hogy a nagy alkalmak idején a
lehetõ legtöbbet kell megpróbálni, tárgyalásos alapon,
avagy a tömegek erejével ostromolni meg a jövendõt?
Ám a történelem tanúsága szerint a torokvihar elülté-
vel lehet, csak könny és pernye marad, nem haladás.
Egyiket Széchenyi, másikat Kossuth nevével hozzuk
mindörökre kapcsolatba. A tények mindkét irányzatot
érvényesnek fogják tekinteni, míg helyüket keresõ em-
beri társadalmak lesznek a földön. És nincs olyan
nemzeti jellem, nemzeti nyelven kifejezhetõ eszmény a
világon, mely elutasítaná a szabadságot.

Emberek, akiknek fejében csak annyi feszült valaha,
amennyit a zsoltárok elõsorolnak, már szembe mertek
feszülni Rómával, császáraival, Pilátusaival és légiói-
val, meg vadállatokkal tele cirkuszaival. A harc tartal-
ma alig változik, a kivégzõ osztagok az igazán válto-
zatosak.

Mindezen dolgok, folyamatok, törvényszerûségek
közül sok csakis késõbb, madártávlatból válik látható-
vá, ott közel átélõik ezek nyilvánvalósága nélküli tudat-
ban halnak ki, szakadnak, szoknak bele.

Az „Akasszátok fel a királyokat„ ... radikális plebe-
jussága még az elõzõ század végén a Batsányi-féle
„Jertek, hogy sorsotok elõre nézzétek / Vigyázó sze-
metek Párizsra vessétek” programjára felel, miszerint
„Ti is kiknek vérét a természet kéri: / hív jobbágyitok-
nak felszentelt hóhéri...” Ez akkor egyetemes európai
találmány volt. Eurokonform, ahogy ma mondanánk,
mely az Aranybullától, Bánk bános tagadó toporzéko-



lástól, Koncz, a kemény vitéz vérpadi szerepétõl jóval
a XX. század közepén túl, ott van történelmünkben is.
Az Úr e programjához a világdemokrácia apostolaként
egy költõt, Petõfi Sándort küldte ki nevünkben!

1848–49-ben ezzel is egy világcsúcsra adott alkal-
mat számunkra: mit ér az eszme, a poézis, a kultúra
hordereje és motorja: a költõ? Türtaioszt Athén egy
hadsereg helyett kölcsönözte a megszorult Spártának.
A Don Quijote szerzõjérõl van egy anekdota, miszerint
II. Fülöp (lám egy király) egyszer csak arra figyelt fel,
hogy egy deák egy könyvet olvas, és hol felkacag, hol
elérzékenyül. Rövid töprengés után rájön: ez a deák
vagy bolond, vagy Cervantest olvassa.

Petõfitõl Tõzsér Arpádig (aki szerint bizony mi ép-
pen a homokóra nyakába méltóztattunk telepedni an-
nak idején) nagyobb versországon királyok a magyar
költõk, mint ami testüket, lelküket körülállhatná. Bar-
tókunk egyenesen Amerikából tihanylik vissza.

Csakhát minden fokozatos változás, fokozatos el-
szakadás. Isten tudja az okát: október ötödike míves-
nap, október hetedike, újra az. Közéjük Õ maga állítot-
ta a virágvázát, Ezekért az október hatodikákért sze-
mélyesen az Öregisten felel, mint magáról megfeled-
kezett Haynau.

Toltékok, aztékok, maják, inkák, dzsungelharcosok,
Mauglik, nagy kultúrák romjelképei elégikusan õrzik a
régi nagyságot. A Tejút, Csaba királyfi és a Dán Holger
szinte hasonló legendaforgatókönyv szerint hajlandó
visszajárni, ha visszahívják. Pedig nem valamennyien
hõsi Trója, vagy Masszada vagy Egervár vívásában es-
tek áldozatul, mikor „kõ kövön nem maradt”. De visz-
szavárásukban, mint az ezertornyú ANI esetében is,
mely nagyrészt mint a görögök Akropolisza földrengés-
ben pusztult el, a legfontosabb mozzanatként ember-
kéz pro és kontra hõsiessége, valami balladás, histo-
rikus, eposzba illõ van beleépítve. Az élet, a jövõ Sze-
zám-tárulj jelszava, a kiút ígérete.

Õsnépek nagy masszájából a Nagy Fazekas egy-egy
csuporra valót leszakít. A magyarok is így szakadtak
ki. Az örmények is; hogy még hány nép, annak a len-
gyel, szerb, horvát, német nevû õseink a megmondha-
tói, szerelem és más egyedem-begyedem szerint páro-
sítva. És feltétlenül mindig volt egy pont, egy pillanat,
egy fázis, amikor még egy elég erõs vonzás határán vis-
sza lehetett volna fordulni, a sok „Fordulj lovam, for-
dulj Lengyelország felé”, a sok „Hosszú útra megyek”,

meg a sok „híres szép Erdélyországból” való elindulás,
a sok „Elment a rózsám Dél-Amerikába” közepette,
mielõtt azokká váltunk, akikrõl József Attila higgadtan
beírja a rubrikába, hogy „mai magyarok”.

„Innen, ebbõl maradt az örök elképzelés egyetlen
egy nyelv (mely sosem létezett csak szép bábelek és
gyönyörû káoszok) csodatévõ hatásáról. Minden kul-
túra egy más helyszín és kommunikáció köré alakult és
keletkezett. Szenvedve és boldogan, mint a gyerekszü-
lés.

Sajnos épp a modern korokban jött el a haladás fel-
színi vagy felszínes hódítása, mint új történés, de le-
het, mint valami hanyatlás megnyilvánulása. Az átme-
netek új kínjaiba legalább annyi nehéz idõket átvészelt
etnikum, árnyalatot hordozó és mentõ kis közösség
pusztul bele, mint amennyi a történelem korábbi ko-
hófázisaiban elég gyorsan egymásba olvadt. Hol van-
nak a gepidák, a longobárdok, az avarok, a besenyõk,
a kunok? De például a magyarok örményként is itt van-
nak és az örmények magyarként is.

Büszkék lehetünk arra, hogyan vonzottuk más nem-
zetek fiait magunkhoz a kezdeményezõ bátorságunk-
kal, hogyan lettünk maga a forradalom, hogyan lettünk
nemzeti ügyként nemzetközi üggyé, és büszkék lehe-
tünk arra, amiben már felzárkóztunk, újra csatlakoz-
hattunk az élen gondolkodókhoz és cselekvõkhöz, arra
amiben a ma oly divatossá és ridegen kizárólagossá
váló Európához való csatlakozást mérik. „Ne ily mér-
cét adj, Istenem!” – kiáltana fel a mindig heves, a min-
dig türelmetlen, de mindig igazságos poéta, ha a köz-
élet annyit adna még az Írás jegyeire, mint a banknak
az õ jegyeire. Maga az emberiség sem áll végestelen
végig a maga legjobb szintjén. A haza sem. Mint önzõ
szülõk – önzõ hazák is zsarnokoskodhatnak fiaikon.
Avagy letargiába süllyedhetnek egy-egy középszerû
nemzedéktõl, hiába várják a megváltást. Elveszített jog
nincs, csak feladott jogok vannak – figyelmeztetett
Deák Ferenc. És szemben vele van az önbizalom-túl-
tengés, az önérzet inerciája, viszketegsége. A világon
mindenütt mindenki átesett ezeken a betegségeken. A
szerencsések hamarabb felépülnek belõlük. Árnyalat
vagy agresszivitás követelni, remélni olyan jogokat,
melyeket már-már puszta létünk újabb fordulataival fe-
ladtunk? Egyes népek, a mindegyre például említett
„mívelt nyugaton” is már angolul vagy spanyolul fog-
nak hozzá kisebbségi követeléseik megfogalmazásához
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mostoha nyelvvesztõ, kihaló, beolvasztó századok
után. A mai baszkok 30%-a beszél baszk nyelven, de
azok nem baszk eredetûek, hanem a nagy iparosodás
korszakában odagyûlt nyomorgók utódai. És bizony
Verespatakon, nem kis mértékben 1848–49 következ-
ményeképpen ma egy százfõnyi unitárius, magyar ne-
veket viselõ gyülekezetbõl senki se tud már magyarul.
Viszont a közel 2000 éves kopt egyház, a látszólag
mindent kibírás után, most vezeti be kopt vallási szö-
vegeibe õsi keresztény énekei helyett az arab nyelvût.

– Költõként mi áll önbizalmad hátterében? Mitõl
érzed jól magad?

– Attól, hogy idõnként ismételten megtudom, hogy
a költõk képezik az emberiség szívét. Ilyen naiv hírek-
hez egészen másképp viszonyul, aki lelkesen egyetért,
és másképp, aki cáfolni szeretné, de még a mérték-
tartók is legalább annyit elmormognak, hogy ha ez az
állítás igaz, akkor viszont szegény emberiség bizony
szívbeteg.

S legszomorúbb igazság (olyan régi, amilyen régen a
költõk vannak a földön), hogy a legutolsó falusi kisbíró
kidobolt ebadó rendeletére is mindenki odafigyel en-
gedelmesen; arra, amit a költõk programja tartalmaz –
jóformán senki sem hederít. Szent skizofrénia vagy
botránkoztató beidegzõdés ez, ki tudja. Emberi dolog.
Persze vannak kivételek, amikor a költõ státusában
olyanszerû változás áll be, hogy oda kell figyelni rá.
Ilyesmi megesett Szókratésztõl Markó Béláig egypár-
szor. Ám közelrõl nincs sok esély a döntõ változásra,
mutatja ez a szépen, úriasan elmulatott, odadobott
újabb tíz esztendõ is. Miközben úgysem hallgatnak
senkire. Magáról az Úrjézusról is disputálni képesek,
hogy poéta volt-e vagy politikus?

A dolog valószínûleg ott fajult el, amikor az eszté-
tikai szférák zenéjének az etika alá rendelésével eljött
a csalhatatlan mércék, a dogmák ideje. A teljes zûrza-
var. A kis népek pajzsként emelték mindig a fejük fölé
a költészetüket. Poézis zászlóaljak csaptak össze föld-
foglalókkal és honfoglalókkal, hogy a földbutaság és
egyéb földhözragadtság igazságai és hamisságai, jo-
gosságai és ravaszságai lemészárolhassák önnön érde-
küket és logikájukat is. Azóta számonkérõn itt visibál-
hat a képtelenség. Hogy ha úgy vesszük, lehet, Zrínyi
gyilkolta meg szántszándékkal a Bréhmék gyönyörû

vaddisznóját, meg hogy abban a becsempészett falóban
valójában maga a képmutató kis Trója volt, hogy aztán
kárpótlást követelhessen és a többi és a többi.

Itt állunk, megrendülten, miután az efféle vádakra
pirosan villogó lámpaval seriff-kocsik szállhatják meg
újra és újra az irodalmat, ál-esztéták, bér-teoretikusok
és hamis kritikusok házkutatási paranccsal léphetik át
akár a klasszikusok dolgozószobájának vagy betlehemi
istállójának küszöbét. De hát ezért is csakis õk a hi-
básak, a költõk. Mire is lennének használhatók valójá-
ban ezek a lágyszívûek, ezek a túlérzékenyek. E kegyes
és irgalmas és nagyritkán izgalmas fûzfapolitikusok, e
gyufarejtegetõ kétbalkezes metafora-Nérók; ott álldo-
gálnak, mint árvíz felett a recsegõ hídon az utolsó per-
cig ezek a fûzfaparasztok, és nem tudnak mit kezdeni a
halállal. Mert õk annyira csak az életre képesek össz-
pontosítani. Mit kezdjenek a folyton harcvonalba felso-
rakozó cobolykucsmás, fegyelmezetlen és fejetlen, hét-
fejû sorssal ezek a fûzfa-Dzsingisz kánok? Hol nem
álltak már pellengéren ezek a fûzfa-Bismarckok, fûzfa-
Edisonok, fûzfa-Periklészek, fûzfa-Jónások? Hová ér-
keztek meg valami üzenettel, hogyha útnak indították
õket? Tudjuk, itt vannak. De hol az üzenet? Az embe-
riség szívében, mely mint valami megtömve megrekedt
lift, ott lebeghet velük a mélység felett mindörökre?
Mert olyanok, amilyenek. Mint akik ötszázasával szól-
tak bele ott, Wales-ben is, anélkül, hogy meg tudták
volna fékezni Edwárd királyt. Mint akik nem értenek
semmihez, akikre sajnos nem lehet rábízni a Kukorica
Jancsi nyáját sem, nemhogy egy emberiséget.

Annak csak örülök, hogyha a költészet lepkéje a fo-
lyamatos ingerlés és provokáció divatja dacára nem vá-
lik a fegyverkezés korához méltó módon bombázó-
géppé, rablódarázzsá. Mégsem ünnepelni, hanem ün-
neprontás árán is ébreszteni jöttem a lepkejárások és
csodaszarvascsapások lírája nyomába nyomulókat. A
kultúra vérkeringése van veszélyben. Mi jártuk eleget
Itáliát, Európát és gyorsan megérezzük az effélét. A
politikai sáskajárás „kultúrája” belelendült újra valami
ostoba és kicsinyes lelki tatárjárásba. John Donne már
jó régen felsóhajtott: hogyha a szomszéd kertjét viszi el
az árvíz, azzal is Európa lesz kevesebb. Más szóval
nagy kultúrnépek hogyan is tûrhetnék mások kultúrájá-
nak Golgotáját! Hogyha a kultúrák tûrõdnek kultúrák
alá, az szinte természetszerû. Ám a tilalom nem kul-
túra, a felélés nem kultúra, a megsemmisítés nem kul-



túra. Senkinek se hoz hasznot az effélék meg-
engedése, megtûrése az állandóan jelenné gyûrõdõ
közeljövõben.

„Ki inti le a juhász vad ebét” – fogalmazta végleges
metaforává azt a kínos helyzetet József Attila, melyben
végig ezen a vicsorgó huszadik századon kultúrfö-
lények haditáncot járhattak rezervátumokba sarokba-
szorított más indiántörzsek fölött. Nagy kultúrnyelvek
megint nem szolidárisak egyetemesen, eltûrik, hogy
más kultúrahordozó nyelveket megalázzanak, meg-
csonkítsanak és megkínozzanak, most éppen valami
újabb szokásos múló megoldás: Schengen nevében.
Nyilván ürügy akad folyton és folyamatosan, de ez már
régen nem az egymásra számító és egymásba gyönyör-
ködve beépülõ kultúra szférájának dolga. Itt van példá-
ul az a rövidesen még elviselhetetlenebbé váló gúzs-
bakötöttség, hogy bennünket magyarokat az egységes,
ezeréves magyar kultúrát az elsõ világháború után a
gyõztesek közremûködésével szabdaltak szét s ma ro-
mánként, szerbként, ukránként büntetnek ugyanazok,
kik egykori jelképes és valóságos rokonaikat akarták
jutalmazni, ám a mai normák szerint már nem óhajtják
keblükre ölelni, közel engedni kultúrájuk fórumaihoz.
Amíg a diktatúra, a hidegháború tartott, egy fajtája a
szembefeszülésnek, a szolidaritásnak a kirekesztet-
tekkel valóban létezett. Ám úgy látszik, mivel az fõleg
elméleti volt és sajnos, szinte teljesen hatástalan, ve-
szélytelenebb volt a Nyugatra nézve mint ma ténylege-
sen cselekedni, befogadni és támogatni legalább a to-
vább építkezõ kultúrát, hogyha a gazdaságot néha már
egészen menthetetlennek látják is. De hát hol van a
kultúra mindeneken felülemelkedõ, magától értetõdõ
rangja és szerepe, hogyha a bank és a politikum kö-
nyökvédõs, szemellenzõs bürokratái fogalmazzák az új
Európa meghatározását? Mitõl lesz kötõanyaggá leg-
jobb élõ képviselõinek diszkriminálása révén? S mon-
dom ezt román, ukrán, bolgár, szlovák, szerb kolle-
gáim nevében is, és hangoztatom Salvatore Quasimo-
do szelleméhez híven: a permetezõ fekete esõben a
szennyezés cementporától elnehezül Dzsuang Dszi lep-
kéjének szárnya, – és hirtelen este van: ED E SUBITO
SERA.

– De talán a kommunikációt nem képes árnyékba
borítni, hordalékkal, szennyezõdéssel akadályozni
semmi.

– A kommunikációnak megvan az a jellege is (sõt ez
a legkívánatosabb), hogy az ember közölheti az együtt-
mûködési szándékát is. És van egy kínai fala az emberi
lények közötti szóértés megszüntetésének, mely inkább
épül a szenzációra, mint a valóságos irritáltságra. Ez a
virtus, a provokáció, a gyûlölet világa. A gyûlölet világa
mindig a felszínen zajlott. Az igazi emberi szövevény
pedig a mélyben. A felszínen Dzsingisz kánok vezették
rohamra légióikat és Waterloo-k kerültek egyik oldalon
veszteséglistákra, másik oldalon a trófeák közé. Mert a
felszínen ez az egyetlen könyvelési mód lehetséges. A
mélyben, a lényeg szövi a maga szövetségeit és repü-
lõszõnyegeit: arabok folytatják amit hinduk kezdtek el
kiszámolni, szefárdok és szaracénok továbbítják Euró-
pa utódainak Európát: mentik át, mentik ki saját ham-
vaiból Arisztotelészt az új Arisztotelészek számára.
Amibõl mindig mindenkinek csak nyeresége származ-
hat. Kínában találják fel a nyomtatást és az iránytût, és
Amerikáig imbolyog el általa az önmaga narcissziz-
musába majdnem belefulladt Európa. Csak némi szer-
kezeti hibákon nem lehet segíteni. Például néha szo-
morúan kitetszik, hogy valami régesrégen nem eukli-
deszi térben valakik mégis, még mindig és csakis egy
euklideszi geometria törvényei szerint tudják elgondol-
ni a dolgokat; a kivitelezés persze nem sikerül valami
„tudományosan”. Mert Európa tele maradt troglodi-
tákkal: selyemnyakkendõs, diplomatatáskás lelki sans-
culottekkal, parvenü, de oltatlanul maradt hajtásaival
saját gõgös múltjának. Milyen szomorú, hogy valaha
mentõl mediterránabb volt valami, annál nemesebb le-
hetett, most annál barbárabbnak bizonyul. Felfuvalko-
dottságában összetéveszti keleti lábát a kamatlábbal a
Nyugat és diliházból szabadult Verne-epigonok csapata
„észak a dél ellen”-t játszik, vagy álindiánosdit nála ci-
vilizáltabb és érzékenyebb „vadak” ellen. Sajnos ez
mind nem újkeletû, az mind ezerszer elhangzott, a fi-
gyelmeztetések bõrbekötött anyagából világegyetemi
könyvtár állítható össze: borjúra gatya, ökörtõl egy
font hús, falra hányt borsó és ördögre festett fal – zá-
poroznak csak a leglényegesebb maximák és axiómák.
Ki lesz a közönségük? Ugyanaz, aki a mai médiát falja,
a hordószónokokat hallgatja? Ne tessék viccelni: aki a
Káin-képezdékben szerzi a diplomáját, nem fog soha
beiratkozni Ábel-tanfolyamokra. S egy szép napon, ha
minden szülõ úgy látja majd, hogy a gyerek érdeke,
hogy a bármi áron való túlélésre készítsék fel? Ha min-
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den családfa a Newtonok fejére kívánja pottyantani a
maga hirosimai almáját mint végmegoldást? Ki hirdet
eredményt az Endlösungok olimpiáján? Igen: van a
rabságnak s van a szabadságnak is egy-egy elviselhe-
tetlen véglete: annyit veszíthetsz benne, vele, általa,
hogy nem éri meg, már nem kell. Manapság (ne tessék
megijedni: nem utoljára) egy huszonnegyedik óra köze-
leg, amikor vagy megváltozik az ember (szerkezete),
vagy a következõ 24 órában, 24 évben, 24 évszázad-
ban folytatja ugyanazt. Ugyanezt. Egyesek kotkodá-
csoló jeremiáskodása, kettesek folklorista buzgalmú
gyûjtõ-leíró munkássága s hármasok kaján optimiz-
musa közepette. Mert amint azt többek közt Comenius
mester vagy háromszázötven esztendõvel ezelõtt a fe-
jükhöz vágta: az emberi nemet (csak) három baj kíséri
– „elménk szokásos tévelygése, erõnk szertelen pazar-
lása s reményeink szüntelen meghiúsulása”. A többi
csupa siker és élvezet. S némi kommunikáció.

Hülyegyerek voltam, aki soha nem unatkozik, és hü-
lyefelnõtté váltam szellemi öregkorom kezdetére, már
nem olyanná, aki mindenre emlékezik, hanem akit bár-
mi emlékeztetni kezd valamire, és innen elindulva szép
nagy gomolyaggá tudja feltekerni a dolgokat. Akko-
rára, mikor mennyihez van idõ. Jól fog az effélére való
képesség az éjszakai utazásokon vagy a kórházi éjsza-
kákon. Régi szellemeskedés, hogy van olyan hölgy, aki
az idegrendszeredbõl is pulóvert tud kötni, nos szá-
momra az elmúlt világ olyan múzsa, aki megköti rám a
páncélpulcsit, láncinget, ha valaha õszi-tavaszi éjsza-
kán oda szeretnék állni a Mátyás király szobrát körül-
vevõ ércalakok közé. Csak a jövõ tekintetében érzem
magam analfabétának. Megfelelõképpen elképeszt az
idõjósok s más levelibékák szünet nélküli teljesítménye
programok, paradicsom-tervezetek s egyéb folyéko-
nyan ömlõ felelõtlenségek tekintetében; ahol a holnap
iránti „gyakorlati” érzéket osztogatták, ott úgy látszik
az én DNS-embõl kivasalták a tartóshullámot. Én sem-
mire sem emlékszem a jövõbõl. Azt mondják, ponto-
san olyan vagyok, mint az EMBER. Ahelyett, hogy
olyan lennék, mint az EMBER. Aki tud álmodozni,
képzelõdni, s kiadósan becsapni önmagát és másokat.
Ugyanis teljesen logikátlan, hogy az ember bármit is
tudhasson arról, ami még nem történt meg, s ezt az
élet menetébe, vonalvezetésébe komolyan vehetõen be-
kalkulálhassa. Legfennebb analógiákkal számolhatunk
ebben a tekintetben. Persze az is képtelenség, hogy az

élõk többsége tök tájékozatlan legyen, idiótán infor-
málatlan mindenrõl, ami már megtörtént, mégis elhi-
hesse, hogy õ a teremtés koronája. Mindkét véglet,
alapvetõ képességünknek mond ellent: az embersz-
erûségnek. Es íme ma egy világ alakul, él, létezik,
mûködik mégis ezen az alapon. Hogy csak az õ
alapítása, üzleti terve, biznisze pillanatától veszi
kezdetét a lét, számít az idõ. De hiszen alapigazság,
hogy nem vagyunk egyformák, hogy sokfélék vagyunk.
Csak azt tudom nehezen beengedni, mint a farkast a
kismalac, bár épp mostanában teszi be etikánk
ajtónyílásába a lábát, hogy az „igazság” is annyiféle
lehet, hogy igazság tulajdonképpen nincs is, hogy min-
den a végsõkig relativizálható, például a kétszer kettõ
csak egy tervezõmérnök számára kötelezõ, az erkölcs
dolgaiban van neki alternatívája is. Sõt a megtörtént
dolgok dátumai közt, azok adatai tekintetében is. A-
hogy a divatos bingók játékosai (részben tudás, bif-
lázás, részben az orosz rulett szerencséje szerint)
három változatát kapják meg a feltett kérdésre adható
válasznak. Persze egyáltalán miért kell tudni, hogyha
nem befejezett, végleges valami adatairól van szó, mint
egy személyleírásról, vagy legalább körözvényrõl?
Személynek, dolognak, kornak, országnak ... itt van
például egy ország: keresztrejtvényhez való tárgyilagos
megfogalmazásban állam, érzelmesen-patetikusan való
megközelítésben haza. De mi van akkor, hogyha az
ország, az állam, a haza történelmének ügyében-dol-
gában, holmi választási eredmények függvényében,
egyik héten, évfordulón választási cikluson belül (nem
kívánt törlendõ) a puffogtatók, másikon a lepuffantot-
tak koszorúznak, sóhajtoznak, ünnepélyeskednek, kor-
mányoznak? Akkor ezt neveznék demokráciának,
hogyha mindkét fél megállná, hogy ne kiáltson kígyót-
békát a másikra. Mert ha ad absurdum leszállna a
demokrácia, miért ne tudhatná Haynau vagy Hitler is
ugyanolyan joggal, hogy mi áll „érdekünkben”, mint
Pascal vagy Petõfi? Szólítsuk csak fel szavazásra, a
jövõt meghatározó honlap összeállítására az éppen
egzisztáló nagyérdemû közönséget, grémiumot, gyüle-
kezetet, gyülevész szellemi csõlakosságot, egy fõ az egy
fõ, többség dönt, éljen a csõcselék igaza alapon. Az
érték ezentúl Celsius, Reamur, Fahrenheit, Kelvin és
Ceausescu Ili szerint is beállítható, ha az urnák úgy
diktálják? (Így válhat az urna nem a múlt hamvainak
cukortartójává, hanem akár a „holnap honlapjává”?).



Hát innen kezdve van nekem bajom a holnappal, ezzel
a szélhámosok számára is hozzáférhetõ hatalmi káder-
lappal. És most már mindenki gyanússá vált elõttem:
az eufóriától gyermeteg jóhiszemûek, a tapasztalat-
lanságtól azért bátran tomboló ifjoncok s a nem is túl
hurráoptimisták is, bárki aki hivatkozik rá, aki szokás-
sá tenné szertartásos imádatát. Holnap pedig nincs!
Eljátszották tisztességes esélyeit a valódi rombolók.
Csak berlini falroncsok, hollywoodi várromok vannak,
mint kellemetlen és túlstilizált díszletek, precedensek,
házhoz szállítható hamisítványok, Carcasonne-tól
Francmason-ig... A többit majd meglátjuk, ha megér-
jük.

– Ha megérjük, tehát, hogy a dolgok visszatérjenek
a rendes kerékvágásba. Szerinted volt-e, van-e ilyen
esélye a világnak?

– Ki nem állhatom a giccset, de imádom a mani-
erista naplementéket. Naponta, hetente, századonként
vannak. Van valami kényelmes is abban, ahogy a ren-
des kerékvágás nyomán próbálunk haladni... Hopp, itt
álljunk is meg egy szóra. Eppen errõl a kerékvágásról
van szó. Hogy is szól az a szépséges, gyermekvilágból
átzengõ rímes találóskérdés? „A világot átéri. mégis
egy tyúk átlépi, mi az?? Kerékvágás...” De hiszen ép-
pen ettõl prüszköl a jelen: hogy már nincs sehol az a
világ, melyben kerékvágás van, legfennebb valahol a
rezervátumként megmaradó falvakon, és tyúk se igen
maradt, hogy csak úgy szabadon, vízum nélkül átjár-
hasson a kerékvágásokon. A tyúkok keltetõkben, tyúk-
gulágokban, szárnyas-lágerekben jönnek a világra,
mesterséges fényben, nem a napos udvaron nõnek fel,
s mielõtt a vágóhídi futószalagokra kerülnek, érthe-
tetlen módon még elavult dizájnok alapján leadnak
néhány tojásdad tojást, de már szó van róla, hogy min-
dent a praktikum és ésszerû kihasználtság felõl meg-
közelítõ szakemberek megtervezik a kockaalakú tojást,
mert azt jobban lehet csomagolni. Hát akkor a mese-
órát kivéve, maholnap nincs nemzedék, melynek elõ le-
het hozakodni azzal a tradíciótisztelõ szóképpel, hogy
„a dolgok visszatértek a rendes kerékvágásba”. Ugyan
hová, hogyha kerékvágás helyett hat-, nyolcsávos autó-
pályák szabdalják keresztül-kasul a planétát. Mert ez
már nem földbõl való Föld, ez annál elõkelõbb és
elõállítottabb, és már nem is holmi emberiség lakja,

hanem egy részben idegbetegre tenyésztõdött, részben
elállatiasodott massza, Neander-völgy alá és maga alá
gyûrt tömeg. Csak még itt van a nyelv, ez a szerencsét-
lenkedõ, szóképekkel fertõzött, jól bevált metaforák-
hoz ragaszkodó kommunikáció. Nyilván az általános
középszerûsödés élteti, hogy ilyeneket hallok még egy-
egy szövegben: a vásárral elégedett vevõk és eladók
végül egymás tenyerébe csaptak. Ugyan hol? Hiszen je-
len sem voltak, manapság nem karnyújtásnyira kötik
az üzletet, hanem képernyõnyire. Képzeljünk el két ká-
bítószer-kereskedõt a dorozsmai nótás lóvásárban.
Bár a Balkán közelsége miatt nem is olyan abszurd
börze híján a parolázás. De hát mi az, hogy újabb lapot
tépünk le a kalendáriumról, mikor elektronikus reszke-
tegséggel kékes fényû tûk, rugók, számok pöccennek
tovább a fejünk felett, a fejünk körül, a fejünk alatt az
éjjeliszekrényeken is? Kész csoda, hogy mégis éjje-
liszekrénynek nevezik ezeket az izéket ott, ahol se éj-
jelünk se nappalunk, se múltunk se jelenünk, csak jö-
võnk van. Az idõ nem telik mégsem hiába. Annyi már
kiderült volna, hogy ha minden a maga 2x2 szabályai
szerint viselkedik, akkor se válik be, akkor se megy jól,
nem megy simán semmi. Holott nem gyõzzük arra bíz-
tatni egymást, és arra nevelni a gyerekeket: tartsátok
be az elõírásokat! A használati utasításokat! A beteg-
tájékoztatókat! Miközben szinte mindegy: „Fejletlen
bozótlakók, zárkózzatok fel a fejlett társadal-
makhoz!”Aztán eljött 2001 nyara, és az árvizek, ka-
tasztrófák, vulkánkitörések, vandál verekedések, ost-
romok, robbantások tökéletesen elintézték az amerikai
fejlettséget s a ceyloni fejletlenséget, a chilei tájat s a
Visztula völgyét egyaránt. De miért? Mert a dobálózó
kedvû, robbantásra hajlamos emberi csapástól még
meg lehetne kímélni az ablakokat, de hát ki szóljon rá
a felhõszakadásra s a tûzhányóra? Persze, nem kell
rossz helyre telepedni, alkalmatlan, veszélyes helyen
és kockázatos idõkben építeni hidat, házat. Hazát.
Nem kell a homokóra nyakában vinni véghez honfog-
lalásokat (ahogy Tõzsér Árpád megfogalmazta egy-
szer). Nem szeretem az általában olcsó, nevelõ végcél-
lal felmutatott konkrét tragédiákat, eseteket, miközben
maga a történelem a legrégibb és legnagyobb szappan-
opera, mely bemutatja ugyan, hogy micsoda veszélyben
forog az egész emberiség: nemcsak Popescuék és Ko-
vácsék, hogy minden aljas és megvesztegethetõ, a vizs-
gálóbírókat és rendõröket is be kell kísérni végül,
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mégsem a gonosz kerekedik felül. Végül sem, még
hogyha úgy is néz ki folyton, mivel az egész kigondolt
emberi rendszer, a társadalmi intézmények végül is
csak annyira garantáltan megbízhatóak, mint a Pá-
rizs–Dakar-ralin a legerõsebb terepjárómárka. Vagyis
idegösszeroppanást kaphatnak a legjobb rendszerek is,
a demokráciák s a forradalmak egyaránt. Minden,
végül is, a hõsökön múlik igazán. Nem az idõzített
szerkezeteken és a lesbeállított igazságszolgáltatáson.
A rágcsálók ellen a világ összes egérfogója smafu vol-
na, ha nem lenne hõs a hõs, a kiálló, hõálló, tûz- és
vízálló, aki jobban kapaszkodik a felszálló helikopter
talpazatába, mint a gyomnövény s az árvalányhaj az

érzelmi tanulságokba. Csakis ezért fogjuk megúszni
mégis! Tartani kell tehát itthon nemcsak sót, cukrot,
szalicilt, kötszert, penicillin tablettát, de egy-két hõst
is. Aki fõállásban csak reánk vigyáz. Télen nyáron.
Mint egy tûzparancsolat. Mint egy tízparancsolat. Mint
egy relativitaselmélet. Mint egy státusztörvény. Szent
naivságok és szent skizofréniák. Mindkettõrõl szabad
álmodozni. Azt álmodni, hogy két Dzsingisz kán, két
Drakula, két Káin vagy két Hitler voltam, és civakod-
tam és megöltem egymást. Vagy azt álmodni hogy két
Leonardo, két Mozart, két Kant, két Karinthy vagyok,
és állandóan gondolok egymásra. Gondoskodni, fõleg
gondolkodni jó. Legalább elgondolni fontos volna...

Lászlóffy Aladár

Az ima elment Rodostóba

Tekirdagban is földrengés volt,
bemondta ma a rádió.
Valamért vezekel a félhold -
ilyesmit hinni volna jó,

fõleg mikor abban remélnek,
hogy bármi elévülhetett...
Aztán csak felszisszen a lélek,
hogy Egek Ura, nem lehet,

akikre dögvész, éhség, rabság
lecsapni készül bármikor,
mind asszonyok és gyermekek csak,
bármilyen bûnös volt a kor,

bármilyen vétkezõ a kormány -
az élet bennük menekül.
Megannyi gyilkos államformán
egy kan-Heródes átka ül.

Dzsingisz kán kontra Montezuma
vagy Hitler kontra Muszadag -
pártoskodásunk konkrétuma
megfoghatatlan, kusza, vad.

Uram pörölj a férfiakkal,
kik tántorognak részegen,
s ne bánj rosszul a vén falakkal
a korhadt világrészeken.

'I'iéd a Föld, hát büntess, jól van,
de bölcsõk bunker-rendszerén,
mint rom alatti Rodostóban
még ott sötétlik a remény.
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A golyóérte kuglibábok

Miféle történelem kellett?
Valaki fel se fogta volna.
Szerencsére már ébren voltunk.
Persze így éjjel-nappal fájt is.

Elmennék mindig máshol lenni.
De már velem lakik a máshol.
Fel se bukom, ha eltalálnak.
A tûzgolyók vetített képek.

A golyóérte kuglibábok.
Katonakórház lett a lelkem.
Ó mennyi felgyûlt munka vár még.
Miért feküsznek temetõben?

Csak szólongatom õket egyre.
Az ódák katonazenéje.
Telefonzengés egy szonettbõl.
Utoljára mikor beszéltünk?

Persze így éjjel-nappal fáj is.
Most már velem telik a máshol.
Fel se bukom, ha eltalálnak.
Miféle történelem kell még?

Esõ

Uram, ha mióta
hullámod elkapott,
láttam a tetõt és
láttam az alapot,
mártottál szeretõ
tüzedbe, jegedbe
s itt viszel fellegként
függve és lebegve.
Amikor elengedsz,
elhagysz és lehullatsz -
ne küldj el, elég ha
megmondod: lehullhatsz,
elmegyek ablaknak,
üvegnek, határnak,
melyen az igéid
kijárnak, bejárnak,
leérek langyos és
tavaszi szelekbe,
leszek a doboz, mely
fényeket ereszt be
megtelve illattal,
színekkel, kegyekkel,
mögötted látható
messzi kék hegyekkel,
leszek az esõd, csak
zuhanok keresztül
tornyaid erdején,
ahol csak kereszt ül,
s ha majd a helyemen
már úgysem keresnek,
leszek a semmid, csak
engedd, hogy lehessek.
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Ötszázharminc esztendeje történt, hogy Budáról
eltávozott egy kiváló német tudós, aki hazájába
visszatérve 1472-ben Nürnbergben felállította
könyvnyomtató mûhelyét, ahol évekig kiadványokat
készített. Ezzel szinte egy idõben Rómából Magyar-
országra érkezett egy német nyomdász, aki Budán
berendezte az elsõ magyar tipográfiát, és kinyomtat-
ta a Chronica Hungarorum (Magyarok krónikája) c.
mûvet. Érdekes, véletlennek tûnõ egybeesés. Ha még
azt is hozzávesszük, hogy a német tudós budai tar-
tózkodása elõtt már korábban Rómában valószínû-
leg megismerkedett a nyomdászattal, akkor már
szinte kézenfekvõ a kérdés: vajon miért nem õ nyom-
tatott Budán? De nézzük, ki is volt ez a tudós, és ho-
gyan került Magyarországra.

Regiomontanus (Johannes Müller) 15. századi
csillagász, matematikus és könyvnyomtató 1436. jú-
nius 6-án született a frankföldi Königsberg melletti
Unfindenben. A késõbbiekben a Müller családi név
helyett születési helyének latin neve után a Re-
giomontanus nevet használta. A kitûnõ és neves hu-
manista, korának kiemelkedõ alakja, aki természet-
tudományi ismeretei, tudása, valamint görög klasszi-
kus fordításai által vált híressé.

A tehetséges ifjú már 11 éves korában Lipcsei
Egyetem hallgatója volt, majd ezt követõen Bécsben
tanult. Fõleg a csillagászat és a matematika érdekel-
te. Gondolatait több könyvben is megjelentette. Leg-
fontosabb mûve a De triangulis omnimodis libri
quinque (Öt könyv mindenféle háromszögekrõl)
1464-ben készült el, de csak halála után, 1533-ban
jelent meg. Egyetemi tanulmányai befejezése után
Bécsbe ment, ahol tanítványa és famulusa lett Georg
Peuerbach csillagásznak, kora híres matematikusá-
nak.

A mester és tanítványa sorsa – különös módon –
külön-külön is kapcsolódott Magyarországhoz, pon-
tosabban a királyi udvarhoz. Peuerbachot 1454-ben
V. László király Budára hívta udvari asztrológusnak,
ahol a csillagász-matematikus megalkotta a híressé
lett trigonometriai táblázatát, ennek segítségével a
nap- és holdfogyatkozásokat elõre ki lehetett számí-
tani. A tudós csillagász levelezett Vitéz Jánossal,

akinek felfedezéseirõl tudósításokat küldött, a vára-
di csillagvizsgálót pedig mûszerekkel látta el. A tér-
képészek számára fontos alapradiánok mérését is el-
végezte Nagyváradon (majd tizenöt évvel késõbb Re-
giomontanus is hasonló méréseket végzett Budán).
Peuerbach késõbb visszatért Bécsbe.

Regiomontanus egyetemi évei után ment Bécsbe
hogy, Peuerbachnál tanulhasson. Kettõjük kapcsola-
ta barátsággá vált, és a két tudós ezután már együtt
végezte megfigyeléseit. Amikor a mestert Rómába
hívták, hogy fordítsa le Ptolemaiosz fõ mûvét, az Al-
magest (Nagy gyûjtemény) eredeti görög kéziratát,
magával vitte tanítványát is. Peuerbach elkezdte a
fordítást, de közben váratlanul elhunyt. Ekkor tanít-
ványa folytatta a mû fordítását, melyet 1463-ban fe-
jezett be. Ezután Regiomontanus még éveket töltött
Rómában, majd visszatért Bécsbe, ahol elhunyt ba-
rátja helyét töltötte be az egyetemen.

1467-ban Bécsben
érte a humanista tu-
dóst Vitéz János esz-
tergomi érsek meghí-
vása Mátyás király
udvarába. Még az év-
ben Budára utazott,
hogy a királyi Corvi-
na-könyvtár alapját
képezõ görög klasszi-
kusok kéziratait ren-
dezze. Mátyás ugya-
nis Itáliában, a török

birodalomban és Görögországban sok eredeti latin
és görög kéziratot vásároltatott könyvtára számára,
ezeket lefordíttatta, és kódexekbe másoltatta. A Bu-
dán létesített kódexmásoló és könyvfestõ mûhely-
ben mintegy harmincan dolgoztak. Mátyás humanis-
tákat hívott udvarába, Galeotto Marzio is itt mun-
kálkodott akkoriban könyvtárának elsõ könyvtárosa-
ként.

A humanista eszme az idõ tájt Mátyás udvarában
összpontosult Magyarországon. Ebbe illeszkedett
többek között Mátyás azon elhatározása, hogy egye-
temet alapít. Ezt Janus Pannonius által 1465-ben

Persovits József

Egy humanista tudós Mátyás király udvarában

Regiomontanus 
arcképe (metszet)



Rómában kérte II. Pál pápától, aki az engedélyt
megadta (egyetem ugyanis csak pápai vagy császári
engedéllyel volt létesíthetõ). Az egyetem Pozsony-
ban épült, az Academia Istropoltana elnevezést
kapta. Élére Vitéz János esztergomi érseket állítot-
ta a király. Az egyetem Pozsonyba történõ helyezé-
sével Mátyás a bécsi és krakkói egyetemeknek kí-
vánt konkurenciát teremteni, fõleg azért, mert a
császárral és a lengyel királlyal állandóan rossz vi-
szonyban volt, és nem akarta, hogy a magyarok az
ottani egyetemeken tanuljanak. Mátyás jelentõs
anyagiakkal támogatta az egyetemi építkezést, a
professzoroknak még külön házat is építtetett. Az
1467-ben megnyílt, négy tudománykarral létesült
Pozsonyi egyetemen Vitéz János a skolasztika he-
lyett, az akkori modern humanista irányzatot része-
sítette elõnyben, elsõsorban a görög nyelvre, vala-
mint a természettudományokra helyezve a hang-
súlyt. A tanárokat külföldrõl hívták (Ausztriából,
Lengyelországból, Itáliából és Németországból). Így
kérték fel Regiomontanust is tanításra. Az alapítás-
hoz fûzõdik a ma Bécsben õrzött Ptolemaiosz-korv-
ina, ennek a végére a pozsonyi egyetem 1467-es
megnyitásával kapcsolatos horoszkópot jegyezték
be.

A pozsonyi egyetem Magyarország történetében
szám szerint a harmadik volt. Az elsõ Pécsett mûkö-
dött 1367–1390 között, Nagy Lajos alapította V.
Orbán pápa engedélye alapján. A második egyete-
münk Óbudán létesült, 1395–1403 és 1410–1418
között mûködött, alapítását IX. Bonifác pápa enge-
délyezte Zsigmondnak. Mindkét felsõ iskola csak rö-
vid ideig állt fenn. A harmadik sem mûködött soká-
ig, mert Vitéz János és Janus Pannonius 1471-ben
kegyvesztett lett a Mátyás elleni szervezkedés, össze-
esküvés miatt. Ennek következtében hanyatlásnak
indult a pozsonyi egyetem, majd utóbb, 1490 körül
végleg elsorvadt.

Regiomontanust elismerés és megbecsülés övezte
Magyarországon. Ezt bizonyítja, hogy munkáiból há-
rom korvina is készült Mátyás könyvtára számára, a
már említett budai kódexkészítõ mûhelyben: 1.
Canones LXIII in tabulam primi mobilis (Az állócsil-
lagok látszólagos mozgásáról készített táblázatok,
Mátyás királynak ajánlva), 2. Epitome Almagesti
(Ptolemaiosz nagy csillagászati munkájának kivona-

tos fordítása), 3. Tabulae directionum et profectio-
num (Az égitestek mozgásának táblázatai). Utóbbi
könyvet pártfogójának, Vitéz Jánosnak ajánlotta,
nem fukarkodva túlzó dicséreteivel: „Minden tudo-
mánnyal és erénnyel dicsekszel az isteni és világi tu-
dományokban tökéletesen jártas vagy; a tudomány
minden munkásától tanulni kívánsz, de ismereteid
gazdagságával mindannyit felülmúlod.” Szintén Bu-
dán írta az Ephemerides (Naplók) csillagászati mû-
vét, amelyet Kolumbusz is használt felfedezõ útján.
A könyvet késõbb 1474-ben Nürnbergben kinyom-
tatta.

Regiomontanus 1471-ig tartózkodott Magyaror-
szágon. Abban az esztendõben ismét kitört a hábo-
rú, és arra az idõszakra esett patrónusa, Vitéz János
és Janus Pannonius politikai bukása is. A humanista
tudós négy év után elhagyta Magyarországot, és Né-
metországba költözött. 1472-ben Nürnbergben tele-
pedett le, és mint könyvnyomtató tûnt fel. Egy gaz-
dag német polgár – Bernhard Walter – anyagi támo-
gatásával nyomdát, valamint obszervatóriumot és
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Corvina-kódex Regiomontanus munkájából. Az állócsillagok 
látszólagos mozgásáról készített táblázatok, 

Mátyás királynak ajánlva
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Hûvös volt ugyan a levegõ, de mégsem volt hagyo-
mányosan karácsonyi a december végi idõjárás. Hideg
déli szél fújt, a föld kérge éppen csak megdermedt a
hetési tájon. A hónak még nyoma sem látszott, afféle
fekete karácsony volt ezen a vidéken, a második évez-
red utolsó nagy szent ünnepén. Az országútról letérvén
hamar megpillantottam egy rendõrkocsit, amelybõl
két, ébernek aligha mondható rendõr szemlélte a cser-
jés, bokros mezõt. Az egyik inkább szendergett, míg
társa bágyadt tekintettel szemlélte az elõtte elhaladó
autókat. Gyalogszerrel vagy kerékpáron már alig köz-
lekedik arra valaki.

Manapság nagyon sok errefelé a szökevény, naponta
több tízet csípnek el közülük a határ mindkét oldalán.
A határsávban furcsa jelenséggel állunk szemben: a há-
borúkból, megaláztatásokból és a nyomorból nyugatra
szökõk félnek a hazaiaktól, ugyanakkor a határ mentén
élõket is rettegésben tartják az ismeretlen jövevények.

„Ki tudja kiben milyen lélek lakik”, elmélkednek álta-
lában az emberek. Nyugtalanságuk persze nem mindig
alaptalan, hiszen az elmúlt mintegy tíz esztendõben
bõven adódott kellemetlenség, erõszak. A néhány
rossz példa természetesen általános ellenszenvet kelt a
lakosság körében a menekültekkel, jövevényekkel
szemben. Pedig minden bizonnyal sok közöttük a be-
csületes, szeretõ ember, akinek csak éppen a lehetetlen
életkörülményekbõl volt már elege.

Szegény földönfutó teremtések jobb élet után indul-
nak el, eladják csekély kis vagyonukat, elhagyják hazá-
jukat és családjukat, hogy valahol több száz, netán
ezer kilométerre otthonuktól embercsempészek mar-
talékaivá váljanak, vagy az illegális népvándorlással
szembeszegülõ rendõrök kezébe kerülve megaláztas-
sanak. Tovább gondolkodtam volna magamban az em-
beri élet lehetetlen helyzeteirõl, azonban a száraz úton
gyorsan megérkeztem Gáborjánházára.

csillagászati mûszereket készítõ mûhelyt létesített.
Walther a tudós tanítványa és pártfogója volt. A
Nürnbergben felállított nyomdában német és latin
nyelvû kalendáriumok és könyvek készültek.

A tudós költözése és nyomdai tevékenységének
kezdete idõben egybeesik az elsõ magyarországi ti-
pográfia létrehozásával és mûködésével. 1472-ben
Karai László budai prépost, alkancellár, Mátyás ki-
rály megbízásából Rómában járt küldöttségben a pá-
pánál, ahol megismerkedett a nyomtatással, és felis-
merve annak jelentõségét, elhatározta, hogy Budán
is meghonosítja a könyvnyomtatást. Ezért Magyaror-
szágra hívta Rómából a német Andreas Hess nyom-
dászt, aki még abban az évben Budára érkezett öntõ-
szerszámaival és 80 betûmatricájával. A budai
nyomtatómûhelyben pedig – amely valószínûleg Ka-
rai-házában, a várban mûködött, a mai Hess András
téren – a következõ esztendõben (1473) elkészült az
elsõ magyarországi nyomtatvány, a Chronica Hun-
garorum.

Regiomontanust IV. Sixtus pápa a naptárreform
elõkészítése céljából 1475-ben Rómába hívta, köz-
ben a Regensburg püspöke kinevezést is megkapta a
pápától. A jeles humanista tudós 1476. július 6-án,
negyven éves korában, váratlanul hunyt el Rómában.
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Göncz László

Karácsony Hetésben



Eredeti úticélom egy kis családfakutatás volt, hiszen
nagyanyámtól többször hallottam, hogy anyai nagy-
apám egyik elõdje a már szlovén nyelvterülethez tar-
tozó Filócról származott, és onnan nõsült Bödeházára,
hogy majd az õ leánya, voltaképpen az én dédnagy-
anyám Radmosba kerüljön. Valójában az érdekelt vol-
na, hogy élnek e még ma is Bödeházán Oslaj vagy Os-
lai nevû családok. Kérdéseimre természetesen szaksze-
rûbb válaszok után is folyamodhattam volna, ha a ré-
dicsi körjegyzõségen vagy a bödeházi polgármesternél
érdeklõdöm. Bizonyára kaptam volna némi felvilágo-
sítást. A telefonkönyvbe ugyancsak belelapozhattam
volna, még ha a sorvadásnak indult hetési sarokban
nincs is mindenkinek telefonja, és nem utolsósorban
az anyakönyveket is megszemlélhetném tájékozódás
céljából. Nem ezt tettem azonban, mert saját gyökerei-
nek kutatása során az ember általában érzelmi szálak-
hoz ragaszkodunk. Én mindenekelõtt a bödeházi teme-
tõre akartam egy pillantást vetni, mert úgy képzeltem
el, hogy ott egy nagyon régi síremléken vagy fejfán
megpillantom a keresett nevet. Arra nem is gondoltam,
hogy ha távoli õsöm, õseim már az elsõ világháború
elõtt meghaltak, akkor azok sírját másutt kellene ke-
resni. Hiszen a történelmi Hetés lakosait az elsõ világ-
háború után bekövetkezõ békeszerzõdésig, sõt még azt
követõen is állítólag néhány évig, a Magyarországtól
elcsatolt dobronaki „hetisi temetübe” temették.

Gáborjánházán áthaladva Bödeházára érkeztem.
Már a falu elején megpillantottam a Temetõ utca táb-
lát. Mégsem kanyarodtam el abba az irányba, ahol ér-
telemszerûen a temetõre lelhettem volna. Amint to-
vább közlekedtem a falu másik végéhez, egy pillantást
vetettem az elsõ és második világháborús hõsök tisz-
teletére a 90-es évek elején állított ízléses emléktáb-
lára. Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire saj-
nálatos dolog, hogy most járok elõször a lakhelyemtõl
alig néhány kilométerre lévõ szomszédos falvak utcái-
ban, temetõiben. A hetési falvakon átvezetõ úton
ugyan már néhányszor végigautóztam, azonban mé-
lyebben nem ismerkedtem meg azokkal. Korábban,
még a kilencvenes évek elõtt, nem is igen lehetett egy
szlovén állampolgárnak ott a határszélben kószálni,
hiszen többször igazoltatták, zaklatták az arra utazó-
kat, sõt még az ott élõket is. Meg földrajzilag is sajnos
félreesik ez a néhány, Magyarországon maradt hetési
falu. Pedig én mindig nagyon érdeklõdtem irántuk,

folyton valamilyen lelki melegség töltött el, amikor Gá-
borjánháza, Bödeháza vagy valamelyik másik hetési
település nevét hallottam. Akkor is, amikor még mé-
lyebben nem kutattam a történelmi források után,
erõsen tudatosodott bennem, hogy a trianoni határ az
egyik legkisebb magyar néprajzi tájegységnek, a Hetés-
nek óriási károkat okozott.

A hetési falvaknak mintegy a fele a délszláv állam-
hoz került, tehát ma Szlovénia részét alkotják, ahol
még mindig erõsen megmaradtak a magyar nyelvi és
kulturális kötõdések, és hagyományaikat is õrzik. A la-
kosság létszáma azonban sajnos egyre fogy, és a ma-
gyarság aránya is fokozatosan csökken. A kettészakí-
tottsággal a Magyarországon maradt hetési falvakat is
legalább akkora csapás érte, mint a túloldaliakat. El-
szakadtak a plébániatemplomuktól, amely Dobrona-
kon, más néven Lendvavásárhelyen maradt. Megsza-
kadtak a mindennapi családi, baráti és társadalmi kap-
csolatok, és Alsólendva, a vidék gazdasági és kulturá-
lis központja is távol került tõlük. A második világhá-
ború után létrejött vasfüggöny még inkább elvágta õket
a külvilágtól. A többi zalai falu, még ha nem is voltak
tõlük nagy távolságra, idegen volt a hetési ember szá-
mára, a határon túlra pedig akkor még nézni sem na-
gyon szabadott. Aki élni, boldogulni akart, annak a
Hetést el kellett hagynia. Nem véletlen, hogy Gáborján-
házán, Bödeházán és Jósecen, amely a harmincas
évektõl Bödeháza részeként van nyilvántartva, romok-
ba dõlt házakat, elsötétített ablakokat találunk, vala-
mint néhány német–magyar nyelvû táblával „díszített”
kerítést, amelyen az áll, hogy az udvart a fõleg nyugat-
európai érdeklõknek elárusítani szándékozó ingatlan-
közvetítõ társaság birtokolja. A lakosság száma a Zala
megyei hetési falvakban településenként már csak né-
hány tíz fõre rúg, gyermek alig születik ottan.

Hetésben megállott az idõ, gondoltam magamban,
amikor Jósec felé kanyarodtam. Úgy érzetem, hogy ha
már karácsony elõtt egy nappal arra járok, akkor oda is
illõ ellátogatni. Annyira lepusztult utcarészekkel ta-lálja
magát az odautazó, hogy leginkább talán az juthat az es-
zébe, hogy ha a 20. század elsõ felének falusi éle-térõl
forgatnának filmet, akkor a legcélszerûbb lenne a mag-
yarországi Hetésbe menni. A képet „rontja” ugyan
néhány felújított épület, takaros porta, azonban ez egé-
szében nem sokat változtat a képen. Az ott élõ embe-rek
élete sajnos nem film, hanem keserû valóság, küsz-ködés
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és dacolás az idõvel. A még ott maradt lakosságnak je-
lentõs része, mintegy ötven-hatvan százaléka, már túl
van a hatvanadik életévén. Gyermekeik beköl-töztek Len-
tibe és Zalaegerszegre, vagy akár távolabbra is elván-
doroltak. Az idõs emberek viszont ott akarnak továbbra
is élni és meghalni. Õket oda köti életük leg-szebb sza-
kasza, a fiatalságuk, a boldogságuk. Õk csak idegenek
lennének a mások által megteremtett modern otthonok-
ban. Ott is szeretnék ugyan õket, minden szépben és
jóban részesülhetnének, de õk mégis a mások által
elfelejtett, sokszor már-már düledezõ családi házat
válasszák.

Jósecen egy idõs bácsi lépett ki az utcára. Megáll-
tam mellette az autóval és köszöntem neki. Elõször bi-
zalmatlanul tekintett reám, majd megkérdezte mi járat-
ban vagyok. Nem jutott más az eszembe, ezért csupán
azt kérdeztem tõle bambán, hogy helybéli e? Igenlõ vá-
lasza után a temetõ iránt érdeklõdtem, mivel arról nem
voltam pontosan meggyõzõdve, hogy a jóseci falurész-
nek van-e saját temetõje.

– Megmutatom, ha elvisz engem is oda – mondta
már rokonszenvesen a nyolcvanadik életévét taposó
ember. Szívesen éltem a lehetõséggel. A szépen rend-
ben tartott temetõ nincs messzire a falutól, a fõútról is
lehetett látni a sírok fölé emelkedõ fákat.  Vendéglá-
tóm megkérdezte, hogy kinek a sírját keresem, amire én
elmondtam neki, hogy csak úgy általában érdeklõ-döm
a hetési falvak iránt. Furcsán hangzott az neki, de mi-
után közöltem vele, hogy én afféle történész vagyok,
bólogatott a fejével. Miután megtudtam, hogy õ volta-
képpen Bödeházáról származik, hát elõmerészkedtem
kérdéseimmel távoli rokonságom iránt. Csupán annyit
sikerül megtudnom, hogy õ még emlékszik az Osla-
jokra, azonban ma már nincs közülük senki sem a szü-
lõfalujában. Egyebet a családról nem tudott. A röpke
néhány percben, amennyit az egyre erõsödõ szélben a
jóseci temetõben együtt eltöltöttünk, az idõs ember el-
mesélte, hogy a gyermekei Lentiben élnek, és ma estére
õt is beviszik a városba, hogy a karácsonyt együtt
tölthessék. A felesége, akinek a sírját megmutatta, ott
nyugszik már majdnem két évtizede a temetõben. Va-
lamikor a szegénység ellenére is szép volt az élet,
amikor családja együtt élt e határ menti kis falucs-
kában, azonban mára már nagyon nehézkéssé váltak a
mindennapjai. De õ ott akar maradni élete végéig, hi-
szen úgy érzi, hogy õt minden oda köti. Arról is me-sélt,

hogy a szlovéniai hetési falvakban több rokona él,
egykori ismerõsei, barátai vannak odaát. De ma már
velük is csak nagyon ritkán találkozik. Elárulta azt is,
hogy valamikor a falusi emberek, köztük õ is, csem-
pészettel is foglalkoztak, hiszen azzal valamennyire
segíthették a család megélhetését. Õ többnyire lúgkõt
szokott Dobronakon vásárolni, mivel az abban az idõ-
ben Zala megyében hiánycikk volt. Mások más porté-
kára „szakosodtak”. Számukra, hetésiek számára még
a vasfüggöny sem jelentett akadályt, jegyezte meg tré-
fásan. Fiatalok voltak!

A kellemes társalgás után elköszöntem a kedves öreg-
embertõl. Visszaautóztam Bödeházára.. Akkor már biz-
tos voltam benne, hogy a temetõben az általam ke-resett
sírokat nem találom, azonban mégis bekanya-rodtam a
Temetõ utcába. A falutól talán háromszáz méternyi tá-
volságra, nem messzire az országhatártól található a szé-
pen rendezett bödeházi temetõ. Csend volt. A távolból, a
túloldalról a kámaházi kutyák csaholását hallottam. Vé-
gigsétáltam a sírkövek között. Mintegy hat-hét sorban
vannak a hetési falu egykori lakosai örök nyugalomba
helyezve. Ugyanazok a csa-ládnevek olvashatók a sírkö-
veken, fejfákon, mint a ha-tár másik oldalán. Egy közös-
ség ez, ehhez aligha férhet kétség. Az Oslaj vagy Oslai
nevet nem találtam sehol, hiszen távoli õseim talán a
megsemmisített hetési te-metõben nyugszanak valahol
Dobronak határában. Ott, abban a pillanatban számom-
ra ez már kevésbé volt fontos, egyébként talán többet
megtudhatok majd a doronaki plébánia anyakönyvébõl.
A temetõbõl kijövet egy kis lánccal összekapcsoltam az
ajtót, mint ahogy az érkezésemkor volt. Úgy éreztem,
hogy elégtétel van a szívemben így karácsony táján, hi-
szen gondolataimban mélyén együtt lüktetett bennem az
egész tör-ténelmi Hetés.. Az a tájegység, amelyik már a
valóságban alig létezik. A neveket, a hetési embert, a
megélt történeteket el lehet ugyan feledni, de ellopni
tönkre-tenni a történelmet aligha lehet. A karácsonyi kis-
ded még a búcsúzú második évezred alkonyán is kelle-
mes meglepetéssel szolgál, csak meg kell a sugallatot
érez-nünk.. Én Hetést ismét felfedeztem, éreztem és átél-
tem, mint ahogy az már korábban Radamosban, Gön-
térházán is megtörtént velem. A gáborjánházi temp-lom-
ban, amelyet a lendvavásárhelyi (dobornaki) õsi plébá-
niatemplom elszakítása után építettek az öt, Ma-
gyarországon árván maradt hetési falu lakosai számá-ra,
megálltam egy percre. A templomban egy lélek sem volt,



A szerzõ sok egyéb tevékenysége mellett 1996-ban
közreadta a „Fejezetek Lendva történetébõl 1920-ig”
címû mûvét, melynek – közvetett formában – foly-
tatásának tekinthetõ A muravidéki magyarság
1918–1941 címû munkája. A szép kivitelû, 367
oldalas kötet a kisebbségbe került volt Zala és Vas
megyei magyarok két világháború közötti idõszakáról
szól. Évek óta nyomon tudom követni, s idõnként aktív
résztvevõje is vagyok a szlovéniai magyarság tudomá-
nyos és kulturális életének. Ennek alapján bizton állí-
tom, hogy Göncz László elõtt nagyon nagy szakmai és
emberi akadályok tornyosultak az adatok megszerzése,
az anyaggyûjtés és az írása során. A szerzõ számos al-
kalommal a többségi nemzet, tehát Szlovénia szakem-
bereivel is komoly összeütközésbe került és kerül a té-
ma kapcsán. A kutató így szakmailag idõnként légüres
térben mozogva végezte kényes munkáját. Ezt a ne-
hezen megoldható helyzetet csak egy nagyon pontos,
tárgyilagos és kevés érzelmeket magában hordozó mû
képes némileg tompítani. Göncz László ehhez az egyet-
len célhoz vezetõ módszerhez folyamodott, s a könyv-
ben igyekezett minél több bizonyítható tényt felsora-
koztatni. Bevezetõjében utalt is erre a helyzetre, s nyíl-
tan felvállalta, hogy a munka „a muravidéki magyarság
szempontjából” vizsgálta az eseményeket, s ebbõl ere-
dõen a „történeti áttekintés nem mindenben helyezhe-
tõ közös nevezõre a szlovén történészek által kialakí-
tott álláspontokkal”. Ugyanakkor határozottan leszöge-
zi, „hogy tudatos torzítást nem követtem el”.

A könyv valóban így készült. Tudatosan nem történt
sem elhallgatás, sem az adatok „magyar szempontú”
válogatása, kiemelése.

Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a szerzõ szakmai
hozzáállása, forrástisztelete és érzelmektõl mentes
értékelése példa értékû. Az egész mûben végighúzódik
az a kínos igyekezet, hogy „hallgattassék meg a másik
fél is”. Mindez nem „látszatmódszer”, hanem valós és
megvalósult törekvés az értékelések sokszínûségének
felvillantására.

Ez magyarázza a Bevezetõ harmadik alfejezetében
részletesen ismertetett, a Miroslav Kokolj által elkészí-
tett korabeli szlovén összefoglaló hosszas idézése,

vagy a térség kiemelkedõ szerepet játszó katolikus pap-
ja, Joze Klekl értékeléseinek összegzése. Ugyanúgy
közreadja a „madžaronnak” kikiáltott Štefan Kühár
véleményét, mint az utóbbi idõszakban megjelent Du-
šan Neèak tanulmány értékelését. A szerzõ kiválóan is-
meri a kérdéskörhöz tartozó és az utóbbi idõben meg-
szaporodott szlovén nyelvû feldolgozásokat, a további
fejezetekben megtalálhatóak a pontos hivatkozások
Ivan Jeriè, Borut Brumen stb munkáira is.

A rövid bevezetõ fejezet után további három na-
gyobb részbõl áll a feldolgozás, melyhez ötödikként
kapcsolódik egy rövid kitekintés az 1941. évi esemé-
nyekrõl, majd a szerzõ zárógondolataival végzõdik a
kifejtõ részt. A források, a mutatók és a szlovén és né-
met nyelvû összegzés külön fejezetben olvasható. A
könyvben való eligazodást nagyban segíti a VIII. (mu-
tatók) fejezet, amely a szokásos név- és helymutató
mellett a sajtóról, a mûsoros rendezvényekrõl, a pár-
tok és politikai testületek témakörérõl is tartalmaz mu-
tatót. Bár a mutatókat egy mondattal szokták elintézni
az ismertetésekben, külön szeretném azonban felhívni
a figyelmet Göncz László könyvének pontos és nagyon
részletes segédletére. Dicséret illeti a mutató elkészítõ-
jét, mivel ennek segítségével immár eldönthetõek a
gyakori viták egy-egy eseményrõl, azt ott megjelent sze-
mélyekrõl, létszámukról stb. A térség monografikus
feldolgozásának hiányában eddig más mûvekben „bo-
csánatos bûn” volt a pontatlanság, de ennek vége, s ezt
a mutatót a szlovén szakemberek is könnyen használni
tudják. A Muravidék két világháború közötti esemé-
nyeirõl, személyiségeirõl innentõl kezdve pontos ada-
taink vannak, csak tudatosan lehet téves adatot írni.
Elismerést érdemel a hosszú szlovén és a rövidebb né-
met nyelvû összefoglaló. Bár a szlovén szakemberek
nem fektettek és fektetnek túl nagy energiát e „távoli”
vidék kutatásába, mégis az utóbbi évtizedben egy kis
érdeklõdés megindult a határmenti térség irányába.
Néhány maribori földrajzos, a muraszombati múzeum
szakemberei, a ljubljanai kisebbségi intézet néhány
munkatársa foglalkozott e térség szakmai feltárásával.
Közöttük vannak Muravidékrõl valók, magyarországi
szlovénok és magyarok, illetve csak szlovénul tudók.
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Majdán János

Göncz László: A Muravidéki magyarság 1918-1941
címû könyvének recenziója
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Az utóbbiak számára készült a szokásosnál hosszabb
szlovén nyelvû összefoglaló. Ez gyakorlatilag egy külön
tanulmány, amely szlovén nyelven, rövidítve adja az
olvasó kezébe a térség két világháború közötti törté-
netét. Ügyesen választotta ki Göncz László a könyv leg-
fontosabb gondolatait fordításra, s emiatt a szlovén
rezümé nem pontosan követi a mû fejezeteit. Ez a meg-
oldás a jó, mivel a 10 oldalas szlovén összefoglaló már
lehetõvé teszi a tartalmi problémák felvetését és ösz-
szegzését is. Csak reménykedhetünk abban, hogy a
szlovén szerzõk megtalálják ezt a jól sikerült össze-
foglalót.

A könyv a téma feldolgozásakor az idõrendet követi.
Ez a logikai sorrend egyfelõl egy bevett – s idõnként
kényelmes – feldolgozási módszer, másrészt az össze-
foglaló nélküli témák esetében megkerülhetetlen metó-
dus. A Muravidéken történtek feldolgozása, a változá-
sok bemutatása a címben feltüntetett két idõpont –
1918 és 1941 – között történt.

A korszakhatár kijelölése jó, mivel e térség történe-
tében valóban alapvetõ változások zajlottak le a két
idõpont között.

A mû gerincét két nagy fejezet – a II. és a IV. – ad-
ja. Az arányok egyúttal a részek fontosságát, a szerzõ
által feldolgozott források és szakirodalom nagyságát
is jelzik. A II. részben a térség 1918-tól kezdõdõ vál-
tozásai kerülnek részletezésre a trianoni békediktátu-
mig. A térség további története szempontjából a
lényeges kérdések felvetésére ebben az idõszakban
került sor. A könyvben a magyar és szlovén szakiro-
dalom alapján kerül bemutatásra, hogy „Merre tart a
Mura mente?” A térség történetérõl készült korabeli
írások (M. Kokolj) mellett e fontos fejezet megírásakor
sikeresen felhasználta a szerzõ az utóbbi évek magyar
nyelvû munkáit is. Igen biztató, hogy e lényeges, de a
két ország történészei között ellentétes nézeteket kivál-
tó kérdésben sikerült az utóbbi években három komoly
tanácskozást tartani. A konferenciákon elhangzottakat
a könyv szerzõje beépítette mûvébe. Göncz László a
korszak szereplõi által kiadott memoárok, nyilatkoza-
tok, késõbbi beszélgetések felkutatását, és a fejezetbe
történt bedolgozását eredményesen végzi el. A szerzõ
módszeresen kutatta a budapesti Hadtörténeti Levéltár
korabeli jelentéseit, a Szombathelyi Püspöki Levéltár
anyagait, valamint a Vas Megyei Levéltárban található
beszámolókat, leveleket. Az eredeti források feltárását

és feldolgozását is elvégezte tehát a szerzõ a publiká-
ciók rendszerezése és értékelése mellett, hogy valóban
átfogó összegzést tudjon adni a vizsgált területrõl.

A Mura mente napjainkig kiható változásainak
elemzésébõl világosan kirajzolódik a szerzõ megál-
lapítása, miszerint az elsõ idõszakban a Jože Kekl ál-
tal kezdeményezett „elcsatolási törekvéseknek jelentõs
tömegbázisa a Muravidéken akkor még nem volt.
Következményei annál inkább adódtak.” Az 1918
õszén történt helyi kezdeményezések részletes elem-
zése mellett a fejezetben szó esik a proletárdiktatúra
sajátságos Mura menti megvalósulásáról, az „alsólend-
vai ellenforradalom” személyes okokból történt kihir-
detésérõl és a „Mura Köztársaság” kikiáltásáról. Ezek
a helyi események egyrészt hasonlóak az ország más
területein is „kikiáltott” köztársaságokhoz, s mint ilye-
nek pontosan jelzik a központi vezetés hiányát, a pol-
gári kormányzat által megfogalmazott, és a gyakorlat-
ban megvalósított teljes állami anarchia, a közigaz-
gatás és a katonai szervezés szétzilálása terén tett lé-
pések helyi megvalósulását. Egy olyan nagyfokú poli-
tikai naivságot mutattak a Mura mentén történtek a
Károlyi-, majd a Berinkey-kormány részérõl, amely az
utókor számára is kétségessé teszik az akkori vezetõk
politikusi képességeit. Ki kell mondani határozottan:
az 1918–1919 fordulóján, majd a tavasz folyamán
vezetési dilettantizmus jellemezte a budapesti kor-
mányzati köröket. Mindez akkor, amikor mód és lehe-
tõség volt bizonyos területek esetében a helyi érdekek
és szempontok érvényesítésére.

Különösen igaz ez a könyvben bemutatott Mura
mentén, ahol csupán néhány helyi, szlovén származású
egyházi személy kezdeményezte a Mariborban székelõ
stájerországi Szlovén Nemzeti Tanácsnál a térség el-
csatolását, mások azonban nem, még a helyi szlovénok
sem. Ilyen szempontból döntõ a könyvben is idézett
Ivan Jeriè kortársi beszámolója, aki személyesen jelen
volt 1918. december 13-án Ljubljanában, ahol a tar-
tományi kormány elnöke a hozzá látogatóba érkezõktõl
szerzett tudomást a Murától keletre esõ területeken
lakó szlovénokról! Ilyen induló alapról kezdõdött a
Mura mente hovatartozásának eldöntése, s ez a pontos
információ jelzi, hogy a Budapesten hiányzó politikai
akarat valójában dilettantizmust takart. A mûben kivá-
lóan és minden érzelemtõl mentesen olvashatóak a
további lépések, amelyekbõl nyomon követhetõ az egy-



re erõsödõ követelés arról, hogy a térséget a szláv ál-
lamalakulathoz csatolják. Mindezek ismertetésekor
szó esik a nagyhatalmak elképzeléseirõl, a diplomáciai
tárgyalásokról és a valós katonai megszállásról. A ko-
rábbi feldolgozásokhoz képest Göncz László a térség-
ben kibontakozott autonómiatörekvések bemutatására
vállalkozott, s a „vend vidék” kérdésének belsõ önkor-
mányzati változatát részletesen tárgyalva kimondja a
térség lakói számára a lehetõ legkisebb rossz megoldá-
si javaslatát. A Mura menti autonómia tervek több cél-
lal és több változatban készültek el, melyek között ki-
dolgozott és kevéssé kiérlelt formák egyaránt akadtak,
de eddig csak elnagyolt összegzések készültek az el-
képzelésekrõl. Sikeresen írja le a szerzõ azt a ket-
tõsséget, amit a korabeli és helyi származású vezetõk
átéltek mind a két oldalon. Egyfelõl a szlovénséghez
való tartozás felismerése, és a kapcsolatok szorossá
válásának igénye, másfelõl a félelem a Mura jobb part-
ján élõktõl, akik korábban eltérõ kapcsolatrendszerben
éltek, más kulturális-mentális elemeket tartottak fon-
tosnak, más módon gazdálkodtak. A környék szlovén
származású „intelligenciája”, értelmisége nagy kétsé-
geit sikeresen rögzíti a könyv.

Mindenesetre a maribori, ljubljanai kapcsolatok fo-
kozatos megerõsödése azt az illúziót mutatta, hogy az
új szláv állam keretei között jobb körülményeik lesz-
nek a Mura mente szlovén lakosainak. A csalódás
majd óriási lesz, de errõl a földreform kapcsán még
szó esik. Másfelõl az itt élõ, s egy ideig gazdaságilag és
a helyi politikai életben fontos szerepet játszó magyar
anyanyelvû elit körében meglévõ kétkedéseket is bemu-
tatja a mû, bár kevesebb teret szentel ennek a kérdés-
körnek. A helyi elit közül is sokan jól látták, hogy a
„vendség” más, mint a magyarok, s emiatt számukra
valamilyen Magyarországon belüli különállás bizto-
sítása célszerûnek látszik. Az ezekre keresett ma-
gyarországi válaszokat összegzõ alfejezetek pontosít-
ják és részletezik a korabeliek elõtt álló lehetõségeket.
A könyv alapján és a máshol olvasottak szerint is eb-
ben a két délnyugat-magyarországi járásban felerõ-
södtek a központi döntésszintek dilettáns megoldásai
(Budapesten, Zágrábban, Ljubljanában egyaránt),
melyekhez a helyben élõ és tevékenykedõ vezetõk szin-
tén naiv módon, garanciák nélkül kapcsolódtak. A Mu-
ra mente kiváló esettanulmány a polgári fejlõdésbe ép-
pen bekapcsolódott, önmagát igen fontosnak és jelen-

tõsnek tartó kispolgárok, kereskedõk, vállalkozók,
gazdag parasztok és bérlõk politikai életben való akti-
vitásának. Tevékenységük a tapasztalatlanság és a pro-
fizmus hiánya miatt inkább „szerepzavarnak” nevezhe-
tõ, nem pedig a „világtörténelem csinálásának”, holott
õk ez utóbbit gondolták. Rövid idõre olyan polgárok
kerülnek a politikai élet középpontjába, akik erre nem
készültek fel, és elég információval nem rendelkeztek.
Ilyenkor kerülnek fontos beosztásokba tanítók, papok,
nyugalmazott katonatisztek, útmesterek stb., ahogyan
ez a vizsgált térségben is lejátszódott. A „sorsdöntõ
napokat” máskor jelentéktelen tényezõk, „figurák”
döntötték el.

A szerzõ jól érzékelteti az újonnan szervezõdõ állam
politikusai között meglévõ tájékozatlanságot is. A
nagyhangú nyilatkozatokat kisszámú katonai akció
követte. Emiatt tartom fontosnak Matija Slaviè 1919.
június 3-án Rudolf Maisternak írt bizalmas levelének
közlését, e szerint a katonai parancsnok „cselekedjen
hasonlóan, mint a karinthiai és a stájerországi terüle-
tek esetében, tehát a vidék katonai megszállására ösz-
tönözte a magas rangú tisztet”. A terület belgrádi fenn-
hatóság alá kerülése után elkövetett súlyos atrocitások,
a demarkációs vonalon átcsapó, a polgári lakosságot
megalázó és meggyalázó jugoszláv katonai provoká-
ciókat eddig senki nem ismertette részletesen. A
könyvben szó esik ezekrõl a túlkapásokról, de Göncz
László leírja a magyar szabadcsapatok betöréseit is,
ezzel hitelessé teszi a történetek bemutatását mind a
két nép szakemberei elõtt.

A harmadik fejezetben a Mura mentén lezajlott ha-
tármegállapításról olvashatunk. A szakirodalomban
feldolgozott adatokon túl a szerzõ átnézte e kérdéskör-
ben is a szombathelyi levéltári forrásokat, s az ott ta-
lált adatok alapján sikeresen pontosította a Cree el-
nöksége alatt mûködõ bizottság tevékenységét. Az
elfogultságtól mentes elnök a korszakban kiválónak
minõsíthetõ hatásvizsgálatot végzett a helyszínen. En-
nek eredményeként egyértelmûen megállapította, hogy
a vitatott térség vonzása Magyarország felé erõsebb,
kebelét kivéve. A jelölt közli az 1921. június 3-án író-
dott elnöki beszámolót, s a hozzá kapcsolt „lettre d'
envoi” szövegét. A kísérõlevélbõl egyértelmûen kide-
rül, hogy a határmegállapító bizottság a volt Alsólend-
vai járás magyarok lakta keleti vidéke mellett a határ
északi oldala mentén lévõ szlovén falvakat is Ma-
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gyarországhoz tartozónak véli, mivel Szentgotthárd
vonzásába tartoznak, e városka nélkül a vidék funkcio-
nálisan mûködésképtelen. Az új magyar határ men-
térõl ilyen szakmailag jól alátámasztott, a párizsi kon-
ferencia elvi döntéseivel teljesen szembehelyezkedõ al-
sóbb szintû bizottsági döntés nem született, s emiatt
célszerû lenne a három évig zajló végleges határki-
jelölés dokumentumait teljesen közreadni.

A könyv legtöbb új elemet feltáró és elemzõ része a
muravidéki magyarság két világháború közötti tár-
sadalmi, politikai és gazdasági életével foglalkozó ne-
gyedik fejezete. A szerzõ bonyolult és nehéz feladatot
tûzött ki maga elé célul, mivel egy korszak áttekintését
kívánta történészi módszerekkel leírni. A korábbi fel-
dolgozások, a már többször megdicsért levéltári forrá-
sok áttekintése mellett új módszert is használt a húsz
esztendõ bemutatásához: interjúkat készített a változá-
sokat átélõkkel. Bár ezek – érthetõ okok miatt – nem
nevesített visszaemlékezések, de hitelességükhöz nem
fér kétség.

A két világháború közötti idõszak részletezése jól
indokolható belsõ szakaszoláshoz kötõdik. Az orszá-
gos politikai életben lejátszódott változások, a pártok
programjának bemutatása nagyvonalakban megtörtént,
bár egy magyar olvasó nem biztos, hogy eligazodik a
korabeli jugoszláviai pártpalettán. Nagyon fontosnak
és érdekesnek tartom a helyi politikusok, értelmiségiek
azon csoportjának bemutatását, akik továbbra is a
vend nyelvjárás fenntartását tartották fontosnak. Az
önálló sajtó megléte, saját régiós párt kezdeményezése
azt jelzi, hogy a vidéken élõ õslakosok identitáskere-
sése mellett saját kereteik között folyt egy kompro-
misszumkeresés is. A „Mörszka Krajina – Mu-
ravidék”néven közreadott vend–magyar nyelvû újság
cikkeibõl vett idézetek nem azt mutatják, hogy egy
„madžaron” értelmiségi csoport próbálja befolyását
fenntartani, hanem azt jelzik, hogy az új államhoz
kerüléskor megfogalmazott helyi illúziókat kérik szá-
mon az ott élõk. Ebben még a magyarok teljes jogú kis-
sebségként történõ elismerése és a földreform ma-
gyarok számára elérhetõ megvalósítása is belefért,
mivel az elsõ ígéretek mindenki számára egyforma jo-
gokat terveztek. Teljesen érthetõ Jože Klekl plébános
és a többi politikai erõ ideges reagálása minden olyan
kezdeményezésre, amely a magyar idõszak végén tett
ígéreteket kéri számon. Különösen érthetõ az ideges-

ség, ha ezt szlovén anyanyelvûek fogalmazzák meg.
Jellegzetes korabeli – és jelenben is használt – „meg-
oldás”, hogy a vitát más területre kívánják áttenni. A
meg nem valósult ígéretek helyett a számonkérõk „ma-
gyarbaráttá” nyilvánításával már nem az eredeti kér-
désrõl folyik az egyoldalú disputa. A korszakban is
kiválóan alkalmazott módszer a „megbélyegzés”, ami-
nek bekövetkezte után az eredeti kérdéskör már nincs
is a vita látószögében. Ezt a folyamatot mutatja be a
szerzõ a könyvében, s így követhetõk nyomon a helyiek
– idõnként kétségbeesett – kezdeményezései a térség
kulturális és gazdasági sokszínûségének megõrzésére.
Nem véletlen, hogy a Muravidék helyi kezdeményezé-
sei még ma is olyan hiányosan feltártak, s egy magyar
anyanyelvû kutató teszi a legtöbbet a szlovén sajátos-
ságok kimondásához.

A mû nagy érdeme és szakmai újdonsága, hogy fel-
villantja az elemzett húsz évben keletkezett térségen
belüli törésvonalat. Ez a valóságban tehát nem a ma-
gyar és szlovén (esetleg jugoszláv) ellentéteket rögzí-
tette, hanem két addig eltérõ gazdálkodási szokások-
kal, kulturális háttérrel rendelkezõ térség egymáshoz
kapcsolódásának konfliktusa. Mindehhez párosult és
párosul a teljesen eltérõ természetföldrajzi adottság,
ahol egy síkvidéki kultúra évszázados hagyományait
kell összekapcsolni a magashegyi adottsághoz szokott
közösség elvárásaival. Ezt a kettõs helyzetet Göncz
László idõnként ugyan leegyszerûsíti a más vidékekrõl
betelepített hivatalnokok, tanítók, papok és a helyi pol-
gárosodott egyének, csoportok közötti összeütközésre,
de ez csak a felszín. A szerzõ nagyon jól villant fel
olyan apró eseteket, ahol kitûnik az igazi érdekellentét.
A politikai életben jelzett állapotok esetén ilyen a Ra-
diè-féle horvát agrárpárt hosszú évekig meglévõ nagy
jelentõsége egy horvátok által nem lakott térségben. A
Drávai Bánságba szervezett Muramente képviselõinek
teljes kiszorítása a hatalomból, még az útbizottsági
titkári állásból is. Az új politikai elit minden körülmé-
nyek között meg kívánta szerezni a „magyaroktól meg-
szabadított” hivatali helyeket, s ezt még a helyi szlové-
nok ellenében is megtették.

A könyv jól adatolt, kiváló esettanulmány arról,
hogy az új nemzeti elit kizárólag a hatalmi pozíciók mi-
att tartotta fontosnak a kétnyelvû vidékek megtartását,
s elfelejtette minden korábban általa a többségben
lévõktõl hiányolt intézményrendszer fenntartását, az



ígért garanciák betartását. A politikai hatalomátvétel
után a helyi szlovénok háttérbe szorítása fájdalmas
folyamat volt, de igazi nagy törésvonal akkor kelet-
kezett, amikor a térség gazdasági átrendezõdését szin-
tén úgy bonyolították le a központi hatalom képviselõi,
hogy az õshonos szlovének ebbõl kimaradtak, vagy
hátrányt szenvedtek. Ezt a folyamatot villantja fel ki-
válóan a szerzõ a Mura mentén lebonyolított földrefor-
mot és kolonizációt tárgyaló alfejezetben, ahol jól ki-
rajzolódik a földreform két idõszaka. A korai szakasz,
amikor még az „államalapítás” során megfogalmazott
ígéretekbõl sok megvalósult. A helyi szlovénok mellett
a magyarokat sem zárták ki a földbérlés rendszerébõl.
Az 1923-ban kezdõdött új korszakban a magyar és a
nem szláv nemzetiségû lakosok földbérlési jogának
megvonását kimondó rendelet után eltûnt a korábbi
gyakorlat, s a feszültség immár az ide betelepítettek és
az itteniek között létezett, s kevéssé volt lényeges a
nemzetiségi hová tartozás. A ljubljanai levéltár (Držav-
ni Archiv Slovenije) telepítésekkel foglalkozó anyagai
közül a szerzõ átnézte az Eszterházy fond egy részét,
de a jegyzetekbõl kiderül, hogy ez csak töredéke az ott
fellelhetõ dokumentumoknak. Ezért dicséret illeti a
szerzõt, s a források elegendõek a szerzõ által kitûzött
cél megvalósításához – vagyis a Muramente általános
történeti vázának elkészítéséhez. A mélyrehatóbb
elemzésekhez szükséges a többi földdel és gazdasági
élettel kapcsolatos adat feltárása is. Egyfelõl a jugosz-
láv korszak statisztikai adatfelvételeinek összegzése,
másfelõl a falvankénti részletes elemzések.

Az oktatás és a mûvelõdés kérdéseivel foglalkozó
részek egymástól elkülönítetten szerepelnek a könyv-
ben. Ezt a két részben történõ bemutatást jónak tar-
tom, mivel az iskolák állami kezelésbe történt vétele
óta erõs központosítást tartottak fönn, s emiatt érde-
mes külön tárgyalni az állapotot az önkéntes egyesü-
letek által (is) fenntartható mûvelõdési tevékenységtõl.
Mind a két területrõl sok példát sorol fel a szerzõ, de
az objektív számokat itt hiányolom. A településenként
felsorolt iskolák adatai ugyan megismerhetõk a feje-
zetbõl, de hiányzik egy jól megírt összefoglaló.

Végsõ soron a minden térségben végbement átala-
kulás a korábban említett tényleges törésvonalat erõsí-
tette, a helyi szlovén lakosság és a szlovén (esetenként
a jugoszláv) állami érdekek összeütközése rajzolódott
ki. Bár a szerzõ ilyen határozottan nem állítja az ér-

dekek összeütközését, de a könyvben felsorolt példák
kivétel nélkül erre a következtetésre ösztönzik az ol-
vasót. Ilyen koordináta-rendszerben kell vizsgálni Joze
Klekl szerepét, akit sem a kortársak, sem az utókor
szakemberei nem tudtak egyöntetûen értékelni. Máskü-
lönben megmagyarázhatatlan Klekl számtalan „pálfor-
dulása”, s jobb esetben gerinctelen, rosszabb esetben
korrupt politikus benyomását keltik beszédei, tettei.
Holott nem volt az, csak vidéki, felkészületlen, naiv
plébánosként került abba a helyzetbe, hogy a máskor
szószékrõl és esküvõi tósztok sorában elmondott gon-
dolatai egy történelmi pillanatban, egy konkrét ügy – a
térnyerés – céljaira kerültek felhasználásra. Naivsága
abban állt, hogy nem próbált meg valamilyen bizto-
sítékot beépíteni „szeretett vidéke”, a Mura mente
sokkultúrájú, nagyjából toleráns állapotának fenntar-
tására, feltétel nélkül elhitte egy újonnan születõ állam
újonnan hatalomhoz jutó elitjének ígéreteit. Amikor
aztán megkezdõdött a tervek megvalósulása, akkor
döbbent rá, hogy a korábbi „tûrhetetlen állapotok”
mennyiben voltak mégis elfogadhatók, s megélte a
nemzetállamban történt csalódást. Jože Klekl nem
volt más, mint egy Pannon tájon felnõtt, a sokszínû-
séghez kisebbségiként is hozzászokott, és abban élõ
értelmiségi, aki keserûen tapasztalta a Mura mente
perifériára kerülését. Ráadásul mindez úgy és akkor
történt, amikor nyilatkozatok szintjén a vidék érdeké-
ben kerültek sor átrendezésekre és átszervezésekre, de
a végeredményben nemcsak a magyar lakosság, hanem
a Mura mentén korábban ott élõk másodrendû állam-
polgárokká történt lesüllyesztése játszódott le. Ez volt
a dilemmája valamennyi kortárs Mura menti szlovén
politikusnak, értelmiséginek, gazdasági életben fontos
szerepet játszó polgárnak. Szlovénia (és Jugoszlávia)
oly erõvel ölelte magához e térséget, hogy közben meg-
próbálta korábbi önálló arculatát eltörölni, eltüntetni.

Klekl és a Mura mentén élõk egy ljubljanainak azóta
is „szélkakasok, csapodárok, hol a magyarokhoz hú-
zók, hol onnan menekülõk” társasága, holott csak más
kultúrához szokott, más vallást is ismerõ, más gazdál-
kodást megvalósító és másként gondolkodó polgárok.
A könyv kiválóan mutatja be ezt a kettõsséget, s nyo-
mon követi a két volt járás területén húsz év alatt leza-
jlott változásokat. 
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