
1 

 

 

Murawski 

Magdolna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridél Lajos 

illusztrációival 2021 
 

 

NAPLÓCSKA 
 



2 

 

 



3 

 

Murawski Magdolna 
 

 

NAPLÓCSKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridél Lajos illusztrációival 

2021 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Murawski Magdolna 

Copyright © 2021 Fridél Lajos 

A kiadványt szerkesztette: Tumbász István 

ISBN 978-963-7283-54-3 

 

A kiadvány megjelenését támogatta: 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Új Hevesi Napló Kulturális Alapítvány 

Phoenix Aureus Alapítvány 

Felelős kiadó: Tőzsér Istvánné 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 

www.brody.iif.hu 

 

 



1 

 

Szerzői ajánlás 

A Csend c. trilógia megjelenése után többször kértek, adjak közre újabb naplójegyzeteket. 

Akkor azt válaszoltam, hogy nem akarok egyoldalúvá válni, és másféle színekben is meg 

akarom mutatni, mennyire értek az írómesterséghez. Évek teltek el azóta, és valóban 

bemutatkoztam többféle színben, műnemben, igaz, nem törekedtem túl nagy 

nyilvánosságra, tehát maradtam továbbra is Egerben és vonzáskörzetében. A celebek életét 

nem irigyeltem, sőt valósággal irtózom attól az életformától, amit ők élnek. A hírnév, a siker 

egy erős narkotikum, a közönség pedig nem hűséges természetű. No, legalább is ritkán az. 

Neki mindig új műsor, új férfi kell, ahogy a nóta mondja. 

A siker és a sikeres ember valósággal vonzza a perc-emberkéket. Megjelennek a hódolók, 

akik szinte alázatosan hajlonganak a híresség előtt. Nekik, mármint a hírességeknek, senki 

nem tanította meg valószínűleg azt, amit én adtam tovább az ifjabb nemzedéknek: aki 

alázatoskodik előtted, az alig várja, hogy beléd rúghasson. Vagyis hogy a képmutató embert 

soha ne engedd a hátad mögé! Inkább adj neki előzékenyen utat, akkor talán nem tud majd 

hátba támadni. Csak nyugodtan törtessen előtted, te pedig veheted az irányt másfelé 

közben. 

Nos, korábbi fogadalmammal ellentétben mégis írni kezdtem újból naplójegyzeteket. 

Passzióból vagy másért, az mindegy. Még csak regényes formába se öntöttem őket, csak 

írtam rövidebben-hosszabban arról, ami foglalkoztatott. Különösen most, amikor 

világjárvány szedi áldozatait, és az idős embereknek ajánlatosabb otthon tartózkodni, éled 

fel sokunkban a közlésvágy, mert napjaink nagy részét magányosan töltjük. Ezt mindenki 

másképpen éli meg. Nekem a még kiadatlan művek rendezése jelentkezett legelső 

igényként, így nekiláttam, hogy pótoljam mindazt, amit az elmúlt évtizedek alatt nem tettem 

meg. Szerkesztőként, kiadóként mindig a mások útját egyengettem, az ő kiadásaikat 

támogattam, s ezenközben nem fordítottam kellő figyelmet a saját munkáim sajtó alá 

rendezésére. Így hát, irántam figyelmes szerkesztők, kiadók híján, elkezdtem pótolni 

elmaradásaimat. 

Férfi kollégáim ismét azt gondolják, hogy velük akarok versenyre kelni. Ennél nagyobbat nem 

is foghatnának mellé. Én soha nem versengtem senkivel, mert nem éreztem igényét. 

Csendes belenyugvással élem meg, hogy az irodalmi élet továbbra is férfiközpontú, s hogy 

nem nagyon szeretik, ha egy nőnek nagyobb irodalmi ambíciói vannak. Még ebben is 

tévednek. Hogy mennyire nagyok a törekvéseink, azt majd a közönség dönti el. Nekünk nincs 

más dolgunk, mint naponta hozzátenni valamit ahhoz a közös építményhez, amit a világ 

művészetének neveznek. Szükségtelen a nagy arc, a művészieskedő allűrök. a közönség ezt 

lesöpri magáról. Annak, aki szép formában, értelmesen tud írni, nincsen szüksége semmi 

másra, minthogy stílusát fejlessze, s az általa összegyűjtött szókincset és a belőle felépült 

műveket továbbadja annak a közönségnek, amely ezt igényli. 

Hogy hol rejtőzik ez a közönség? Ma már az internet a tudója, s talán azok, akik ezen az úton 

manipulálják az emberiséget. Hogy miért mégis ezen az úton teszem közzé írásaimat? Mert 

ritka madár a nyomtatott könyvet vásároló és olvasó mai ember. Mindenki digitálisan szerzi 

be az információkat, talán még az irodalmi élményeit is. Mindez egyszerű. Otthon lehet 
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maradni, párat kattintani a gépen, és a világ minden információja özönleni kezd, csak legyen 

értő személy, aki értelmesen tud válogatni közülük. Nem kell kézbe venni a sokak által 

összefogdosott papírkönyveket. Ma már ez is számít. Megtanították az embereket irtózni 

egymástól. A mások érintésétől. Pedig sokan ennek a hiányától sorvadnak el. 

Nos, rangra, hírnévre nem vágytam, nem vágyom. Van annál magasabb rang, mint magyar 

írónak lenni ezekben az embert próbáló időkben, amikor mindenki az irháját menti? Nagy 

elődök nyomdokain haladni, s közben állandó kapcsolatban lenni velük…? Botor gondolat. 

Senki nem léphet a mások lábnyomába, ahogyan sok epigon próbálta már. Mindenkinek egy 

útja van: a sajátja. Aki ezt nem vállalja fel, az másokat utánozva tévutakon bolyong. Nagy úr 

a belső hang. Ő vezet biztos érzékkel mindig arrafelé, ahová haladnunk kell, majd végül 

megérkezni. Vele nem érdemes ellenkezni. 

A madárnak dalolnia kell, a katonának védenie a hazát, az orvosnak gyógyítania, az írónak 

pedig a szabad írás, az igaz szó erejével kell küzdenie azért a népért, amely gyermekévé 

fogadta. Ez kötelesség, nem pedig önfeledt bulizás, dorbézolás, mai bacchanália. Annyi nagy 

művész könnyelmű elveszejtése után az emberiség még mindig nem érti, hogy éppen a 

művészet által juthat a legtöbbre, legmagasabbra. Ehhez azonban fel kell nőnie. Ha elveti, 

még mindig gyermek- vagy ifjúkorát éli mint nagyközösség. Serdülj fel, embertárs, te 

figyelmetlen emberi közösség! Ne pazarold drága idődet fölösleges pótcselekvésekre! Vedd 

ezt az írást, és kezdj vele valamihez! Ha lehet, ne valami éktelenséghez, hanem értelmes 

célok felé törekedve! 

Ennyit tudok üzenni. A többit megírtam, csak kézbe kell venned. 

Eger, 2021. február 7. 
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Az út rögös, de ezt vállaltad, amikor földi küldetésre kértek fel. Elhívtak, elküldtek, s te jöttél 
engedelmesen. Most itt állsz befürödve. Nem érted, s talán téged se értenek. Mintha már nem is 
ugyanazt a nyelvet beszélnétek. Mintha távolról szólnál vissza nekik olykor. S valóban: távolodsz. Már 
nem is küzdesz, csak mondod a magadét. Máskor meg hallgatsz. És ők most és végül azt akarják majd 
tudni, hogy miről hallgatsz, hogy miről hallgattál? Képes vagy még beszélni erről? Majd elválik. 
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2018-19 

Eszement tudósok arról agyalnak, mi lesz millió évek múlva a Földdel. Időközben viszont 

elvtelenül kiszolgálják azokat a gazdagokat, akik rendre lepusztítják a bolygó minden létező 

területét, csak mert eddig senki nem lépett fel velük szemben hathatósan. Maga az elmélet 

is sántít, mert egy-egy fajnak legfeljebb tízezer években lehetett mérni az uralmi idejét. 

Amint a többiek rovására túltengtek, jött egy égi parittyatalálat, ahogy a dínók ellen is, és 

nekik annyi volt. Ma már csak a madarak emlékeztetnek rájuk valamelyest, ők viszont Isten 

teremtő jókedvét tükrözik szépséges megjelenésükkel.  

Az emberiség legfőbb baja az, hogy a természetes kiválasztódás, s vele a fokozatos fejlődés 

helyett egyre jobban kontraszelektálja magát, vagy legalább is hagyja, hogy ezt tegyék vele. 

Az a szűk kis réteg, amelyik dominálni látszik a többi fölött, könnyen elseperhető lenne, már 

számbeli aránya miatt. A többi viszont nem elég képzett vagy mulya, és mégse szabadul meg 

tőlük. Amikor több évmilliós távlatokról beszélnek, mi lesz, ha a Nap vörös óriássá, majd 

fehér törpévé válik, aközben megfeledkeznek arról, hogy a mostani parazita felfogással 

legfeljebb évszázadok maradnak, nemhogy évmilliók az emberiség számára. A mostani 

állapotot és felfogást a következőkben lehetne összefoglalni: kontraszelektált invazív 

parazita. Mármint az emberiség. Beleborzongok, hogy ezt akarják exportálni más bolygókra, 

ahol esetleg lenne lehetőség új élet létrejöttére, tiszta és rendes körülmények között. Akik 

most irányítják a Földet, azok más bolygókat is elfertőznének utálatos nézeteikkel és fizikai 

melléktermékeikkel. Szerencsére a hosszú űrutazást nem bírja ki az emberi szervezet, és a 

Marssal vagy a Holddal kapcsolatos áttelepülési elképzelések is csak lázálmok maradnak. A 

mi szervezetünket pont erre a bolygóra tervezte a Jóisten, szóval „…itt élned, halnod kell…” 

Kevesen hangsúlyozzák így a Szózatot, pedig ez lényeges kiemelés: itt, és nem máshol. Külön 

is kifejthetném, hogyan hat az emberi szervezetre az itteni gravitáció hiánya, a másik 

bolygónak a miénktől eltérő mágneses mezeje, ami megvéd az erős kozmikus sugárzástól, de 

ezek csak morzsák Isten asztaláról. A kártékony emberfajtát egyébként se szeretném 

felvilágosítani erről, mert hiszen magától is tudhatná. Ha az anyag habzsolása helyett a 

lényegre figyelne. 

Az emberiség egészéről természetesen nem ilyen lesújtó a véleményem. Ahogy Az 

emberiség két arca c. cikkemben is írtam, mindenütt fellelhető ez a kettősség. Míg az invazív 

parazita része fajunknak destruktív barom módjára éli az életét, és mit se törődik spirituális 

lénye fejlesztésével, ugyanakkor az értelmesebbje, a krémje csodálatos dolgokat hozott 

mindig is létre. Művészetben, civilizációban, tudományban. Szinte minden területen, ahol 

hagyták neki, illetve ahol sikerült kisiklania a mindenkori inkvizítorok kezei közül. Ha volt egy 

jelképes szigete, ahol megalkothatta élete művét, mellyel mentőövet dobhatott a 

megmentésre érdemeseknek. 

A másik embertípusnak már az elgondolása is természetellenes. Istent nem ismer, nem 

tiszteli, legfeljebb formálisan, ahogy beszél is, csak szlogenekben jelentkezik nála a 

gondolatnak valami morzsája. Mindenki mást ki akar irtani, vagy legalább rabszolgasorba 

hajtani, mindent és mindenkit maga alá rendel. Nos, ez az, amit nem lehet. Ahogy az egyes 

atom nem uralkodhat Isten fölött, ugyanúgy az önmagát kontraszelektáló emberiség se lehet 

sikeres őrült tervei megvalósításában. A mennyei parittyának már készenlétben kell állnia, 
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csak még nem tudjuk, mikor jön el az ideje. Határidőt senki nem szabhat Istennek. Azt Ő 

tudja a legjobban, mikor van itt az ideje, és mikor tanulhatnak a legtöbbet, legjobban a 

teremtményei a periodikusan kiszabott büntetésekből. 

……….. 

Aki a kommunistákkal összeállt vagy legalább kollaborált velük, az velük azonosult, tehát 

ugyanarra a szintre süllyedt, ahol ők vannak. Egy idő után már nem lehet különbséget 

tenni köztük, mert féreg mentalitást vallanak és másoktól is ugyanazt várják el – 

önigazolásképpen. 

 

Az európai demokráciafogalom tömören összefoglalva csak afféle „teszek rád” demokrácia-

hamisítvány. Semmi nem igaz az eredeti fogalmakhoz képest. Jól tudjuk, hogy azok, akik 

hirdetik, egyáltalán nem törődnek az általuk „irányított” (összevissza rángatott) emberek 

véleményével. Szavazataikat begyűjtik, hogy mindig újabb négy évre helyükön 

maradhassanak, de támogatóikat semmibe veszik. Úgy a szimpatizánsokat, mint azokat, akik 

nem állhatják őket. Alulképzett bürokratáik vannak, szenvedélybeteg, meg perverz alakok, 

akik lenéznek mindenkit, aki nem tartozik az ő köreikhez. Kontraszelektálni igyekeznek az 

emberiséget, de ők is belebuknak abba, amit tenni terveznek. Viszolyogtató. 

……….. 

Az árnyalt kifejezés fontos. Nemcsak azért, mert a stílus az ember, hanem mert az adott 

társadalmi közegről is beszédesen vallanak a szavaink. Vannak törekvések, amelyek mindent 

primitivizálnak, elsiklanak a lényeg fölött, de ez nem helyes. Vannak régies kifejezések, 

amiket meg kell tanítanunk a fiataloknak, ahogyan nekünk is megtanították a szüleink, 

tanáraink. Ha nem vesszük a fáradságot, hogy átadjuk a tudást, úgy járunk, mint az oroszok a 

kommunizmussal. A mai ember számára komikusan hangozhatnak a Bánk bán egyes 

kifejezései, mert időközben változott, csiszolódott és sokszor megújult a nyelv. „Ottó félénk 

gyilkos…” természetesen nem azt jelenti, hogy a meráni herceg jólnevelt úrifiú módjára 

viselkedett, hanem hogy gyáva, mert orvul ledöfte Biberachot, aki ellene vallhatott volna. A 

nyelvújítás előtti magyar nyelvben, amelyen a Bánk bán is íródott, a ’félénk’ még ’gyáva’ 

értelemben volt használatos. Valószínűleg minden nyelvben megvannak ezek az árnyalatok, 

csak mások helyén kezelik a dolgot, míg nálunk ebben is a kommunista korszak tett komoly 

károkat. Azt sulykolta az ifjú nemzedékeknek, hogy ami régi, azt en bloc szégyellnie kell, mert 

elmaradott, régimódi, bezzeg ők mennyire modernek…! A nagy modernizmusból lett egy 

csomó blabla, és az ő elvárásaik szerint nekünk kell kvázi szégyellnünk magunkat, mert nem 

az sms-ek nyelvén kommunikálunk a világgal. 

A Parasztbecsületben Santuzza, az egyszerű falusi lány így meséli vőlegénye történetét 

Alfiónak, a megcsalt férjnek: „Turiddu aveva Lola…”, amit ha szó szerint fordítunk, így 

hangzik: „Turiddunak megvolt Lola…” A történetben ez persze nem ilyen durván hat, hiszen 

arra az időszakra utal, amikor Lola még nem volt Alfio felesége, hanem Turiddu jegyese volt. 

Mondhatnánk úgy is, hogy „Lola a Turiddué volt”, ami viszont nem fejezi ki a latin férfiak 

birtoklási vágyát, mármint hogy a történet cselekvő részese maga a hősszerelmes volt. 
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Később is csak azért fordult Santuzza felé, mert vele vigasztalódott, a neve szerint 

szenteskedő falubeli lánnyal, akit szintén megkapott. Lola ugyanis férjhez ment a jómódú 

fuvaros Alfióhoz, amíg Turiddu katonaéveit töltötte, vagyis nem várta meg a vőlegényét. A 

fiatal férfi visszatérése után viszont megint kacérkodott vele, sőt annál messzebb is elmentek 

a régi szerelem jegyében… Nos, még ennek a leírása is túl finom ahhoz képest, amilyen 

stílust ráerőltettek az ifjúságra később. A 60-as évektől stiláris gazként terjedő 

káromkodáskultusz igen sokat rombolt a fent említett nyelvi finomságokon. Egy 90-es 

évekbeli tévéműsorban valaki kitalálta, hogy úgy beszélgessenek a szerelemről és a szexről, 

hogy a legdurvább kifejezésekkel mondják ki a kimondhatatlant. Nem túlzok, mindenki 

köteles volt a legdurvább magyar igét használni, valamint az abból képzett főnevet. Azt 

sugallták a beszélgetőknek, mintha ez olyan modern dolog lett volna, vagyis le akarták volna 

nevelni őket a prüdériáról. A valóságban viszont szimplán trágárkodtak, öncélúan 

káromkodtak. Ha ezt a saját társaságukban teszik, amikor senki nem hallja őket, tekinthetjük 

afféle beszeszelt akciónak, brahinak, de a műsor a legszélesebb nyilvánosság előtt ment, 

vagyis a serdületlen fiatalságnak is azt közvetítették, hogy így kell, ez az utánzandó. A hatása 

meg is lett. Nagyon sokan káromkodnak ma is gátlástalanul és öncélúan. A mocskos 

kifejezések fiatal lányok szájából röpködnek világgá, s ez ellen jelenleg csak a Weöres Sándor 

által sugallt „tiszta fehérnemű” politikáját folytathatjuk ellene. Aki ezt bírálja, annak el kell 

mondanunk, hogy aki tiszta, szép stílusban beszél, az még nem prűd, csak törekszik a pontos, 

szép és árnyalt kifejezésre. Aki meg káromkodik ész nélkül, az nemcsak stilárisan durva, 

hanem a lelkét is beszennyezi az értelmetlen, öncélúan trágár kifejezésekkel. Irodalomban 

csak ritkán van meg a helye, bizonyos személyek jellemzésére, de mellette fel kell mutatni 

egyebet is, máskülönben azt hisszük, hogy a szerző műveletlen, bárdolatlan és egyéb stílust 

nem is ismer. 

Arany János nyelvi finomságát, műveltségét szokás emlegetni, s reméljük, hogy nemcsak a 

bicentenárium kapcsán teszik, hanem ebből okulva magyar szakos kollégáink és a család is ad 

magára úgymond nyelvileg. Úgy értem, hogy előveszik és közösen olvassák Aranyt, 

értelmezik a benne található, a modernizmus megszállottjai által csak elavultnak tartott 

kifejezéseket, tanulják és tanítják a régi magyar nyelvet. És akkor még csak a XIX. századig 

mentünk vissza. Onnantól visszafelé is kell lépnünk, a valóban régi irodalmunk felé. Hogyan 

érthetné valaki Zrínyit, Balassit, Berzsenyit, ha már Petőfit és Aranyt is magyarázni kell neki? 

Mindebben van valami túlzás, hiszen kis besegítéssel megértjük a csángó nyelvjárást is, ami 

voltaképpen a honfoglalás-kori magyar nyelvet őrizte meg számunkra. Egymás megértése 

szándék kérdése. Ha ez megvan, két idegen ajkú ember is megértheti egymást. 

Gesztusokból, beszédhelyzetből, nem verbális elemekből, ami aztán megérteti az új 

kifejezéseket is a tanulni vágyókkal. Az iménti Parasztbecsület-beli apró részlet a XIX. század 

nyelvére még könnyebben lefordítható volt: „Turiddu bírta Lolát…”, ami természetesen a 

német nyelv hatására alakult így. A fiatalok mai nyelvében ez viszont annyit tesz: Turiddunak 

tetszett Lola. Ez egyrészt durvább megnyilvánulás, mármint a beszélő részéről, másrészt nem 

tartalmazza az intim viszonyra való célzást, ami az eredeti szövegből kitűnik. Mondhatjuk úgy 

is, hogy a XIX. századi nyelvezet a maga módján finom volt, mert ugyan pontosan leírta, mi 

történt a fiatalok között, ugyanakkor nem tartalmazott semmiféle vulgáris elemet. A mű 

címe ezért is hangzik az eredeti olasz nyelven így: „Cavalleria rusticana”. Ezt fordították 
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Parasztbecsületnek, pedig ebben már elveszett valami a valós tartalomból. A ’cavalleria’ 

lovagiasságot jelent eredetileg. A falusi szereplők a maguk módján a lovagiasság szabályai 

szerint viselkednek. Turiddu visszahódítja Lolát, így bizonyítja, hogy régi szerelme nem múlt 

el. Lola legyőzi a nála szerényebb külső adottságokkal rendelkező Santuzzát, sőt kérkedik 

hódításával, holott férjes asszony létére ezt nagyon nem illik tennie. A dél-olasz 

környezetben ez „vergogna”, azaz szégyen. Elsősorban a két régi szerelmesre nézve, de 

ugyanúgy Santuzzára és Alfióra is, akiket megcsaltak. Turiddu családjáról már nem is 

beszélve. A ’mamma’ szent intézmény volt mindig az olasz társadalomban. Ugyanúgy illett 

tisztelni, ahogyan a Szűzanyát. 

Ami a lovagiasságot illeti, Turiddu eleget tesz a korabeli szokásoknak, azaz a szicíliai 

illemkódex szerint cselekszik. Mikor Alfio kilöki a kezéből a neki felkínált pohár bort, a helyi 

szokásrend szerint párbajra hívja, azaz megharapja a fülét. Szicíliában ez így dukált. Alfio 

elfogadja a kihívást. Becsületből, mert így illik, másrészt mert ő maga akar bosszút állni a 

rajta esett sérelemért. Parasztbecsületből. A szokásos eszközzel, késsel vagy tőrrel. Ezt a 

párbajt is a megfelelő szabályok szerint vívták. A kertek alatt. A megfelelő mozdulatokkal, 

közelharcban. Ez így illett, és igen veszélyes is volt. Megkéselték vagy megbicskázták 

egymást. 

Mielőtt Turiddu elindul a végzetes párbajra, feltámad benne a becsületérzés, mármint az 

általa teherbe ejtett Santuzza iránt. Tudja, hogy elhagyottan, leányanyaként számkivetett 

sors vár rá a szigorú erkölcsű falusi társadalomban. Emiatt is küzd annyira Santa, hogy 

visszaszerezze Turiddut, aki házasságot ígért neki. A magának parancsolni nem tudó 

fiatalember a végső, végzetes út előtt egyebet nem tehet, édesanyja gondjaira bízza 

második, elhagyott jegyesét, és a szíve alatt hordott gyermeket. Ezért annyira árnyalt ez a 

történet. Ha feleségül veszi, özvegyként tiszteletreméltó asszonyként élhetne Santuzza. De 

erre már nincs idő. A végzet órájában vagy perceiben már nem lehet jóvá tenni, amit 

elmulasztottunk. Ezért fontos a pillanat tiszteletben tartása, kötelességeink el nem 

mulasztása. Erre is tanít a mára már klasszikussá avanzsált mű, ami a maga korában igen 

modernnek számított. A forróvérű déli ember temperamentuma szerint cselekszik, ahelyett, 

hogy az eszére hallgatna, majd dacol és nem bánja meg tetteit. Továbbra is birtokolni akar, 

de amikor minderre fény derül, a maga lovagiassága szerint vállalja tette következményeit. 

Végül is megvív Loláért, akit, ha ő öli meg Alfiót, neki illett volna elvennie. Akkor kisebb a 

’vergogna’. Igaz, attól még ott maradt volna a Santuzza szégyene, akinek egyetlen menedéke 

maradt: a jóságos Mamma befogadja őt. Turiddu megszegte az íratlan falusi törvényeket, 

ezért el kell esnie a harcban. Mindenki elégtételt kap – a maga módján. Emiatt viseli hát ezt a 

furcsa hangzású címet Mascagni remekműve, melynek egy másik fordítása a fentiek alapján 

Falusi lovagias ügy lehetne. Nos, a mai ember számára mindez talán nem evidens, de ha 

fellebbentjük a fátylat a régi történetről, talán elfogadja, Még akkor is, ha ugyanennek mai 

változatát csak a legcsúnyább szavakkal írná le valamelyik mai, modernkedő szerző. 

……….. 

A pedagógia csődje. Mindig csak magyarázzák, s többnyire félremagyarázzák, milyen 

alapvető hiányosságok vannak a fiatalság nevelésében. Csak a végeredményt taglalják, 

elemzik vég nélkül, ráadásul úgy, hogy mindez jól van úgy, ahogy van. Pedig nincsen. A 
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gyermekek nem kapják meg alapvető lelki szükségleteiket, hanem vagy korlátozzák őket 

mindenben, vagy mindent rájuk hagynak, Benjamin Spock tanai jegyében. Természetesen 

egyik út se helyes, hanem meg kell találni a helyes irányt a comeniusi tanok felé, azaz fellelni 

minden gyermekben azt a talentumot, amit helyes neveléssel ki lehet fejleszteni benne. A 

„mindent ráhagyni” elmélet, ami nem is elmélet, hanem eredendő tohonyaság, azaz a saját 

felelősség kispórolása az egész folyamatból, nem visz sehová. Ahol nincs követelmény, ott 

nincsen eredmény se. A gyermeket, a fiatalt, de a felnőttet is az sarkallja egyre nagyobb 

eredmények elérésére, ha van egyrészt külső igény, azaz követelmény erre, másrészt, ha 

benne él egy belső késztetés arra, hogy minél többet bizonyítson tehetségéből. A mostani 

pedagógiai gyakorlat olyan, mintha egy sportversenyen mindenki azt csinálna, amit akar, 

azaz, ha neki tetszik, akár le is ülhetne vagy fekhetne a földre, bámulva az eget, miközben a 

többiek strapálják magukat. Vagy mondjuk egy kórus, amiben mindenki összevissza 

kornyikálna (dafke, csak mert lehet). Hát ettől a macskazenétől mentsen meg a Jóisten 

mindenkit! Teljesen kifejlett példányait az Európai Unió megszállott liberálisai adják ennek a 

homo modernicusnak, ami nem más, mint homo libertinus. Nem veszik észre magukról, hogy 

leragadtak 1968-nál, amikor még fiatalok voltak, lázadók, de egyetlen alapelvük maradt, az, 

hogy nekik mindent szabad, míg másoknak ugyanazt befogott szájjal eltűrni. Hát ez a terror 

modernizált változata, de már nem is lehet modernnek, haladónak tekinteni, hiszen 

megálmodói és kizsarolói is kivénhedtek azóta. Épp egy fél évszázad telt el, és ők 

megcsontosodtak, a maguk szerepében váltak ó-konzervatívvá. Ők nem tűrik a változást, 

azaz, hogy a helyükbe újak, fiatalabbak jöjjenek, az övékétől eltérő eszmékkel. Médiájuk nem 

más, mint médiaterror, véleményterrortól vezetve. De hová vezetik az embereket, s hogyan? 

Hát az orruknál fogva… a nihilbe. What else?... vethetjük oda a saját flegma reklámjaik 

egyikét válaszképpen. Mindez cinizmus és kíméletlenség mások iránt, egyebet nem is igen 

várhatunk el, mert akiben nincs kímélet, abban igény sincsen a normális kommunikációra. Ha 

visszakapja az orron ütést, akkor felháborodik, de a dolgok logikáját mégse érti. Pedig 

mindez csupán reflexió: meglátta a saját tükörképét valaki másnak a tekintetében. 

A germán módszer, azaz az esztelen drill természetesen helytelen, de a fegyelmezésnek 

megvannak a módszerei. Ehhez azonban tanárnak és szülőnek együtt kell működniük, nem 

pedig egymás ellen nevelni a nebulókat. A Kádár-rendszer és általában a kommunizmus egyik 

fő bűne az, hogy egymás ellen uszította a fiatalokat és a szülőket. A gyermekekben 

lerombolta a szülő iránti köteles tiszteletet azzal, hogy maradinak, műveletlennek, bugrisnak 

állította be őket. És ezt pont a négy általánost végzett nagy tanulatlanok mondták (Aczél 

György, a hírhedt magyar kulturális miniszter még ennyit se végzett), akik maguk se tudták, 

mit követelnek másoktól, csak ész nélkül fújták a magukét. Mindennek az eredménye: 

meghasonlott nemzedékek sora, amelyek nem tudtak mit kezdeni magukkal. Hát hogyne! 

Elveszett a cél, mármint az eredeti, de helyette nem kaptak még csak egy körülbelüli 

útmutatást se. A szülők úgy kapták meg az ellenirányú oktatást, átnevelést, hogy a fiatalokat 

jampecként, engedetlen, semmirekellő ifjakként ábrázolták filmeken, irodalmi alkotásokban. 

A fenti paradoxon azért is visszatetsző, mert épp a kommunisták vették át a germán nevelési 

módszert, pedig gyűlölték a németeket. Kísérleteztek ezzel-azzal, de a végén nem jutottak 

semmire. Hát hogyne. Ahol nincsenek koncepciók, ott nincsen mire építeni. Az egész 

kártyavárként omlik össze a végén. 
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A nyelvtanítás csődje is hasonlóképpen működik, azaz nem működik, hanem csak alakul. Az 

amerikai magoltatós módszer, azaz állandóan csak ismételgetett szavak, mondatok úgy 

hatnak, mint a bugyuta reklámok szövegei. Ezek talán működnek is valahogy azok esetében, 

akik csekély intellektussal indulnak el az életben, de csak úgy, hogy a semminél azért 

valamivel több. A magyar viszont alapvetően értelmes nép, nálunk nem szükséges a 

szájbarágás. Sokkal fontosabb a nyelv logikájára felhívni a figyelmet, mert ezáltal válik 

érthetővé egy nép mentalitása is. Tanulni minden logika nélkül ugyanannyi, mint beszélni 

minden logika nélkül. A magolás csak rövidtávon működik úgy-ahogy, majd a memória töröl. 

Ha nem mondják be az első szót, amivel az egész sor beindul, akkor a magolós diáknak nem 

fog eszébe jutni a folytatás sem. A reklámnak is a dallama az, amit megjegyeznek, de később, 

amikor már nem ismételgetik őket naponta százszor, akkor az emberek elfelejtik. A diákot 

nem szabad lenézni azzal, hogy ennyire butának tartják, s hogy nem az értelmére hatnak, 

hanem afféle nagyra nőtt papagájnak nézik és belesulykolják a tanagyagot. 

Minden emberi kapcsolatnak kölcsönös tiszteleten kell alapulnia. A fent vázolt kommunista 

korszak azonban épp az ellenkezőjére tanított. Ők nem tiszteltek senkit, semmit, egyetlen 

céljuk volt: mindent lerombolni, ami régi. De ahhoz már nem volt bennük talentum, hogy 

szebbet-jobbat, vagy legalább valami praktikusat adjanak, ami valóban használható a 

hétköznapokban. Ha a fiataloknak azt tanítják, hogy ne tiszteljék a szüleiket, akkor alapjaiban 

rendül meg a társadalom. A gyerekek előbb csak a felmenőiket nem tisztelik, majd a 

tanárokat sem, s végül senkit. Önmagukat és felbujtóikat sem. Ugyanúgy, ahogy a 

„magasröptű elmélet” megalkotói. Ahol nincs tisztelet, ott megteremtődik a káosz, 

szétzilálódik a társadalom és minden anarchiába torkollik.  

……….. 

A XX. század a szellemi törpék uralmáról szólt. Minden, ami ehhez kötődött, lenullázni 

igyekezett a szellemi értékeket. Vissza akarta állítani a rabszolgaság intézményét, csak éppen 

másnak nevezték. A XXI. századba átsettenkedett globalizmus se különb ezeknél. Mindig 

valami újabb nevet adnak az aljasságoknak, és még mindig van, aki elhiszi a nagy ámítóknak, 

hogy ők most valóban másat, jobbat akarnak. Pedig mindig ugyanazt akarják: rabolni, 

fosztogatni, másokat megalázni, a saját szintjükre lerángatni. Régen a kultúrát terjesztették a 

jobbak. Ma a kulturálatlanságot és civilizálatlanságot. Már az ún. „szellem emberei” is 

igyekeznek megfelelni a korszak trendjeinek, a bugyuta rövidítések és hiperaktív rohangálás, 

külsőségek által diktált feltételeinek. A valódi művész, alkotó ember arról ismerszik meg, 

hogy ha egy egész korszakkal kell szembemennie, megküzdenie, akkor is bizton tudja és 

hirdeti, amit feltétlenül itt kell hagynia maga után földi élete (többnyire megkínzatásai) után. 

Aki divatozik, az efemer életet vállal. 

……….. 

Sokakat megdöbbentek, amikor változatlanul azt állítom, hogy Strauss műveiből valami nagy 

linkség árad. Léhaság, a könnyelmű életmód korabeli reklámja volt mindaz, amit írt. Én a 

zeneirodalom nagy linkjének tartom, nem tehetek róla. Bennünket nagyon igényesen 

neveltek, ezért tudom bizton megítélni a művészet más ágainak alkotásait is. Úgy a 

képzőművészeti mellébeszélést, mint a zeneit elvetem, viszont egyszerűen ráérzek a vérbeli 
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művész egyetlen vonásának az értékére is. Ha modernkedik, akkor is látszik az isteni ihlet 

ujjnyoma az utolsó hangjegyen, tollvonáson, ecsetvonáson, egyáltalán bármin, amit 

magasabb igénnyel alkottak meg. Esztétikum a dolog neve, s régen jóval többen ismertek rá, 

akár ösztönösen is, mint manapság. Strauss tehetségét természetesen nem vitatom el, nem 

vagyok süket. Amit írt, egy komoly adottságokkal rendelkező ember műalkotásai. De 

önmagát és az életet léhán és felszínesen vette, a könnyebbik utat választotta. Nem a Nagy 

Mű lehetősége vonzotta, az isteni értelemben vett klasszikus mű atyjává válásának sansza, 

hanem az anyagi siker, a könnyű érvényesülés. Isten ezt is megadja nekünk. Életünk minden 

egyes napja elénk kínálja a választási lehetőséget, ez az alternatíva határozza meg 

jellemünket vagy annak fogyatékosságait. A többi mellébeszélés, könnyelmű kis hoppszasza, 

holott megadatik a Beethoven-féle karrierben foglaltak útja is. Lehet méltóságteljesen is 

vonulni, komolyan, teljes értékűen, de hát mikor olyan könnyű sasszézni, szóval ilyenkor jön 

az a fránya hoppszasza… 

A napokban azon is töprengtem, ki és mi rontotta el a falusi emberek ízlésvilágát, hogy 

elfogadják a magyar nóta, a lakodalmas rock és effajta ízlésficamok pótszereit a valódi 

népzenével szemben. S nemcsak a műveletlen hangképzési technikáról van szó, hanem a 

zenének minden eleméről, aminek követelménye van, nem pedig csupán engedményei. 

Nagyon sok zenész afféle „Jó az nektek” alapon műveli a zeneileg borzalmas műfajokat, s 

mert nagyon sokat keres vele. Ez nem más, mint szellemi prostitúció. Ugyanaz a kategória, 

mint a politikai strichelés „műfaja”, mikor ki fizet értük többet alapon. Ennek haláltáncát 

látjuk a magyar ellenzék mostani tinglitanglizásában. Valósággal ordít róluk, hogy csak a 

pénzt akarják, abból is a legtöbbet, de dolgozni érte semmit. A mostani gazdasági fellendülés 

iszonyúan irritálja őket. Teljesen be vannak vadulva, mert a népjólétre fordított pénzeket ők 

egyszerűen csak ellopnák. A kommunisták is ezt tették mindig. Ráadásul nem is értettek a 

gazdasághoz, emiatt törvényszerűen nem működött a rendszerük. Erőszakos fellépésükkel 

pedig visszataszítóvá teszik önmagukat és szerepüket, pártjaikat. Ez utóbbiak egymás klónjai, 

nevetséges törpe-szervezetek, minden mondandó és kialakult irányzat nélkül. 

A lopás nem program, és a gyűlölet sem az. Nos, vissza a zenéhez, nincs más, mint 

megállapítani, hogy a zenei ízlést azok építik, illetve azok rombolják, akik művelik. Ki-ki a 

maga területén. A Felszállott a páva sorozat megmutatta, hogy nekünk, magyaroknak 

nagyon jó zenei érzékünk van. Még azoknak is, akik nem tanultak zenélni, csak műélvezőként 

ismerik fel az értékes, jó muzsikát. A teendő tehát mindössze annyi, hogy értékes, jó zenével, 

klasszikus értékű művészetekkel is meg kell kínálni a közönséget. Akkor valóban elválik, kinek 

van jó érzéke mindehhez, s hogy valóban csak arra a szellemi moslékra vágyik-e a közönség, 

mint ami éjjel-nappal árad a médiumokból. Az az érzésem, hogy a jó ízlés irányában dőlne el 

a dolog. Akkor a sok szemetet ki lehetne dobni a szemétdombra. Értem én, nagyon is értem, 

hogy az ún. filmipar és a sztárcsinálók álla felkopna, de hát úgyis annyit kerestek már, hogy 

annak a kamataiból is vígan megélhetnének. Át kellene végre adniuk a helyüket a normális 

emberi értékeknek és azok művelőinek. Ahogyan a posztkommunizmus és a globális terror 

híveinek is illene végre visszavonulniuk valami nagyon csendes helyre, ahonnan már nem 

tudnának többet ártani embertársaiknak. 

……….. 
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Meteorológia. A televíziós műfaj, már ha annak lehet nevezni azt a kedélyeskedni igyekvő 

dolgot, amit naponta beadnak a közönségnek, egészen más irányba ment el, mint szükséges 

volna. Külföldi mintákat majmolva szinte kizárólag mutatós külsejű fiatal lányok mondhatják 

be az aznap várható jó vagy rossz híreket. Vannak persze fiatal férfiak is, velük szemben nem 

támasztanak efféle igényeket, de rájuk is hatással van a lányok által terjesztett tendencia: 

csakis a napos, száraz időnek örülnek, azt mondják be fülig érő szájjal. Ha az ő 

preferenciáikra hagyatkoznánk, az egész Kárpát-medence már rég sivataggá változott volna, 

mert az ő óhajaik teljesülésével soha nem esne itt az eső, viszont folyamatosan hét ágra 

sütne a nap, azaz mindig strandidő lenne. Vizeink viszont eltűnnének, a növényzet 

kipusztulna, szóval természeti katasztrófa az, amiben ők reménykednek, csak nincsenek 

tudatában ennek. Aminek kapcsán ez most újfent eszembe ötlött, az a január közepi 

időjárás. A legújabb előrejelzés, amit sokszor el se találnak, az, hogy tavasziasra vált az idő, 

kinyílhat a hóvirág (januárban nem ritkaság a déli területeken, pl. Pécs környékén), ám a 

tendencia még csak véletlenül se éri el az állítólag szakképzett meteorológus lányok 

ingerküszöbét. Amikor januárban megszakad a tél, azaz bejön egy erős meleg front, akkor 

becsapja a természet a növényeket, amik hirtelen hajtani kezdenek, esetleg virágoznak is. Ezt 

követően persze visszatér a tél, január végén vagy februárban, majd kitolódik márciusra, és 

olyankor nagyon ronda tavaszkezdet van: tél tábornok örökös csatákat vív a természetesen 

visszatérni készülő tavasszal. Az még csak hagyján, hogy sárgás-barnás, kifagyott fű látható 

mindenfelé, ami rontja az ember hangulatát, de akár egészen masszív havazás is beállhat, 

ahogyan pár évvel ezelőtt, amikor sokan igyekeztek hosszú hétvégét tölteni valahol az ország 

túlsó felén, és az országúton rekedtek hóviharos időben. Egyszóval a januári tavasz mindig 

rossz jel, és ezt éppen a meteorológusoknak kellene a legjobban tudniuk. Én csak a magam 

számára szoktam időjárási jegyzeteket készíteni, hogy az esetleges tendenciákat utóbb 

kiolvashassam belőlük, de a szakemberek számára készen állnak a sok éves, akár évszázados 

feljegyzések is. Nekik csupán logikusan kellene gondolkodniuk, ahelyett, hogy ezt 

egocentrikusan teszik. A csőlátás mindig csökkent látás, mert önmagát helyezi a 

középpontba, ahelyett, hogy a jelenséget általánosan, mindnyájunkra érvényesen figyelné 

meg. 

A mezőgazdaság szempontjai, mivel Magyarország ismét erősen agrárország lett, jóval 

fontosabbak annál, hogy a kis hölgyek mehetnek-e strandra vagy sem. A közelgő esőzéseket 

nem katasztrófaként kellene bejelenteniük, hanem megmagyarázni a nézőknek, hogy erre 

most szüksége van a mezőgazdaságnak. Ahhoz természetesen, hogy legyen elegendő 

ennivalónk, illetve exporttermékünk. Arra pedig már rég rá kellett volna jönniük, akár nekik, 

akár a környezetvédőknek, hogy minden minden másból következik, azaz logikai rendje van. 

A környezetünket tehát nem elsivatagosítani kellene – képzeletben – hanem minél jobban 

befásítani. Jelenleg épp ellenkező tendencia mutatkozik, és amikor azt hallom, hogy az 

immáron veszélyeztetett bükkfákat sorra tüzelik el, akkor egyszerűen felmegy a pumpa, és 

magamban felteszem a kérdést: hol vannak ilyenkor a környezetvédők és a mezőgazdasági, 

erdészeti szakemberek?  

Aki olyan környezetre vágyik, ahol folyton süt a nap és soha nem esik az eső, annak talán 

Kaliforniát kellene választania lakóhelyül, Dubait, vagy valamelyik trópusi szigetet, ott 

teljesülhet majd a vágya. Igaz, ott gyakoriak a hurrikánok, és még cunami is előfordul, de 
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ideális lakóhely nincsen, legfeljebb olyan, ami közelebb áll az elképzeléseinkhez. Igaz, ott jól 

fizetett, kiemelt presztízsű tévés állás nem lenne a számukra. Az öreges jegyzeteket készítő 

író pedig gyakorta állapítja meg TV-nézés közben, hogy a mutatós, szép külső gyakran 

fordított arányban áll az agyi kapacitással. Ezt meg a munkáltatónak kellene tudnia, mielőtt 

ilyen kontraszelekciós úton válogatja ki a munkatársait. Azokkal szemben, akik 

meghatározóak a közízlés és közgondolkodás szempontjából, komolyabb követelményeket 

illene támasztani. Erre még az „átkosban” is volt lehetőség, így a szellemileg alultápláltnak 

mondható korszakban komoly felkészültségű tévés személyiségek terjesztették a kultúrát. 

Ma már mintha ez lenne az utolsó szempont. Szelekció helyett kontraszelekció, akár a rossz 

emlékű kommunista időszakban, mármint karrier terén. Azt a rendszert is épp a kulturális 

alultápláltság döntötte be, mert azok, akiket a vezető helyekre kontraszelektáltak, végül 

képtelenek voltak követni azokat a szellemi tendenciákat, amelyek szélsebesen elhúztak 

mellettük. Az ún. reformkommunisták, akik a rendszerváltás környékén igyekeztek kézben 

tartani a gyeplőt, hamar lemaradtak a felgyorsult fejlődési igények és társadalmi változások 

mellett, ezeket már képtelenek voltak követni. Akkorra kiderült, hogy három elemis 

végzettséggel, elivott aggyal képtelenség meghatározó egyéniségnek maradni a kultúra 

terén. De ez egy másik téma, jóval komolyabb kifejtést igényel. 

Igazságtalan nem akarok lenni, ezért megemlítem az Echo-TV meteorológusát, Dénes 

Tamást, valamint a köztévéről évek óta eltűnt Reisz Andrást, akik kiváló meteorológusok. 

Tőlük sokkal többet tanulhatna a nézőközönség, mint a pozíciójukért akár egészségtelen 

mellműtéteket és erőszakos fogyókúrákat is felvállaló lányoktól. Orvos szakértőknek rég 

kötelessége lett volna, hogy felhívják a figyelmet, mennyire káros a drasztikus fogyókúra, s 

hogy miféle következményekkel járhat pl. a gyermekvállalás szempontjából. De ez az igény 

valahogy nem jelentkezik a köztévén, sem egyebütt. Milyen jó lenne, ha a közönség 

kaphatna rendszeres orvosi tanácsokat is, különösen a népbutító műsorok, bárgyú sorozatok 

helyett. Akkor talán nem lenne már-már természetes elvárás az anorexiás testalkat, ráadásul 

tudományoskodó magyarázatokkal alátámasztva. Ami nem természetes, az nem is lehet 

egészséges. 

……….. 

Korábban ígérték, hogy lesz külön színházi csatorna, ahol színházi közvetítések lesznek 

láthatók. Amikor viszont ún. modernkedő verziókat látok, rövid, reménykedő ott-tartózkodás 

után ösztönös önvédelemből továbbkapcsolok, és azt remélem, hogy a határon túli 

magyarság nem hagyta degenerálni magát ezen a téren. Legtöbbször ugyanis ugyanaz a 

tendencia mutatkozik meg, ami a TV-bemondók válogatása terén: a külsőségek elnyomják a 

belső tartalmat – már ha egyáltalán vannak ilyenek. Azok, akik hajlandóak úgymond lemenni 

kutyába a pillanatnyi „siker” érdekében, azaz, hogy megnyerjék ügyük, előadásuk számára a 

kritikusokat, később kiteszik magukat annak, hogy utódaik körberöhögik őket vagy 

szégyenkeznek, miféle komolytalan felmenőkkel rendelkeznek. A színpadon, filmen túlzottan 

nekivetkezett, átoperált nőknek feltehetik a kérdést: Nagyi, te tényleg kombinéban léptél fel 

a Nemzetiben anno? Selyem hálóingben és szőrmekabátban léptél fel a Scalában? Nagyapó, 

te hagytad, hogy hülyére sminkeljenek és hajlandó voltál náci egyenruhát magadra venni, sőt 

abban parádézni a színpadon? Akármilyen régi darabban, aminek semmi köze a fasizmushoz, 



15 

 

sőt akár ókori témájú darabokban is? Nem szégyellted magadat, amikor azt csináltad 

nyilvánosan? Mert ilyesmi is előfordul modernnek mondott színpadokon. 

Mindez persze hipotézis, nem túl megalapozott feltételezés, mert hiszen ezekhez a 

megállapításokhoz az ifjúságot is normálisan kellene nevelni. Nem lehetetlen, csak a család, 

az iskola presztízsét kellene hozzá helyreállítani. A templomét is, mert amíg presztízsüket 

évtizedekkel korábban elvesztett békepapok tiszteletét követelik meg, addig nem lehet úgy 

végighallgatni a prédikációikat, hogy közben ne forogna ringlispílként az ember gyomra. Ez is 

olyan, mint a PC beszéd, csak vallási köntösbe bújtatva. Értjük, hogyne értenénk, hogy a 

nagypolitika nem kíván beleszólni, mert erkölcsi érzéke meggátolja ebben, de ha nem tesz 

semmit ellene, akkor oda jutunk, ahová az önmagát még mindig műveltnek képzelő nyugat. 

Előbb-utóbb mindenki választás elé áll, nemcsak a moralizáló író. Nem szabad azt kivárni, 

hogy a társadalom számon kérje a még oly jó szándékú politikusokon is, mivé hagyta lenni a 

közmorált és engedte visszafelé fordulni a fejlődési tendenciákat. Mert akkor már nehezen, 

vagy sehogyan se lesz visszafordítható a trend. A lezüllött társadalom alantas egyedeket 

produkál. Azoknak útja pedig törvényszerűen halad egyre mélyebbre. Aki nem hiszi, nézze 

meg jól a Kádár-rendszer „melléktermékeit”, a vezető pozíciókig feltolt elvtársakat. 

Elhasznált tampon ők a társadalom fenekében, mégse dobja ki onnan őket senki. Pedig ez is 

orvosi ügy, komoly fertőzést okoz. Az írónak viszont kötelessége kimondania és leírnia az 

igazságot. Nos, akkor dixi. Cáfolja meg, aki tudja, de még jobb, ha orvosolja. 

……….. 

Nos, pár napja cáfolatot kaptam a határon túli magyar színházak tisztaságával kapcsolatban. 

Nem esett jól, mert hiszen abban reménykedtem, hogy ott még vannak szigetek, rajtuk 

boldog „bennszülöttekkel”. A Hedda Gabler előadását néztem meg egy marosvásárhelyi 

változatban, s nem okozott nagy műélvezetet. Már eleve hátrahőkölök, amikor meglátom a 

lecsupaszított díszleteket, mert ilyenkor Major Tamás csúf arcát látom odaátról vigyorogni: 

No lám, ti se tudtok jobbat nálam!... Évtizedek múltán is csak az avantgárdnak nevezett 

kamaszos idétlenség köszön vissza a színpadokon, mert hiszen ez a fajta stíluspótlék nem 

egyéb, mint a kamaszkor groteszk volta és nyelvöltögető pótcselekvése. Ezt úgy hívják, hogy 

a színész, a rendező és vele együtt – kénytelenül az egész színtársulat – magyarán szólva 

kiforgatja a fenekét. De hogy ezt miért kell nyilvánosan tennie…? Tudom, persze, modernnek 

szokás titulálni a lázadó szembefordulást a klasszikus értékekkel, de a XX. század társadalmi 

csődje ékesen bebizonyította, hogy ez bizony zsákutca. Akárha egy babát vetkőztetnének le 

egészen, de még azzal se érnék be, hiszen akkor még újraöltöztethető, hanem a kis perverz 

„játszó gyermek” ki is belezi a játékszerét. Kitépi a hasából a kócot, vatelint, egyéb 

tömedéket, majd a fejéből is az esetleges síró, beszélő szerkezetet, a fejéről a hajat, aztán 

nagy diadalmasan felmutatja: Íme, az ember… Ugye, mekkora blaszfémia? Mégis ezt teszik 

ész nélkül, naponta ismételgetve ezt a fekete misét, s aztán csodálkoznak, milyen 

értelmetlenül öncélú és individualista körülöttünk a társadalom. Mondhatnák így is az 

ellenszertartás cselekvő részesei: „Engem mindenki úgy utál! Pedig köpök mindenki pofájába 

és gúnyt űzök mindenkiből… Lábon lövöm magamat, mégis úgy fáj a lábam…” Nos, ez a 

kitekert logika a mondandója az önmagukat modernnek hívő gondolkodásformálóknak (mert 

azért hatnak, ezt ne vitassuk el tőlük). No, jó, válaszoljuk mi, akik még normális értékrenden 
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nőttünk fel, kamaszos lázadásainkat pedig a pubertás elmúltával kinőttük, és mi következik 

ezután? Azt már tudjuk rég (több mint egy évszázada), hogy mit nem akartok, de mutassátok 

fel ezzel szemben azt is, amit igeneltek! Ilyenkor jön a felháborodott hangoskodás, tiltakozás, 

a kritikus lebunkózása, mindig túlméretezett husángokkal… Ám utána sincs katarzis, mert a 

katarzis nem undorból keletkezik, ahogyan ezt példázta a minapi Hedda Gabler interpretáció 

is. A saját életfelfogását hősiesnek tartó Hedda, aki egész este kegyetlen, rideg arccal nézte 

művésztársait és a közönséget egyaránt, akár egy bedrogozott mai modell a kifutón, még 

akkor se válik hősnővé, amikor beteljesíti saját életprogramját, azaz főbe lövi magát. Elterül, 

majd konstatálják, hogy meghalt, de senki sincs oda tőle. Tehát elmúlása nemhogy nem 

hősies, hanem vulgáris és lesajnált. A nyíltszíni véres jelenet megszegi a klasszikus drámák 

tiltását: a közönség szeme láttára nem szabad gyilkolni, mert a vér látványa alantas 

indulatokat kelt a nézőkben. A cselekménynek, mely a végkifejlet felé tart, huszonnégy óra 

alatt ki kell bontakoznia, az ellentétes jellemek ütköztetéséből ki kell alakulnia a 

konfliktusnak, majd elvezetni a nézőt a katartikus élményhez. A színház lényege ma is ez, 

hiába forgatják ki a feneküket látványosan különféle verziókban az ellenoldaliak. 

Sajnos már az opera világában is dúl ez az irányzat. Operát is lehet hiányos öltözetben, 

minimalista díszletek között énekelni. Még egy illúziónk elveszett. A történelmi díszletek és 

jelmezek pedig fontosak az illúziókeltéshez. Mivel a gyermekeket már egészen zsenge 

koruktól fogva elárasztják egy szinte válogatatlan képi anyaggal, amit ők – még fejletlenek, 

kialakulatlanok lévén – nem tudnak kivédeni. Ez a képi lehengerlés, vizuális túladagolás, 

nemhogy nem fejleszti a fantáziájukat, hanem visszamaradottá, retardálttá teszi őket. Ezért 

lenne ismét fontos megfelelő díszletekkel, gazdag jelmezekkel illusztrálni a látottakat, 

hallottakat, hogy ezzel is serkentsük és reálisan ábrázoljuk az adott korszak világát. Ezek híján 

azt fogják hinni, hogy régen is ugyanilyen sivár volt minden, mint a mai világban. Nos, igen, 

Lohengrin bevonul egy szál gatyában, esetleg anélkül, és úgy adja elő a híres nászjelenetet 

(„Felesége bugyiba’/ Úgy mennek a moziba”)… A Kékszakállú herceg tangában adja elő, vagy 

rongyos farmerben, szakadt pólóban, mit gondol Juditról és a nőkről. Kalaf herceg 

szatírköpenyben szerenádozik Turandot szobája előtt, majd szétrántja a hírhedt ruhadarab 

két szárnyát, és ezzel hódítja meg a szeretett hercegkisasszonyt… Ugye, milyen perverz? Hát 

persze, de hát ki és mi sugallta? Nem más, mint ez a kifordított fenekű színpadi világ, amiben 

már jó ideje tobzódunk. 

A modernkedő Hedda Gabler előadását tovább rontották a csúnya sminkek, jelmezek, a 

véres jeleneteket illusztrálandó, és a „könnyező orrú” színész és színésznő, akiknél – talán a 

minimalizmus jegyében – nem volt éppen zsebkendő, így orrváladékuk a világot jelentő 

deszkákra folyt vagy a kézfejükbe törölve végezte. Ha rosszul esik a kritika, akkor tessék talán 

normálisan viselkedni a színpadon! Ez ugyanis a népnevelés világa is. Hogyan nevelje meg a 

szülő, nagyszülő a kiskorú gyermeket, ha ő azzal vág vissza, de hiszen a legdivatosabb színész, 

színésznő is ezt teszi. Rendezői utasításra! 

Aki mégis látni akar jó Hedda Gablert alakítást, az nézze meg újra Káldi Nóra és neves 

színésztársai játékát. Szerencsére még elérhető. Igaz, fekete-fehérben, de talán majd akad 

hazai szakértő is, aki „ki tudja színezni” az egykori színházi filmeket. Nem a mi kedvünkért, 

idősebbekért, hanem az ifjabb generáció mulattatására. A tekintélyes marosvásárhelyi 
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színtársulatot pedig nagyon szépen megkérjük, nyugodtan térjenek vissza az értő 

alakításokhoz és ne igyekezzenek tönkretenni a nézőik ízlésvilágát az efféle modern-

utánzatokkal, amik már boldogult ifjúkorom idején se voltak igazán modernek. Modern az, 

ami új és újító szellemű. A rombolás nem újdonság. Az egész XX. század tele volt vele. 

Kritikánk se afféle öreges morgolódás, hanem a szépség kultuszának visszakérése… annyi 

nélkülözés után… 

……….. 

A témaválasztás aberráltsága. Sokat töprengtem rajta, miért éppen a kisember, az elesett, a 

gyáva, a tönkretett, az ideálnak semmiképpen nem tekinthető ütődött, a slemil került 

annyira a figyelem középpontjába a XX. században, és azóta folyamatosan. Mára odáig 

jutottunk, hogy szinte egyéb témájuk sincsen a művészeknek, mint ez. Pedig a képlet nagyon 

egyszerű. A komolyabb társadalomkritikához az kell, hogy a művész bátor ember legyen. Van 

vér a pucájában, mondják pestiesen. Miért? Mert ha az uralkodó osztályokat és azok ferde 

szokásait kritizálja, annak következményei vannak. Legelőször is kiközösítik az ún. felsőbb 

körök. Még akkor is, ha műveltségben, szokásrendjükben, moráljukban és etikettjükben jóval 

alatta állnak az őket tollhegyre tűző művésznek. 

Ezzel szemben a már évtizedek, sőt lassan egy évszázad óta szinte kizárólagosan célba vett 

esendő kisembert kritizálni nem jár semmiféle kockázattal. A közönség jókat röhög (a saját 

fölénye biztos tudatában), ezért a megrendelő jól fizet, pontosabban busásan, mert a 

közönségsiker ma a szinte kizárólagos értékmérője az értékeknek, pedig mindenki jól tudja, 

hogy a közönség gyakran melléfog, sőt inkább a középszert kedveli, mint a magasztosat és 

magasrendűt. A kigúnyolt kisember nem tudja megvédeni magát, mert nincsenek megfelelő 

eszközei. Nem rúgathatja ki a szerzőt, nem fenyegetheti meg, és nem helyezheti kilátásba 

neki a büntetés valamelyik nemét. Az innentől fogva mindenki céltáblájának tekinthető 

sértett sebzetten elvonul valami rejtekbe, és ott éli meg az immáron kétszeresen is rá kirótt 

kiközösítettség tragédiáját. Mert azáltal, hogy még a társadalom krémje, a 

művésztársadalom is eltaszítja magától, nem szolidáris vele, csupán eszköznek tekinti a saját 

érvényesüléséhez. Keres rajta, mégse nézi semmibe. 

Így elmarad a társadalmi igazságtétel, amely akkora vívmánya volt a művészetnek. Nem 

tudom, hány szigete, diaszpórája van még azon művészkolóniáknak, amelyek 

kötelességüknek tekintik a hivatásukat. Hányan tartják magasabb rendűnek azt, ha valódi 

hivatásuknak élnek, nem csupán pénzért bohóckodnak? Mefisztó gúnykacaja kíséri ezeket a 

sajnálatos megnyilvánulásokat, de az emberiség nem hallja. Semmit nem hall a saját 

csörtetésétől és önmegvalósító mániájától, mely a Koyaanisqatsi robogását visszhangozza. 

Éppen ezért kiemelten fontos most, hogy aki még megteheti, szóljon, emelje fel a szavát 

ellene. Miért? Mert a csörtetők csak akkor fogják észrevenni, hová rohannak akkora hévvel, 

amikor már elkezdtek zuhanni lefelé, visszafordíthatatlanul a mélység felé. 

……….. 

Ma Papám és Arany János születésnapja. Holnap Édesanyámé. Virágkosarat vittünk a 

temetőbe, és letakarítottuk a téli fenyőgallyaktól, koszorúktól a sírt. Én egy gyökérkefével 

lesikáltam a fedlapot. Iszonyúan poros volt minden. Nagy a szárazság, nagyon kevés volt a 
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téli csapadék. Már bújik elő pár krókusz és egy jácint a földes helyeken a Papáék sírja mellett. 

Nőnapra viszünk majd árvácskákat is, amik fagyállóak és szépen díszítenek. Meg kell nyírni a 

levendulát is az egyik sírvázában. A természet éledezik, még a nagyon lepusztított kemping 

kerítése mentén is, ahol a juharfák egyik napról a másikra leveleket kezdtek hozni. Mintha 

kérlelnék az ott dolgozó barbárokat, hogy hagyják meg az életüket. Az pedig igen vékony 

hajszálon függ: a tövüket telerakták sittel, mindenféle építési törmelékkel, vegyi anyaggal, 

ami belemosódik a talajvízzel a patakba, de jut belőle szegény fáknak is, amiknek a tövén 

éktelenkednek. Az értelmesebb népek már észhez tértek, és tömegesen telepítenek fákat. 

Igaz, azok is későn kaptak észbe, én már a 90-es években kongattam a vészharangot az 

energiaválság és az erdőpusztítás miatt. Akkor kinevettek, mondván, honnan tudom, nem is 

értek hozzá. Az eredmény kit igazol? Sajnos engem. 

Még írni szerettem volna, de inkább reggelre halasztom, már későre jár. Inkább olvasok 

kicsit. Szabó Magda könyveit olvasom sorra. A Csigaház címűt az éjjel fejeztem be, s 

hamarosan gondoskodnom kell újabbakról, mivel a fejembe vettem, hogy beszerezem és 

elolvasom, ami csak kapható tőle. A nyugdíjas évek is jók valamire: lehet pótolni az elmaradt 

olvasmányokat. Wass Alberttől most nincsen újabb kötet, a Székely Könyvtár sorozat is áll 

egy ideje (mármint a beszerzés), addig Szabó Magdát pótolom. 

……….. 

Aki nem szereti a macskákat, az nem ismeri őket. Ha csak ez az egy nemes tulajdonságuk 

volna, akkor is kiemelkednének az állatvilágból. Mindig elmennek otthonról meghalni. Nem 

kell végignézni az eltávozásukkal járó minden szenvedésüket, végső agóniájukat. Szemben a 

legtöbb házi kedvenccel, amelyeknek halála gyászt hagy maga után, a macskák mindig 

meghagyják a reményt az itt hagyottaknak: hátha mégis előkerülnek. Mire a gazda feladja, 

már hozzá is szokott a tudathoz, hogy nincs többé. Diszkréten távoznak, és ez olyan 

előkelővé teszi őket. Természetesen ez nem von le semmit a többi háziállat értékéből, ők 

más téren és másképpen kedvesek az embernek. A macskáknak nemcsak a bundájuk és a 

tappancsuk bársonyosan puha, hanem a lelkük is, ami tele van kedvességgel. De 

szükségtelen ezt olyanoknak magyarázni, akik eleve, előítéletből gyűlölik őket. 

Az előítéletesség lehet születési hiba, de talán nevelési hiba (is). Egy rossz hajlam 

megerősítése a rosszul megválasztott nevelési módszer által. Senki nem egy rassz tipikus 

egyede, hanem mindig önálló egyéniség, még akkor is, ha ezt mások nem veszik észre. Épp 

ezért nem szabad rajta számon kérni a fajtája minden felhalmozott bűnét. A kollektív 

bűnökre való hivatkozás nem más, mint az egyéni bűnök szétkenése, áthárítása másokra. Az 

egyéni erényekből se csinál senki kollektív erényeket, és nem is lehet. Mindenki egy 

személyben felelős a saját tetteiért. Ezeket ő maga vezekelheti le, ha már bocsánatot kért 

értük. Fontos a sorrend. Nem követelheti magának senki a megbocsátást, ha még a magába 

nézésig se jutott el, ami azt jelentené, hogy elszámol a saját lelkiismeretével. Az embert a 

megbánás vezeti vissza Istenhez, aki a lelkiismeret adományával felruházta. Ő indíthatja el 

visszafelé a helyes úton, mert hiszen ezt is meg kell tenni. Odalépni a megbántott társhoz, 

társakhoz, és megvallani bűnei mibenlétét, felajánlani a jóvátételt, bármennyire nehéz is ez 

az út. Aki hallgat a belső hangjára, az Isten hangjára hallgat. Ő mindig segít megtalálni a 

helyes utat. Aki viszont folyton a kifogásokat keresi, mikor fentiekről van szó, az a hárítók 
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közé tartozik. A hárítás: önbecsapás. Hazudozás önmagának, majd másoknak is, és a 

szembenézés megtagadása. Aki önmagával nem tud szembenézni, az Istennel se tud. Ez a 

körülöttünk levő társadalom (társadalmak) bűne is. Szeretet és megértés helyett hazugságra, 

hivatalossá tett hipokrízisre épülnek. Ráadásul elvárják, hogy mindenki elhiggye a 

hazugságaikat, ugyanúgy, ahogy ők is elhiszik a sajátjaikat. Olyan ez, mint a környalás: ha te 

elhiszed, amit én lódítok, én is úgy teszek, mintha elhinném, amit te összevissza hazudozol. 

Janus-arcú és viszolyogtató. Ahogy a jó zenét, az igazi művészetet nem lehet összetéveszteni 

a giccsel, mázolmányokkal és zenei tákolmányokkal, ugyanúgy ezeket a borzalmas 

léthazugságokat sem az igazsággal. A mai társadalmi követelmény mégis ez: tégy úgy, 

mintha… Erről szól két drámám, melyeket hamarosan publikálni fogok. A kégli szereplői 

kölcsönösen becsapják egymást, örökös hazugságban élnek, míg végül kénytelenek 

szembesülni a lehangoló igazsággal, ám végül nem jutnak semmilyen használható 

konklúzióra. Minden marad a régiben. Csak azt nem tudni, hogy tudnak a történtek után 

egymás szemébe nézni. 

A maffia története nem más, mint a tettekkel való hazudozás. Mindenki a saját gesztenyéjét 

kapargatja, míg az egész történet egy végső összecsapásba torkollik, egy nagy bandaháború 

újabb fejezetéhez jutnak. Végül is minden maffia-buli egy-egy dióhéjban járás. Mind 

settenkednek, ármánykodnak, megpróbálják átvenni a hatalmat, de végleges győzelem 

nincs, viszont pengeélen táncolnak. Aki pillanatnyilag győz is, az bizton tudhatja, hogy előbb 

vagy utóbb eljön a visszavágás napja. Vendetta és megint vendetta. Amíg ki nem irtják 

egymást.  

……….. 

Ma Háry-dalestet néztem a tévén. Nagyon szellemesen megírt összekötő szöveg Háry 

Jánosra, illetve Szarvas Józsefre tervezve, ami a végén abban csúcsosodott ki, hogy Sz. J. azt 

lódította, mindent ő írt, rendezett, világított, vezényelt, stb. A közönség csendben hallgatta, 

senki nem nevetett (rajtam kívül a TV előtt). Most, hogy mindezt lejegyzem, elgondolom, 

vajon azért nem, mert nem élvezték a mondókáját, vagy mert amúgy is hozzá vannak szokva 

már igen régóta, hogy mindenki rázza a rongyot és hazudozik egymás képébe? Még ez 

utóbbit se zárom ki. A hazugság beleivódik az emberek jellemébe (jellemtelenségébe), s 

aztán nincs megállás. Mindennap, a napnak minden órájában ismétlődik a jelenet: 

választhatják ugyan a helyes utat is, de kényelmesebb, könnyebb ilyenebb-olyanabb a görbe 

út. A résztvevők, az örök lódítók legalább is így hiszik. A végén annyi kacskaringót tesznek 

meg, hogy összegubancolják saját magukat is, nemcsak a szálakat. Ettől tűnik olyan 

bonyolultnak egyesek élete. Pedig csak ezektől a szövevényektől kellene megszabadulniuk. 

Közben arra is gondolok, vajon mennyi jött át azoknak a külföldi operistáknak ebből a Háry-

történetből, akik nálunk élnek vagy csak vendégszerepelnek. Pl. a vietnami tenoristának, 

akinek a nevét képtelen vagyok megjegyezni, de azon kevesek közé tartozik, akik el tudják 

énekelni a híres „Hazám, hazám…” áriát a Bánk bánból. Ő már magyar állampolgár, de 

valószínűleg el kell neki magyarázni a történetet, máskülönben úgy jár, mint a Virtuózok 

vetélkedőjén. 
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A sok tehetséges énekes között fel kell jegyezni Ildebrando D’Arcangelo basszusénekes 

nevét, aki nagyokat alakított ezen a felvételen. A legtöbben ugyan basszbaritonnak tartják, 

de az énekes, ahogyan én is, inkább basszistának. Egyaránt jó volt Escamillo, Don Basilio és 

Mefisztó szerepében. De ne feledkezzünk meg a magyar tehetségekről se: egy nagyon kicsi 

legényke táncolta a verbunkost a felnőtt táncosokkal, és kedvesen mulattatta a közönséget 

(engem is). A Páva és a Virtuózok sorozatai után már szinte nem is csodálkozunk rajta, milyen 

profi teljesítményt tudnak nyújtani a gyerekek ilyen zsenge korban. Később állítólag elrontják 

őket a társak, vagy ki tudja, ki a fene, lényeg, hogy az iskolarendszer még mindig nem tud mit 

kezdeni a kádárista döghullámmal (definíció: tőlem), ami mindenre fanyalog, és a legkiválóbb 

dolgoktól is elveszi a mások kedvét, csak mert ő maga tehetségtelen és lusta bármilyen 

teljesítmény felmutatásához. Ez az este, ami a Háry Estély címet viselte, s talán tavalyi vagy 

tavalyelőtti felvétel volt, nagyon jó kikapcsolódást jelentett. Ma rám is fért, mert a tegnapi 

laza nap után még egyet tartottam. Édesanyám születésnapja van, és szívesen átnéztem 

volna az emlékkönyvét, de fogalmam sincs, hol van. A legutóbbi lakásfelújításkor minden 

összevissza került a könyvszekrényekbe, akkor nagyon kitolt velem N. a hebrencskedésével. 

Még jó, hogy az azóta vásárolt könyvek helyét legalább tudom. Így mindig hozzá tudok jutni 

újabb olvasmányokhoz☺)) 

A dalest szépséghibája volt, amit talán csak az én zenészfülem észlelt: a zenekar időnként 

aszinkronban volt az énekesekkel és a kórussal. Egyszerű oka van: az utóbbiak a színpad 

hátsó térfelében foglaltak helyet, míg a zenekar a zenekari árokban, és a hang terjedési 

sebességéről tudjuk, hogy időbe telik. Ennyi távolság elegendő volt ahhoz, hogy az énekesek 

csússzanak kissé a zenekarhoz képest. A szólóénekesek ugyan igyekeztek előbbre 

helyezkedni, de mégis volt differencia köztük. Talán az Operaház átépítésével meg tudják 

oldani ezeket a technikai feladatokat is, most azonban besikerült, aminek nem kellett volna… 

……….. 

Hobo lázadásai. Érdekes beszélgetés az örök lázadó Földes Lászlóval a tévén. Nem lehetett 

érezni, hogy különösebben megnyílt volna a műsorvezetői kérdésekre, inkább egy fáradt és 

unott ember benyomását keltette. Bizonyára sok újságíró faggatja, gyakran felteszik neki 

ugyanazokat a kérdéseket, mert a kedves kollégák egymás műveit se nagyon olvassák, nézik, 

így nem értesülnek Hobo közléseiről sem. Kissé kelletlenül válaszol azokra a kérdésekre, 

amelyek a rendszerváltozás körüli időszakát érintik, és többször hangoztatta, hogy ő nem 

politizál. Ez viszont tipikus baloldali szöveg, amikor jobbra nyilatkoznak. Gyakran zenélt a 

Fidesz-programokon is, de most úgy állítja be a dolgot, hogy ő mindenkivel fellépett, aki 

antikommunista volt. Ez kiegészül azzal, hogy neki a mostani rendszer se tetszik, mert nagy a 

marakodás a konc körül. Amiben van is valami, de az igazságtalan célzás, hogy a mostani 

kormány ne tenne az emberek jóléte érdekében. A balhét meg egyfolytában a 

posztkommunisták szítják. Őket érdekelte mindig a konc, a megszerezhető és lenyúlható 

pénz, tőke, egyéb anyagi javak. Igaz, más se ezen kívül. 

Hobo annak idején egy magán-nonkonformista lázadást vitt véghez. A szülei és általában az 

elvtársak életmódja ellen lázadt fel, mivel az szöges ellentétben volt mindazzal, amivel, mint 

kommunista ideológiával, az ő fejét is tömték. Nem tetszett neki, hogy apja és társai 

vadásztak, mulattak, dorbézoltak, ugyanúgy, mint a régi rendszer kivételezettjei. Ez idáig 
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rendben is van. Lejött úgymond a Rózsadombról, amikor már megtehette, és az általa 

idealizált Rolling Stones életformát és annak külsőségeit tűzte ki célul maga elé. Csavargott, s 

gondolom, kiélt mindent, amit addig tiltottak neki. A Kex együttessel és más lázadókkal 

barátkozott, ám most, visszatekintve a társaságra, ez nagyon vegyes összetételű volt, és 

legtöbbjük fel is adta hamar a nonkonformista életmódját. A zenészek, művészek, akik 

érvényesültek, már nem látták értelmét, hogy elvessék mindazt a kényelmet, amihez a 

keresetük révén hozzájuthattak. Lett belőle egy Kocsmadal, még a legrenitensebbnek tartott 

Illés (akkor már Fonográf) részéről is (Lökd ide a sört). Hobo viszont megmaradt a maga 

útján, amit szerintem azóta is keres. A lázadás lélektana már csak ilyen. Tizennyolc éves 

koráig belekényszerítették egy életmódba, amit elvetett (nem értett egyet azzal, hogy ők is 

cselédet, házi személyzetet tartottak), de azzal, hogy hippi lett, és valahogy ma is annak néz 

ki, még nem oldotta meg a kérdést. 
 

 

Kex együttes 

Azt mondja, hogy volt kb. kétszáz ember, aki egymást ismerte, egymással összejártak vagy 

valahol találkoztak, de ez a kétszáz, mára híressé vált ember, különféle akaratot képviselt 

(ezt már én mondom, míg Hobo most is havernak tekinti őket). Az akkori közös társaság nem 

vált igazi közösséggé, hiszen ma már fújnak egymásra, és nem képesek normál 

kommunikációt folytatni egymással. Kivételek mindig vannak, így köztük is. A felsoroltak 

zöme valójában szabad demokrata kötődésű, s ezek egy része gondolatilag (nem 

ideológiailag!) valami meghatározhatatlan közösséghez tartozik azóta is. Egy részük meg 

kihalt. 
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Még egy összevetés. Az amerikai fiatalság 60-as évekbeli kollektív lázadása, bár látszólag 

nem erről szólt, mégis csak politikai jellegű volt. A vietnami háború ellen léptek fel és 

menekültek másfajta életmódba, drogozásba, devianciákba, hogy ezekre való tekintettel ne 

kelljen háborúba menniük. Alkalmatlanná tették magukat a besorozásra. A dolog külön 

pikantériája, hogy ez a nagy lázadás, amit lehetne csendes forradalomnak is nevezni, 

egybeesett a „keleti blokk” ifjúságának lázadó korszakával. Egymásról nem sokat tudtak, 

mert a sajtó ügyesen, jobban mondva rutinosan ködösített, félretájékoztatott, ám így 

visszatekintve kezdem érteni az okokat és a közös gyökereket. Az amerikai társadalom, 

miután ők győztesen kerültek ki a II. világháborúból, gyors gazdasági fejlődésnek indult. Volt 

ebben része a kifosztott, végigrabolt országok javainak is, de a győztes pozíció mindig erős 

tartást ad annak a nemzetnek, amely akkor éppen felfelé ívelő pályán van. A középosztály, 

de még a kispolgárság is jóval kényelmesebben élt (ezért lett az ellenük fellépők alapfogalma 

a nonkonformizmus). A fiatalok látszólag ezt tagadták, meg az általuk vallott, dogmásan 

keletellenes nézeteiket is. Mindkét generáció illúzióknak és illúziókban élt. Az idősebbek, akik 

részt vettek a háborúban, ezekbe az illúziókba menekültek az átélt borzalmak elől, ám ez 

nem volt valós szembenézés, csak önáltatás. És itt jön Hobo szemlélete, mely mindkét oldalra 

nézve igaz: azzal, hogy átvesszük egy másik osztály vagy nép pozícióját, beleülünk annak 

kényelmes karosszékébe, még nem válunk különbekké, sőt. Míg az előbbi beleszületett a 

jólétbe, abban természetes közegeként mozgott, addig a hatalmat átvevők tudatosan 

készültek erre a szerepcserére, sőt elődeiket durván meg is alázták, mindenükből kiforgatták, 

s ehhez ideológiákat gyártottak. A fiatalok megérezték ezt az erkölcsileg nem tiszta 

visszásságot, és mindent elkövettek, hogy legalább polgárpukkasztással borsot törjenek az 

öregeik orra alá.  

A kommunista oldalon, amit már jó régóta en bloc szokás lekommunistázni és lesajnálni, 

szintén az idősebb generáció adta fel az elveit és fogadta el a társadalom által felkínált 

viszonylagos kényelmet, amit a gulyáskommunizmus jelentett. A kommunista felső vezetés 

és a nekik behódoltak egy követ fújtak, míg az ifjúság megcsömörlött tőlük és életvitelüktől. 

Ha nem is Hobo módjára, mert hiszen kevesen adták a fejüket csavargásra, de a zenével és 

öltözékkel fejezte ki egy egész generáció, hogy teljesen másat akar, mint a (pártos) apák, 

nagyapák nemzedéke. Tehát más gyökerekből indulva, de a keleti és a nyugati ifjúság 

egyetértett abban, hogy a nemzedékváltás és az életmódbeli, valamint gondolati megújulás 

feltétlenül szükséges. Ebből lett kétféle progresszív zene az egyik és a másik oldalon, s néha 

találkoztak is, mikor a féltékeny elvtársak ezt nem tudták megakadályozni, de a kettőből 

mégse lett közös irányzat. A nyugati ifjúságnak sikeresen bemagyarázták, hogy keleten 

mindenki agymosott, komcsi, hülye, és az előítéletek azok, amik a legnehezebben 

levetkőzhetők. Aki elfogadja ezeket a gondolati korlátokat, az automatikusan korlátolttá teszi 

magát. Ez mindmáig hat, és épp ez sújtja Magyarországot, már megint en bloc, mert 

merészelünk különvéleményt nyilvánítani. És ezt épp olyanok akarják megtorolni, akik 

máskülönben tele szájjal, sőt tele pofával hangoztatják a vélemény- és szólásszabadságot, 

demokráciát, és minden egyebet, amit csak formálisan használnak, ők maguk nem hisznek 

benne. 

A világot két részre osztották: jóléti államokra, és a náluk szegényebb (mert általuk 

jócskán kihasznált) „utcaseprő népekre”. Akit befogadnak, azt csakis alantas munkák 
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elvégzésére várják oda, úgymond szíveskednek a szegény „keletiekkel”, ha ezek 

viszonzásképpen hajlandóak nyalakodni érte. Mindig és újból a rabszolgatartó rendszerek 

túlélésénél kötünk ki. Az egész emberi történelem nem szólt egyébről, mint hogy ki kit igáz le 

és tesz a rabszolgájává, adófizető, megsarcolt, neki kiszolgáltatott szerencsétlenné. Ezért 

nem tudják elviselni a rendszerváltást megvalósított nemzetek függetlenségi vágyát és 

különutasságát. Ez már nem illik bele az általuk ránk oktrojálni próbált szereposztásba. 

Emiatt folyik a csetepaté az EU-ban, és mi még mindig nem adtunk ultimátumot nekik. Pedig 

sok szövetséges kínálkozik, még válogatni is tudunk közülük. 

Hobo ezenközben lesöpri magáról az egész jobboldalt en bloc, lázad, de továbbra is világos 

cél nélkül, s ha így halad, végül visszajut az édesapja szemléletéhez: minden jobboldali 

rohadt náci, piszkos huligán, el kell bánni velük. Ám a mi válaszunk ez: a kamaszkort ki kell 

nőni. Ha a felnőttek nem tudtak segíteni a normális célok megválasztásában, akkor 

magunknak kell megkeresni azokat. Enélkül üressé válik a mégoly indokolt lázadás is. Hobo 

nem akart színész lenni, most mégis eljátszotta ezt a szerepet – valakik kedvéért. Talán, hogy 

megtartsa abból a kétszáz emberből az általa preferáltak szimpátiáját, talán másért. Ő maga 

póztalan, sallangtalanságra törekszik, amit előadott, az mégis póznak tűnik. Ezt át kell még 

gondolni párszor, hogy ne legyünk elfogultak, hanem józanul ítélhessük meg mindazt, amit 

láttunk, hallottunk. Művészként egyébként értékesnek tartom, mindenkori mondandói 

miatt. Ez a nyilatkozata mintha egyfajta PC lett volna. Ha szimpátiával viseltetik és aszerint 

viselkedik a jobboldalinak mondott stúdióban, a baloldal kiutálja, kiközösíti, tehát 

tekinthetjük ezt egyfajta önvédelemnek is, ahogyan az m5 stúdiójához és műsorvezetőjéhez 

viszonyult. 

……….. 

Megint párkapcsolati drámát készülök írni, de még halogatom, hogy belefogjak. Van pár 

dolog, amit én soha nem tudtam felfogni, és A kégli-ben is alaposan kifiguráztam. Elképzelni 

se tudom, hogyan tud valaki együtt élni egy kurvával, illetve egy kurvahajcsárral. Az egyik fél 

mindenképpen megszűnt erkölcsi értelemben, s ha ezt a partnere elfogadja vagy némán 

eltűri, akkor saját magát is ugyanarra a szintre helyezi. Lassan vagy hirtelen ugyanoda 

süllyed, ahová a társa, s onnantól fogva nincs mit követelniük egymástól. Guba a gubával… 

Egy másik dolog, amin egykori témaadó professzorommal, Vajda György Mihállyal 

összevitatkoztam egyetemista koromban, nem csúnyán, mint inkább értetlenül. Az Anna 

Karenináról volt szó, és én arról beszéltem neki, hogy számomra felfoghatatlan, hogyan 

képes egy anya elhagyni a gyerekét. Merthogy számomra ennél szorosabb kapcsolat nem 

létezik, a nőnek mindenképpen a gyermekét kell választania. Vajda tanár úr megmosolyogta 

akkor naivnak vélt érveimet. Nem bántóan, hanem bölcs derűvel, és később nem beszéltünk 

erről a témáról. Rendkívül bölcs, nagy tudású és optimista ember volt Vajda György Mihály. 

A nézeteim ebben a tekintetben mit se változtak, az anyaság sérthetetlen „intézmény”. Aki 

ebben bukik, nagyot vétkezik az isteni rend ellen, ami a világot uralja. Mivel mi, nők fizikailag 

is befogadjuk, életünk kockáztatása árán is tápláljuk az utódainkat, valósággal a sejtek, a 

DNS-ek és az ösztönök szintjén éljük át az anyaságot, vagyis legmélyebben. Anyatigrisként 

harcolunk a gyermekeinkért, akárkivel szembeszállunk, még az apával is, ha kell. Erről a 

jogról lemondani önmegtagadás. Akár a fent említett erkölcsi, azaz erkölcstelen 
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kategóriákhoz tartozás, annak vállalása is degradál, ugyanúgy az anyai gondoskodás és anyai 

jogok megtagadása is megfosztó jellegű, amely véglegesen teszi tönkre a megméretésben 

könnyűnek találtatott személyt. 

Sokszor gondoltam úgy, hogy aki ezekbe a hibákba esik, az érzelmileg, lelkileg még nem 

felnőtt. Nem vállalja tettei következményeit, inkább hárít. Anna Karenina se tudta elviselni 

pszichésen, amit tett, előbb narkotikumokhoz menekül, amik semmit nem oldanak meg, csak 

pillanatnyilag elkábították, majd legvégül az öngyilkosságot választja. Vannak sorsok, az író 

ezeket azért örökíti meg, mert intő például szolgálnak azok számára, akik maguk se tudnának 

helyesen dönteni. A mai filmipar is, ha megfelelő példákkal szolgálna a moziba betérő 

kisember számára, ahelyett, hogy telehazudja a világot gejl ideáljaival, vagy terjeszti 

világszerte az agressziót, depressziót, miegyebet, normális esetben vállalná a művészet 

szerepét és megfelelő megoldásokat kínálna a néző számára. Módot adna a katarzisra, azaz 

az előadás után megtisztultan távozásra. Ehelyett többnyire csak a zűrzavar marad meg a 

néző lelkében, amit a félresikerült rendezés sugall neki. A 60-as évek óta divat ráhagyni a 

nézőre, gondoljon, amit akar. Akkor voltak elterjedtek a befejezés nélküli filmek, amik űrt 

hagytak maguk után. Hazafelé menet, vagy otthon hiába vitattuk meg, amit láttunk, az 

üresség megmaradt. A rendező elmenekült attól a felelősségtől, hogy ő mondja meg, mi a 

helyes. Vagy mi a helytelen. A „mindenki gondoljon, amit akar” attitűd nemhogy nem adja 

meg a gondolati szabadságot a nézőknek, hanem bizonytalanságot ébreszt azok lelkében, 

akik maguk is szilárd támpontokat keresnek az életben, s vele a művészetben. Nincs 

felelőtlen művészet, a művésznek igenis bátornak kell lennie. Még akkor is, ha ebből komoly 

hátránya származik. 

……….. 

A XX. század nagy vétkeit abban lehetne összegezni, hogy kollektivizált. Kitalálta a kollektív 

bűnöket és azok állítólagos elkövetőit, a kollektív bűnösöket. Egész népeket tett felelőssé 

politikai értelmetlenségekért, holott azokat nem a nép, hanem a politikusok és az általuk 

uralt politikai élet kreálja. Ugyanakkor ő maga épp ezen a címen bújt ki saját felelőssége alól. 

Tehát a kollektív bűnösség hangoztatása mellett ő maga felmentést adott magának, 

mondván, hogy a mások hibája mindaz, ami történt. Megteremti a kollektív bűntelenség 

fogalmát is, amit ki ugyan nem mond, de politikai gyakorlatában napi szinten műveli. 

Magyarán szólva másokra keni a saját bűneit. Önmagát felmenti minden alól, míg másokat 

véglegesen besároz. Ez a tette még nem is Pilátus „mosom kezeimet” gesztusa, mert ahhoz 

előbb be kellene ismernie saját bűnrészességét vagy főkolomposságát. Az övé csupán a 

hárítás gesztusa, amire még ez a kifejezés is túl szép, mivel roppant gyáva és visszataszító a 

viselkedése. 

Kollektivizáltak aztán magántulajdont, amivel megint csak erkölcsileg tették tönkre az adott 

társadalmakat. Akiket tulajdonosi jogaikban megsértettek, majd be akarták magyarázni 

nekik, hogy ez így helyes, azokat ismét csak degradálták emberi mivoltukban. Ha a 

magántulajdon se szent, azt se kell tiszteletben tartania senkinek, akkor jön a kisember 

visszavágója. A téeszekbe bevert parasztság sokhelyütt azzal vett elégtételt sérelmeiért, 

hogy lopkodott. A főnökök is, a kommunisták, ez adta a botcsinálta jogot a kisembernek: „ha 

nekik szabad, nekünk is”. Természetesen nem mindenütt volt ez így, de egyre jobban 



25 

 

elterjedt. A kommunistákból lett szocialisták (meg mikor minek nevezik magukat) 

egyáltalán nem tekintik bűnnek, ha a közvagyont megkárosítják. Privilégiumnak tartják, 

ezért foggal-körömmel ragaszkodnak hozzá. Folyton Weöres Sándor: Jóslás a trágyaözönről 

c. írását idézik fel emlékezetemben. Nincs más megoldás trágyaözön idején, mint a befogott 

orr és a tiszta fehérnemű. Levonulása hosszú, és aki nem vesz részt benne, azt tiszta, hófehér 

vitorlaként repíti és emeli magasabbra a saját erkölcsisége, melyet senki, semmi kedvéért fel 

nem ad. 

 

Nem lehet relativizálni a spanyol közmondás mintájára sem: „Quién roba a un ladrón, tiene 

cien años de perdón.” Magyarul: Aki meglop egy tolvajt, az száz év kegyelmet kap a 

purgatóriumból, t.i. annyit elengednek neki a vezeklésből. A végén mindenki tolvajjá válna, 

és senkinek nem kellene megbűnhődnie az általa elkövetett vétkekért? Nonszensz. Inkább 

tréfa, geg a fenti közmondás, semmint hogy komolyan veendő moralizálás. A déli, 

kereskedőnépek mentalitását tükrözi, és visszaad valamit a néplélekből, de tanítását 

elfogadni nem áll módunkban. 
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A két nagy ideológiai zűrzavar és eszmei szennyező tényező, a kommunizmus és a fasizmus 

nagyon komoly károkat okozott az emberi gondolkodás fejlődésében. Amint napjaink 

történései is alátámasztják ezt a külvilágban, tovább terjed a kollektív bűnök, és az ebből 

fakadó kollektív bűntelenség, káros önfelmentés gyakorlata. Még mindig. Évtizedekkel 

ezeknek a rendszereknek a végleges összeomlása után. Akinek a tudatát megmérgezték, az 

nehezen gyógyul ki belőle. Vagy sosem. Megmarad a számára kényelmes megoldás mellett, 

amit egyúttal feloldozásként érzékel. Tévesen, persze, de tovább gyakorolja. Eszmék helyett 

téveszmék jelölik „haladása” irányát. Még meddig? Amíg a trágyaözön le nem vonul, tanítja 

Weöres Sándor. 

Az elvtársak előszeretettel használták a többes szám első személyű megnyilatkozást, ami 

inkább nevezhető kinyilatkoztatásoknak. Mi ezt szeretjük, azt elvárjuk, azt meg nem 

állhatjuk, sőt tiltjuk, stb. Ez is a később felelősségre vonás hárítása, azt sugallván, hogy nem a 

beszélő egy személyben felelős azért, amit mondott, tett, elkövetett, hanem mindenki, aki 

vele tartott, minden elvtársa. Az ő intézményeik, rendszerük. Bűnbandájuk, tegyük hozzá 

rezignáltan, mert végül maffiaszerű bűnszövetkezetként élték túl a mindenkori 

rendszerváltozásokat. Kollektíven, ahogy ők szeretik egyben tudni a dolgokat. A gyávák 

mentalitása ez. Mert egyedül, önmagukban gyengék és gyávák, csak együtt hangoskodva 

érzik magukat erejük teljében, akár a kocsmai verekedők. Görög Rezső írja le híres, 1970-es 

menekülése történetében (in: Morzsakönyv), hogyan etette be a nagyravágyó katonatisztet 

az elvtársaktól hallott stílusban. Ő is a többes szám első személyű közlést használta eszközül. 

Részéről paródia volt, menekülése jogos, hiszen üldözték. Leírása viszont sokat elmond arról 

a korszakról és annak poshadt légköréről. 

……….. 

Az öregségnek is megvannak az előnyei. Az ember, talán a kellő élettapasztalat miatt, tud 

már olyan dolgokon szívből nevetni, amiken fiatalon tragédiázott. A távlat miatt, amelyből 

rátekint kora történéseire, nagyobb a rálátása az adott témára és a visszás helyzetekre. A 

szerelmi édelgéseket esetleg szerelmi nyavalygásoknak tartja. Máskor szigorúbban ítél, mert 

a tapasztalatlan, fiatal kortárssal ellentétben előre látja a következményeket, melyeket a 

szerelmi hév eltakar az elfogult fiatal elől. Az idős ember temperamentuma más. Ez nem is 

kínozza úgy, mint a szerelemittas hősszerelmest. Maurice Chevalier énekelt erről a Gigi c. 

filmben, milyen jó, hogy többé már nem kell szerelmesnek lennie. Ezt kellő sármmal adta 

elő, így nem vén trotlinak tartották emiatt, hanem kedves nagypapa korú előadóművésznek. 

Korunk ennek ellenkezőjéről szól. Sok öreg nem képes elfogadni a korát. Mindent akkor 

akarnak bepótolni, amikor már késő, s ezzel nevetségessé teszik magukat, valamint rosszul 

megélt szerepüket. Nem tudni, merre dől el egykor ez a kérdés, mert hiányzik hozzá a kellő 

önismeret, szigorú önkritika, míg a másik részről a kedves megértés. A kései szereptévesztés 

oka a Weöres Sándor által megfogalmazott szentenciában rejlik. Akit gyermekkorában nem 

hagynak játszani, az felnőttkorában akar majd. Aki emiatt lekési az ifjúkori (valódi) 

szerelmeket és a szabadság korát, az majd öregen teszi nevetségessé magát a normál 

körülmények között akkorra már kinőtt szereppel. Ma már a tükörrel való szembesítés sem 

ér sokat. Ahogyan Géronte, Manon Lescaut kitartója se érti meg, miért mutat neki tükröt 

Manon, hanem sértett hiúságában méregbe gurul és bosszút esküszik. A mai, hárításokkal 
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teli világban is rendre ez történik Mintha a világ elvesztette volna a humorérzékét. Persze 

Manon se finom iróniával szembesíti az öreg Géronte-ot korával és küllemével, hanem maró 

gúnnyal. Ez robbantja ki a fékezhetetlen konfliktust kettejük között. 

Egy újabb kontrasztot ismertem fel ma, amikor átadtam Rudi egyik képét a képkeretező 

fiúnak. Péter nem volt ott, hanem az üzlettársának adtam. Amikor megmutattam, mire és 

hogyan használták fel a rézkarcot, magam is megdöbbentem, hogyan ütközött meg a kétféle 

ízlésvilág egymással, amikor ráragasztották a Halászok hátuljára egy olyan falusi nő 

fényképét, aki ma már semmiképpen nem felelne meg a mostani szépségideálnak. Akkor, 

ott, az adott helyen viszont igen. Szóval az, aki Rudi rézkarcát fényképháttérnek használta, az 

talán semmit nem látott a műalkotás szépségéből. Neki az volt a csúf és elvetendő, 

hátrafordítandó (mintegy hátrakötötte a sarkát), míg a széles fejű-arcú falusi lány neki szép 

volt, jobban mondva az egyébként jól fotografált képet részesítette előnyben esztétikai 

szempontból. Amiről a fentiekben írtam, és ez a jegyezet is azt a témát járja körül, hogy 

nagyok a kontrasztok, sőt időnként óriásiak az emberek szemléletében. És most nem 

ítélkezni akarok, csupán szembesíteni. Lássuk meg, és igyekezzünk megérteni, miért, hogyan 

és miben különbözünk annyira egymástól, hogy ebből ellentétek születnek, majd konfliktussá 

dagadnak, s végül talán nagy összecsapás lesz belőlük. Még csak hibáztatni se akarok senkit, 

de ez a felismerés olyan volt, mint amit Bartók és Kodály érezhettek, amikor népdalkutató 

útjaik során népdalok helyett divatos nótákat adtak nekik elő. Egyszóval a falusi, egyszerű 

emberek ízlését erősen lerontották az ún. pótlékokkal, a népies műdalokkal, a sokféle 

giccsel, ami rontotta az esztétikai érzéküket, végül már nem tudtak különbséget tenni a jó és 

a rossz, az ízléses és az ízléstelen között. Énekben és táncban végül is gyakran nem a nagy 

produkció a lényeg, hanem a közös muzsikálás és a tánc, ami közösséggé erősíti az emberi 

masszát. Az én felismerésem csak annyiból állt, hogy ezúttal nem a zenei ízlés 

devalvációjával találkoztam, hanem a képzőművészeti, vagy csak egyszerűen képi 

ízlésvilágban való eltévelyedéssel. Kellett lenni valakinek, aki meghatározó személyiség volt, 

ám hajlott a hígabb világ, a művészetutánzatok felé. Ezt továbbadta a környezetében, és 

azok, akik felnéztek rá, utánozni kezdték, majd teljesen át is vették tőle, nem bírálták, hanem 

azonosultak vele. Csak azt nem értem, hogy akinek eredetileg ép volt a szépérzéke, az 

hogyan tudta elveszíteni utóbb. Agymosás? Értelmi leépülés? 

……….. 

Közelgő osztálytalálkozónkat szervezzük. Ahogy sejthető volt, lassan szinte minden volt 

tanárunkról lekésünk. Többször javasoltam volt magyartanárnőnk, Pető Zsigmondné 

meghívását, de már ő is lemondta, egészségi állapotára hivatkozva. Egyedül él Csepelen, 

ahová annak idején a gyerekei és unokái miatt költözött fel, de azok is felnőttek. Már 

lányunokája is követi a tanári pályán, Margó néni pedig napjait olvasással és tévézéssel tölti. 

Rendkívül tájékozott, naprakész mindenből, szellemileg irigylésreméltóan friss. Öröm volt 

beszélgetni vele, és kár, hogy nem jön el. Közben vettük a hírt, hogy volt énektanárnőnk is 

távozott az élők sorából. Őt sikerült meghívni korábban, amikor még normálisabb 

körülmények között zajlottak az osztálytalálkozók. Én korábban is figyelmeztettem erre, de 

senki nem foglalkozott az idő múlásával. A legtöbb ember ingerült lesz, ha felhívjuk rá a 

figyelmét. Nekem ez olyan természetes, mint maga az élet. De okulva pár családi tévedésből, 
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én már jobban odafigyelek az apróbb jelenségekre is, a kötelességeimet pedig tudom. A világ 

persze attól kerek, hogy sokfélék vagyunk, de gyakran unom, hogy üres edénybe kell 

töltögetni a tudást, valamint hogy azok akarják mindig jobban tudni, mi a helyes, akik egész 

életükben szinte csak tévelyegtek. Most időváltozás van, hűvösebbre váltott az idő. Nem baj, 

csak csapadékot is hozzon! Szinte a fű se nő rendesen, pedig az a legigénytelenebb növény, 

akárhol is megnő. Igaz, víz nélkül a fű se boldogul. 

……….. 

A volt kemping területén már harmadik éve folyik az építkezés. Ma is olyan ricsaj van, hogy 

nehéz elviselni. Friss levegőre szükség volna, de egyrészt az ottani kipufogógázok, egyéb 

szennyező anyagok miatt, másrészt a szárazság és a szállongó por miatt elég nehéz tolerálni 

a sok beáramló szennyet az ablakon át. Pedig az évszak és a jó idő miatt már egész nap 

nyitva lehetne hagyni az ajtót, ablakot. Délután, amikor a munkások hazamennek, 

megjelenik a fölöttünk levő lakásban az új tulajdonos, s ő folytatja a zajongást késő estig. 

Csoda, ha mostanában nem nagyon van kedvem írni? Ilyen körülmények között még élni is 

nehéz, nemhogy komoly alkotómunkát folytatni. 

……….. 

Kedves szembesülés tegnap. Volt magyartanárnőmtől kapott nagy dicséretet volt lapom, az 

Új Hevesi Napló. Szerinte azóta sincs olyan szép kivitelű, értékes irodalmi lap, mint az enyém 

volt. Igen, de az eredmény mégis csak az, hogy kellő támogatás híján megszűntünk. 

Különösen mély közönnyel viszonyult hozzánk saját városunk, megyénk, de ezt már nem is 

minősítem. Akkor se kezdeném újra, ha lehetne. Utólag ugyan megkaptuk azt az elismerést, 

hogy a Bródy Könyvtár engedélyt kért a lap digitalizálására, amit meg is kaptak tőlem. 

Indokolás: az ÚHN volt az a lap, amiből a legtöbb és legértékesebb helytörténeti ismeretet 

lehetett meríteni. Egy vetélkedő alkalmából derült ki, akkor merült fel az ötlet, hogy 

digitalizálva még gyorsabb lenne a hozzáférés az adatokhoz. Azóta megtörtént, és bárki 

hozzájuthat online, ha ehhez van kedve. Ahogy az én könyveimhez is, aminek az ötlete, 

illetve ajánlata akkor érkezett szintén hozzám. Azóta áttértem erre a modernebb közlési 

változatra, és kevesebb gondom van a kiadáshoz szükséges pénzösszeg előteremtésével. 

Annak idején épp eléggé sújtotta az önérzetemet, hogy kvázi koldulni kellett a rávalókat a 

lapkiadáshoz. Eztán már nem koldulok, csak kiadok. Kolduljon, hízelegjen és nyalakodjon, 

akinek ehhez van gyomra. Az erre elpocsékolandó időt inkább alkotásra fordítom. 

Valami készülődik, de még nem tudom, hogy mi. Alkotói szünet ez, vagy más, még nem 

derült ki. Én mindig hagyom, hogy magától töltődjön fel a „rendszerem”. Az írást nem lehet 

erőltetni, csak úgy nekilátni ihlet nélkül.  Kellenek az előkészületek, a rendes felkészülés arra 

az állapotra, ami nélkül nincsen művészet. „Döglöm”, írta magáról Weöres Sándor. Néha úgy 

érzem, hogy én is. Ilyenkor nem kifelé adom, csak begyűjtöm az információt. Mostanában 

elég sok régi magyar filmet és TV-játékot adnak az m3-on. Ezek nem a legrégebbiek, hanem 

inkább 60-as, 70-es évekbeli felvételek, amiknek egy részét nem is ismertem, vagy már 

elfeledkeztem róluk. Annak ellenére, hogy sok a szocialista rendszerben követelményként 

belekomponált elem, a szocialista erkölcsre és efféle baromságokra történő utalás, de ezeket 

leszámítva ennél sokkal több a benne felmutatott tehetség, értékes információ. 
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Mint mikor egy szovjet filmben „elszólta magát” a rendező: az egyik szereplő reggel leszedte 

az ablakról a ráragasztott újságpapírokat (ez volt a sötétítő, függöny helyett). Aki benne élt, 

az nem, vagy nem eléggé érzékelte a korszak nyomorát, örült, hogy fiatal, vagy öregként 

örült, hogy túlélte. Előbb a háborút, majd a kemény kommunista rendszer kínzásait, 

üldözéseit. A mostani fiatalok ezt már nem értik. Ők viszonylagos szabadságban születtek és 

nőttek fel, és ez így is helyes. Azért még el kellene magyaráznia valakinek, hogy a fiatalok is 

értsék, milyen volt a felmenők múltja, azaz egykori jelenkora. 

Nemrégiben javasoltam a miniszterelnökünknek, hogy vezessék be az ellenzéki képviselők 

számára a ius obruendi-t, azaz a fetrengés jogát (az ókori ius murmurandi mintájára). A szó 

gyöke ugyan eredetileg részegen fetrengésre utal (obruere), illetve betemetésre is, ám 

mindkettő fedi a baloldaliak szándékát. Ők hivatkoztak annyit rá, hogy be kellene temetni az 

árkokat, ami a két oldal között húzódik. Nem kis hipokrízis, hiszen ezeket az árkokat, sőt 

mára már szakadékká mélyült távolságokat ők maguk alakították ilyenre. A ius obruendi 

alkalmat nyitna a kormánynak arra, hogy amikor ismét a földön fetrengve műsoroznak 

valamelyik médium kedvéért az érintett képviselők, lehessen hivatkozni az alkotmányban 

foglalt fetrengési jogaikra, hogy hiszen csak ezt gyakorolják, nincs benne semmi különös. A 

javaslatomat természetesen április 1-re tettem, így kétélű fegyver annak, aki használja.  

Talán túlzásba estem, hiszen az érintett képviselők olyan alacsony szellemi színvonalat 

képviselnek, hogy még az elemi iskolai szintet se érik el. A j – ly használata ugyanis ottani 

követelmény, és ők ez ellen is vétenek nap mint nap. Hivatkozhatnának persze arra, hogy ők 

minden törvényt és szabályt leráznak magukról az általuk szentnek tartott liberalizmus 

jegyében, de ez is falsul hangzana. Hogyan rázhatna le magáról valamit egy hozzájuk hasonló 

tudatlan, amikor azt se tudja, micsoda, tehát nem is észleli a létezését?! A fent említett 

törvényjavaslatot pedig egyszerűen nem értenék. Mármint a latin szóviccet. Nos, ennyi 

papír, illetve memóriahely is túl sok volt a számukra, merüljenek inkább a feledés 

homályába. A történelmi süllyesztőbe velük, hogy ifjúkorom terminológiájával éljek… 

……….. 

 

Bocskai István fejedelem 
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Somogyi Győző: Történelmi arcképcsarnokát, illetve az arról készült filmet nézem újra a TV-

n. Történészek bevonásával, velük konzultálva választott ki száz magyar hőst, akiknek 

portréját megfestve készített egy ikonosztázt, hogy a sem együttesen, sem külön nem 

értékelt egykori katonákat megörökítse a jelenkor számára. A fiatalok már ezek nélkül az 

ideálok nélkül nőttek fel, sőt a szülők nemzedéke is, mivel az iskolákban szinte 

önmegtagadásra nevelték őket. A nagyszülők nemzedékétől is megkövetelték, hogy vessék 

meg önmagukat és/vagy felmenőiket, hol ezért, hol azért a történelmi félremagyarázásért, 

melyeket minden korszakban újraírtak, frissítettek, ahogy a mostani számítógépes világban 

mondanák. De soha nem jó irányban. Ránk maradtak a mások történelmi előítéletei, és ki 

bevette, ki nem, de mégis benne léteztek a mindennapokban, mint az el nem takarított 

romok vagy a kitakarítatlan, felújítatlan, tönkrement lakóházak, ahol megőrződtek a múlt 

tévedései, szemete. Ezt korrigálja Somogyi Győző rendhagyó kiállítási anyaga, melyet 

tanítani kellene minden iskolában, már az elemi szinttől fogva. Szép, barokkos arcmások 

ezek, melyek múltunk dicsőségével szembesítenek. Ezt akarják elvitatni tőlünk, sőt gőzerővel 

eltüntetni, nehogy ismét öntudatos, erős nemzetté váljunk. A mai, sokak számára 

alkoholgőzös napban (húsvét hétfő) nem túl sok figyelem fordulhatott erre a filmre, illetve 

Somogyi Győző bibliai alakjára, de talán találnak alkalmat máskor is, amikor megismételhető 

a levetítése, köztudatba építésének kísérlete. 
 

 

Somogyi Győző magánbirtokán 

Ma Rudi (Görög Rezső) születésnapja. Sokat töprengtem mostanában, hogyan lehetne mégis 

újabb kiállítást szervezni neki, de minden kísérletem lepergett azokról, akiket ez ügyben 

megszólítottam. Szándékosan nem írom le a nevüket, mert közismert személyek, s talán csak 
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túl sok elfoglaltságuk miatt nem jutott figyelmük Rudira mint témára, s vele együtt a 

leveleimre. Egykor talán majd kiderül, de engem már kevésbé izgat. Aki könnyűnek találtatik 

egy megméretésen, azt nem szükséges tovább mérlegelni. Egoizmus és közöny, ezek az okok. 

Mindezt kívülről sugallják folyamatosan évtizedek óta, de az elfogadás akkor is belülről 

történik. A normális elme tiltakozik ellene, méghozzá az ösztönök szintjén, ott utasítja el már 

a legelső kísérlet alkalmával, hogy be akarják keríteni. Az önálló, autonóm személyiségnek 

megvan az önvédelmi rendszere ezekre a támadásokra, és alkalmazza is őket. Meg tudja 

védeni magát bárkivel szemben. Rudi is ilyen volt. Amikor költő barátairól beszélgettünk, 

finoman puhatolta, mit szólok hozzájuk, mi a véleményem a költői munkásságukról. Akkor 

még nem tudtam pontosan megfogalmazni, miben látom a hibát, csupán arról beszéltem, 

hogy valami valahol nagyon elromlott. Ma már tudom, hogy a költői szabadság hiányzott, 

vagy tört meg bennük, amikor valamilyen formában elfogadták a kommunista rendszert, 

annak kereteit. Nem függetlenítették magukat tőle, pedig minden költőnek tudnia, értenie 

kell hozzá, hogyan védje ki a fondorlatos „becserkészéseket”, amelyekben nem volt hiány 

akkor. Élniük kellett volna a szellemi fölényükkel, mert hiszen négy elemisekkel volt dolguk, 

még a kultúrpolitikában is. Egyedül Weöres Sándorban éreztem teljes bizonyossággal ezt az 

erőt és a gyermekien naivnak tűnő, mégis fölényesen játszadozó, rájuk fittyet hányó 

attitűdöt akkoriban. Rudi elgondolkodott azon, amit mondtam, és nem utasította vissza a 

nézeteimet. Ebből is látható, mennyire tisztán gondolkodott, nyitott elme volt. Elkérte tőlem 

a nálam levő Weöres Sándor-kötetemet, de csak a felét hagytam ott nála, mivel úgy volt, 

hogy hamarosan újra találkozunk. A hamarból aztán nem lett semmi, és nekem egy fél 

dedikált Weöres-kötetem maradt egy darabig, amíg a nővéremtől nem kaptam egy kibővített 

Weöres összest, immáron három kötetben. Weöres akkor még élt. Ugyanabban az évben 

halt meg, amikor Katánk és Márai. Nagy csillaghullás volt akkor, kommentáltam magamban 

utóbb. 

……….. 

Fontos a függetlenség? Hát hogyne. Ám nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is. Utólag 

visszagondolva már áldom a sorsomat és elsősorban a Jóistent, hogy ilyen nehéz életet adott 

nekem, mert azok, akik meg is próbálhattak volna korrumpálni, mindig dühödten támadtak 

rám, így köztünk barátságról vagy jó kollegiális viszonyról szó se lehetett.  Nézem a veszett 

tempóban száguldozó művészkollégákat, akiknek eleme a show (és a minél több 

könyveladás). De mikor írnak? Vagy csak már firkantanak pár sort, összeütnek egy-egy 

„szokottat”, majd ismét autóba ülnek és mászkálnak, keresve a potenciális közönséget, mely 

meghallgatja őket, jókat röhög a gegeken, aztán hazatérve el is felejti őket. Jó fejnek tartja, 

kedveli is ezeket a szegény fiúkat, de szellemileg nem azonosul velük, úgy érzem. Miből 

gondolom? Mert épp ez hiányzik a mai kor emberéből: az empátia, az együttérzés 

képessége. Fiatalon kiöli belőlük az az államon belül államként létező „szervezett káosz”, 

amely folyamatos pörgésre invitálja és kényszeríti őket, csak mert hagyják. Akinek van 

hajlama és türelme szemlélődni, azt nem tudja elkapni ez a gépszíj. Annak vannak csendes 

pillanatai, órái, sőt van csendes élete is, függetlenül a társadalmi elmebaj terjesztőitől. 

Weöres Sándor lepke – virág példázata jut eszembe erről. A pillangó repülni hívja a virágot, 

ez egyúttal a férfi szemlélete is a szerelemről, merthogy erről szól a költői mini-opus. A virág 

viszont arra kéri a lepkét, hogy tapadjon mellé az ágra. Ez meg az ösztönös női törekvés: 
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lekötni, magához vonzani a férfit, hogy az soha többé ne hagyja el őt, s hogy egyúttal már ne 

is legyen szabad, hanem csak az övé. Jelképekben beszél, de hát miben beszéljen egy vérbeli 

költő?! A valódi költői kép mindig ős-toposz is. A költő vátesz, sámán, minden titkok tudója, 

aki mégse beszélhet mindenről, nehogy az alvilági lények vagy alantas társai meglopják és 

csúffá tegyék ebben a minőségében és tevékenységében. Aki mindent leír és akkurátusan 

körülír, az szakírónak vagy bürokratának való, nem poétának. A költői művön mindig ott a 

láthatatlan lepel, mely a titokzatosság ködével vonja be az alkotót és művét. Úgy, ahogy 

Adynál, legnagyobb sámánunknál. Vagy a prózaíró, mégis oly poétikus Krúdynál. Talán a 

misztikus lepel arra (is) való, hogy a támadni mindig kész „ellenérzők” ne jussanak hozzá 

ahhoz a nagyon lényeges kimondhatatlanhoz, ami úgy a poézist, mint az ezotériát körüllengi. 

Ezért sem helyeslem, amikor a filoszok még ezt is széjjel akarják boncolni. Mert ezen túl már 

nincsenek atomjaikra, sőt azok elemeire szétszedhető részek, tárgyalni való, konkrétan 

érzékelhető és felfogható parányok. S mivel nem jutnak hozzá a lényeghez, tárgyalás helyett 

kitárgyalnak, intimpistáskodnak. Tudom, azt mondják majd erre a véleményemre, hogy a 

saját szakmámat is megtagadom vele, de ez nincs így. A dolgok lényege akkor elemezhető, 

ha az átlag olvasó nem tudja helyesen megközelíteni a művészi alkotást másként. De ez soha 

nem mehet a szerző intim szférájának rovására. 

A költészet, bár iskolás anyagként akár be is magolható, mégsem tartozik a konkrétan, 

agyilag is teljes pontossággal felfogható dolgok közé. Az ember szinte minden érzékével 

befogadja, ahogyan a zenét. Egész pontosan hagyni kell, hogy áthassa az érzékeket. A 

művészi élmény ettől lesz teljes. Ha belegondolunk, honnan is indult a költészet, 

ikertestvérével, a zenével, látnunk kell, hogy mindkettő előadott művészet volt eredetileg.  A 

közönség meg lehetett a legműveletlenebb vagy akár primitív is, tátott szájjal hallgatta és 

itta, érzéki mivoltában fogadta be a hallott műveket. Akár el is tanulta a dalnokoktól, majd 

hazavitte és a maga tudása szerint továbbadta másoknak. Ne feledjük, hogy az írástudatlan 

ember szájról olvas és hallás után tanul, gyakran egészen képtelen dolgokat is megjegyez, 

amiket nem ért, de elraktározza későbbre, hátha egykor megfejtheti a titkos üzeneteket. 

Nos, azért szükséges ezekre a szinte történelem előtti időkre utalni, mert egyúttal fel kell 

hívni a figyelmet, mennyire elveszítette az emberiség ennek az érzéki érzékelésnek a 

képességét. Különösen az agyongépesített, mechanikussá lett világban, a metropoliszokban 

és azok majmolóiban, az ezeknél kisebb méretű, de ideáljaikban és szokásaikban is őket 

követő városokban. 

Visszatérhetünk még a romlatlanságnak ebbe a világába? Álmainkban bizonyosan, vagy egy 

újabb leszületéskor, ha épkézláb környezetet kértünk magunknak a Mindenhatótól. Ám a 

mostani világ megváltoztathatóságát inkább megkérdőjelezni lehet. Annyira megátalkodott 

bűnében, hogy szinte bármiről könnyebben lemondana, mint erről a káros szenvedélyéről, a 

közönyben tobzódásról, a globális egoizmusról, ami már-már eltakarja az Univerzumot is a 

kifelé tekinteni kívánkozó elől. Az épen maradt szabadgondolkodó előtt azonban továbbra is 

nyitva áll a Mindenség kapuja. Oda belépni és belegondolni szabad, ha valaki le tudja 

vetkőzni és egy könnyed mozdulattal hátrahagyni az előítéleteket, azoknak minden átkát. 

Ennyi a mai lecke. 

……….. 
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Somogyi Győző arcképcsarnoka kaput nyit valódi mélyrétegeink, a néplélek felé. Ezzel 

szembesülni kell, méghozzá egyénileg, követve saját tempónkat. Ezen nem lehet gyorsan 

végigmenni, ahogyan az oroszok tették a Lenin-mauzóleumban. Még az összevetés is hamis, 

sértő, úgyhogy gyorsan elnézést is kérek úgy a művésztől, mint az általa ábrázolt hősöktől. 

……….. 

 

Somogyi Győző időszaki kiállítása, Pápai Református Múzeum 

Egy másik korszak az életünkben, a rendszerváltozás ideje. Viszonylag gyorsan ment végbe, 

csak akkor nem tudtuk, miért. Mert az elvtársak gyorsan mentették kifelé a szajrét. A 

vagyonosabbak Bécsbe, Svájcba, mások „csak” haza. Trezorba, befektetésekbe, melyekhez 

még mindig kiváló hátteret nyújtott nekik a kapcsolati tőkéjük, az elvtársi hálózat biztonsági 

rendszere. Aztán meg is gazdagodtak belőle, és most már azt is elvárnák, hogy legyen örökös 

utánpótlás. Éppen ők nem vesznek tudomást a rendszerváltásról, akik kitervelték és 

megcsinálták. Ebből is látszik, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy az ő napjuk 

leáldozott. Ma is úgy „ügyes üzletemberek”, hogy valahonnan mindig tarhálnak hozzá egy kis 

tőkeinjekciót, kapcsolati tőkét, annak segítségével valami állami juttatást, esetleg 

napjainkban strómanoltatva, alaposan leálcáztatva valódi tevékenységüket, vagy színleg 

átállva azokhoz, akiket ebben a rendszerben is szipolyozhatnak. 

Groteszk és paradox helyzet, hogy az oroszok kivonulását épp egy gagyinak tűnő popszám 

örökítette meg a legplasztikusabban az utókor számára: a Pa-Dö-Dö, a Bye-bye, Szása c. 

számukban. A történészek leírásait a szakmán kívül senki nem olvassa, de a videoklipet máig 

játsszák, és a legifjabb nemzedékek is értik. Igaz, hogy komolytalan formát adtak a 

mondandójuknak, mégis mindenki értesül az óralopásokról, egyéb zabrálásokról, meg a 

szovjet hadsereg után nosztalgiázva integető lotyókról, akiket minden katonai alakulat és 

szervezet mindig megtalált, míg a hazai közvélemény mélységesen megvetett. Alantas 

témához alantas forma, még az esztétikai követelményeknek is megfelel. Nekünk mindegy, 
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csakhogy elmentek, és ez a szám már olyan, mint a divatból rég kiment tantusz vagy a 

pöfögő Trabant, a „legvidámabb barakk” védjegyei… 

……….. 

Egy rusnya ember ugyanúgy bele tudja képzelni magát egy gyönyörű személy helyébe, mint a 

szépek. Mikor az emberek filmet néznek vagy színházi előadást, többnyire valamelyik 

szereplővel azonosulva képzelik tovább a történetet. Nekem szerencsés adottságom, hogy 

függetleníteni tudom magam ettől, és kívülállóként tudom nézni a történetet. Nekem 

ugyanez: színielőadás. A nők viszont általában a daliás főhős partnernőjének vélik magukat, 

ezért rajonganak a romantikus történetekért. Ez akkor is így van, ha az illető „képzelgő” 

ronda, kövér, buta, és semmiben sem hasonlít a valódi főhősnőhöz. Talán ezzel is 

magyarázható, hogy a mai világban annyi a szereptévesztés. A kritikát rossz néven veszik, 

megharagszanak érte, ahelyett, hogy okulnának belőle. Ezért az embereknek nem fejlődik ki 

kellőképpen a kritikai érzéke. Hajlamosak bármilyen olcsó hízelgést, dicséretet bevenni, 

ahelyett, hogy mérlegelnének és rájönnének, kinek a véleményében lehet megbízni. A 

kivénhedt öregurak és időnként a tönkrement külsejű vénasszonyok is futnak a fiatal 

partnerek után. Nem fogják fel, mennyire gusztustalanok ők az ágyban, hanem foggal-

körömmel ragaszkodnak az illúzióikhoz. A tükörbe nézve nem az aktuális képet látják, hanem 

a régit, amit valaha eltároltak a memóriájukban.  Igazság helyett – vélt valóság. Valami 

álomkép, illúzió, de semmiképpen sem a realitás. Mindnyájan megérdemelnék Manon 

Lescaut odatartott tükrét, mert ők is Géronte szerepét játsszák ilyenkor. Weöres Sándor 

figurázta ki őket A teljesség felé ciklusban, megérdemelten. 

Ma gyönyörű égi színjáték kíséretében érkeztek meg az első fecskék. Épp ideje, hiszen 

mindjárt május! 

……….. 

Tegnap bemutattuk a 14. és 15. kiadott könyvemet: Korszakváltás, A kégli. Saárossy Kinga és 

Blaskó Balázs adták elő a verseket és két drámarészletet, nagyszerűen. Színházat varázsoltak 

a könyvtárba. Mindenki élvezte. Lelkes közönség, sok taps, a végén boldog gratulációk, 

utólag levelek, telefonok. Nagyon szépen sikerült minden. Nekem boldog megkönnyebbülés, 

nézhetek a következő megszerkesztendő anyag után, hogy tarthassam magamat eredeti 

terveimhez. Szigorú vagyok magamhoz, de másképp nem fog beleférni a hátralévő időmbe 

minden. Restanciáim között ott villog a lámpa a Rudi anyaga fölött. Azzal is kell kezdenem 

valamit. Ma befejeztem egy fordítást, le is adtam, utána megsütöttem az újabb adag 

pogácsát, hogy G. fiam kedvében járjak. Közben az idő egyre melegebbre fordul, jön a 

kánikula. Be kell szerezni pár terméket, hogy kibírjam a szélsőséges időjárást. Holnap 

bevásárlónap. Azon is túl kell esni. Bank, termékek átvétele (ha vannak), sokféle hely és 

célpont. Könyveket is akarok venni. Szabó Magdától már csak egy könyvet nem olvastam, 

ami idehaza van. Papucs, szandál: beszerzendők. Talán lesz is. Ma viszont kiürültem. Túl sok 

dolgot csináltam mostanában, és a betegségből se épültem fel teljesen. Apropó, betegség, 

be kell jelentkeznem felülvizsgálatra is. 

……….. 
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Már nyár derekán járunk, és túl sok minden van megint mögöttem. A felülvizsgálatot 

elhalogattam e hó végéig, de nem baj, mert a vérképem rendben, a várakozással 

ellentétben. Időközben beszereztem és névnapomra is kaptam ajándékba több Szabó 

Magda-könyvet, plusz Szobotka Tibortól is hármat. Most azokat olvasom sorra. 

……….. 

Mindig azt mondtam, hogy nem másokhoz viszonyítva, velük versengve akarok jól teljesíteni, 

vagy ha lehet, nagyot alkotni, hanem önmagam elvárásaihoz képest, mint a latin nyelvekben 

az abszolút felsőfok, ez az én stílusom. Most, hogy beköszöntött ez az időszak, amikor sorra 

fordítanak hátat nekem azok, akiket a barátaimnak hittem, talán arra kapok lehetőséget, 

hogy valóban abszolút felsőfokon teljesítsek, ahogy azt tőlem Odafent elvárják. A fanyalgás 

meg legyen a félművelteké. Mindörökké az övéké maradhat. 

Hasonlít ez az időszak 2002-re, amikor az Új Hevesi Napló utolsó évfolyamának számait 

szerkesztettem. Egyre jobban sikerültek és egyre mutatósabbak voltak azok a számok. Akárki 

előveszi, ezt fogja látni. A szerzőtársaimat viszont ugyanez egyre jobban irritálta. Mintha 

egyre erősödő ellenállást éreztem volna a részükről, s azt az óhajt, hogy fogjak vissza a 

tempóból, nekik már ez is túl sok volt. Aztán megszűntünk. Illetve előbb szüneteltünk. 

Támogatás híján. Nem gazsuláltam senkinek, nem is vettek semmibe. Ez már történelem. De 

hol van az az ember, a röpködő, kicsinyke lelkekkel egyetemben, aki felismeri és el is vállalja, 

hogy ő „közikbe tartozik”…? 

Most, hogy pótoljam a sok lemaradást, és kompenzáljam a támogatások teljes hiányát, 

évente kiadok négy könyvet. „Csak” digitálisan, fújnak rám, akiknek nem tetszik, de ezek a 

digitális kiadványok sokkal igényesebben vannak megszerkesztve, mint a támogatott és 

kinyomtatott könyvek (olcsón, kis példányszámban, WC-papír minőségben). Aztán mennek 

az égi digitális tárba? De hiszen ott jó helyük lesz. S nem ez a lényeg? 

……….. 

Az idióta mindig röhög azon, amit fel nem foghat. Csak azt nem tudom, min röhög a 

cirkuszban, moziban, a neki való szórakozóhelyeken… Azt talán csak érti… 

……….. 

Mostanában elég nagy lett a csend körülöttem. De így legalább nyugodtan tudtam dolgozni. 

Írtam, szerkesztettem, és orvosi szövegeket is fordítottam. Így talán pótolni lehet valamit az 

elvesztegetett évekből. Ez már nem ugyanaz, mintha fiatalon is ezt csinálhattam volna, de 

fontos, hogy most már lehet. Míg mások rohamosan leépülnek, mikor nyugdíjba mennek, én 

hálát adok a Jóistennek, hogy hagy még fejlődni. Ha választanom lehet, ma is a fejlődést 

választom a karrierrel és a sok zajjal szemben. Utazni rég nem vágyom, csak annak örülnék, 

ha a Rudi képeit még megnyugtatóan el tudnám helyezni a neki megfelelő múzeumban. 

Szülővárosa nem foglalkozik az élőkkel se, nemhogy a néhai művészekkel, mint ő. Közös a 

sorsunk: rossz a PR-unk, nincs, aki úgymond ismeretlenül foglakozna velünk. Pedig a 

művészetben nem az érték és az esztétikum a fontos? Nekem az a legfontosabb. A 

korszaknak még fejlődnie kell. 

……….. 
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A hosszú ősz egyik előjelét tapasztalom már hetek óta. A belvárosban az egyik gesztenyefa 

előbb már teljesen levetkezett, azaz rozsdabarnára váltak a levelei, majd részint le is 

hullajtotta őket. Aztán, a tartós meleg hatására ismét virágozni kezdett, s ezt követően friss 

zöld leveleket hozott. Mindez persze nem olyan szép, mint tavasszal, amikor a téli pihenő 

után friss erővel fejlődésnek indult fa látványa, hiszen az elbarnult levelek és a virágok 

(apróbbak, mint tavasszal), s hozzájuk az új, zöld levelek másképpen hatnak, mint májusban, 

amikor a tavaszi zsenge zöld között ékeskednek a hófehér-rózsaszín mintás virágok. Mégis 

figyelemfelkeltő és lenyűgöző a természet ereje és megújuló képessége, főként, hogy az 

összepöndörödött, rozsdaszínű levelek inkább valami betegségre utaltak, ami elég gyakori a 

gesztenyefák között. Számára egészségtelen helyen is áll szegény, egy jókora parkolóban. 

Nem éppen ideális a helyzete, és mégis mennyire akar élni! Holnap ismét megtekintem, 

hogyan alakult a virágzása. 

……….. 

Koncz Zsuzsának volt egy száma („Ó, ha most is köztünk élne…”), amiben a rég elhalt költő 

után sóhajtozik ő, meg a szerzők. Pedig a történet mindig ez: amikor a költő köztetek él, 

kedves permanens jelenkor, akkor sose jut időtök, se kellő figyelmetek rá, és a művére. 

Mindig utólag kaptok észbe, és akkor jönnek ezek a sóhajtozások, hogy bezzeg most már 

mennyire odafigyelnétek rá! A pillanattal akkor kell élni, amikor van. Utóbb már csak ezek a 

nyavalygásszerű sóhajok maradnak. Ezeknek pedig egyetlen adekvát jelentése van: amikor 

kellett volna, lekéstetek róla, és ez már mindörökké jóvátehetetlen, visszahozhatatlan 

marad. Nos, igen, már megint az emberi közöny, majd a krokodilkönnyek… 

Az elszállt lélek nem törődhet a földön elmaradt dolgokkal. Amikor visszahívják, akkor 

mennie kell, mert feltehetően új feladatok várják. Az érzelmi problémáitok, az, hogy kellő 

időben nem figyeltetek, itt marad veletek. Az a tietek, nem a távozni készülőé. Neki akkor a 

sajátjával kell foglalkoznia, ez pedig a leltár, földi pályafutásának összegzése. Elkészült-e az a 

mű, amiért ideküldték, földi szolgálatra? A nagy, végső számvetésbe már nem tartozhatnak 

bele a mások nyafogásai, melyeknek nagy része álszent, szemforgató. Az igazán érzékeny 

lélek észreveszi a barátai, övéi bajait, s nemcsak utólag siránkozik rajtuk, amikor már késő. 

……….. 
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A tegnapi ünnepet csendesen töltöttem. Megnéztem az arra érdemes műsorokat és a 

híreket, pihentem, olvastam, főztem, firkáltam. Magam voltam, és így sok mindenen tudtam 

elmélkedni. Este írtam egy cikket is. Miközben én úgy éreztem, hogy voltaképpen 

tespedtem, passzívan töltöttem az időt (rám fért, nagyon nyúzott vagyok), mégis csak van 

valami látszatja. Az esti koncert a Zeneakadémián nagyszerű volt, Vásáry Tamással és Ránki 

Dezsővel (Bethoven: Egmont-nyitány, plusz a 4. G-dúr zongoraverseny!). A közönség 

neveletlen volt, a tételszünetbe beletapsoltak, de ezt leszámítva parádés koncert volt. 

Közben folyamatosan éreztem Kocsis Zoltán jelenlétét. Most már odaátról figyelheti éber 

tekintettel barátja, évfolyamtársa alakítását, akinek át kellett vennie az ő helyét, miután 

Kocsis eltávozott. Jó ez így, ha már neki pihennie kell. Harmadik társuk, Schiff András 

méltatlan arra, hogy egy ilyen nemzeti ünnepen fellépjen idehaza. Túl sokat mocskolt 

bennünket, magyarokat, nagyon durván megsértette a magyarságot ezzel. Ész nélkül 

nácizott. Pedig egy zenésznek emelkedettebb léleknek kell lennie. Ha van valami tökéletes 

művészet, ami szinte folyamatos égi kommunikációval jár, akkor az éppen a zene. Schiff 

pedig maradjon ott, ahol van. A többi magyargyűlölő alak is követhetné példáját… 

……….. 

Halottak Napja. Kora reggel esti sötétségre ébredtem. Nagy csend, egyetlen hang se 

hallatszik a házban. Tegnap temetőlátogatás, két temetőben, Egerben. Ragyogó szép időt 

fogtunk ki, csupa napfény és áldás ezen a napon. Szüleim, nővérem sírját látogattuk, majd én 

két néhai költőtársamét: Apor Elemér, Farkas András. 

Ma maradt a csend, csak déltájban hagytam megtörni a TV-től. Délelőtt is, délután is esett az 

eső. Gyertyát gyújtottam elhalt szeretteinkért, és Rudiért. Az olvasást későbbre 

halasztottam. Eseménytelen, mégis tartalmas nap, J. is meglátogatott, legnagyobb 

örömömre. Nincs is jobb, mint egy családi nap. 

……….. 

Idei második könyvbemutatóm margójára. Én egy irodalmi hedonista vagyok. A lehető 

legtöbbféle műfajt, versformát, műnemet kipróbáltam eddigi életemben. Mivel élvezettel, 

szívesen, boldogan csináltam, ez sugárzik belőle, ezért találja élvezetesnek a közönség is. 

Egy hallgatói kérdésre válaszként. Engem nem érdekelnek a kitüntetések. Egyedül Isten 

mosolyára szeretnék kiérdemesülni. Ez tesz boldoggá, mikor onnan, odaátról érkezik 

bátorítás és dicséret. A többi hiúság vására, nem az én zsánerem. Az emberek nem ismerik 

már a jellemet és a jellemes embert. Nem tudnak mit kezdeni vele. Nem is kell, már nem 

tartok rá igényt. Haladok a magam útján, ahol nincsen hajlongás, részrehajlás, félreértés, 

csak szívós, kemény munka van. És művészet, hála Istennek. Az elmúlt napokban nagyon sok 

szeretetet és biztatást kaptam. Valaki, valakik itt voltak a közelemben már halottak napja 

óta. Csak az emberek nyüzsögtek és paráztak folyton, időnként engem is kizökkentve a 

normális kerékvágásból. Mára ez elmúlt. Én, fáradtan bár, de folytatom a további munkámat. 

Most megint orvosi szövegeket fordítok. Dolgozzon a másik agyféltekém is… 

……….. 
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A fordítás után elég rendesen kijött rajtam a sok hajtás és strapa. Nagyon ödémás lettem, de 

a munka határidőre kész lett. Utána lehajtottam a vizet magamról (gyümölcs és vízkúra 

segítségével), ettől megkönnyebbült a szervezetem. Azért volt pár fárasztó jelenség, többek 

közt az is, hogy örökös zajban élünk: a kempingben gőzerővel hajtják az építkezést, és 

fölöttünk, a Gyula lakásában is harmadik éve zajonganak, így nincs valós pihenőidő, se 

hétköznap, se vasárnap. Ma délben is fúrtak, délelőtt meg valamit tologattak a padlón. Pár 

idegesítő telefon, de közben tudtam olvasgatni és tévézni is (kulturális műsorokból 

válogatva). Jövő heti feladat: behajtani a fordítások árát, s ha esetleg lesz újabb, azt 

elvállalni, elvégezni. Ha mégse lesz, akkor írni. Végre!  

……….. 

Az Örök tél c. filmet néztem tegnap este. Megrázó történet a málenykij robotra elhurcolt 

sváb nőkről. A film drámaisága döbbenetes. Tudtunk ugyan ezekről a történetekről, de nem 

eleget. Még az én generációm se tudott elegendő információt begyűjteni a kommunizmus 

bűneiről, mert az elhurcolt, megalázott emberek, népcsoportok nem tudtak hírt adni 

magukról. Itthon maradt rokonaik nem mertek beszélni, s voltak, akiket kitelepítettek, szóval 

nem működött az információcsere, ami manapság teljesen természetes, az ifjúság fel se 

foghatja az ellenkezőjét. Minden erénye ellenére meg kell említeni, hogy akik készítették, 

nem tudták tökéletesen visszaadni a korszakot, csak amit róla elképzeltek. A kitelepített nők 

jelentős részét megerőszakolták, nem pedig csak a folyton ismételgetett „Davaj! Davaj! 

Paslá!” vezényszavakkal noszogatták őket a végzetes útra. Reális történet volt, hogy a beteg, 

tífuszos, stb. fertőző rabokat bent hagyták a többiek között, ezért sokan értelmetlenül haltak 

meg. A szerelmi történet is reális; sokan találtak másik párra, s nemcsak a magyarok maguk 

közt, hanem az oroszok is a magyarokkal. Ezek történetét ismerjük Lengyel József: Igézőjéből 

és Szolzsenyicin Gulágjából. Egy részük a büntetés leteltével is ott maradt, mert előbb 

állandó megfigyelés alatt tartották őket. 

Talán olyan történet is volt, hogy a hazatelepített magyarok sorsa valóban a megérkezésük 

utáni nyilatkozatukkal dőlt el, és egy részüket Németországba vitték tovább. A két főhős útja 

viszont végül elválik, mert a nő (Gera Marina) nem tudja elhagyni a gyermekét, visszatér 

hozzá, ahogyan megígérte. A férfi (Csányi Sándor) magyarságát megtagadva is vállalná a 

bizonytalan későbbi sorsot, elhagyva előző családját. Valószínűleg ebből is kevés volt annak 

idején, mert a magyarság olyan mélyen él mindannyiunk lelkében, hogy azt csak az 

idegenszívűek tudják megtagadni. A visszatérés képei idealizáltak, mert a háború után a 

házak külsején is erősen meglátszott az össznépi nyomor. A csupa hófehér házsor, mely a 

lelki tisztaságot hivatott jelképezni, erősen eltér ettől. A hazatérő fiatalasszony se igen 

találhatta otthon családját, és ugyanolyan tisztaságban, mint ahogy a film ábrázolja, mert a 

svábságot is tömegesen telepítették ki, tehát esetleg a Hortobágyon lehettek, lehetetlen 

körülmények között. Szóval pár hiba becsúszott, de a film ennek ellenére mély érzelmeket 

kavart fel a nemzeti tudatalattiból, és értékes alkotás. Olyan témához mert nyúlni, amiről 

még manapság is csak hazudoznak főleg, mivel a média és az irodalom, művészet 1. számú 

szószólói így akarják. Az már egy külön boncolgatást érdemelne, miért teszik, s hogy ez nekik 

mire jó. 
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A bűnös mindig hárít. Aztán másokat vádol be. Pontosan azokkal a bűnökkel, amelyeket ő 

maga követett el. Ezek olyan mélyen élnek a tudatalattiban, és olyan elemi erővel törnek fel, 

mikor adódik a helyzet, hogy ösztönösségük miatt van, aki bedől nekik. Sokakat tudnak 

megtéveszteni. Ahogyan manapság is a denunciánsok, III/III-asok mentegetésével. Az 

elhalogatott büntetés és a soha meg nem valósított vezeklés lelki betegségeket okoznak. 

Nemcsak az egyén lelkében, hanem a néplélekben is. Ezért van az, hogy mindmáig nem 

tudott lefolyni az a megtisztulási folyamat, amelyet jó esetben más népek sokkal direktebb 

módon tettek meg. Józan ésszel nem is fogható fel, miért kell a gyilkosokat mentegetni, sőt 

akár meg is dicsérgetni, hogy no lám, azóta milyen derék ember vált belőlük! A gyilkos soha 

nem dicséretet érdemel, hanem méltó büntetést. Ha azt letöltötte, utána lehet csak 

elkezdeni gondolkodni rajta, elhiggyük-e neki, máskor nem fog ugyanilyen gaztetteket 

elkövetni. Mert a legtöbb esetben fog. A visszaesés a legkönnyebb választás. Az önkéntes 

vezeklés a nehezebb. Ahhoz fejlettebb lélekre, nagyobb intelligenciára van szükség. A gyilkos 

hajlamúak pedig egyszerűen kikapcsolják a fölöttes én kontrolláló szerepét, és onnantól 

fogva már soha többé nem működik bennük, tehát semmi nem fogja visszatartani őket újabb 

gaztettektől. Még csak az se elegendő indok, hogy a túlélésért tette valaki mindazt, amit 

embertársai (és a saját lelke ellen) elkövetett. Nem érdemes féregként túlélni. Onnantól 

fogva mindörökké féreg marad. Tehát a valódi tét: az átváltozás vagy a megmaradás, de nem 

fizikailag, hanem lélekben, morális lényként. 

Reális tény ebben a történetben, hogy az elhurcolt, megalázott nőket a Donyec-medencei 

szénbányákba viszik dolgozni, s hogy milyen körülmények között kell a munkájukat végezni. 

Az viszont nem, hogy az évekkel később visszatérő fiatalasszony ugyanolyan szép és csinos, 

mint volt. A durva fizikai munka elnehezíti a testet, nagyobbak, durvábbak lesznek tőle a 

vonások. Az elkeseredés és kilátástalanság hasonlóképpen. Tehát a hazatérőket legfeljebb a 

családjuk láthatja szépnek, a kívülálló nem. Ez sminkkel, ruházattal megoldható. 
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Szolzsenyicin azt írja, hogy pár év alatt 10-20 évvel öregebbnek néz ki a gulágon mindenki, 

aki egyáltalán túléli a szörnyű körülményeket, és ezt el is hisszük neki. 

Az elválás-történet inkább drámainak, mint hitelesnek mondható. Drámai szempontból 

viszont nagyszerű megoldás. Mindkét főhős meghozza a maga döntését, a nő az 

erkölcsösebbet, a férfi a nagy szerelmek igazsága szerinti igazán nagyot. A férfi szerelme 

ugyanis éppen azokkal a dolgokkal azonos értékű, amiket hajlandó feláldozni a szeretett 

nőért. Ő a hazáját és a családját. Ez lelkileg a legnagyobb meghasonláshoz vezet később. 

Mert ez is a lélektani drámához tartozik, csak a filmben már nem szerepel.  

A Németországba telepített svábok sorsa nem volt könnyű. A fiatal szerző nem tudhatja, 

hogy a háború utáni, Marshall-terv előtti állapotok nem azonosak azzal, amit ott később 

tapasztalni lehetett. Nem a nagy német jólét várt az odaérkező magyar állampolgárságú 

svábokra, hanem mélyszegénység és a megaláztatások hosszú sora. Wass Alberttől 

megtudhatja, aki még nem tudná, milyen mélységes nyomor uralkodott a kifosztott, 

gazdaságilag is tönkretett Németországban (merthogy minden létező hadsereg katonái, 

tisztjei módszeresen fosztogatták, és a nácik közül is sokan leléptek egy csomó rablott 

holmival Dél-Amerikába). Ahhoz még sok évnek kellett eltelnie, hogy konszolidálódjon 

valamelyest a helyzet.  A Marshall-tervnek se emberbaráti indíttatásai voltak, hanem a 

győztes országoknak hirtelen akadt egy csomó befektetésre érdemes pénze (a rablottból 

természetesen). Ugyanúgy, ahogyan a Monarchiában a Kiegyezés után az osztrákoknak és a 

finánctőkének.  A befektetésért cserébe óriási piacot nyertek, valamint a németség örök 

háláját, mert elhitték, hogy valakik, valamiért, valóban jótékonykodni akarnak velük. Nos, a 

Németországba telepített vagy oda menekült magyarokat rendre megalázták. A németek 

őket okolták a háború elvesztéséért.  

Még nagyon sokáig nem fogták fel, hogy ők fogtak alaposan mellé Hitlerrel, s hogy a 

veszteségeiket Hitler okozta nekik, nem más nemzetek. Természetesen nem várható el, hogy 

egy film mindezt tartalmazza. Igaz, azt se, hogy mindezen ismeretek hiányát, ami levon a mű 

nagyszerű értékeiből. Sokkoló, de nem úgy, mint egy krimi vagy egy thriller, hanem a drámai 

sodrás, az egyre épülő és drámailag nagyon is elfogadható volta miatt. Ezt egy egész 

országnak, sőt egész Európának ismernie kell. 

A film alkotói Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró. Főszereplők: Gera 

Marina és Csányi Sándor. 

……….. 
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Életem jelentős részét neveléssel töltöttem. Írhattam volna tanítást is, de az semlegesebb. A 

nevelés ennél nemesebb tevékenység. Sokan nőttek úgy fel a kezem alatt, hogy kinőtték 

rossz vagy előnytelen adottságaikat, és a legtöbb tanítványomról elmondható, hogy 

talpraesett, helyét jól megálló felnőtt vált belőlük. Volt, aki kinőtte az asztmáját, más a 

dadogását, diszgráfiáját, komplexusát vagy averzióját az angol nyelvvel szemben, mert a 

kollégáim úgymond „elrontották őket”. Öröm volt látni, ahogyan levetették a régi rossz 

beidegződéseiket és váltak önálló, rendes önbecsüléssel rendelkező fiatalemberré, lánnyá. A 

pedagógia végül is erről szól. Nyilvános iskolai tapasztalataim már eltérnek ettől, és 

nyugdíjba vonulásom előtt, amikor egy évig egy „elit” iskolában tanítottam, a 

félrenevelésnek sokféle hatását és következményét láttam magam körül. Egy tanév alatt 

természetesen nem lehet megváltoztatni az enyémtől eltérő trendeket, de sokak lelkében 

otthagytam a nyomokat, amelyek a helyes útirányt mutatják. A többség nézetei mégis arról 

szóltak, hogy a tanár egy megvetendő, lekezelendő, a szülők által zsebre tehető pária, akire 

nem szükséges hallgatni, hanem ahol csak lehet, ott kell kikezdeni. Nagyjából az ausztrál 

tévésorozatok deviáns viselkedésű diákjai után modellezve, így összegezhető az az összkép, 

amit aztán sok iskola diákjai vettek át. 

Mindez az ún. liberális pedagógia következménye, no meg a filmiparé. Akik ezt a csapást 

kijelölték, talán tudatában voltak annak, hogy ezzel az anarchia alapjait teremtik meg. Egy 

anarchikus társadalomban mindenki azt csinál, amit akar. Ettől egyre teljesebbé válik a 

káosz. Aki ezt kitalálta, maga is viselkedészavaros személyiség lehet, és önigazolásképpen a 

saját torzképét vetíti ki a világra. Kitervelői és művelői nyilván megkapják majd a magukét 

odaát a túlvilágon, én ezúttal egészen máson töprengtem el. 

A kormány jelentős segítséget ad a fiataloknak, hogy családot tudjanak alapítani és 

haladhassanak az életben. Ez nagyon helyes. Ám a fentiekben vázolt alapmodell, amelyből 

trendet kreáltak, kétségeket ébreszt a mélyebben gondolkodóban. Csupán kérdések 

formájában vetem fel, mi lesz a folytatás. Jelenleg olyan a jövőkép, mint egykor a dédanyáink 

idejében volt: a lányok csak a nászindulóig tudták a történetet, a folytatást, a hétköznapok 

küzdelmeiről – talán kíméletből – nem beszélt nekik senki. Majd megtudják alapon, vagy 

miért. Bennem ez a kérdés merült fel: amikor egy fiatal pár, amelynek tagjait odahaza a 

fentiekben vázolt szemléletben nevelték fel, majd az iskolában a tanáraik is behódoltak 

nekik, eztán fognak szembesülni a nevelés hétköznapjaival. Most már ők lesznek a 

gyermekeikért felelősséget vállalni köteles szülők, akiknek meg kellene tanítaniuk a kicsiknek 

a helyes értékrendet. A két világrend előbb-utóbb összecsap. Vagy családi konfliktusok 

formájában, mert akit úgy neveltek, hogy ő a világ közepe, az az életbe kilépése után rájön, 

hogy ez egyáltalán nincs így. Ezt hogyan dolgozza fel? Hisztizik, követelőzik, lelkileg 

összeomlik, vagy kénytelenül alkalmazkodik hozzá valamilyen formában? Vajon milyen 

gyermekeket fog nevelni az, akit odahaza soha nem neveltek meg helyesen? Továbbadja az 

átkos hagyományt, amit úgymond örökölt, vagy megtanul valahogyan jó hazafi lenni és 

trendet vált? Ha így lenne, még a helyes útra térés reményét vetné fel. 

Nagyon sokáig az egy gyermekes családmodellt sulykolták a fiataloknak. Valószínűleg olyan 

félresikerült alakok, akik a magyarság kihalására vágytak, és ezen az úton próbálták elérni. A 

már félig meg is valósult egyke-társadalomban sok az önzés, az erőszakos önérvényesítés, az 
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egoizmus, annál kevesebb az empátia. Tudósok azt vizsgálták, mely agyi területek érintettek 

az empátia fejlettségében vagy hiányában. Ennek hiánya ugyanis gyilkos hajlamokat, 

durvaságot, önzést von maga után. A szakemberek által megállapított terület a koponya 

felső részén található, nagyjából azon a helyen, ahol egy középen elválasztott haj vonala 

húzódik. A személyiség normalitásában vagy eltorzulásában részt vesz a homloklebeny is, 

amelynek sérülése az egyéniség tönkremenetelét okozza. 

Akiben nincsen empátia, az a saját gyermekeivel se fog együttérezni? Hogyan nevelhet akkor 

kicsiket? A saját eltorzult képmására formálja őket? A pedagógia alapja nemcsak a műveltség 

és nevelői adottságok, hanem az empátia is. Különösen egy elidegenedett társadalomban 

láthatjuk, hogy ennek hiánya eltorzítja az emberek közötti kommunikációt. Hogyan fognak a 

túlméretezett városokban egymás idegeit tépő, egymás iránt nem sok toleranciát mutató 

egyedek bármilyen formában alkalmazkodni az új kihívásokhoz? Ami nekünk, vidéken 

élőknek természetes, az őket irritálja? Amíg mi helyes viselkedésre tanítottuk a gyerekeinket, 

addig ők a gátlástalanságra? Hogyan fér össze a kettő egymással?  

……….. 

Ma szép napom volt. Találkoztam az egyik volt tanítványom édesanyjával, aki arról mesélt, a 

nagyobbik lánya, akit egykor óvodás korától kezdve tanítottam, mennyire erőteljes 

egyéniséggé forrta ki magát. A hajlama megvolt rá, és ez megerősödött benne. Beszéltünk 

pedagógiámról, ami nagy hatással volt a két gyerekre. Két lánytestvér, igen fiatalon kezdtek 

el járni az óráimra. Most az ő (a nagyobbik lány) ikerlányai angol óvodába jártak, majd a 

Szabó Magda iskolába kerültek, ami kétnyelvű. A tanárnőjük bekérette az anyukát és panaszt 

tett, mert az ikrek maguk közt angolul beszéltek. Abban az iskolában magyarul kell beszélni a 

szünetekben. Ilyen ostobaságot még nem is hallottam eddig. Az ikrek „bűne” az volt, hogy a 

tanárnő angol kiejtését kritizálták maguk közt. Magánbeszélgetésben, amihez joguk van. A 

tanárnő feltehetőleg megsértődött ezen, emiatt csinált ügyet az egészből. Az ikrek 

édesanyja, volt tanítványom, úgy begurult, hogy angolul szidta össze a két gyereket. 

Feltehetőleg azért, mert odahaza is szoktak angolul beszélni maguk közt. Ezek után a két 

gyermeket eltanácsolták a Szabó Magda Iskolából, és egy angol iskolába mennek. 

Miután egy boltban folytattuk (és hagytuk abba) ezt a beszélgetést, hazatérésem után 

később felhívtam a megdöbbent nagymamát, mármint az ikrek nagymamáját, aki szülőként 

egykor tartotta velem a kapcsolatot, és évtizedekkel később is azt állította, gyermekeivel 

együtt, hogy tőlem tanulták a legtöbbet angolul. Én ezt túlzásnak találtam, mert később 

angol tagozatra jártak az iskolában, de nem tudom, miért gondolták így, hát nem sokat 

vitatkoztam ezzel. Ma viszont elmeséltem, hogy ha már Szabó Magdára hivatkoznak ebben 

az erősen kétséges ügyben, tudniuk kellene, hogy Szabó Magdát is két nyelven tanították 

odahaza: az édesapja latinul beszélt vele, így tanította meg tökéletesen beszélgetni egy holt 

nyelven. Mikor latinból érettségizett, elég botrányos módon szembeszállt a vizsgáztatójával, 

mert bizony volt olyan kérdés, amire ő tudta helyesen a választ, és ezen összeszólalkoztak. A 

református iskola fegyelme viszont nem tűrte ezt a viselkedést, ezért a fiatal diákot némi 

retorzió érte. Nem mellesleg, én is két nyelven tanítottam a fiaimat, egészen kiskoruktól 

fogva, és ez képezte későbbi nyelvtudásuk alapját. Akinek nincsenek ilyen tapasztalatai, nem 

tudhatja, hogy ez adja meg azt a magabiztosságot, hogy valaki idegen nyelven bátran merjen 

beszélni, társalogni. Ezért is talpraesettebbek az én diákjaim. Summa summarum, ezúttal is a 
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tudatlansággal kellett megküzdenie a magabiztos tudásnak. Ezért ugyan nem kellene kirúgni 

egy még épp hogy csak kisiskolás testvérpárt az iskolából. Ez bizony törést okozhat az 

életükben. Meginoghat a hitük a felnőttekben (jó esetben csak egy felnőttben). A fiatal 

anyuka reakciója ösztönös volt. Az otthoni angol társalgás alapjait tőlem tanulta. Nem is 

akárhogyan. Egy alkalommal nyári napközis tanulásra fogadtam pár gyereket. Szabadon 

tanítottam őket, beszélgetés alapján, saját programokkal. Étkezéskor csak angolul kérhettek, 

válaszolhattak, köszönhettek meg dolgokat. Vittem őket a városba. Tanítottam nekik a 

műemlékeket (alapfokon persze), felvittem őket a várba, mentünk piacra, ahol a zöldségek, 

gyümölcsök nevét tanulták angolul. Mivel olyan tudásvágy élt bennük, gyorsan haladtak, és 

egymással versengve mondták fel az új anyagot. Tőlünk kifelé menet sorolták, aznap mit 

tanultak tőlem. Visszagondolva környezetünkre (prolinegyed), ez másokban irigységet 

kelthetett. Kanadából való hazatérésünk után nekem is megtiltották a pszichiáterek, hogy 

nagyobbik fiamat angolul tanítsam. Szerintük ez helytelen, egészségtelen, úgy vélték, hogy 

személyiségkárosodáshoz vezet.  

Nem sok kommentárt lehet ehhez fűzni. Még abban az esetben is tudatlanságról kell 

beszélni, ha tanult emberekről, orvosokról volt szó. Az előnyös következményekről már 

írtam. A kétnyelvű tanítás engem igazolt. Említhetjük Erdély példáját, ahol háromnyelvűség 

volt, nemcsak kettő, mégse pusztult bele senki. Vagy a Felvidéket, ahol szintén: magyar, 

szlovák, cseh. Nekünk azt tanították: ahány nyelvet tudsz, annyi embert érsz. Még jó, hogy 

törekedtünk a tudásra! Az orvosi tiltás ellenére akkor óvodáskorú fiamat pedig elvittem 

otthonról, és a séták közben beszélgettem vele angolul. A tiltás egyébként is későn jött; a 

gyereket születésétől fogva két nyelven tanítottam. Szükség volt rá, máskülönben hogyan 

értette volna meg az ország hivatalos nyelvét? Akkor Kanadában éltünk. Egyébiránt nekem 

ez volt a természetes, az ellenkezője fel se merült bennem. Lengyel férjemmel megtanultuk 

egymás anyanyelvét, és szívesen is beszéltük. Fiunk így nemcsak két, hanem három nyelvet 

hallott maga körül állandóan. Utalhatnék még az egykor úri házaknál szokásos Fräulein vagy 

Mademoiselle intézményére is, de minek? Akit prekoncepciók vezérelnek, annak úgyis hiába 

beszél az ember. 

Nem tudom, mi volt velem ma. Még ez előtt a beszélgetés előtt valósággal magamra vontam 

a gyerekek figyelmét, pedig nem volt szándékomban. Babák integettek nekem barátságosan, 

kicsik küldtek felém egy-egy mosolyt, szóltak hozzám, nem tudtam mire vélni, miközben a 

szokásos hétvégi bevásárló körutamat jártam. Jólesett, mi tagadás. Persze a szimpátiához mi 

kell? Egy összenézés, egymás személyiségének felmérése, amiben a kicsik tévedhetetlenek. 

Előttük nincs megjátszás. Külsőmben már elvesztettem minden vonzerőmet, úgy hiszem, a 

lelkem még hat ezek szerint. 

A kétségekről pedig ennyit: nem is igazán kételkedem, csak megpróbálom reálisan felmérni, 

milyenné válhat a magyar társadalom, ha a korábbi nevelési elveket ennyire megingatták a 

destruktív személyiségű oktatási „szakemberek”, akik szentül meg vannak győződve róla, 

hogy igazuk van, amikor ezt a gyalázatosságot elkövették ellenünk. Mivel sok volt a válás, az 

elvált szülők gyerekei is válással fognak reagálni a konfliktushelyzetekre, a társukkal megeső 

nézeteltérésekre? Akkor mi lesz ebből a többgyermekes családmodellből? Szeretném hinni, 

hogy a közösen vállalt gyermekek megfelelő kovász lesznek a szülők között, és nem válnak ők 

is válási árvákká. S hogy a korábban nemzeti tudat nélkül iskolákból kibocsátott diákok 



47 

 

egykor jó magyar hazafiakká válhatnak – mások, jó szándékú emberek hatására. Pl. a 

gyermek páva sorozat hatására, amely a legtisztább hagyományok követését sugallja. 

A gondolat nem minden alap nélküli volt részemről. Belegondoltam, milyen felnőttekké 

váltak azok a diákok, akiket a szüleik cinizmusra, pökhendi magatartásformákra neveltek, és 

akikben volt annyi szemtelenség, hogy náluk jóval műveltebb embereket lenézzenek, s velük 

szemtelenkedjenek? Ezek az egykék legfeljebb a CEU-n találtak megfelelő rezonanciára 

mindarra, ami bennük 18 év alatt felépült, jobban mondva emberileg és társadalmilag, 

szociálisan is leépült. Hasonló családi környezetből kerülhettek ki azok az országgyűlési 

képviselők, akik képtelenek uralkodni magukon és ész nélkül hangoskodnak, senkit nem 

hallgatnak végig, csak exhibicionista módon közszereplésre vágynak. Akár a miniszterelnöki 

szék elfoglalásával is, miután trágár megjegyzéseket tettek a kormánypárti képviselőkre. Az ő 

esetükben már végképp elrontottak valamit. Nos, ez is az, amiről nem tudom, egyelőre nem 

látom át, hová vezet, s hogy van-e rá egyéb segítség, mint a kényszerzubbony, és nem 

mellesleg a drogokról való leszoktatás. Ezek a megnyilvánulások már erősen arra hajaznak, 

hogy az illetők kokainfüggők. Cáfolja meg, aki tudja. Én nem fogom. 

(november 22. Ady Endre születésnapján) 

……….. 

Szüleim, nagyszüleim nagyon kedves emberek voltak. Beszédükből szeretet érződött mindig. 

Édesanyám és nagynéném nem Édesanyámnak és Édesapámnak, hanem Kedvesanyámnak 

és Kedvesapámnak szólították nagyszüleimet. Anyai ágon ez volt a szokás a családban. 

Máshol ezt nem hallottam, csak erdélyiektől. Származásunk igen mélyre ivódott nyomokat 

hagy rajtunk, a lelkünkben. Mint ez a megszólítás is. Még ha tagadni is akarja valaki, 

ugyanúgy meglátszik vagy kiérződik rajta, ahogyan a tájszólás jellegzetes hangjai, pl. az erős 

hajdúsági diftongusok. Az érzékenyebb fül, a jó nyelvész azonnal kiszűri és beazonosítja ezek 

alapján, mely vidékről származó emberrel van dolga. Ahogyan Higgins professzor tette a 

maga nyersességében.  

Nemzedékem szerencsére már túl volt a Kodály-módszeren és a Kodály-pedagógián, vagyis 

bennünket nem lehetett rávenni, hogy valakit a kiejtése miatt lenézzünk, kigúnyoljunk, 

ahogyan a pestiek tették a vidéki szokásokkal, megnyilvánulásokkal. Hódmezővásárhelyi 

szobatársainktól megtanultuk a vásárhelyi nyelvjárás jellegzetes ö-zését, és magunk között – 

heccből – így beszéltünk. Mivel a családunk alaposan szétszóródott a háború után, elég sokat 

utaztunk, hogy meglátogassuk őket. Rokonainkkal beszélgetve már kislánykoromban 

felfedeztem a másfajta szóhasználat, a mienktől eltérő szókincs sok elemét, és ez később a 

nyelvészkedésben sokat segített nekem. Valósággal ittam az ízes beszédet, tájnyelvi 

kifejezéseket. Legjobban azonban a nagyszüleimet és az ő beszédüket szerettem, talán mert 

először ezt szoktam meg. Meg a fent említett kedvességük miatt. Választékosan beszéltek. 

Nagymamám kitűnő mesélő, elbeszélő volt, a legegyszerűbb történést is úgy adta elő, hogy 

mulatni lehetett rajta. Pedig a szókincs az igazi kincs, és az ízes beszéd megbecsülendő érték. 

Erre kellene megtanítani a fiatalokat, a szavak ízlelgetésére. Ez ugyanolyan érzéki dolog, mint 

az ételek kóstolgatása. Kisgyermekkorban erre könnyű rávenni a gyerekeket, mert ők amúgy 

is még kóstolgatják a világot. A felnőtteknek is úgy kellene magukhoz venni az új ízeket, 

ahogyan a kicsik teszik. Alaposan, kóstolgatva, tesztelgetve, hová is tegyék az újonnan 
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tapasztaltakat. Egy kisbaba valóságos áhítattal veszi magához az ételt, amit kedvel, vagy épp 

ismerkedik vele. 

Ugyanígy kellene megtanítani a zenei nyelvet, az operák világát és a táncok anyanyelvét is. 

Az én generációm pl. ezen a téren nem túl sokat tud. Általános iskolás korunkban írattak be 

bennünket tánciskolába, és megtanultuk a legfontosabb társastáncok alaplépéseit, de a 

modorosabb kifejezési formákat nem vettük át, inkább kinevettük őket. Táncbemutatóra 

mindig olyan lányokat válogattak ki, akik merev tartással, hátrafeszített háttal, karótnyelten 

járták a keringőt és egyéb táncokat. Számunkra ez manír volt, titokban kinevettük, a 

tánctanárnak viszont szépen teljesített feladat, ügyes táncos. Mire egyetemista lettem, ez 

már teljesen kiment a divatból, mindenütt diszkótánc volt, táncház akkoriban inkább csak 

Pesten volt. 

Évek óta örömmel figyelem viszont a Páva-vetélkedőket, amelyek során kiderül, hogy a 

néptánc gazdag hagyományai, amelyeket nekünk nem tanítottak meg, milyen változatos 

formában kerülnek elő a „ládafiából”. Szerencsére még vannak vidékek, ahol a lakodalmas 

rock nem szorította ki ezeket a csodálatos táncokat és zenéket. Kodály mosolyogva nézi 

odaátról, a túlvilágról. Bartókkal együtt persze☺)) Mi már nem fogjuk megtanulni ezt az 

anyanyelvet, öregen, fáradtan, lábfájósan, de jó tudni, hogy megteszi helyettünk a jövő 

értelmes nemzedéke. Amit a nagyszülők nemzedékétől megvontak, azt megőrzi helyettünk 

az unokák generációja. És ez a fontos, a kultúra kontinuitása.  

Természetesen jó lenne, ha a fent említett szép társalgási modort is átvennék a mai cinikus, 

nyegle és egyáltalán nem változatos stílusszerűség helyett. Akkor nyugodtan nyújtanám 

tovább én is a stafétát, mikor lejár az időm. Most azonban még nem vagyok nyugodt. 

Tudom, hogy az a fajta maximalizmus, szakmai igényesség, amit belénk neveltek, ma már 

nincs divatban, és igen ritka az az ember, aki tartja magát ehhez. A mindent linkessé tevő, 

hanyag hozzáállás nem kedvez ennek. Ma, egy kolléganőmmel beszélgetve, azt válaszoltam a 

kétségeire, hogy a kultúra emberei mindig is diaszpórákban éltek, ostoba emberből mindig 

jóval több volt. A kevés művelt fő viszont rendre átmentette a kultúrát, amelynek fejlődése 

mindig független volt az ostobák uralmától, időnkénti rémuralmától. Ha ez sikerült háborús 

időkben is, akkor miért ne sikerülne békeidőben? 

Ennek jegyében küldözgetem el a palackpostáimat, hátha előbb vagy utóbb eltalál egy másik, 

diaszpórában élőhöz, és ott kellő visszhangra lel valakinek a lelkében. Ez a remény az 

óceánok világának alaptörvényével harmonizál. Ott alulfejlettnek tartott lények élnek, és 

gyakran a szaporodásukat kísérő kommunikáció is ilyen formában történik. Elküldik 

szerelmes üzeneteiket a tengerek világpostáján keresztül, és valahol a távolban visszhangra 

találnak. Odasiet a társuk, vagy csak a genetikai anyaguk kibocsátása révén találkoznak 

valahol és egyesülnek, mint egy álomban. Én, öreg lévén, már azzal is beérném, ha egy értő 

fülre találnék, akivel lehet még értelmesen társalogni. Hagyva, hogy mások folytassák a 

mindennapi piti harcaikat, fúrásaikat, egymás leminősítését, és elvárva, hogy ők is hagyjanak 

engem a magam törvényei szerint működni. Ez az „Élni és élni hagyni” törvénye, ami ma már 

Weöres Sándorral szólva elérhetetlen magaslat. Igaz, ő ezt a hihető hazugságra értette, és 

még azt is hozzátette, hogy: „Gödörben vagyunk, mélyebben a béka ülepénél.” 

………..
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Azért ez nem olyan egyszerű. Az ihlet nem jön megrendelésre, és én soha nem is erőltetem. 

A hétvégét pihenéssel töltöttem, ami rám is fért. Elég dolgos év, évtizedek vannak 

mögöttem, van mit kipihenni. Ma reggelre szépséges hó esett. A cédrusunk ágai lehajlanak 

alatta. Most is sűrűn havazik, de nem szép, apró szemű hó esik. Megérkezett a tél. Ezúttal 

épp időre, december első napjának éjszakáján. Az erkélyen 4 ⁰C, bent nincs is hólerakódás. 

……….. 

A korai hó után enyhe december következett. A meteorológuslányok szerint ugyan ez is 

szörnyű hideg, de ez már fővárosi probléma. Ha minden az ő óhajaik szerint alakulna, kis 

hazánk már rég elsivatagosodott volna. Soha nem esne az eső, a tél enyhe lenne minden 

évben, így a kártevők túlszaporodnának és mindent lelegelnének. Nem lenne 

mezőgazdaságunk. Hagyjuk is. 

……….. 

A TV-n most viszonylag több jó kulturális műsor volt, és lesz is még pár koncert. Tegnap a 

Figaro házassága, a győri társulat előadásában. Mostanában túl sok a modernizált 

feldolgozás, lassan már unalmassá válik, hogy csak ebben tudnak gondolkodni. Nem tudni, 

miért? Mert haladni akarnak a korral, mindenáron el akarják képeszteni a közönséget, vagy 

mert teljességgel elvetik a hagyományos díszleteket, kosztümöket, színpadképet? A sokadik 

variáció megtekintése után arra a következtetésre kell jutni, hogy ez a fajta nézet erősen 

formális, ettől egyre jobban kiürül. Az önmagában nem művészi koncepció, hogy le minden 

régivel, ki a szemétre a hagyományos operával, színi előadással! Arra se lehet hivatkozni, 

hogy az ifjúságot csak ezekkel a látványelemekkel lehet lekötni. Az ifjúság nem bamba, 

mindent meg lehet tanítani neki. Sakkozni se úgy tanítják a gyerekeket, hogy lépjenek 

hátrafelé és döntsék fel a sakktáblát, ha úgy tetszik nekik. Mindennek szabálya van, jól 

meghatározott rendje, ez alól az opera se kivétel. Kifejezetten izgalmas, hogy el lehet 

sajátítani ennek minden elemét és úgy beleélni magunkat, ahogy egy régi mesébe. 

Önmagában véve ez is játék, tehát lekötheti az ifjú nézőket is. A szép díszlet, korhű 

kosztümök dolgoztatják a fantáziát, ez pedig növeli az agyi kapacitást. Hogy nem lehet erre 

rájönni? 

……….. 

A színházi bértáblát nem tudtam átnézni, amit Kinga küldött át. Sértően alacsony a fizetésük, 

jócskán elmarad az egészségügyi vagy a bölcsődei dolgozókétól is. A művészet ilyen keveset 

érne? Természetes, hogy a húzóágazatokat fizetik meg elsősorban, meg ahonnan túl nagy 

volt az elvándorlás, de azért Thália papjait se kellene lealázni a takarítók szintjére. Mikor 

veszi már észre valaki, s vajon ki lesz az első, aki erre is gondol? 

……….. 

Még nem is írtam: váratlanul 69 éves lettem. Mármint nem váratlanul, de lélekben valahogy 

nem sokat készültem rá. Olyan születésnap, mint a többi, a szentestéről még átgörgetett 

házimunkákkal. Szóval belépem a hetvenedikbe. Mit tegyünk? Vinni kell tovább… Tervek? 

Még vannak. Lehetőségek? Minden a Jóisten kezében. 

Az év utolsó napja. Előbb fenyegetően sötét fellegek takarják az eget, majd fokozatosan 

kiderül és átveszi az uralmat a nap. Talán jelképes, amit az időjárás üzen. Mondjuk, vegyük 

úgy… 
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2020 

Lélekmelengető portréfilm Mécs Károlyról, a még mindig daliás és jóképű nagy színészről az 

m5-ön. Élettörténetéről sokat faggatták már, de most más is a felszínre jött, mert kapott pár 

jó kérdést. Jobban mondva keltett annyi tiszteletet a riporternőben, hogy neki is, és a 

közönségnek is meg kellett hallgatnia Mécs Károly művészi hitvallását, melyet ismét tévesen 

ars poeticának neveztek. A szó eredeti és teljes értelmében az ars poetica kizárólag a költők 

joga. A szóban benne rejlő ’költészet’ szó utal egyértelműen erre. 

Mécs Károly vall színházi és filmes élményeiről, milyen nagyszerű társasággal játszott együtt 

és kik rendezték. Az akkori „sztárcsinálók” Várkonyi Zoltán és Kazimir Károly voltak. Mécs 

Károlyt hamar felfedezték és korán megnyíltak előtte a világot jelentő deszkák felé vezető 

utak. Mivel vallásos és magyar érzelmű, az útja egyértelműen ide vitte. Örömmel hallottam, 

ahogyan a színházi felfogásokról vallott. Ők még, a nagy nemzedék, tisztelték a 

klasszikusokat, tehát a rendező és a színészek kötelesek voltak úgy előadni a darabokat, 

ahogyan a szerző megírta és instruálta. Ma viszont, így Mécs Károly, túlteng valamiféle 

akrobatika, mindenki rohan valahová, mégse születnek olyan nagyszerű alkotások. A 

színészektől nem követelik meg a helyes, szép magyar beszédet. Régen egyetlen 

hangsúlyhiba nem lehetett. Megtudjuk az interjúból, hogy Mécs Károly példaképe Bessenyei 

Ferenc volt. Tőle igyekezett minden lehetőt megtanulni. Amint látjuk, sikerült is. 

Nemzedékük beszédtechnika-tanára Gáti József volt. Most, visszagondolva, el kell ismerni, 

sok kiváló tanítványa akadt. Követelmény volt a megfelelő orgánum. Mit megfelelő?! Kitűnő! 

Nem is csoda. Valaha, a színjátszás kezdetén szedett-vedett helyeken játszottak a színészek 

és színésznők. Még a szép orgánumnak is szüksége volt a fejlesztésre, hangtechnikára, 

megfelelő légzéstechnikára, hogy hangjuk a rossz akusztikájú nézőtérben is hallható legyen, 

méghozzá annak minden pontján. A férfiak hangja férfias volt. Ha olyan szerepet kaptak, 

kellett tudniuk sztentori hangon is szólani. A jó színész valósággal játszik a hangjával. Egyedül 

képes előadni egy novellát, különféle szereplőket alakítva, más-más hangon. Ha énekeltek, a 

zenekar fortissimója se tudta elnyomni a hangjukat. Bessenyei, Básti, Gáti József, Szilágyi 

Tibor, Agárdy Gábor vagy a nagy öregek közül Jávor Pál, Rajnay Gábor ilyenek voltak. 

Mellettük már becsúsztak a rekedtes hangú fiúk is. Tordy Gézát egyazon szinkronban vagy 

magyar filmben együtt hallani ég és föld különbséget mutat. Tordy Géza is nagyszerű színész 

volt, de az ő hangja rekedtes és gyengécske a Mécs Károlyé mellett. A nők között gyönyörű 

tragikai hanggal rendelkezik Béres Ilona vagy az egri Saárossy Kinga. Úgy illett volna, hogy 

hozzájuk alakítsanak szerepeket, s akár egész darabokat is. 

A trend viszont egyre inkább a felhígulás jeleit mutatja. Mécs Károly volt olyan úriember, 

hogy nem szólta le a kollégáit, ám elegendő végiggondolni, hány antitézise létezik ma is a 

színjátszás világában. A színész, a bemondó, a riporter kiejtése mérvadó kellene, hogy 

legyen. Ha ők rossz példát mutatnak, a fiatalság ösztönösen őket fogja utánozni. A tanulás 

legfőbb formája mindmáig az utánzás: ahogyan a kisgyermek is beszélni tanul. Nos, ezen a 

téren van még mindig fejlődnivalója az ifjú színésztársadalomnak. Az újságírókat is meg kell 

róni, mert az ő beszédük a legslendriánabb. Túl sokan hadarnak, és túl sokat. Raccsolnak, 

pöszék, összevissza hangsúlyoznak, nem rendelkeznek megfelelő nyelvi és zenei 
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műveltséggel. De ne ítélkezzünk Mécs Károly helyett, mikor ő se teszi… Fontos, hogy vannak 

még nagyszerű művészeink, és tőlük sokat lehet tanulni. A lehetőséggel élni kell, amíg van. 

……….. 

 
 

Az emberiség egyik torz vonása, hogy pitiáner dolgokon veszekednek, és folyton efféle 

összehasonlításokat tesznek: ki, kinél, milyenebb, kicsodább. Folytonos hierarchiaharcot 

vívnak egymással, vagy mondjuk, mindenkivel. Összehasonlítgatásaik alapján aztán 

kölcsönösen lenézik egymást. Számomra mindez érthetetlen és felfoghatatlan. Az élet nem 

lóverseny, mi pedig nem vagyunk versenylovak, hogy ebben az örökös hajszában éljünk. 

Németh László írásaiban fedeztem fel először ezt a fajta konkurálást. Ráadásul falusi 

szereplők, hajszálnyi különbségekkel. Már egy picinyke differencia is okot, azaz ürügyet 

szolgáltat nekik ahhoz, hogy egymást megvessék, lenézzék. 

Felvilágosodás kori íróink, költőink, szellemi embereink óta az az etalon, hogy a társadalom 

tagjai egyenlőek. No, persze, ez mindig csak elméletben volt így, de nem szabad megvonni az 

emberektől – legalább az elvi lehetőséget. Akik folyton demokráciáról papolnak, azok a 

legelsők a sorban, akik köpnek az egészre, egyenlőséggel, testvériséggel és szabadsággal 

együtt. Már, ha másokról van szó. A saját jogaikat privilégiumoknak tekintik, azokat foggal-

körömmel védelmezik. Dühödt vadkutyákként viselkednek, ha a hatalomról van szó; ha 

örökségről, megszerezhető koncokról, akkor meg valóságos hiénákká válnak. 
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Döbbenetes játékfilm a tévében ma este: Az ügynökök a paradicsomba mennek. Már sokat 

tudtunk a rendszerváltásról, de ez kemény tényfeltárás volt. Előtte a szokásos esti 

beszélgetés Horváth Szilárddal. Vendégei: Dézsy László, a fenti film rendezője, Borvendég 

Zsuzsanna tényfeltáró újságíró, kutató és Fricz Tamás politológus, közíró. Téma: a 

rendszerváltás, vagy amit annak hívnak. Minden volt kommunista országban ugyanazt a 

primitív forgatókönyvet használták, a történetek szinte szabásmintákként vágnak egybe (ez 

az én privát véleményem, nem a tévéadásban hangzott el). 

A film címe egy 1973-as olasz filmre utal: A munkásosztály a Paradicsomba megy. Ám a 

különbség ég és föld. Az olasz film főhőse Lulu, a balek, stréber élmunkás, aki rendre kitol a 

társaival, mivel sztahanovistaként túlteljesíti a normákat, emiatt mindenki normáját 

felemelik, tehát ugyanazért a pénzért sokkal többet kell dolgozniuk. Mindezzel mégse megy 

semmire Lulu, mindenki által megvetett kisember marad, sőt valóságos törpe. Az ügynökfilm 

főhőse viszont erősen Demszky Gáborra emlékeztet, mármint külsőre (filmbeli viselkedése 

jóval szolidabb, mint amilyen agresszív, durva, gátlástalan asszonyverőnek és politikai 

szerencselovagnak ismertük meg). A film feltárja a különféle káderek világát, az ügynökké 

való beszervezés technikáját (ebből alkalmazhattak volna többfélét is). A kádergyerekek nem 

fordulhatnak a szüleik ellen de facto, azaz nem küldhették börtönbe őket, nálunk ezért nem 

volt történelmi igazságtétel, és – tegyük hozzá – az egész társadalmat áthatja az egymás 

iránti tiszteletlenség. Olyan ez, mint temetetlen holtak között élni, ahol gyakran még ahhoz 

sincsen módja az embernek, hogy befogja az orrát. 

Viszolyogni lehet (diszkréten), és ki is lehet vonulni a társadalomból, ahogy én teszem. Igaz, 

ezzel csak rásegítek a kivénhedt káderek Aczél-követő magatartására: még inkább el tudnak 

hallgatni. Elhallgattatni nem, de nekik ez is épp elég. A magyar társadalom igyekszik 

kikászálódni ebből a csapdahelyzetből, de még mindig benne vergődik. A filmben egyébként 

a rendszerváltás-kori prominens politikusok ábrázolása felszínes, inkább csak utalások 

történnek rájuk. A teljes tényfeltáráshoz több kellene, és valószínűleg megérné a fáradságot. 

……….. 

Hogy ki miért veti meg és nézi le embertársait, annak okait szociológusoknak és 

pszichiátereknek is vizsgálniuk kellene. Egészségtelen lelki alkatra vall, ha ezt látjuk, az 

okokról viszont senki nem beszél szívesen. Még az érintett felek sem. Az évszázadok, 

évezredek során, amíg az emberiség civilizálódása végbement, több foglalkozás értékelése, 

renoméja is megváltozott. Egyik érdekessége, hogy a tanárokat, tanítómestereket még a 

primitív társadalmakban is nagyra becsülték. Mára viszont az igen alulbecsült foglalkozások 

közé tartozik, és kevesen akadnak közöttünk, akik hivatásunknak tekintettük választott 

mesterségünket. A megvetés nem újkeletű. Hajdanán csak a gazdagok engedhették meg 

maguknak, hogy taníttassák a gyermekeiket. Az ókori elkényeztetett ifjoncok viszont nem 

szerettek tanulni, mert anélkül is gazdagok voltak és maradtak. A kiváltságos helyzet 

megőrzéséhez nem ész kellett elsősorban, sem műveltség, hanem sok szerencse és nagy 

gátlástalanság, különösen a politika terén. A fiatal növendékek, akik már kiskorukban érezték 

és éreztették a hatalmukat, gyakran arcátlanul viselkedtek a tanítóikkal. A középkorban a 

köznép ugyan tisztelte a tanult embert, mégis sokféle babonás hiedelem övezte személyüket 

(ld. a garabonciásról szóló história). A könyveket ugyanúgy. Ezek jelentős értéket képviseltek, 
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nem birtokolhatta őket akárki. A gazdag urak nagy könyvtárainak létrehozása a szerényebb 

helyzetű, ám tehetségesebb ifjak művelődését is szolgálta. Nos, elmondhatjuk, hogy ez a 

korszak ellentmondásosan értékelte úgy a tudást, mint a preceptorokat. A szegények 

felnéztek rájuk, nagy tiszteletben részesítették, míg a gazdagok gyakran csak használták és 

lenézték őket. Nincs ebben semmi túlzás. Még a zseniális Bachot is a saját tulajdonuknak 

tekintették azok a hercegek, akik elszerződtették, s ugyanígy volt ez Mozarttal is, aki viszont 

jóval önérzetesebb volt Bachnál. Ne feledjük, hogy ő már a Felvilágosodás korában élt. Ha 

Haydnra gondolunk, korban jóval közelebb kerültünk magunkhoz, de ő se rendelkezett a 

saját sorsa, szabadideje fölött. Ő is, Mozart is taníthatott klimpírozó szerencsétleneket, és jó 

képet kellett vágniuk, miközben a szörnyű zenebona hasogatta a fülüket. 

Csak kevesen tudtak visszavágni ezekért a sérelmekért. A nagy lelkek, nagy koponyák 

tisztában vannak a saját értékeikkel, de legfőként a tudományukéval. Egy spanyol népmese 

szerint a tanítómester a falusi embertől a megállapodott tandíjon felül még egy szamarat is 

kér a fiú tanításáért. Mikor a paraszt felháborodik, a tanító emlékezteti: de hiszen neki egy 

asinusból, azaz nagy szamárból kell művelt embert faragnia. Szóval szamarat szamárért. Ma 

már ilyet ki nem ejthetne a száján egy tanár, pedig de sokan gondolnak effélét! Néhai 

olasztanárom, a kedves emlékű Sedon tanár úr még mondott ilyeneket, amikor nem bírta 

tovább a sok makogást: „Tudod, fiam, milyen ostoba vagy?” Vagy amikor én feleltem: „A 

hülyék most hallgassanak!” Ma ezért azonnali elbocsátás járna. Emberileg azonban érthető, 

hogy a gyönyörű, muzikális olasz nyelv helyett mennyi dadogást, hibás ragozást, félig vagy 

sehogy meg nem tanult leckefelmondást kellett végighallgatnia hosszú pályafutása során. 

Lehülyézett osztálytársaim soha nem sértődtek meg és nem nehezteltek a tanár úrra, sőt 

köztiszteletnek örvendett nagy műveltsége miatt, még azok között is, akiket nem tanított. 

A kommunista időszakban meg kellett érnünk, hogy a sok műveletlen proli, aki betülekedett 

a hatalomba, hogyan diszkriminálta az értelmes embert, az értelmiséget. Annak döghulláma 

működteti tovább azt az alacsony színvonalú dolgot, amit egyrészt közmorálnak neveznek, 

másrészt mai közbeszédnek. Mindkettő körvonalazhatatlan, amorf dolog, mégis valahogyan 

a háttérben lappang és settenkedik, megrontva a mindennapi jó közérzetünket, ami ezek 

nélkül a hatások nélkül rendben volna. Rákosiék megvonták a doktori címet a tanároktól, 

mérnököktől, de még az orvosoktól és jogászoktól is. Emiatt a köznép elkezdte előbb 

kevésbé tisztelni őket, azt gondolván, hogy az újonnan végzetteknek nincs is rendes 

képesítése, majd lerángatta őket a saját szintjére (no, legalább is megpróbálta), és manapság 

ott tartunk, hogy senki nem tisztel senkit. Azaz mindenki lenéz és megvet mindenki mást, 

ahogy Németh Lászlónál is olvashattuk. Kivételt képeznek természetesen a művelt emberek, 

akik ebben mindig is másak voltak. 

Ebben az eltorzult korszakban nem az emberek szándékaival volna a baj, hiszen az 

alapvetően rendben volna, hanem az, hogy egyszerűen nem engedik az embereknek, hogy 

tiszteljék egymást. Ma már azzal folytatódik az értelmiség trónfosztása, hogy a sajtó és a 

közbeszéd egyéb manipulálóinak hatására (filmipar, stupid celebek) az emberek egymást is 

megfosztják elemi emberi jogaiktól, köztük a természetes önbecsüléstől. Olyan ez, mint 

amikor két ember úgy összemarakodik, hogy a végén letépik egymás ruháit, hogy azok 

cafatokban lógnak rajtuk. Egy ilyen küllemű embert pedig már nem lehet tisztelni, vélik,  
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szóval teljesen kilúgozzák a társadalomból az elemi civilizált kommunikációt, a 

kulturáltságnak a legminimumát is. 

Nincsen erre más magyarázat, minthogy a primitív ember, aki magának erővel (erőszakkal) 

hatalmat szerzett, leigázott valakiknek, sőt valamiknek tekinti áldozatait. Közben ugyan ő 

maga is áldozattá válik, mert őt se becsüli többé senki, de kérdés, hogy mennyit fog fel 

ebből? 

Az orvosok megbecsültsége is hasonló szintre került mára. A kisember, aki pénzt csúsztat az 

orvos, az ápoló személyzet zsebébe, nem a háláját fejezi ki, hanem úgymond megvásárolja 

magának a szolgáltatást. Akit megvásárolt, azt terméknek tekinti, tárgyiasítja, ledokizza a 

háta mögött, és ha lekezelni nem is meri, mert félti az egészségét, de a háta mögött azért 

megveti. A közorvosok renoméja a különböző korszakokban, országonként, sőt akár 

régiónként változott. Volt, akit nagyon tiszteltek, ezek voltak a magasrendű, hivatástudattól 

vezérelt, nagy emberek. Mások, akár a felcserek, akik seborvosként látták el a betegeket, 

ambivalens érzések áldozatai voltak, ahogy a fentiekben részleteztük. Még a XIX. században 

se volt olyan presztízsük, mint amilyet a XX. században elértek. A nagy járványok idején, és 

azokat követően, az emberek féltették az életüket, s főként a gyermekekét.  Mikszáth Medve 

doktora az életével fizet egy helyes diagnózisért, megbízója agyonütteti, nehogy bárkinek is 

elárulja lánya titkát, t.i. hogy a paptól van teherben, még látszatházassága megkötése előtt. 

Régen nem találták gusztusosnak ezt a foglalkozást. A vizsgáló orvosnak nemcsak magának 

kellett megvizsgálnia a beteg vizeletét, hanem meg is kóstolta, tehát ízlelés után állapította 

meg a páciens hogylétét. A székletvizsgálat se éppen laboratóriumi keretek közt zajlott… 

Nem is sok lányos apa óhajtotta hozzájuk adni a leányát. A XX. század során, amikor a nagy 

felfedezések történtek, már sok mindenkit meggyógyítottak a „mindenhatónak” kikiáltott 

fehér porok segítségével, így a foglalkozás is tisztábbá, fehérköpenyessé vált. A 

mikroszkópok felfedték a kórokozók mibenlétét. Az orvostudomány ugrásszerű fejlődésnek 

indult. A fehérköpenyes, tiszta, higiénikus környezetben dolgozó orvosokat jelentős tisztelt 

övezte. A kommunizmus, majd a rendszerváltást követő átmeneti időszak, ami talán még ma 

is tart, ezt is tönkretette. 

Világszerte pedig nem tesz jót az orvosok hírnevének, amikor a nevüket adják kétes 

vállalkozásokhoz, azaz világméretű szélhámosságokhoz, amelyek laboratóriumokban 

terveztetik meg a következő járványok kórokozóit, a rejtélyes vírusokat, hogy aztán azzal 

zsarolják az emberiséget. A sajtó által terjednek ezek elsősorban, a valódi vírusok terjesztése 

ehhez képest másodlagos. Ki-ki értelmezze ezt, ahogy neki tetszik, az igazság előbb-utóbb 

úgyis kiderül. Az orvostudomány és az orvosok presztízse azért alapvetően mégis a tiszteleté, 

amit folyamatosan védeni és tisztázni kell. Szigorú kontroll alatt kell viszont tartani a 

gyógyszergyártók által valóságos divatcikként bedobott újabb és újabb patikaszerek 

beltartalmát, összetételét, s különösen a tartósítószereket, amelyeket ezek tartalmaznak. A 

nehézfémeket, higanyt, arzént, stb., ki kell vonni ezek közül, mert igen súlyos 

következményekkel járhat alkalmazásuk. Ennek felügyelete állami feladat. Az államnak 

kötelessége megvédeni állampolgárait, elvégre neki is érdeke, hogy minél egészségesebbek 

legyenek, és minél hatékonyabban tudjanak dolgozni – mindkét fél javára.  
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Az embereknek, legyen bármilyen foglalkozásuk, meg kell kapniuk a nekik kijáró tiszteletet. 

Ez kölcsönös és egyenjogú, nincs privilégium jellege, merthogy nem is az. Azok a 

társadalmak, amelyek nem tisztelik a nőket, erre még képtelenek. Ha igénylik, segíteni kell 

nekik, de ha nem kérnek belőle, akkor hagyni kell, hogy majd maguktól is rájöjjenek, 

mennyire egészségtelen a születés szerinti hierarchiára épülő társadalmak kizárólagos 

férfiuralma. A fejlődés legtöbbször fokozatos és időigényes. Amit erőltetnek, az visszaüt, 

fölösleges konfliktusokat okoz, esetleg belharcokat, majd háborúkat. Aki ilyet erőltet, az 

emberiség-ellenes bűnöket követ el. 

……….. 

Eger rossz hagyománya, hogy a kultúra napján véletlenül se a kiemelkedő, sok évtizedes 

munkát honorálják, hanem a diákok kapnak kitüntetéseket és jutalmakat. Akik 

megteremtjük, csak maradjunk otthon, érjük be az utókor elismerésével. Egyetlen baráti 

telefonhívás, olcsó hátbaveregetés se hangzott el, amikor úgyse hallja senki, tehát nincsen 

kockázata arra nézve, aki mondja. Három hete, hogy egy háztartási baleset ért, és még 

mindig lábadozom, ezalatt senkit nem érdekelt a hogylétem. Ha Szobotka Tiborhoz 

hasonlóan szarkasztikus akarnék lenni, azt mondanám, hogy mindvégig disznók elé szórtam a 

gyöngyöt. De – másik kedves néhai kollégám, Lupus szavaival élve – „nem érek én rá mostan 

arra…” Akkor viszont senki ne csodálkozzon, hogy így visszavonultam, és a hátralevő 

éveimben így is kívánok élni. Most kétszeresen mondhatom, hogy: Már nem írok, mert nincs 

kinek… Illetve írok, és akik eljönnek meghallgatni, azok többnyire beérik azokkal a 

részletekkel, amiket meghallgatnak az előadásaimon. Diszlexiás korszakban élünk. Bizonyára 

vannak valahol emberek, akik még olvasnak, csak nem tudom, hol. Már nincsen módom 

kapcsolatba kerülni velük. Ez nem is változik. Nem szomorít el, de fel se vidít, ez talán 

érthető. 

……….. 

A városvezetőség-váltáskor megkérdezte valaki tőlem, mit várok az új polgármestertől. A 

válaszom lakonikus volt: Semmit. Akár IV. Béla, akit a muhi vereség és a menekülés után 

megkérdezett az egyik alattvalója: „Mi baja van kegyelmednek?” „Sömmi”, hangzott a király 

válasza, aki magába roskadtan meredt maga elé. Mit is lehet válaszolni, amikor egyik 

pillanatról a másikra megrendül valami körülöttünk vagy bennünk? Vannak persze dolgok, 

amikhez soha nem lehet hozzászokni, de valamilyen formában mégis toleráljuk, ahogyan a 

kártevők jelenlétét vagy a szomszédok primitív zajait. Másvalaki azt kérdezte tőlem, 

elfogadnék-e kitüntetést a mostani városi kurzustól. Ismét röviden feleltem: „Ezektől?! Soha. 

Ha adnának is, visszautasítanám.” Ettől a kínos helyzettől ugyan nem kell tartani. Ahogy a 

fentiekben írtam, az ember bizonyos mértékig tolerálja kortársai viselt dolgait. Aki ezt a 

szerencsétlen kérdést feltette, az nem ismeri a jellememet, mely nem tűri a megalkuvást, a 

ferdeséget, a sunyiságot, a behódolást – elveinkkel ellentétben. Nincs is erről mit értekezni. 

Elmúlt ez a nap is, mint a többi. Majd ugyanúgy el fog múlni az élet is. Amíg tart, ki kell 

tölteni még értelmes dolgokkal, amiket úgyis igényelek. 

……….. 
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A természetben minden igaz. Ezért ami azt ábrázolja, az ihletést pedig magától a 

Mindenhatótól kapja hozzá, egyértelműen és egyidejűleg szól az igazságról, ami Isten-

lényegű, valamint az Isteni Teremtésről, ami nemesíti a lelket. Egyértelmű, miért nincsen 

szinkronban, nemhogy harmóniában a sok művészet-pótlék, amivel a sznob nagyközönséget 

tömegesen hülyítik. Az ateisták, akik ezt a fajta performansz-jelenséget gerjesztik, táplálják 

és nagyokat keresnek rajta, nem hisznek Istenben, tehát fogalmuk nincsen róla, milyen az 

Isten-lényegű alkotás, mint amilyen a műalkotások megteremtése is. Vaktában kapadoznak, 

néha el is találnak valamit – véletlenül –, hogy aztán megint konzekvensen melléüssenek a 

képzeletbeli labdának, még tovább gerjesztve a kakofóniát, „műveik” egyetlen produktumát. 

……….. 

Még egyszer a pénz értékéről. A két világháború között, sőt a 2. világháború után is, a dél-

európai országokban utazni olcsó dolognak számított. Ezeket az országokat olyannyira 

széjjelverték gazdaságilag, hogy hozzájuk képest a nyugati valuták sokszorosukat érték. 

Angliából gyakran ruccantak át nyugdíjasok, illetve szórakozni vágyó turisták 

Franciaországba, mert a pénzük értékéből sokkal jobban megéltek, mint odahaza. Amiről 

viszont soha nem esik szó, az a fentiekben is említett Bassola-napló tanúsága szerint 

hasonlóképpen működött egy magyar értelmiségi esetében is. Tehát a magyar valuta 

egyenértékű volt, sőt sokkal jobb, mint más nyugati pénzek. Francia vendégmunkásokat 

hoztak ide, mert azok jóval olcsóbbak voltak, mint a magyar szakmunkások. 

A magyar szakmunkás is jól képzett volt, és ezt még a kommunizmus se volt képes teljesen 

tönkretenni. Tőlünk is szívesen vittek ki dolgozni nyugati országokba munkásokat, s nemcsak 

azért, mert olcsóbbak voltak az ország gazdaságának összeomlasztása után. Igen, így kell 

nevezni, mivel egyértelműen szándékos volt. A ma már elcsépelten hangzó komprádor 

burzsoázia, melyet legdurvábban Amerika szenilis öregje képvisel, akinek a nevével se 

szívesen piszkítom be ezeket a lapokat, mindig ugyanazt az unalmas receptet használta, 

bárhol a világon. Nekik ugyanis minden ország egyforma. Egyiket se tekintik hazájuknak, 

csupán megszerezhető vagy megtartandó piacnak. Túl sokat egyikért se akarnak adni, így, ha 

tehetik, ingyen szerzik meg. Vagy még fizettetnek is a baleknak tartott országgal, ha annak 

korrupt hivatalnokait fel tudják vásárolni. 

Korábban már jegyeztem fel dolgokat a társadalmi anomáliákról. Ezek legrákosabbja a gőg, a 

mások iránti lenézés és megvetés, amiből nem tudnak kigyógyulni. Feltehetőleg otthonról 

hozott félreneveltség az indítóoka. Minden jó és minden rossz a családból ered. Aki hitványul 

viszonyul másokhoz, azt odahaza is hitványul nevelték. És hitványnak. Az egészséges 

társadalmaknak ki kell vetniük magukból az elfajzott elemeket, máskülönben benne fognak 

rothadni a testében és mindent elfertőznek maguk körül. Ennyi a teendő. 

……….. 

Festők, szobrászok mindig modellt keresnek, ha egy-egy műalkotásukat meg akarják 

valósítani. Sokan meg is kapták a magukét, ha felismerték a modelljeiket, pl. Madonna- vagy 

Krisztus-ábrázolásaikhoz. Nem tudom, mi lehetett az első: a megálmodott tervhez megtalálni 

a megfelelő arcot, vagy egy arcban, termetben felismerni az egykori szentek és próféták 

vonásait? Különösen furcsa ez olyan, valaha a földön élt személyek esetében, amikor az igazi 
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vonásaik nem maradtak fenn semmilyen műalkotásban, s ezért a művész nyugodtan 

hagyatkozhatott volna a saját fantáziájára. Akkor meg talán nem jött be semmi, az arc egyes 

vonásai széjjelestek az évszázadok, évezredek során, ezért folyamodtak élő személyekhez, 

akik – a művész elképzelése szerint – felidéztek valamit egy homályos fantáziából, netán 

emlékfoszlányból, ami ezt kiváltotta. 
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Mikor írok és egy-egy figurát megteremtek, nekem azonnal képszerűen jelennek meg, 

ahogyan a jellemüket felvázolom. A színpadképek is. Ezért nem értem, ha mások, ezeket 

olvasva, nem látják azonnal vizualizálva a darabjaimat. Igaz, manapság nem szokás 

„alkalmazkodva” olvasni, azaz megpróbálni eltalálni azt a hangulatot, amelyben a szerző 

művét megalkotta. Sokkal több a ráerőltetés, az „igen, de én…” attitűd, amely egyeduralmat 

gyakorol a szerző eredeti szándéka fölött. No, legalább megpróbálja, és ebből keletkeznek a 

korcs agyszülemények, az „amerikai álom” vagy egyéb kergeségek harmadosztályú utánzatai. 

Ezért nem érvényesül az író eredeti elképzelése, melyet már alapból, olvasatlanul is, 

félredobnak, sőt olykor a sarokba vágnak, nagyképűen, pökhendien, teljes 

nemtörődömséggel a néhai, vagy még élő szerző iránt. 

……….. 

Az elmúlt pár évben igen kevés verset írtam. Ez az a kifejezési forma, ami iránt szinte teljesen 

érzéketlenné vált jelenkorom. Pedig a költészet ugyanúgy dekódol valamit az olvasó vagy 

hallgató számára. Ennek ismerete nélkül műveletlen a közönség, süketen áll a legértékesebb 

műalkotással szemben is. A megoldás nem az, hogy még klasszikusainkat is sutba dobjuk, és 

hagyjuk, hogy a felnövekvő nemzedékek minden értéket elvessenek. Ha nem akarnak 

gyökértelenek lenni a ma és a jövő társadalmában, akkor meg kell tanulniuk annak 

alapelemeit, vagyis anyanyelvét. Ezek híján makogássá válik a beszéd, béna kapadozássá 

minden gesztusuk. Azt mindenki felfogja, hogy az úszást sem lehet akárhogyan gyakorolni, 

megvannak az alapvető mozdulatok hozzá, amelyeknek szabályosságát a versenybizottság 

van hivatva ellenőrizni. Sakkozni se lehet összevissza, be kell tartani a játékszabályokat. A 

futball, a kardvívás, a kosárlabda, a tenisz, mind rendelkeznek alapelemekkel, igen szigorú 

szabályokkal. A kosárlabdások még lépéshiba miatt is elveszíthetik a sanszot, hogy kosárra 

dobhassanak. Nos, miért éppen az irodalom ne volna tisztelnivaló? A műfajok, műnemek, 

versformák mind arra valók, hogy általuk megtanulják a fiatalok, mennyire kötött formában, 

szabályosan is lehet kecsesnek, magasztosnak vagy éppen drámainak lenni. Aki mindenre 

köp, az előbb-utóbb hasonló fogadtatással fog szembesülni. Az meg kinek jó, és mire? 

……….. 

Gyönyörű tavasz van. Igaz, aszályos idő, de mégis kilombosodtak valahogyan a fák, a koraiak 

el is virágoztak. A patakparton térdig érő fű van, azt fújja vidáman a szél. Énekelnek, költenek 

a madarak, én pedig Mozart: C-dúr (338. Köchel) szimfóniáját hallgatom. A fecskék május 8-

án tértek vissza, pár család kivételével, azok április vége felé, talán 29-én, de aztán elég nagy 

hideg fogadta őket. Tegnap feltűntek a sarlósfecskék is, egy család, ma pedig nagyobb 

csapatban. Mindig lenyűgöznek a repülési tudományukkal, amit inkább művészetnek 

neveznék. Még a kakukk, a sárgarigó és a fülemüle hiányoznak a szokásos sorból, hamarosan 

ezek érkezése is várható. Igaz, lecsökkent területi igényük lehet, annyira beépítették a volt 

kemping területét, de majdcsak hazatalálnak ők is. Jóval kevesebb a feketerigónk és az 

énekes rigónk is. Léprigót meg már igen régen nem láttam, pedig régen gyakori vendégeink 

voltak. Megjöttek a barázdabillegetők és a házi rozsdafarkúak, a barátposzáták. Most szürke 

felhők érkeznek, mintha esőt akarnának hozni, de április után május is igen száraz, csak 

reménykedünk, hogy valóban esni fog. 
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Pandémia 

Fogságunk naplója. Ezzel a címmel lehetne jegyzeteket készíteni a jelenlegi helyzetről. 

Nekem ugyan nem túl sokban változott az életformám, hiszen az időm nagy részét itthon 

töltöm. Hosszú évek óta visszavonultan élek, már csak a családnak és az irodalomnak. Persze 

más az, ha nem akarok kimenni, vagy ha nem lehet elhagyni a lakást. Egyetemista koromban 

egy fiú azt mondta nekem, hogy irigyli Kazinczy kufsteini fogságát, és legszívesebben 

bezáratná magát valahová, hogy nyugodtan tudjon írni. Furcsa felfogásnak tűnt nekem ez 

akkor, de azóta már jóval többet tudok a pesti életmódról, a folytonos rohanásról, egymás 

utálatáról, örökös irritáltságról, és az egymás hátán, sarkán taposásról. Akik ott élnek, mégis 

ragaszkodnak hozzá, ahogyan a szenvedélybetegek is pont ahhoz, ami a legbiztosabban 

tönkreteszi őket. 

Mostani fogság-naplónk inkább arról szólhatna, ki hogyan dolgozza fel a hirtelen jött 

szabadság élményét, mit kezd magával és a szabadidejével, a hirtelen jött lehetőségekkel. 

Nekem alkotó időszakom volt ez. Kényelmesen befejezhettem a Szabó-Szobotka könyvet, és 

még mindig dolgozhatok rajta, mert nem strapál le túlzottan a külvilág. 

Lehetne persze képzeletbeli naplókat is írni embertársainkról. Pl. arról, hogy páran már 

rászoknának a monologizálásra, mint annak idején Gyula, a fölöttünk lakott alkoholista. Néha 

még ma is megkacagtat bennünket, ha visszaemlékszünk híres-hírhedt mondataira. Szóval 

akadna pár variáció, ahogyan Szobotka Tibor is variálta a témáit, közös szórakozásunkra. 

……….. 

Május is gyorsan telik. Az élet lassan visszatér a rendes kerékvágásba, az embereknek is 

vissza kell szokniuk megszokott tevékenységeikhez. Akinek volt esze, az most bölcsebb lett és 

jóval környezettudatosabb. A gyűlölködők persze továbbra is gyűlölködnek, sőt újabb 

tárgyakat keresnek ehhez a kedvenc tevékenységükhöz. Nekik elég egy szót, nevet 

kimondani, hogy azonnal rávessék magukat, mint a betolakodókra ráuszított házőrzők. 

Korábban írtam róla, hogy embertársaink különféle módokon retardáltak pszichésen. Ki korai 

gyermekkoránál ragadt le, mások örök kamaszokként élik le az életüket akárhány évesen is, 

megint mások csecsemőkként üvöltöznek, hogy felhívhassák magukra a figyelmet, de közben 

mindenkinek az agyára mennek, talán még saját maguknak is. Nos, akik ilyen egyetlen szóra 

támadókedvű alakok, azok meg valami állati szinten ragadtak le, és az emberi szintet se érik 

el. Vehetnénk úgy is, hogy az ő problémájuk, de ez a típus valósággal szétkeni maga körül a 

saját átkos lelki nedveit, tehát embertársai is szenvednek tőle. A változáshoz először be 

kellene látnia, hogy másoknak is vannak jogaik, nemcsak neki, többek közt a szabadidejük 

békésen eltöltéséhez. Nos, ez az, amit nem akarnak megengedni neki, mert dackorszaki 

pszichés retardáltságukat élik éppen ki vagy egyéb életkori visszamaradottságukat. Ha 

felfognák, mit művelnek, talán nem tennék. De ahhoz egy magasabb létezési formába 

kellene lépniük. Hány inkarnáció kell hozzá, hogy erre megérjenek? Vagy hogy felfogják, nem 

tehetnek meg mindent, konzekvensen mindig mások ellen. Igen, ismét „A röpködő kicsinyke 

lelkek…” Szegény Katona Józsefet még hányszor kell előcitálnunk túlvilági nyugalmából? 

……….. 
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Ma Samu Géza szobrászművészről néztem egy emlékműsort. Makovecz Imrével is dolgozott 

együtt, organikus szobrász volt, és elsősorban a fából készült munkái voltak különlegesek és 

eredetiek. Kő Pál is nagyra becsülte, zseninek tartotta. 

……….. 

Újabb könyv tervei foglalkoztatnak. Úgy tér vissza, mint egy döngicsélő rovar, amelyik nem 

tágít mellőlünk. Igyekeznem kell vele, már telik a nyár, augusztus közepén járunk. 20-a után 

már látványosan mutatkozik meg a nappalok rövidülése, és ez is az ősz közeledtét jelzi. Nem 

is akarok még erre gondolni, inkább az eltervezett munkámra. 

Az erkélyre beköltözött egy vöröses színű pók. Előbb elállta az utamat a hálójával, de miután 

kétszer figyelmeztettem, kintebb költözött, ahol nem zavar az építményével. Ma 

megszemléztem, és elég sokat nőtt. Ezek szerint van mivel táplálkoznia odakint. Lehet, hogy 

megfogadta a tanácsomat, és valóban hangyákat fogdos☺)) Nagyobb elhalt rovart nem 

láttam a hálójában, bár meglehet, hogy ha elpusztította őket, utána kitakarítja őket onnan. 

……….. 

George Orwell: 1984. Érdekes, de nagyon nyomasztó olvasmány. Nekünk, akik átéltük a 

kommunizmus éveit, még mindig közeli, ahogyan az emberekkel bántak, illetve elbántak. Az 

egész szisztéma Orwell korában még csupán jóslat volt, de sajnos beteljesült, és mindkét 

oldalon. A Gondolatrendőrség itt is, ott is megvalósult, árnyéka áldatlanul borul az emberi 

társadalmak fölé. Folyton demokráciát hangoztatnak, de amit erről képzelegnek, azt is 

erőszakkal akarják megvalósítani. Ebből is látszik, hogy alapfogalmakkal sincsenek tisztában: 

demokrácia = szabad választás, szabad akarat, népuralom; diktatúra = erőszak, emberi jogok 

lábbal tiprása, az emberek terrorizálása. 

……….. 

A 2020-as év „sztárja” a koronavírus, a rettegett kórokozó. Akár akarjuk, akár nem, lépten-

nyomon beleütközünk, mármint a körülötte gerjesztett nagy hírverésbe. Ennél nagyobb 

téma egyetlen paparazzo számára sincs. Második hullámot emlegetnek, és a környező 

országokban már így is van. Nem tudom, mikor ébrednek rá, hogy összefüggésben áll a 

migrációval és a turizmussal. A mai ember egyik legnagyobb problémája, hogy képtelen 

logikusan gondolkodni. Előbb hinni akar, aztán gondolkodni. Ezt megelőzően persze 

cselekszik is, így nem csoda, ha nem sok jó sül ki abból, amit művel. A hit rendben is van, de 

amit ez alatt értenek, az többnyire vakhit, valamelyik párt, felekezet, embercsoport esztelen 

követése. Ennek a koncepciója is téves. Hinni nem az omlatag emberi építményekben kell, 

hanem Istenben és az Ő tanításaiban. A mai polarizált világ típus-embere pedig éppen 

ellenkezőleg, pont azokban a dolgokban hisz (vakon), amik ártanak neki. Értelmes 

gondolatok helyett primitív szlogeneket követ, ezért tévutakon jár. 

A fenyegetés természetesen nagy. Mindig azzal az ellenséggel van a legnagyobb baj, amelyik 

megbúvik az ismeretlenség homályában. A kommunisták azzal próbálnak ártani 

embertársaiknak (persze mindig csak a kiválasztottaknak), hogy bagatellizálják az egész 

ügyet. A kormánynak viszont meg kell oldania a kérdést, mert hiszen nem állhat le a 

gazdaság, ahogyan három hónapja történt. Valamiből, valahogyan működtetni kell a 
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rendszert, de ennek üzemanyaga nem az ész nélkül huhogók bolond szavai, hanem a 

racionális gondolat, és a belőle fakadó megoldás. 

……….. 

Mostanában gyakran nézek régi magyar filmeket, amelyeket ismétlés gyanánt adnak a 

tévében. Ezek egyrészt jóval színvonalasabbak, mint a mai rendezők által kitekert nyakú 

drámaszerűségek, másrészt jóleső érzés, hogy magamban sorolhatom a nagy színészek 

nevét, máskor a rendezőkét is. Egyúttal meg is rendülök, mert jelentős részük már nem él. 

Ma Psota Irén remek Elektra-alakítását néztem, fivérét Gelley Kornél játszotta. A kórusban 

Gobbi Hilda és Temessy Hédi, ezen kívül Bessenyei Ferenc és Berek Kati, Kőmíves Sándor. 

Rendezte Zsurzs Éva. Megrendítően szép előadás volt, és a végén még a korabeli bemondó 

újból felsorolta a szereposztást. Én pedig magamban konstatálom: ez is meghalt, ez se él 

már. De az emlékük fennmaradt, és nevezetes alakításaik is – filmen. 

……….. 

A távirat c. novelláskötetemet 2020. augusztus 14. és szeptember 17. között írtam, tehát 

nagyjából egy hónap alatt. Azt, hogy ebben az évben négy könyvet fogok kiadni ismét, nem 

volt kérdés, csak azt kellett eldöntenem, melyik négyet vegyem előre. Merthogy van még 

megszerkesztve pár verseskötetem, félkész a Morzsakönyv második része, fiókban hevernek 

drámák és drámafordítások, és elég sok esszém, publicisztikám nincs még kötetbe rendezve. 

Szóval van mihez nyúlni ebben az eszmei spájzban vagy rezervoárban, amit évtizedek alatt 

begyűjtöttem az emberiség számára. 

A távirat bevezetőjében elmondom, hogy a költő elbúcsúzik, átadva a helyét a novellistának, 

mert a verset, amely olyan magas szinten szublimálja a mondandót, hogy a mai ember meg 

se érti, hiszen folyton elrohan mellette, minden mellett, amiből okulhatna és szellemileg 

fejlődhetne, eztán mellőzni kívánom, hogy valami közös nyelvet találjak még lakótársaimmal 

ezen a bolygón. 

Máskor több időt szoktam adni az érlelődésre a köteteimnek, de az idén igyekeztem vele, 

mert olyan időket élünk, amikor minden bizonytalan. Még a közlés lehetősége is. Én 

mindenesetre megtettem, ami tőlem telt, és még erre a meglepetéskötetre is futotta az 

időből, energiából. Hátra van még a Fridél Lajos kötetének a szerkesztése, jobban mondva 

annak befejezése, mert már azzal is elég rendesen haladtam. Október elejére ígértem, hogy 

leadom a könyvtárnak, és nem hagyok túl sok csinálnivalót rajta a technikusnak. 

Nos, akkor az idei termés a következő: Pokoljáró (verseskötet), Két szoliter – közös 

foglalatban (Szabó Magda és Szobotka Tibor életéről és műveiről szóló jegyzetek, esszék), A 

távirat (novellák, kisprózák), Fridél 70 (elemzések, esszék és F.L. válogatott képeinek 

gyűjteménye). 

Mindemellett jutott időm tudományos fordításokra is, hogy a tudomány fejlődésének ügyét 

is szolgálni tudjam. Azt nem mondom, hogy időközben nem fáradtam el, de azért tartom 

magam. Néha kiveszek egy-egy pihenőnapot, de többnyire a szombatot és vasárnapot is 

végigdolgozom. Mikor megkérdik, honnan jutott ennyi idő és energia a műveim 

megalkotásához, csak ezt az egy tényt tudom felmutatni: folyamatosan dolgozom, 
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mindennap hozzáteszek valamit az eddig életművemhez, ettől gyarapszik, nap mint nap, 

szinte láthatatlanul, mégis érezhetően. Nem kímélem magamat, és nem a földi érvényesülést 

keresem, ami az általam megvetett hiúság kiélése, hanem az életművel és művészetem 

kiteljesítésének módját, lehetőségét. Nincs nagyobb rang számomra, minthogy magyar író 

lehetek, ezért nem is törekszem rangra, pozícióra, nem aspirálok kitüntetésekre (nem is 

fogadnám el akárkitől), egyszóval teendőim ebbe a kicsiny dolgozószobába koncentrálódnak, 

ami egyben alkóv, esti olvasmányaimat befogadó klasszikus találkozóhely a rég elhalt költők 

és írótársak számára, akikkel sokat társalkodom. 

Ha kilépek innen, rengeteg szócséplésben, fölösleges ismétlésben van részem, ami egyre 

jobban irritál. Mivel arra az útra léptem, hogy készülök letenni a földi terhet, nem mindegy, 

mire szánok időt, mire nem. A mások gyűlölete, haragja, negatív indulatai és gyakori 

indulatkitörései nem tartoznak ezek közé. Ezekre már nem érek rá, mert vár a nagy feladat. 

Ha ezt valaki sajnálja és irigyli tőlem, az komoly önvizsgálatra szorul. 

Kratochwill Mimit hiába kerestem napokon át. Talán valahová elutazott, azért nincsen 

telefonközelben. Remélem, nem beteg! A mostani időben ezért is aggódni kell, ha valaki 

huzamosabb ideig nem érhető el. Szabó Zsuzsa írja, hogy édesapja, mindenki Gyuri bácsija 

agyvérzéssel kórházban fekszik. Nagyon idős már, nem is tudom, hogy imádkozzam érte. Én 

mindig azt szoktam kérni, ami a betegnek a legjobb. Se nem küldök, se nem tartóztatok 

senkit, mert a saját idejét mindenki maga tudja. Részemről ez nem szenvtelenség, hanem a 

legmélyebb empátia. Senkinek nem kívánom, hogy kínlódva éljen, de ha maradni szeretne, 

mert még várnak rá feladatok, akkor hadd legyen óhaja szerint. Én csak így tudok imádkozni 

másokért. 

……….. 

Beköszöntött az igazi ősz. Pár napja még nyárias meleg volt, 30 ⁰C körüli értékekkel, most 

meg már szinte fűteni lehetne. Hideg szél fúj, elég sok eső esett az elmúlt két napban. Ma 

reggel is sötétszürke felhők borították az eget, de déltájban kisütött a nap, és ettől kicsit jobb 

az ember hangulata. Folyamatos ügyeletet kell tartani, hogy a befelé húzódó mezei poloskák 

ne tudjanak beszemtelenkedni a lakásba. Naponta hipózom az erkélyt és a lakást, amit 

nagyon nem szeretnek. Igaz, én se őket. 

Még pár nap van hátra szeptemberből. Ilyen gyorsan telik az idő. Jön az október, a muskátlik 

ilyenkor a legszebbek. Aztán megint be fognak kerülni, hogy tél végére száraz kórónak 

nézzenek ki. De én akkor is minden tavasszal így fogadom őket: Szervusztok, szépségeim! G. 

fiam ilyenkor azt morogja rá: „Na, ezekre se mondaná rajtad kívül senki, hogy szépek.” Én 

megmosolygom. Sapienti sat. A szezon végére akkor is mindig gyönyörűekké nevelem újra 

őket. Öröm rájuk nézni, ahogyan kiszínesednek. Középlila színük, ami piros alapú lila, mindig 

idecsalja a szendereket. Azok csak a lila és a kék virágú növényeket szeretik. Nálunk legalább. 

Ezeknek a muskátliknak a színe azonos a szender szárnyain lévő pávaszemekével. Ilyenkor 

talán kicsit sötétebb a muskátliké, de ezen már nem vesznék össze azokkal, akik ezt tőlük 

elvitatják☺)) 

……….. 
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Vasárnap (4-én) befejeztem a Fridél 70 szerkesztését és írását is. Miután két könyvem már 

digitalizálva fent van a digitális könyvtárban, most arra várok, hogy a novelláskötetemet is 

elkészítse a könyvtár, s közben haladtam a Lajos jubileumi könyvével. Vasárnap sikerült 

beszélnem Mimivel, aki elvállalta, hogy ír Lajosról ebbe a kötetbe. Ha így haladunk, 

remélhetőleg teljesítem az idei vállalásomat. Utána nézhetek megint fordítás után☺)) 

Nagy megkönnyebbülés ez, mert nem nyomaszt tovább annak a terhe, hogy tartozásom van. 

Tegnap ennek örömére szabadnapot engedélyeztem magamnak, és szinte kizárólag fizikailag 

terheltem magamat. Azt se túlságosan. Az Isten által elrendelt hetedik nap, amikor illik 

megpihenni, ugyan kitolódott hétfőre, de Isten talán nem haragszik meg rám emiatt. Tegnap 

Szabó Magda születésnapja volt, ma az aradi vértanúk napja. Igénybe veszek egy kis zenei 

megerősítést is, amiben viszonylag kevés részem volt mostanában. Amíg írtam, nagy volt a 

csend körülöttem. Már ha csendnek lehet nevezni azt, amikor a patak túlpartján nehézgépek 

dolgoznak, a fejem fölött pedig az őrült falfurkáló zúgatja egész nap a fúróját. A zenét emiatt 

is nélkülöznöm kellett, mert ilyen durva zajoktól a benti zenét se hallani. 

Régebben úgy hívtam az ilyen, alkotás utáni napokat, hogy szétszórom az agyamat. Most is 

effélét érzek, és a boldog megkönnyebbülést, hogy teljesítettem valami szépet. A Lajos 

könyvét még átolvasom párszor, nehogy elütés, értelemzavaró dolog maradjon benne, s 

aztán mehet ez is a technikus gondjaira. Már gondolkodom újabb könyvön is, de nem élem 

bele magamat, mert ez is eléggé fárasztó volt. Nem maga az alkotás, hiszen az boldog 

sikerélmény, hanem az idővel folytatott versenyfutás. A könyvtár hamarosan bezár, költözik, 
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ez is sürgette a munkámat, hogy még előtte beleférjen a digitális feldolgozás. Most minden 

esetleges és változó a vírushelyzet miatt, ezért kellett jobban igyekeznem, mint egyébkor.  

Az idősebbek emiatt többen is depressziósak. Részben a bezártság teszi, merthogy nem 

érintkezhetnek gyakran még a szeretteikkel sem, másrészt, mert nem tudják értelmesen 

elfoglalni magukat. Pedig a saját lábával mindenki maga lép, ezt nem teheti meg más 

helyettünk. Nem könnyű az önállóság, de aki megszokta, annak kellemes állapot. Mivel több 

a nehézség, az önállóan megoldandó feladat, így az elmét folyamatosan foglalkoztatjuk, 

tehát nincs idő eltunyulni, belekeseredni a most megoldhatatlannak tűnő helyzetbe. Aki 

dolgozik, annak nincs ideje ezen keseregni, mert mindig adódik egyéb, amit el kell rendezni. 

A vesztegzár idejét arra is használtam, hogy online vásároltam. Szereztem be új ágyneműt 

(új-zélandi gyapjúból, nagyon alkalmi vétellel), s hozzá mindkettőnknek egy-egy flanellnek 

mondott garnitúrát, ami nem éppen flanell, hanem valami erősen gyűrődő anyag, de 

kellemes az érintése. A hideg szeptember végi éjszakákon nagyon jól jött. A szőnyegek egy 

része már kitisztítva, a másik hármat hosszabb határidőre vállalták, de a jövő héten már az is 

meglesz. Kitisztítva az előző ágynemű garnitúrám takarója is. A fűtési időszak is elkezdődött, 

sok a változás. 

Az erkélyen dúl a poloskaszezon, ami roppant kellemetlen. Hatalmas példány rovarok 

igyekeznek befelé, nem győzöm levadászni őket, ami undorító. Gyakran hipózok odakint, de 

még ez se riasztja el őket. Naponta folytatott harc ez a rovarvilággal, mely, mint tudjuk, jóval 

régebb óta él a földön, mint mi, emberek, tehát sokkal tapasztaltabbak nálunk túlélési 

technikák tekintetében. 

A világban pedig dühöng a vírusjárvány, ami ellen egyelőre nincsen gyógyszer. Mi 

tisztasággal és az óvintézkedések betartásával védekezünk, én pedig nem járok közösségbe. 

Színházbérletet is vettem, de nemigen fogom használni, ha a helyzet ilyen, vagy esetleg még 

rosszabbra fordul. 

Szép napos őszünk van a korábbi fagyos éjszakák, reggelek után, de hamarosan ezt is váltja 

egy újabb hideg, esős időszak. 

……….. 

Az idei digitalizálási program folytatódik. Felkerült a digitális könyvtárba a Két szoliter, és ma 

este fedeztem fel, hogy A távirat is. Ez utóbit nem ABC-sorrendben sorolták be, de ez legyen 

a legnagyobb bajom… A Fridél 70-et is átadtam már T.-nak, és Mimi cikkét várjuk hozzá, amit 

utólag be lehet illeszteni a könyvbe. Nagy sikerélmény ez nekem, mert az eredeti terveim 

szerint haladok az életművem közzétételével, s közben újabbakat is írhatok hozzá, hiszen sok 

egyebet nem is tehetek itthon magamban, minthogy írok. De nem pótcselekvés ez a 

részemről, hanem boldogan megélt alkotói periódus, amivel kapcsolatban megengedhetek 

azért magamnak némi öniróniát. Ha ez is megvan és felkerül a digitális tárba, akkor 

előszedem korábbi tervemet, amin csak azért nem dolgoztam, mert Lajost előre engedtem a 

jubileumára való tekintettel a sorban. Szeretném ezt is megvalósítani az idén. Ha a Jóisten is 

úgy akarja, persze… 
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Csütörtök este megérkezett Mimi levele, benne a Lajosról írott jegyzetével. Pénteken 

legépeltem, képeket szerkesztettem hozzá, és írtam még egy félig tréfás utószót is a végére. 

Most T.-n a sor, hogy megszerkessze véglegesre a művet. Utána leokézom, és mehet ez is a 

digitális könyvtárba. Nyitottam már egy fájlt a következő könyvemnek, de lélekben nem állok 

készen rá, hogy rendesen el is kezdjem. Előbb mindig le kell zárni a legutolsót, hogy 

„belenyugodjam a véglegesbe”, ami a már publikált kiadványt jelenti. Ilyenkor le szoktam 

tenni a művet és hagyom leülepedni. Mikor ismét előveszem, magam is meglepődöm rajta, 

mennyit érett ez alatt az idő alatt. Azt nem tudom, mitől, de rendszerint ez az érzésem vele 

kapcsolatban. 

Ma laza napot engedélyeztem magamnak, ami a pénteki dolgos nap után rám fért. Hagyom 

szabadon csapongani a gondolataimat, és ugyanakkor le is kötöm más irányú 

tevékenységgel, mint ma az olvasás, keresztrejtvényezés, sudokuzás, régi filmek nézése a TV-

n. 

……….. 

Az ötvenes évek szörnyű korszaka köszön vissza több formában és témában is. Ma Mészáros 

Márta filmjét néztem újra, ami bőven tartalmaz archív képi anyagot a magyarság utált 

korszakáról. Túl azon, hogy erőszakosan nyomult egy önmagát kommunistának aposztrofáló 

társaság és túl erősen rányomta a bélyegét mindenre, ami akkoriban történt 

Magyarországon, Mészáros Márta őszinte önkritikussága is eltagadhatatlan belőle. Vannak 

események, amik számára természetesek voltak, mint az álló taps, vagy az elvtársi álló 

fogadás, amitől a mai néző már frászt kap (a tegnapi is), és ezek frázisszerűen ismétlődnek a 

filmben. Ez nem hibája, hanem a korszak hű tükre, egyúttal Mészáros Márta stílusjegye is. 

Érezhető, mekkora zűrzavar lakozhatott akkoriban M.M. lelkében. A gyermekkori trauma, 

szülei elvesztése, lázadó kamaszkor, elhatárolódás vérkomcsi nevelőanyjától, gyerekes 

küzdelmei, önnön világának keresése, amikor minden bizonytalan volt, nemcsak az ő érzései. 

Ez az a helyzet, amikor mindenkinek igaza van – a maga módján. Magdának, amiért 

megpróbálta menteni a menthetetlent, azaz hazahozta Mártát ide, ahová tartozik. Kreált 

neki egy családot, maximális jólétben tartotta, ám az anyagi jólét biztosítása soha nem 

pótolja a lelki értékeket, a valódi emberi kapcsolatokat. Mártának pedig igaza van abban, 

ahogyan keresi, menteni próbálja a szülei emlékét. Nem engedi Magdának, hogy a helyükbe 

lépjen, ezért távolodik egyre jobban tőle. 

De hát ki is segíthet egy kislánynak, aki végignézte az édesapja elhurcolását, megélte az 

édesanyja és a testvére halálát, majd nevelőintézetbe kerül, ahol nincsen biztonságban, épp 

a szülei miatt, akiket akkor a koncepciós perek idején osztályellenségnek, idegen 

betolakodóknak ítéltek, tehát rá is ez a sors várt volna?! Ebből a pokolból, és a rá váró 

veszélyek elől menekítette haza Magda. Az elképzelése jó volt, csak ahogyan megvalósította, 

az nem volt helyes. Ő szélsőséges, azaz ultrakommunista, ez vezeti olyan 

megnyilvánulásokba, amik utóbb a vesztét okozzák. Hogy megérdemelte-e a sorsát vagy 

sem, afölött egyedül a Jóisten ítélhet. Annyi tudható, hogy a túlzásba vitt dolgok előbb-utóbb 

széjjelfeszítik az adott kereteket, és felőrlik az adott közösséget. Lehet idézni a régi magyar 

közmondást is, miszerint a pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve, de attól még a 

tévutak csak tévutak maradnak, és az áldozatoknak se adja vissza az elrabolt éveit senki. 
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Mártuska se kaphatta vissza a szüleit, ezért menekült egy álomvilágba, ami felé a mozi 

nyitott elsősorban az életében. 

Különös belegondolni, mi játszódhatott le M.M. lelkében, amikor ismét szembesült az 

„otthonról”, azaz a Szovjetunióból magával hozott zenei ízlés (a mozgalmi indulók világa és 

az érzelgős, gejl tánczene) az itthon viszonylag hamar elkezdődött beat-korszakkal, annak 

zenei nyelvével. Egy másik filmjében, a Szép lányok, ne sírjatok címűben felkarolja 

mindazokat a zenészeket és énekeseket, akiket az akkori korszak diszkriminált és éppen nem 

lehettek színpadon. Kicselezte még Erdős Pétert is, aki akkoriban cerberusként őrizte az 

általa szentként tisztelt szocialista zenei kultúrát, emiatt támadta akkora vehemenciával 

azokat, akik úgymond normális zenei nyelven beszéltek, amihez ő túl durva és nyers volt, 

hogy megértse. Egy zenei tahó, mondjuk ki nyíltan. 

Az is nehezen fogható fel számomra, hogy két ilyen ellentétes jellemű ember hogyan 

férhetett meg egy házasságban, mint Mészáros Márta és Jancsó Miklós, de ez már az ő 

magánügyük. 

Ma Gárdonyi-emléknapot tartottak az m5-ön, ahová hivatalos volt Keller Péter is, Gárdonyi 

dédunokája. Döbbenten fedeztem fel, hogy Gárdonyi eredeti neve, a Czigler helytelenül, 

németesen volt feliratozva, Zieglernek. Ezt már Egerben se tudják jól, mert a Hatvani 

temetőben is vannak Ziegler feliratú sírkövek a rokonságból. Én viszont olvastam korábban, 

hogy Gárdonyi emiatt rohant ki egyszer egy spiritiszta szeánszról, hogy a médium ezt a 

németes írású nevet adta meg, ha jól emlékszem, az édesapja szellemére hivatkozva. 

Gárdonyi a név helyesírása miatt háborodott fel, mert az édesapja már csak tudta, hogyan 

kell írni helyesen a nevét, a médium viszont szélhámos volt. Azon lehet persze vitatkozni, 

hogy mivel német származású a család, eredetileg, vagyis Németországban még valóban 

Zieglernek írhatták a nevüket, a Czigler tipikus XIX. századi átirat lehet. A matrikulában 

viszont cz-vel szerepeltek, tehát Gárdonyi felbosszankodása jogos volt. A név tükörfordítása 

Kecskés, de ennyire már nem szükséges vájkálni a Gárdonyi család történetében, és nem is 

kell lefordítani minden nevet magyarra (á la Puskin Sándor és Tolsztoj Leó). 

Esős napok vannak, áradnak a vizek, most is szakad az eső, kopog az ablakon. November 

előrejött a naptárban, mármint az időjárása. Lehet, hogy helyet cserélnek októberrel, akkor 

még van kilátás szép napos időre a későbbiekben… Megnéztem a Luca-naptárt, hát nem 

éppen jön be ez a papírforma. Az esőzés stimmel, de talán variál rajta valamit a mindig 

aktuális időjárás. 

……….. 

Szabó Magda esszékötetét olvasom újra (A csekei monológ), és mindig találok benne újat. 

Igen jelentős műveltséggel és ismeretanyaggal a tarsolyában írta meg Magda néni ezeket a 

tanulmányokat. Éppen ezért nem hiányolhatók belőle a fontoskodó lábjegyzetek, 

forrásmunkák. Művészien megírt tanulmányok ezek, egyetlen hangot nem kellene 

változtatni rajtuk. De erről már írtam a Szabó-Szobotka-kötetben. 

……….. 
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Aczél György áldatlan „utómunkája” hat még mindig itt helyben. Átnéztem több szerzői 

jegyzéket, de még csak a nevemet se említi senki az egri írók között. Huszonegy könyv 

írójaként még mindig nem vagyok elég egri és elég író azoknak, akik itt helyben megmondják 

a frankót. Nem tudom, hány évtizedig kell még itt laknom, vagy majd a becses egri földben 

porladnom, hogy ezek a gyászhuszárok észrevegyenek, mennyit tettem az egri kultúráért. 

Vagy még akkor is „titkolózni” akarnak? Fene bánja, mondhatjuk Szobotka Tiborral. A 

dolgainkról végülis a Jóisten dönt, Ő fog beinteni a karmesteri pálcájával, ki melyik oldalra 

álljon, vagy hogy menjen a süllyesztőbe. A dolgunkat viszont addig is tenni kell, ahogy a 

szívünk diktálja. 

Vannak, akik a privát kis megalkuvásaikat afféle „intelligensebb” megoldásként tartják 

számon, és hamis fölénytudatukat hangoztatják, ha kell, ha nem. Holott éppen a Kádár-

rendszer is ebben volt sikeres: az emberek elgyávításában, majd – számukra – könnyen 

kezelhetővé tételében. Akár egy kollektív agymosás, úgy hatott ez a métely. Sajnos még 

mindig funkcionál. Az agymosás hatása ez: a sikeresen kiiktatott elemek utóbb nem 

pótolhatók, a sérülés többé nem gyógyul. Marad a roncsolt tudat, ami ráadásul abból a 

téveszméből táplálkozik, hogy minden nagyon jól és helyesen történt, és aki nem ért egyet, 

az rossz és megbüntetendő.  

……….. 

A madarak kezdenek közelebb jönni a házhoz. Érzik a hideget, és menedéket keresnek, 

másrészt táplálékot. Még egy-másfél hónap, és etetni kell őket. A kempingben még 

maradhattak magasabb fák, ahová a mátyásmadarak visszajárnak. Délelőttönként nagy 

rikácsolást rendeznek. Szép a tollazatuk, csak nagyon durvák, a hangjuk pedig kimondottan 

bántó. Olyanok, mint a páviánok: azok közt is először az alfa hím eszik, és addig elüldözi, 

elveri az eleség mellől még a saját fiait is. Aki megpróbálja kijátszani, azt durván megfenyíti. 

A cinkék épp ellenkezőleg: ha találnak élelmet, azonnal hívni kezdik az egész családjukat, és 

közösen fogyasztják el, amit zsákmányoltak. 

……….. 

A vírushelyzet kezd elszabadulni Európa-szerte. Mivel a turizmus elsődleges szempont volt a 

nyitásban, ezért nyugaton sok adatot eltitkoltak, a nyár pedig a majdhogynem korlátozatlan 

utazások jegyében telt el. Az emberek zöme nem kontrollálja magát, hanem csak a jogait 

követeli, a kötelességeit pedig nem szereti, ha emlegetik neki. Nem tudni, melyik modell 

válik majd be a kezelésére. Mindenesetre jó volna, ha a migrációt visszafordítanák az eredet-

országok irányába. Az már komoly védelmet jelentene a járvány megfékezésében. Meg 

persze, ha lenne védőoltás. 

……….. 

Az ősz becsalta a mezőkről a poloskákat, és elég sok gondom volt emiatt. Ha nem akarom, 

hogy itt kiteleljenek, kénytelen vagyok módszeresen irtani őket. Holnap rovarirtás lesz az 

erkélyen, hátha lesz valami hatása ellenük. Naponta hipózok, hogy a lakás kintről is védett 

legyen a levegőben terjedő vírusáradattal szemben. 
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Várom, hogy T. befejezze már a könyvem szerkesztését, s ezzel teljesüljön az idei tervem. 

Tegnap befutott egy kisebb fordítanivaló is, hamar túlestem rajta. Ma rákérdeztem, és 

rendben, s lesz még folytatás. Az október 23-i ünnep miatt megrövidül a hét amúgy is, tehát 

kevesebbet tud vele foglalkozni a technikus. A könyvtár hamarosan be fog zárni a 

költözködésük miatt, így eléggé necces a dolog. A finis izgalma ez végülis, semmi más. 

……….. 

Ma böngészés közben találtam újabb Görög-képhirdetéseket, de nem túl jó minőségűek, és 

ezek nekem már megvannak: a Dózsa beszéde Cegléden (ebből kettőt is hirdetnek, az egyik a 

Göcseji Múzeum, a másik idős személy lehet, aki már nem vállalja a postázást) és a Tihany, az 

galériásnál van. Ebből is az én példányom szebb, újrakeretezve pláne. Talán, ha rendszeresen 

figyelném a hirdetéseket, mint azelőtt, ráakadhatnék még lappangó szépségekre, de ez az év 

a megfeszített munkáról szólt eddig. Egyszer könyvírás, -szerkesztés, máskor fordítás, vagy a 

háztartás rendben tartása. 

Kissé nyomasztó melegfronti hatás van, álmosít és eltompítja az agyat. Pihenni kell, nincs 

más választás. 

Európában dühöng a COVID-vírusjárvány. A körülöttünk lévő országokban is egyre 

aggasztóbb a helyzet, a V-4 is érintett ebben. Valakik nagyon manipulálnak… Eközben a honi 

baloldalnak és az EU-s „vörös zöldeknek” nincs jobb dolga, minthogy Magyarországot 

támadják s folyton meg akarják büntetni. Majd utoléri őket is, amit megérdemelnek. 

……….. 

Ma Neményi Lili portréfilmjének ismétlését néztem az m5-ön. Szabó Magda kedvence volt, 

valóban remek színésznő, operaénekes, akit hol a Horváth Árpáddal hűségesen megtartott 

kapcsolatáért diszkrimináltak, hol másért. Nála is az SI-faktor (a sárga irigység) okozhatta, 

hogy ennyit kellett mások ostobasága miatt szenvednie. Rendkívül finom lélek volt. A fenti 

megjegyzést is csak én fűztem az életrajzához, mert túl sok ilyen volt a magyar művészeti 

életben, tehát ez egy sokat ismételgetett hiba, sőt bűn. Vannak, akik nem tudják elviselni a 

mások tehetségét. Neményi Lili senkit nem bántott meg, sőt nem is bírálta azokat, akik 

feltehetően többször is tettek az elmozdításáért. Volt úgy, hogy fityingekért énekelt 

bárokban, amikor a férjét a zsidótörvény miatt sújtották a korabeli rendeletek, és akkor őt is 

kitették az állásából. Sokáig volt sanzonénekes, és annak is kitűnő volt. Én kislánykoromból 

tulajdonképpen erről ismertem meg legelőször a rádión keresztül, még az ötvenes években. 

Megrendítő volt hallani és látni, amikor összegzésképpen azt mondta, hogy újból ugyanezt 

tenné. Egészen addig szinte fiatalosan sugárzott az arca, de ettől a mondattól szinte 

összetört, és rengeteg fájdalom tükröződött rajta. Ez is az a kategória, amit Szabó Magda 

tagadott ugyan (mármint hogy a művészeknek szükségük van a szenvedésre), mégis olyan 

sok művészünk életrajzi adatai közé tartozik. Nem másról szól ez, mint a korszak 

durvaságáról és agressziójáról, amivel bármelyik művészt ki lehet készíteni. És ahogyan az 

EU-ban szinte kéjelegve támadnak bennünket, úgy a hazai baloldali politika is, ahonnan a 

szél fúj. Mindig ők a kezdeményezők, akik éjjel-nappal rágalmaznak és bosszút lihegnek. 

Ugyanez történik azokkal a művészekkel is, akiket ez a bagázs nem tud betörni, leigázni, és 
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minden alantas módon megalázni, csakhogy neki sikerélménye legyen ebben. Ezért 

mondhatjuk el róluk, hogy aki mégis megteszi, az elmegyógyászati eset. 

……….. 

 

 

Érdekes dokumentumfilm a magyarországi bolgárkertészekről. Mikor Pesten, azaz Budán 

éltem fiatal lányként, kedves emberekként ismertem meg az ottani bolgárkertészeket, 

akiknek saját boltja volt a Határőr úton. Erősen törték a magyart, de tökéletesen 

megértettek mindent. A tegnap látott filmben beszéltek viszontagságaikról, hogyan kerültek 

Magyarországra és hogyan boldogultak. Többen gyerekként jöttek ide a háború elől 

menekülve. Úgy volt, hogy később visszatérhetnek a hazájukba, de sokan itt maradtak. Még 

a háború után is sikeresek voltak, mert kiváló termékeket állítottak elő. A téeszesítés tette 

tönkre sokukat, mert a kollektív gazdaságokban termelt árut olyan olcsón árulták, hogy azzal 

a bolgárok nem tudtak konkurálni, még a befektetett pénzüket se hozta vissza. A bolgárok 

mégis hihetetlen leleményességgel álltak helyt, és a földet semmiképpen nem adták el, 

hanem tartották magukat az újonnan előállt helyzetben is. Egyikük azt mondta, hogy 

elsősorban nem a föld minősége a döntő, mit hoznak ki belőle. Ha van trágya és víz, akkor a 

legrosszabb föld is termőre fordítható három év alatt. 

Volt egy olyan információ, amiről eddig még csak nem is hallottunk: a fiatalok a felnőtteket 

jöttek kiváltani a katonaság alól. Vagyis hogy létezett az a szokás, miszerint a katonaság alól 

felmentett embert lehetett helyettesíteni másnak. Ez korábban Székelyföldön volt szokás, 

illetve a történelmi Magyarországon, de ennek XX. századi létezéséről nem lehetett tudni. 
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A trágyázással kapcsolatosan nekem is vannak személyes emlékeim. Mikor ideköltöztünk 

ebbe a posztmodern városrészbe, a ház környéke csupa sitt volt. Az építőmunkások nem 

bajoltak az építőipari hulladékanyagok elszállításával, hanem szimplán leterítették ezeket a 

házak előtti területeken, majd egy kis földet hánytak rá. Mi három évvel ennek a háznak az 

építése után érkeztünk ide, de még mindig sivárnak volt mondható minden. A ház előtt 

csupán két növendék fenyő állt, és egy nyári orgona (Buddleja davidii) sövény, amit az egyik 

lakó hozott a munkahelyéről, a vasútállomásról. Én ezt nem bírtam nézni, és igyekeztem 

szebbé tenni a kertet. Legelőször is fel kellett ásni, de az ásó minduntalan sittbe ütközött, 

csak úgy csörömpölt a sok üveghulladék, kifordultak mész és betonmaradványok. Inkább azt 

lenne könnyebb leírni, mi nem volt közte. Két szezonban hoztam ide trágyát. Papa szerezte 

az egyik szomszédjuktól, aki disznókat tartott. Az egyik szomszéd nem bírta nézni, hogy nő 

létemre ilyenekkel bajlódom, ő vállalta, hogy szétteríti a kerten az igen büdös anyagot, ami 

viszont áldásos volt a kertnek. Utána már lehetett volna szépen, de voltak olyanok is, akik ezt 

nem jó szemmel nézték, és ott ártottak, ahol csak tudtak. Minden szezonban vettem fákat, 

díszcserjéket, és hoztam tavasszal nyíló hagymás növényeket, méghozzá a legdrágábbakat. 

Ezeknek egy része megmaradt, a többit módszeresen irtották, lopták az ellenpártiak. Az 

eredmény mégis engem igazolt: általában igen nehéz mindent kiirtani, a túlélők jelentik a 

későbbi életet. Ha úgy vesszük, ez is egy lakótelepi evolúciós történet☺)) 

A bolgárkertészekről nekem mindig a vidámság, kedélyesség jut az eszembe, és soha nem 

tudtam korábban arról, mennyire nehéz soruk volt, s hogy milyen küzdelmes élet jutott ki 

nekik. Persze így volt ez a magyar földművesekkel is, és ők se sokat beszéltek róla. Üvegházas 

kultúra ugyan magyar parasztok között nem volt szokásban, a bolgárok viszont ezt is 

elterjesztették. Hála nekik, szinte minden évszakban hozzájutunk a primőr termékekhez, 

illetve télen se kell nélkülöznünk a zöldségeket. Aki földdel dolgozik, annak küzdelmes élet 

jut ki, mégis szép, mert kiveszik a részüket a teremtés csodájából. 

……….. 

Rudinak egyik képét vásárolom meg, egyelőre függőben van, de rajta vagyok, hogy a kinézett 

rézkarcot kapjam meg, s talán, ha van másik alkotása is Rudinak annál a galériásnál, akkor 

mást is vehetek, amiről korábban lemaradtam. Ez csak feltételezés, nem biztos. 

……….. 

A hétvégét nem alkotómunkával töltöttem, mert idő ugyan volt rá, csend is, magamban 

voltam, de nyomasztó volt az időjárás, és a szomszédok igyekeztek még rátenni néhány 

lapáttal, nehogy véletlenül is jól érezzem magamat a bőrömben. Szőnyegrázás, piszkolás 

odafentről, sűrű dohányfüst odalentről. Nagyon leszűkítették a szellőztetési időt, és amikor 

ablakot tudtam nyitni, akkor mindig kezdték újból. Pedig a tiszta levegőhöz és vízhez való jog 

az alapvető emberi jogok közé tartozik. A házimunkák mellett így tudtam időt szakítani a 

böngészésre, és találtam meg ezt a Görög-képet, és ezen kívül egy Szabó Magda-könyvet is 

(Merszi, Möszjő), amit viszont simán meg tudtam rendelni. Jövő hétre várom. Ezt most 

kiegészítettem egy másik Szabó Magda-könyvvel (Kívül a körön), ez is antikváriumban volt, és 

már megrendelve Még szoknom kell az online vásárlást, de már több dolgot is tudtam így 

intézni. Romlik a vírushelyzet, így ezt preferálom a bolti beszerzésekkel szemben. 
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Nem tudom letenni a Szabó-Szobotka témát, holott a róluk írott könyvem már megjelent 

online. Újraolvasom Szabó Magda esszékötetét, A csekei monológot, amit igen nagyra 

tartok. Jelentős írások találhatók benne. Mivel a Lajos könyvének feldolgozása késik, kezdek 

kissé „leereszteni”, azaz szokásommal ellentétben lehiggadni, mielőtt még útjára 

bocsátottam volna legutóbbi könyvemet. Pedig kell a váltás, hogy ne tunyuljak el szellemileg. 

Bár világéletemben otthonülő fajta voltam, néha mégis nyomaszt az egyedüllét, a négy fal 

közé zártság. A fejemmel azért tudom, hogy érdemesebb kerülni most embertársaimat, akik 

velem ellentétben nemigen korlátozták magukat a nyüzsgésben, miután feloldották a 

vesztegzárat. Én még az irodalmi rendezvényeket is kihagytam, és egyelőre színházba se 

fogok járni, épp a vírusveszély miatt. 

……….. 

Ma tovább küzdöttem Rudi képének (Tópart) megszerzéséért. Kis trükköt alkalmazva, de 

kisimítottam a bonyodalmakat, és most már várhatom véglegesítését is. Felajánlottam, hogy 

nem egyet veszek meg, hanem kettőt, így kikerültem a buktatókat, és a licit lezárult. 

Exit Kelemen Csaba. Tegnap hajnalban történt, de csak ma tették közzé. Egerben ő volt Dobó 

mai alakja. Kassán is játszott. Senkivel nem tudtam beszélni erről, de azt hiszem, ő volt az 

első egri COVID-áldozat. 

Ma Édesapám születésnapja, de nem tudtam kimenni a temetőbe. A környező országok 

híreit hallva jobb lesz még jobban visszavonulnom, mint eddig. Nem egészséges ez se, de mit 

tegyünk? 

……….. 

A kommunisták mentalitásáról. Sokan kérdezik, miért ez a sok fasisztázás, buta címkézés, 

amellyel az önmagát baloldalinak, haladónak, miegyébnek nevező elitista réteg él. Nagy 

valószínűséggel a II. világháborút követő korszak mellékterméke ez. A francia balodal az 

antifasiszták közül került ki. Ők voltak az antifasiszták, akik ténylegesen vagy szellemileg 

ellenálltak Hitler hódításának. Aztán utóbb, aki velük opponált, azt hívták fasisztának, mivel 

nem értett egyet (minden) törekvésükkel. Ez a fogalom egyúttal takarja a ’kollaboráns’ 

fogalmát is, és elmondhatjuk, hogy ezt a háború utáni időszakot afféle oroszos gyalázkodás 

jellemezte. Ha őszinték akarunk lenni, kölcsönösen. Az emberiség visszalépett egy jókorát: 

úgy viselkedett, mint a megvert kisgyerek: panaszkodott és hárított, a másik gyereket 

mószerolta a nagyok előtt. Nos, az antifasiszta-fasiszta szembenállás termelte ki ezt a 

tagadás tagadását. Kiindult az ellenállási mozgalomból, majd az antifasiszta tagadásából lett 

a fasiszta. A kommunista ideológiáról, mi, akik sokáig benne éltünk, tudjuk jól, hogy valóban 

a tagadáson, az általános, majd mindent tagadáson alapul. Mostani viselkedésük se fejlődött 

egy szikrányit sem. Ugyanúgy tagadnak és vádaskodnak, szaros gyerekek módjára 

viselkednek. Verik magukat a földhöz, mint a hírhedt magyar képviselők, magukat el nem 

szégyellve, a földön fetrengve, játszva, mintha oda valaki is leverte volna őket. Az általuk 

megszervezett „tanköztársaság” is afféle műbalhé (utalás az egykori tanácsköztársaságra), 

amiből mindenkinek elege van. Egyedüli terméke a több mázsa szemét, amit produkálnak. 

Ott kellene hagyni őket, és egy másik épületet rendelkezésre bocsátani, ahol a normális 

diákok tanulhatnának. Ők meg fetrengjenek a szemétben, a nyomorult matracaikon, 
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alkoholmámorban, betépve. Aztán, ha már a kutya se törődik velük, hazamehetnek, és 

taníthatják magukat, a nagyokosok (ha úgyis azt gondolják, mindenkinél jobban tudnak 

mindent). Esetleg tagozódjanak be a Soros-egyetembe, ha nincs jobb dolguk. 

Ma elkészült a Lajos könyve is, és feltették a digitális könyvtárba. Ezzel 21-re gyarapodott a 

kiadott és digitalizált könyveim száma. Lassan nekikezdhetek a következőnek, ha egyelőre 

nem lesz fordítanivalóm. Az idő egyre pocsékabb, és reggelente egyre hűvösebb van, de 

azért mindig rendesen nekilátok a lakás átszellőztetésének. Aztán napközben is, amíg tartani 

kell a poloskák támadásától. 

Lajost csak közvetve tudtam értesíteni a publikációról. Tegnap ugyan tudtam beszélni vele, 

de ma már nem, így átküldtem a könyv anyagát a vejének, aki tud gondoskodni róla, hogy 

megkapja valahogyan. Aztán majd reagál rá, ha ráér. Most mindenki temetőbe járkál, meg 

bevásárol. Ez a hétvége a nagy temetőjárások ideje, mindenkinek az az első gondja, nem az 

én könyvem. Én is csak azért sürgettem a feldolgozását, hogy a könyvtár bezárása előtt 

elkészüljön. Lajos születésnapja szeptemberben volt, akkor volt aktuális, de valószínűleg így 

is értékelni fogja. 

……….. 

Ma régi dolgokon töprengtem (ez is az öregség jele). Pár évvel ezelőtt egy nyári 

könyvkiárusításon találtam egy Tolsztoj-könyvet, aminek a borítóján ly-nal írták a nagy orosz 

nevét. Mikor megmutattam az egyik könyvtárosnak, azonnal hárított: „Nem mi voltunk, 

hanem a könyvkötő!” Merthogy a sok használat után és az ötvenes évekbeli kiadás gyatra 

minősége miatt át kellett kötni a könyvet. A mesterember ezzel a helyesírással honorálta a 

megbízást☺)) Egy másik, szintén Lev Tolsztojjal kapcsolatos emlékem egy volt kollégiumi 

szobatársamhoz fűződik, jobban mondva az öccséhez. Lonci mesélte, aki régészhallgató volt 

és pedagógusgyerek, s neki magának is voltak egészen extrém kalandjai, amiket szívesen 

mesélt. Nos, a Lonci öccsének, aki szívből utálta az orosz nyelvet, ami akkoriban kötelező 

volt, dolgozatot kellett írnia. A feladat abból állt, hogy egy Lev Tolsztoj-mesét kellett 

lefordítaniuk. Gondolom, persze, hogy annak egy részletét, ami egy általános iskolai hetedik 

osztályos gyerek nyelvtudásának is megfelelt. A fiú azzal kezdte, hogy lefordította Tolsztoj 

nevét is: Kövér Oroszlán. A tanárnője leordította, és „természetesen” egyest kapott rá. 

……….. 

S hogy miért volt ez az általános ellenszenv az oroszokkal szemben? Az lenne a csoda, ha ezt 

nem értené meg valaki. A hazánkat a lehető legdurvább módon lerohanó, elfoglaló, majd 

közel fél évszázadig megszállás alatt tartó oroszokat nem lehetett másnak tekinteni, mint 

idegen megszállóknak. Aki nem tiszteli a másik nemzetet, annak tagjait, az még az ember 

névre se érdemesül ki. Legfeljebb ősemberi, előemberi szint ez, amely hordákban él, abban 

fosztogat, és aki nem tetszik neki, azt meg is öli. Pár évezred – általuk is ismert – emberi 

történelem megtaníthatta volna őket, hogy ne tegyék mással azt, amit maguknak nem 

kívánnak. 

Az egyik osztálytársam szovjet nyelvnek hívta az oroszt, az oroszórákat pedig szovjetóráknak. 

Talán azért is használták ezt a nevet az oroszok, hogy ne a saját népüket mocskolják mások, 
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amikor bibliai átkokat szórnak rájuk viselt dolgaik miatt. Ettől függetlenül mégis oroszoknak 

hívta őket mindenki, nem tudtak sikeresen hárítani. Aki velük kollaborált, közmegvetésnek 

örvendett, s méltán. A megszállók gesztusa, amit a velük szóbaálló honfitársaink felé tettek, 

nagyon is visszatetsző volt. Mintha valaki azt mondta volna, igaz, hogy széjjellőttünk 

benneteket, megbecstelenítettük az anyátokat, a nővéreteket, a rokonaitokat, de azért 

legyünk barátok! Akiben maradt a becsületnek egy szikrája is, az nem mondhatott igent erre 

az ajánlatra. Aki meg gerinces volt, az felháborodottan utasított vissza minden effélét. Jó, 

tudjuk, ez nem a diplomácia nyelve, és nem is a diplomaták világa, de a köznapi ember 

becsületes megnyilvánulásának is teret kellett kapnia. 

A szovjeteket szidni nemigen hallottam (az oroszokat annál többet). Furcsán is hangzott 

volna, hiszen a szovjet magyarul tanácsot jelent, mármint az egykori intézményt. Ha 

belegondolok, elég bizarr ötlet is ez. Olyan, mintha manapság valaki önkormányzatnak 

nevezne egy békés állampolgárt, aki az egészről mit se tehet. Szóval ez is csak egy szétkenés, 

maszatolás, és ha valaki mégis szovjetként szidta volna őket, akkor a szidalom is a tanácsot, 

azaz a szovjetet illette volna☺)) A ’szovjet ember’ kifejezést inkább behízelgő, azaz talpnyalói 

modorban hallottam emlegetni. Ezt általában egy hajlongó gesztus kísérte, amitől minden 

normális ember rosszul volt annak idején. S ha még jobban belegondolunk, a nőket se az 

orosz tanácsrendszer erőszakolta meg, hanem az orosz katonák. 

……….. 

Ma megérkezett a következő Szabó Magda-könyv is: A körön kívül. Előtte a Merszi, Möszjő, 

aminek külön is örülök. Igyekszem mindent begyűjteni, amit csak lehet ettől a zseniális 

szerzőpárostól, de Szobotka szinte reménytelen, hogy még valamit kifogjak tőle, Magda 

nénit pedig mintha hanyagolnák mostanában. Igaz, csak kiadványok tekintetében, mert a 

Pilátus filmadaptációját hamarosan bemutatják a Duna TV-n, és külföldön is igen jelentős 

sikereket arat. A Két szoliterben én is írtam róla. Elcsodálkoztam, amikor a filmbejátszást 

láttam a TV-n. Abban falusi környezetet láttam szép parasztbarokk házakkal, emlékezetem 

szerint viszont Debrecen kültelki részén játszódik és fordul vissza a történet, mármint a 

regény. De nem prejudikálok, a napokban eldől a kérdés. Szintén a bejátszóban láttam egy 

vadabb összecsapást anya és lánya közt, de a könyvből én ilyenre se emlékszem. Talán a 

manapság szokásos rendezői „atyaúristenség” teszi, hogy akár a szerző eredeti szándékát is 

felül akarja írni a felfuvalkodott rendezői princípium. A feszültség éppen attól növekedett az 

anya számára elviselhetetlenné, hogy a vitáik nem is voltak igazi viták. Iza, a lány 

családfőként viselkedett és mindent megadott az édesanyjának. A házát nem azért adatta el 

vele, mert hasznot akart húzni belőle, hanem mert volt rá vevő, és jó kézbe került a családi 

ingatlan. Nem utolsósorban azért is, hogy ne kelljen egy tőlük távoli városban levő házat 

üresen állni hagyni. A pénzt betette a takarékba, átadta az édesanyjának, hogy csináljon vele, 

amit akar. A két nő közti feszültség csak nőtt, mert Iza semmi teret nem hagyott az 

édesanyjának önálló cselekvésre. Standardjait már a nagyvároshoz mérte, az édesanyja 

normáit pedig idejétmúltnak tartotta. Az nem mondódik ki a könyvben, hogy ő már 

alkalmazkodott a fővároshoz, amelynek az egyik legdrágább és legdivatosabb részén élt, s 

hogy ő már pestibb akart lenni a pestieknél is, azaz nem sokba nézi a vidéket. Emiatt nem 

veszi észre, hogy az édesanyja viszont ugyanúgy vidéki maradt, ő nem asszimilálódott a 
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fővároshoz, csak ott tartózkodott, mert a lánya ezt kívánta tőle. A házeladással Iza elvágta az 

édesanyja visszavonulási útvonalát, ő pedig ettől úgy érezte, csapdába került. Egy darabig 

vergődik benne, majd, amikor már elviselhetetlen számára ez az életmód, véget vet az 

életének.  

 
 

Szabó Magda mindig figyelemmel kísérte színdarabjai színrevitelét. Részt vett a próbákon, és 

akkor még kikérték a véleményét. Ma már nem biztos, hogy beengednék a szerzőt a színházi 

„előmunkálatok” idején a színházba, nemhogy beleszólást hagynának neki. Én ezért se 

bánom, hogy nem vittek színre egyetlen darabomat se. Nagyon rosszul viselném, ha 

megváltoztatnák a koncepciómat és valami egészen másat hoznának ki belőle, mint én 

szándékoztam közölni vele. 

……….. 

Holnap reggel ismét fordul a naptár, itt a november. Idén először nem látogatom meg a 

halottainkat a temetőben, csak a fiúk képviselik a családot. Engem itthon hagynak a 

vírusveszély miatt. Furcsa érzés, nem kellemes, de el kell fogadni, nincs más. Mint ahogy a 

„színházmegvonást”, és általában a közösségi rendezvények és helyszínek szándékos 

kerülését is. 

……….. 

Az emberiség a Föld urának képzeli magát, pedig csak átutazóban vagyunk rajta 

mindahányan. Néha arra gondolok, hogy voltaképpen a mikroorganizmusok jelképes 

lázadása ez a mostani járvány. Mi, akik pár évezrede vettük át az uralmat a többi élőlény 

fölött, nem veszünk tudomást arról, hogy kiszorítunk minden más fajt az életteréből, csak 

mert az ember nem hajlandó korlátozni magát önös vágyai kielégítésében. Ha a 

mikrokozmosz visszavág, még csak csodálni se lehet, mert joggal teszi. Az invazív parazita 
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ember senkit és semmit nem kímél, csak mert egyelőre még megteheti. De amikor üt az 

igazság órája, akkor már nem lesz visszaút. 

 

 

sztromatolitok, ősi életformák 
 

Most pedig vissza kell gondolnunk, miért érezhető ez az igazságtételi megmozdulás. Amikor 

a Föld még kialakulatlan volt, éppen a mikroorganizmusok dolgoztak a legtöbbet azon, hogy 

a mostani, élhető világunk kialakulhasson. Rengeteg munkájuk van abban, hogy ilyen 

gyönyörűvé fejlődött a Föld. Éppen ezért nagy barbárság ebbe a szépséges teremtésbe 

belerondítani. Az emberiség, jobban mondva a mamutcégek éppen ezen törik magukat. 

Új társadalmi formákra van szükség, amelyben megszűnhet ez a sok igazságtalanság. Ennek 

kidolgozásához egész tudóscsoportokra van szükség. A legelső dilemma, amit el kell dönteni, 

ez: óvni kell a környezetet, ugyanakkor még mindig a korlátlan növekedésre hajt mindenki. 

Az az út járhatatlan. Az erőltetett fejlődés ugyanis, ami az extraprofitot termeli, felfalja, 

tönkreteszi az államokat, amelyek eszerint élnek és terveznek. Önbedaráló rendszer. Nem 

lehet egyre gyorsabban futni, veszett tempóban hegyet mászni, gyorsított felvételben 

gyermeket szülni. Minden, ami a természet törvényei ellen van, az önként teszi tönkre előbb 

saját magát, majd mindenki mást, aki csak az útjába kerül. Felbujtóját is, az örökké a 

háttérben akciózó vén állatot. De az már legyen az ő problémája. 

Az eredmény: szeméthegyek, mert a folyamatos, egyre gyorsabb termelés miatt egyre több 

mindent dobnak ki a szemétre. 

……….. 
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Mintha az evolúció a szemünk előtt játszódna… Édesapámtól úgy tanultam, hogy a verebek 

nem tudnak függeszkedni, ezért a cinegéknek szánt etetőt felfüggesztette, és arra a verebek 

valóban nem mentek rá. Ma reggel madárszárnyak surrogására lettem figyelmes, amikor 

kinyitottam az ablakomat. Aztán valamelyik kismadár lejjebb húzódott a párkány magassága 

alá, ahová nem láthattam le a szúnyogháló miatt. Kicsit vártam, majd egy kíváncsi madárfej 

bukkant fel, és belesett az ablakomon. Előbb gyorsan visszahúzódott, majd ismét előbújt, 

akkor láttam meg, hogy fiatal háziveréb az. Nos, hát megdőlt, amit még fiatalon tanultam, a 

veréb is tud függeszkedni, méghozzá a falon, ahol ez nem is olyan könnyű gyakorlat. Talán 

ellesték a cinegéktől, amiket bőven látni a környékünkön ősztől kezdve. A párkány alatt 

meghúzódhatnak a rovarok, amik csemegét jelentenek a madaraknak. Ha még a poloskákra 

is rászoknának, áldás lenne a jelenlétük a kis élelmes szárnyasoknak. 

……….. 

 

fiatal házi veréb 
 

A ma esti koncert csalódást okozott. Mozart: Rekviem volt műsoron a burgosi katedrálisból. 

Szokásom szerint firkálgattam tévézés közben, és a rossz hangzásra kaptam fel a fejemet. 

Egy darabig füleltem, és rájöttem, hogy egyes tételeket túl gyorsan adtak elő, valósággal 

rohanvást, ami gyászmiséhez nem illő. Nem mindet, de azért jó párat. Ezen felül az 

akusztikával is volt valami, mintha valahogyan szóródtak volna a hangok. Kissé 

méltatlankodva hallgattam végig, és döbbenetesnek találtam, hogy mi, konzervatóriumi 

hallgatók még a próbáink alatt is szebben interpretáltuk kedvenc gyászmisémet, mint most a 

profik. Igaz, mi is profi zenészeknek készültünk, de akkor még nem voltunk azok. Ma 

egyébként is lehangoló idő volt, esett az eső, ahogy novemberben dukál. A fák és a fű nyilván 

élvezik ezt, de nem annyira az ember. 

……….. 
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Az első Magyarország-térkép, az 1528-as ingolstadti kiadvány. Az esztergomi érsek titkára, Lázár 

szerkesztette, fametszője Petrus Apianus volt, sajtó alá rendezték: Tanstetter és Ziegler. Igen jelentős 

kiadvány, mivel nem egy világatlasz számára készült, hanem kizárólag Magyarországot ábrázolja 

honfoglalás kori állapotában. 
 

Ferdinandy Mihály azt írja, hogy a honfoglalás utáni Magyarország nem volt teljesen 

szervezett állam, hanem törzsi szövetségen alapuló, hármas tagozódású szervezeti egységet 

képezett. Kelet felől, azaz a mai Erdély területén Gyula volt a vezér, nyugaton Árpád foglalt el 

nagyobb területet, míg az ország középső része Bulcsú irányítása alatt állott. Teljes 

letelepedésről még szó se lehetett, hiszen a nomád életmódot a félnomádság váltotta fel, 

azaz az állatok legeltetése miatt belső vándorlás volt folyamatban, ahogyan a Kazár 

Birodalomban is, a sztyeppén. A fenti térkép alapján az is látható, hogy arányait tekintve 

Árpád kisebb részt hasított le magának, míg a másik két törzsfő jóval nagyobbat. Ám a mai 

domborzati viszonyokat nem vethetjük össze a honfoglaláskorival, amikor az Alföld nagy 

részét erdők borították, és mivel a folyóvizek gyűjtőterülete is volt, kiterjedt mocsárvidék is 

volt rajta, amit kevésbé tudtak hasznosítani (a mai belvizesedés a későbbi szabályozás miatt 

következik be mindmáig), tehát a gazdag Pannónia nyugati részét birtokolni mégis 

értékesebb volt. Ferdinandy szerint egyrészt a folytonos kalandozások meggyengítették a 

férfierőt, vagyis sok katonánk pusztult el idegen földön, ami miatt a népszaporulat 

visszaesett, és maga az ország is válságos állapotba került, kvázi a széthullás szélére került.  

Az Árpád-nemzetség helyzete is gyengült, s maga a törzsszövetségi rendszer is lazább 

államszervezési formát jelentett, amely folyamatosan változott, tehát a mai értelemben vett 

államról még nem beszélhetünk. Ezt később Géza fejedelem erősítette meg, így az Árpád 
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törzs visszanyerte korábbi pozícióját, és újból az ország legnagyobb tekintélye lett, István 

(Vajk) megkoronázásával pedig valódi államalapító. Ennek a fogalomnak a jelentősége azért 

kiemelendő, mivel hiányos történelmi ismereteink nem adnak kellő felvilágosítást a 

magyarság valós helyzetéről. A két történelmi térkép megjelenítését azért találtam 

fontosnak, hogy megfelelő képünk legyen az egykori Magyarország területi 

elhelyezkedéséről, és ez talán nem csak a korai kartográfia kezdetleges eszköztára miatt 

mutat annyi eltérést az általunk ismerthez képest. 

……….. 

 

Magyarország a török hódoltság idején 
 

Feltehetőleg Aba Sámuel sírjára bukkantak rá egy, már többször is félbehagyott és 

elhanyagolt ásatás színhelyén, Abasáron. A 70-es évek elején találtak rá, amikor is brutális 

módon távolították el egy építkezés miatt a törmeléket, és azzal együtt több fedlapot, 

amiken feliratok voltak. Szerencsére a Gyöngyösi Városi Múzeumba került egy részük, és 

most kutathatók, mint ahogyan számos feljegyzés, amelyek az Aba nemzetség történetével 

kapcsolatosan még fellelhetők. Úgy tűnik, hogy a magyarság és a hunok rokonságára 

vonatkozó adatok is fognak előkerülni, illetve az Aba nemzetség és Attila rokoni 

kapcsolataira. Az Abák által használt turulos címer is erről vall. Ennek használatát István 

király családja csak Géza fejedelemig gyakorolta, majd István király ezt elvetette, és 

másmilyen címert tett használatossá. Az Aba védelmezőt, óvót jelent, és maga Aba Sámuel is 

a magyarság védelmében csapott össze Orseolo Péterrel, István király unokaöccsével. Mivel 

az idegenek által kegyetlenül sanyargatott köznép érdekében lépett fel, a nagyurak közül ezt 
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többen is sérelmezték, elárulták Abát és meggyilkolták, miközben az saját birtoka felé 

menekült. 
 

 

Aba Sámuel szobra, Encs, Balogh Géza alkotása 
1 

Így kerülhetett holtteste a családi sírboltba, ahol még több más csontvázat is találtak. 

Genetikai vizsgálatokat kezdtek ezek azonosítására. Másik „központjuk” Feldebrő volt, ahol 

az altemplomban is vannak maradványok. 

Kegyetlen lapjai ezek a magyar történelemnek. A történelemhamisítás, ez is bizonyítja, hogy 

nem újkeletű dolog, ami persze nem menti fel a legújabbkori történészeket, újságírókat és 

egyéb „szakembernek látszó tárgyakat” bűnösségük alól. A XX., sőt XXI. századi 

kommunisták, globalisták és egyéb bűntársaik, akik ájultan szerelmesek önmagukba, 

mindent elkövetnek, hogy a magyarság elől igazi történelmét eltitkolhassák. Ők még mindig 

a „Merjünk kicsik lenni” elvét (elvtelenségét) hangoztatják, pedig nem kellene. Amúgy is 

törpék ők, szellemi törpék, a magyar történelem szégyenei. 

……….. 
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Ismét szigorodik a karanténhelyzet. Mi már rég alkalmazkodtunk hozzá, de, keresztények 

lévén, még mindig nem kívántuk viszont azoknak, akik ezt a helyzetet felelőtlenségükkel 

előidézték. Pedig már nagyon megérdemelnék. Isten dolga az ítélkezés, és Ő számon tartja 

mindnyájunk cselekedeteit. Egyetlen pillanatig nem gondolom azt, hogy a bűnösök el ne 

nyernék méltó büntetésüket. Csupán az idejét nem tudjuk, de attól még eljön az! 

……….. 

Rudinak egy régi képére bukkantam, és most türelmetlenül várom a fejleményeket. A 

galériás ugyanis késlekedik a válasszal, G. pedig pénteken szokott bankolni, így holnap 

tudnám utaltatni neki a pénzt, ha megadná a szállítási költséget, amit elfelejtett megírni. 

Egyszer már lekéstem róla, amikor hirdette valaki, és most ismét felbukkant az ismeretlenség 

homályából, mintha csak incselkedne velem. Előbb-utóbb majdcsak megkerül, és akkor ezt is 

Péter gondjaira bízhatom. A fotók alapján lesz mit helyrehozni rajta… 

Ha csak az időjárás monotonságát nézném, azt mondhatnám, hogy eseménytelen napok 

ezek.  Mégsincs így, mert a két Görög-kép rendbehozatalát is elintéztem – távban –, ezek 

holnap kerülnek haza, és függőben van a Csendőrök és lázadók c. kép megvétele, aminek, 

úgy tűnik, hogy már csak adminisztrációs akadályai vannak. Kerestem a galériás kínálatban, 

de nem találtam, pedig elég sokat böngésztem utána, így aztán várok a galériás 

jelentkezésére. 
 

 

Györgyi Anna Szőcs Iza szerepében 

Szabó Magda: Pilátus c. regényét olvasom újra, és mivel a filmadaptáció nagyon nem 

tetszett, most kifejezetten azzal a megfigyelési szemponttal, hogy milyen Szőcs Iza jelleme. 

Emlékezetem szerint egyáltalán nem volt olyan közönyös, elnyűtt és antipatikus, mint ahogy 

a film bemutatta, hanem gondos és hálás lánya volt szüleinek – a maga módján. Sok 

elemében felismerhető Szabó Magda családi története, illetve annak elemei, de korántsem 

annak lekoppintott másáról van szó. 
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A Kívül a körön c. esszékötetet már többször megpróbáltam kézbe venni, de mindig 

leteszem, mert valami kellemetlen szaga van. Vagy az előző tulajdonos lakásából, vagy az 

antikvárium tárolóhelyiségéből vette fel ezt a szagot, ami irritál. Ha tehetem, mindig új 

könyveket vásárolok, de ezek a régi kötetek még hiányoztak a gyűjteményemből, és 

szerettem volna megismerni Sz.M. filosz-énjét is, amit egyelőre csak A csekei monológ c. 

kötetéből ismertem. Nem tudom, hogyan lehetne szagtalanítani, de megpróbálok majd 

bevetni valamit, hogy sikerüljön. És hamarosan utána kell néznem annak is, mit tudnék 

rendelni karácsonyra, ha a fiúk meg akarnak lepni valamivel, nehogy ismét a maradék 

maradékából kelljen válogatnom az utolsó pillanatban. 

……….. 

Az író mindig csak elemeit használja fel az általa tapasztaltaknak. Néha egy ötlet, egy 

váratlanul felbukkanó emlékmorzsa, egy szellemes félmondat az, ami beindítja azt a 

folyamatot, amelyet praktikus kifejezéssel élve ihletnek nevezünk. A folyamat során aztán 

létrejön a műalkotás, melynek születése misztérium, kívülálló számára nem érthető, és nem 

is kell megmagyarázni. A titok maradjon titok, nem szükséges, hogy ráérő filoszok ízeire 

szedjék, majd homlokegyenest az ellenkezőjét magyarázzák bele, mint amit a szerző általa 

közölni akart. Fontos, hogy a műnek legyen kisugárzása, egészen pontosan szép legyen a 

kisugárzása, amivel belopja magát az olvasók szívébe. S hogy az általa sugallt gondolatok 

jótékony folyamatokat indítsanak el az olvasók lelkében. Ha ez a kiáradó erő pozitív, akkor 

érdemes volt megírni a könyvet. 

Két újabb könyvem kapott már ISBN-számot, ma kaptam meg a másodikat. Azért kértem 

meg, mert sejthető volt, hogy a vírushelyzet miatt ismét megáll az élet a kulturális 

szolgáltatások területén. Az egyik a Földközelben c. verseskötetemnek érkezett, a másik az 

Ötvenhatos anziksz c. drámai kötethez. Ha beáll a nagy téli nyugalom, az évek óta remélt 

„visszahúzódási folyamat gyökereimbe”, akkor tudok megint a könyveimmel foglalkozni, 

hogy felkészüljek a jövő évi termés bemutatására. Az ötvenhatos történetet már megírtam 

egy novellában, és tervezem, hogy ezt átdolgozom drámai változatra. A télen pedig regényt 

akarok írni, legalább is ez az eredeti tervem. 

Ma egy igen régi magyar filmet néztem délután a TV-n. Jászai Mari játszott benne, Tolonc 

volt a címe. Korábban is láttam, és rácsodálkoztam, hogy ez a Papa születési évében készült, 

1914-ben. Még némafilm, és több kolozsvári színész játszott benne, valamint a Nemzeti 

Színház művészei is. A fiatal Berki Lilit láthattuk naivaként, Jászai Mari pedig a 

férjgyilkosságért fegyházra ítélt nőt, Berki Lili édesanyját. Szóval egy modernkori Ágnes 

asszonyt ért utol a végzete ebben a filmben, amely a fiatal magyar filmművészet egyik 

érdekes darabja. A film és a színház eszközei még láthatóan nem különültek el egymástól 

élesen, vagyis a kezdő filmszínészek még a színházi mozgáskultúrát és deklamációt 

használják, ami helyett persze mozizene szól végig, amíg a film pereg. 

Beszédkultúránk és kommunikációnk is sokat változott a film hőskora óta, de különösen a 

XIX. századi színházművészet fénykora óta. Ez utóbbit is csak félénken mondom, illetve írom, 

mivel nagyon jól tudjuk, mennyire alulbecsült művészetnek számított a színjátszás, s hogy 

mennyit kellett küzdeniük az akkori művészeknek, hogy elfogadtathassák ezt az egyébként 
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igen csábító művészetet, de még inkább a foglalkozást, amelyet a korabeli arisztokrácia 

kifejezetten lenézett és megvetett (Na jó, hát kit és mit nem néztek ők le, csak mert 

megtehették?). 

……….. 

 

Jászai Mari a Tolonc c. filmben 

Egy I. világháborús dokumentumfilm kapcsán gondolkodtam el rajta, mennyit változott a 

tömegközlés és a közgondolkodás csak a legutóbbi száz év elteltével. Miközben hallgattam, 

mikor ki üzent hadat s kinek, egyszerűen nem értettem, miért kellett beleavatkozniuk egy 

szerencsétlen folyamatba, amit ráadásul nem a mieink idéztek elő. Pl. Magyarországnak 

miért kellett csatlakoznia az osztrákokhoz, holott Ferenc Ferdinánd egyáltalán nem volt 

népszerű Magyarországon, sőt a Habsburgok mindig is közutálatnak örvendtek nálunk (viselt 

dolgaik miatt és a magyarság több évszázados durva elnyomásáért). S aztán sorra a többiek, 

a háborúba belépő országok… Miért fájt nekik, ami Szarajevóban történt? Maga a hadüzenet 

is furcsa fogalom ma már. Gavrilo Princip és társai bűnözők voltak, mivel merényletet 

szerveztek, és azt végre is hajtották. Ezért börtönbüntetés jár, akkoriban kivégzés, de hogy 

miért kellett több millió embernek meghalnia egy kicsiny bűnözői csoport helyett, 

iszonyatosan szenvednie és nélkülöznie emiatt, az már nem következik ebből logikusan. 

Ugyanígy nem értjük ma már, miért párbajoztak magukat értelmesnek tartó férfiak. Még 

Gárdonyi is párbajozott, s mintha egyenesen hősiesnek vagy sikkesnek tartották volna 

akkoriban az emberek, ha egy férfinak úgymond lovagias ügye volt. Úgy értem, hogy magát a 

folyamatot, ahogyan belesodródott egy férfi egy ilyen helyzetbe, mai fejjel fel se foghatjuk. 

Természetesen mi se kívánhatjuk, hogy egykori őseink megértsenek bennünket odaátról. A 

mai világban, amikor már egy anyázás se haladja meg sokak ingerküszöbét, hogyan is 

foghatnák fel, miért kellett egymásnak esniük értelmes férfiaknak egy-egy elejtett szóért, 
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nekik nem tetsző kifejezésért, egy csúnya nézésért vagy gúnyolódásért. Hát igen, ez az 

eredménye a „szocialista erkölcs” vagy miafene elterjedésének… a trágárság mindent 

elözönlő áradatával elsöpörte a jó erkölcsöket is, s olyannyira, két világháború után, hogy az 

önbecsülésüktől megfosztott tömegek utóbb már nem is igénylik vissza, jóllehet – elvileg – 

ma már élhetnének morálisan is normálisnak mondható keretek közt, mások által 

megbecsülve. 

Ha az emberek köznapi kommunikációjából hiányzik a kölcsönös tisztelet, ott megszűnik 

minden morál. Helyette űr támad, azaz nem marad semmi. Kívülálló nem tudja helyreállítani 

ezt a fejreállt vagy fenekestül kiforgatott állapotot. Ezen a közösségnek kell ismét dolgoznia.  

……….. 

A Földközelben képszerkesztését nagyjából elvégeztem. Minden vershez találtam 

illusztrációt, csak néhányban most nem vagyok még biztos, de azt már nem olyan nagy ügy 

kicserélni másikra. Ma viszont nyomasztott az idő, az érkező hidegfront. Néhány „talált vers” 

kívánkozik még a helyére, s talán ennek a kötetnek a végére is beillesztek még egy-két 

verset, mert valahogy lezáratlannak érzem. Ezen kívül szerzői ajánlás, meg fülszöveg. Azt már 

remélni se merem, hogy valaki elolvassa és ír hozzá valami előszót vagy utószót. De nem 

állítom, csak feltételezem, utóbb még kiderülhet az ellenkezője. A napokban a gyomrom 

nem volt túl jól, de attól még tudtam képet szerkeszteni, s így a jövő év első kötetének 

alapjaival részemről meg is volnék, már csak igazgatni kell rajta. Olyan ez, mint a szabónak a 

készre szabott, majd összefércelt ruha, ami változtatható, ha az ügyfél is úgy akarja. Talán 

vulgáris a hasonlat egy verseskönyvvel kapcsolatban, de hát végül is a költőnek is szakmája a 

költészet… 

……….. 

Csúnya, sötét napok vannak mögöttünk. Mindennap köd, csípős hideg, alig változó kinti 

hőmérséklet, ami nagyjából a -2 ⁰C és +2 ⁰C között mozog, vagy inkább stagnál. Ma éjszakára 

havazást jeleztek, igaz, nem tudták megmondani, hogy nálunk is lesz-e. Reggelre kiderül, 

melyik verzió igaz. 

Rudi két képe van Leopold Péternél (Dózsa beszéde Cegléden 1514, Szántó Kovács János 

elfogása), a jövő héten lesznek kész, ha minden igaz. Ez a mostani megrendelésem 

izgalmasabb a korábbiaknál, mert rettentően lepusztult állapotban kerültek elő egy pesti 

galériástól, aki egyébként nagyon rendes. Így aztán minden kétesélyes. Bízom Leopold Péter 

tudásában és szakmai műveltségében, egészen bizonyos vagyok benne, hogy mindent 

elkövet a képek megmentése érdekében. Pénteken küldtem át a képet hozzá, és erre a 

hétre, mármint a jövő hétre ígérte. 

Az egyik antikváriumtól rendeltem három Kodolányi-könyvet, állítólag egészen jó állapotban 

vannak. Ez itt lehet a reklám helye is, de már mindegy, mert akkor is leadtam a rendelést. Új 

könyvekre nincs sok tippem, de kellő időben majd lesz, gondolom. 

Az erkélyen még elég rendesen néz ki pár növény. Virágoznak a későn vetett körömvirágok, 

egy-két fehér petúnia, és van egy nagyon szép bokor tátika. A fűszernövények feléledtek a 

hűvösebb időtől az ősz végére, de már nem szedek róluk semmit, mert a cinkeetetési szezon 
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előtt lefújattam őket rovarirtóval, a poloskák ellen. Ahhoz képest nem túl sokat ártott nekik, 

de legalább tettünk egy kísérletet, hátha… 

……….. 

 
 

Most Hamvas Béla: Krízis és katarzis c. könyvét olvasom, bár az inkább nappalra való 

olvasmány, nem esti kikapcsolódásnak. Az irodalom hátrányt szenvedett a héten, mert 

távvezérelni kellett, azaz időre ledirigálni a könyvnyomtatást, a képek beszerzését és 

rendbehozatalát, meg egy csomó dolgot. Ez most újfajta ügyintézés, de lehet hozzá 

alkalmazkodni. Sokan izgágák, kötekedők, sőt olykor agresszívak a bezártságtól, én 

igyekszem elfoglalni magamat, és még nem is fér bele minden ebbe a látszólag rengeteg 

szabadidőbe. Karantén, és sokan várják a mentővakcinákat, majd a rossz időszak elmúltát. S 

közben személyes sértésnek veszik a szigorító intézkedéseket, amik az ország megmentésére 

irányulnak. Még annyi alapismeretük sincsen, hogy a szervezettség hiánya teljes anarchiához 

vezetne. 

………. 

Annyit hivatkoztak Amerikára és a „fejlett nyugati országokra”, és épp olyanok, akik nem 

rendelkeznek jelentős műveltséggel, sőt inkább műveletlenek. Most meg lehet nézni, mi 

folyik a „művelt nyugaton”. Amerikában tombol az anarchia, a csőcselék már az általa 

megválasztott Bident is el akarja kergetni, és valami kommunista államszövetséget akarnak 

létrehozni, ha minden igaz, a hírek szerint. Németországban és Franciaországban a rég 

kialakult no-go zónákban tombol az erőszak, rendszeresek az összecsapások a rendőrséggel, 

továbbá szabadon terjed a Covid-járvány, mert az ottani államfők fontosabbnak tartják, hogy 

kellemes arcot vágva telehazudják a világot, minthogy beismerjék, mekkorát tévedtek. A 

járványnak csak másodlagos terjesztője a sítáborok és a turizmus. Alapvetően a migráció 

okozza, mert olyan mosdatlan embertömegek érkeznek már évek óta ide, óriási 



89 

 

szeméthegyeket hagyva mindenütt maguk után, amerre csak megfordulnak, hogy az 

orvosoknak rég fel kellett volna figyelniük a jelenségre, és az általa gerjesztett járványokra. 

Ez népegészségügyi kérdés, nem pedig hipokrízissel elpalástolható kis apróság, ami fölött 

kedélyesen mosolyoghat a német kancellár asszony, de attól még nem múlik el. Az 

egészségügyi dolgozókat fölöslegesen tették ki ennyi strapának. Már közülük is sokan 

megbetegedtek, sőt halálos áldozatok is vannak. 

……….. 

 
 

2020 a nagy csillaghullás ideje is. Sorra mennek el egymás után a most partvonalra került 

neves zenészek, képzőművészeink, egyszóval még a művészeket is visszarendeli a Jóisten 

ebből a szervezett káoszból. Meghalt Benkő László, Mihály Tamás, Balázs Fecó. Ebben a 

folyamatos szürkeségben sorra megy el az emberek életkedve, depresszióra hajlanak, így 

könnyebben kapja el őket a betegség. Sokan még a családtagokkal se tudják tartani a 

kapcsolatot a zárlat miatt. Az előadóművészek most nem dolgozhatnak. Mások viszont 

köpnek minden szabályra, és csak azért is mindennek az ellenkezőjét akarják csinálni, mint 

ami ebben a helyzetben észszerű. Ld. nagyhírű ellenzéki vezéreinket, akik egyebet se 

tesznek, mint a saját hazájukat denunciálják, mint a hírhedt Gyurcsány-Dobrev házaspár és a 

Soros által tenyésztett sajtó világszerte. Csúnyább időszak ez, mint valaha a spanyolnátha 

vagy a középkorban a pestisjárványok voltak. A Dekameron keretjátéka idillikusnak tűnik a 

jelenlegi világhoz képest. Akkor senki nem merészelt volna szántszándékkal törvényt szegni. 

Igaz, nagyon meglakolt volna érte. A fenyítő eszközök erős elrettentő erővel bírtak. Ezek az 

alakok mintha bűnözők volnának, akiknek ez okoz örömet. Olyanok, mint a Madárka c. 

novellámban szereplő kisfiú, aki a pocsolyában tombolva teszi mindannak az ellenkezőjét, 

mint amit illik, és odahaza tanult. A végén csupa sáros még a feje teteje és a ruhája is. 

Mondhatjuk úgy is, hogy úgy kell neki, de komolytalan és engedetlen honfitársaink nemcsak 
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maguknak okoznak bajokat, hanem mindenki másnak is. A drogosok se fogják fel, hogy a 

szenvedélybetegségük nem magánügy, mert maguk körül piszkítanak és tesznek tönkre 

másokat is, akik erről nem tehetnek. 

Az embereknek meg kell tanulniuk felelősséget vállalni a tetteikért. Politikusainknak pedig 

hangoztatniuk kellene, hogy azok, akik fittyet hánynak a járványnak és azok terjesztőinek, 

személy szerint felelősek mindazért, ami napjainkban történik, sőt még azért is, ami a 

közelmúltban elszennyezte egész Európát. A hírhedten pedáns németek, nem tudjuk, 

hogyan viselik el az utcai szennyet, amit az ott lebzselő és gyakran életvitelszerűen ott is lakó 

migránsok művelnek. Az egykor patyolattiszta bécsi belvárosi utcák most vajon milyenek? 

Milyenek is lehetnek, amikor ott üvölt magas fejhangon a müezzin, majd vetik földre 

magukat a hithű muzulmánok, és már ott is vannak veszélyes kerületek?! Mai utcaképeket 

nem is látni a reklámszerűen rendre bemutatott utazó filmeken, csak jó régieket, amikor 

még valóban idillikusan néztek ki a nyugati városok. Ki a felelős ezért? Ki akarta, hogy mindez 

így legyen? Mintha ebben is valami kiegyenlítődés jönne létre, mint mikor a szocializmus 

igyekezett egalizálni a különböző társadalmi osztályok helyzetét a kommunizmus 

beerőszakolásával Európa testébe. Utóbb fényt deríthetne rá a történelem, de manapság 

inkább csak elhomályosítja, elhazudja és elkendőzi. Hogy is írta Weöres Sándor? „Immár egy 

hihető hazugság is elérhetetlen magaslat. Gödörben vagyunk, mélyebben a béka ülepénél.” 

……….. 

Advent első vasárnapján tevékeny napom volt. Nagyjából rendet raktam a lakásban, mert 

takarításhoz egyelőre nem hívok segítséget a járvány miatt. Késő este lettem készen vele, 

mert a szobámban a kis komódon is terítőt cseréltem, túlságosan eláztattam, nem száradt 

meg, csak jó sokára. Éjfél után ért véget az operaelőadás (Nyugat lánya), s csak utána tudtam 

visszatenni a mindenféle apró tárgyakat, piperéket a komód tetejére. Vasaltam egy csomó 

abroszt is, de a jövő héten, vagyis ezen, mert már elkezdődött, újabb adag vár rám. A nyugat 

lányát láttam már korábban, ugyanezt az előadást. A szereplők jók voltak, csak a ruházatuk 

nem tetszett. Nem szeretem, amikor túlmodernizálják a műsort, és nem az adott korba 

megyünk vissza díszletek és kosztümök segítségével, hanem a mai divatot erőltetik ránk, ami 

egyébként se tetszhet igényes embernek. Azért a most megviselt állapotban levő művészeti 

ágaknak, mint az előadóművészet is, kell ennyi nézői támogatás. Tőlem akár egész nap is 

mehetne komolyzene és opera a tévében, valószínűleg meghallgatnám őket. 

A facebookra azért nem vetemedem rá, úgyhogy marad, ami van. Elvi okokból nem teszem. 

Mindamellett, hogy könnyű kommunikációs csatorna elsősorban a fiatalok részére, 

ugyanakkor kegyetlenebb cenzor a hajdani komcsi cenzoroknál is. Ilyenekkel én pedig nem 

állok szóba. 

A fárasztó nap után még megpróbálkozom Hamvas Bélával, bár hozzá jóval éberebb figyelem 

kell, mint a mostani, az enyém. Azért meg lehet próbálni☺)) 
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Csupán egy gondolat még mára: ami Amerikában folyik, az erősen emlékeztet a kínai 

kulturális forradalomra, vagy amit annak neveztek. Az kezdődött a rombolással, majd a 

diktatúra bevezetésével, és aztán igen sötét korszak következett. Szinte egy évszázaddal 

vetette vissza Kína fejlődését az a korszak. Igaz, utána amerikai segítséggel, azaz 

tőkeinjekcióval talpra álltak, és hamarosan akár ők is dirigálhatják a világgazdaságot. 

Különösen, ha Amerika széjjelveri saját magát ezzel a „szervezett káosszal”. 

……….. 

Viszonylagos pihenőnapokat tartottam mostanában. A szennyezett légkör miatt nem jutott 

elég tiszta levegő, s vele együtt elegendő oxigén, amire a fejemnek volna nagy szüksége a 

szellemi munkához. Tegnap ugyan kivételesen tiszta volt a levegő, ahogy kisütött a nap, és 

kiszellőzött körülöttünk az „égi lakásunk” is. Ma reggel is így kezdődött, de aztán újból 

bezárult az égi ablak, most megint borult idő van. 

Ma megérkezett két újabb könyvcsomag, egy pedig függőben van, de annak a feladását is 

jelezték ma este. G. fiam biztatására rendeltem újabb könyveket, ezúttal Makovecz Imrétől. 

Most egyelőre el leszek látva olvasnivalóval. Mármint karácsonytól fogva.  

Este kamillázni kellett a szememet. Reggel folytak a könnyeim, úgy fájt és csípte valami. Így a 

mai szellemi tevékenységem inkább passzívnak volt mondható. A TV-ben néztem (fél 

szemmel) kulturális műsorokat, de inkább hallgattam őket. Este már kimondottam 

igényeltem a borogatást. Reggel csöngetésre ébredtem. Az egyik futár hozta az antikváriumi 

könyveket, később egy másik érkezett a Borvendég Zsuzsanna-könyvekkel, végül a π-vízzel. 

Este Kratochwill Mimi hívott, hogy megkapta a Fridél 70 könyvet, és nagyon tetszik neki. A 

reggeli ébresztő elég komikusra sikerült. Ahogy felébredtem, ki akartam ugrani az ágyból, de 

elkezdte húzni a görcs a jobb lábamat. Ekkor a bal lábamat igyekeztem aktiválni, de akkor az 

is görcsbe rándult. Ideges voltam, mert tudtam, hogy jön a könyvfutár, s hogy oda kell érnem 

a tizedik csengetésre, különben elmehet, én meg rossz pontot kapok, hogy nem álltam 

rendelkezésre. Nem értem oda, de szerencsére újból felcsengetett a fiatalember, és akkor 

már át tudtam venni a Kodolányi-könyvekből álló antikvár-csomagot. Ugyanezzel 

párhuzamosan folyni kezdtek a könnyeim, és attól fogva jelentkezett a szemfájás is, ami, 

remélem, elmúlik holnapra. A lábam csak részben jött rendbe, G. ma nem kapott banánt, 

ami azonnal rendbe szokta hozni a görcsölő lábamat. Most várhatok holnap estig, amíg 

hazaér a beszerzett élelmiszerekkel. 

……….. 

Este egy Moravia-regényből készült filmadaptáció, ami részben a 60-as évekbeli francia 

értelmiség fanyalgásait idézte. Elmenjek Caprira vagy ne, elvállaljak egy jelentős munkát, 

vagy se, házassági válság, ami tragédiával végződik, bár az sincs kizárva, hogy az akkor még a 

közönség által igényelt eszmei mondanivaló is oda legyen biggyesztve a végére – a maga 

módján. Moraviát sose szerettem, öncélúan malackodott, írásai inkább deprimálóak, mint 

előremutatóak. Ha visszagondolok, a 60-as években az olasz értelmiség nem volt abban a 

helyzetben, hogy sokat fanyalogjon egy filmes felkérésre, kezüket-lábukat összetörve 

rohantak volna aláírni mindent, gondoljunk csak szegény Luigi Tenco esetére. Mennyire 

vágyták a világhírt, de legalább a hazait! Én sajnálom őket, és minden kollégámat, aki 
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alárendeli magát a sikernek. Onnantól fogva nem szabadok, és amit írnak, azt a közönség 

rabszolgájaként írják, tehát a művészi szabadságukat áldozzák fel holmi sikerekért. Pedig a 

közönségről tudható, hogy az „új műsorhoz mindig új férfi kell neki”, tehát egy darabig 

sztárolja, majd leveti őket a hátáról, és többé vissza nem engedi oda. Hamvas Béla szolgál 

erre megfelelő magyarázattal, vagyis a tömeglélektan átkával. Szerinte a tömeg és a 

tömegember nem tűri el, hogy bárki is fölébe emelkedjék. Aki kimagaslik, azt marni kezdik, 

és addig nem nyugszanak, amíg meg nem semmisítik, vagy legalább a maguk módján meg 

nem rendszabályozhatják. Én ezt tyúkudvar-effektusnak hívtam régen. Ha a régi tyúkok közé 

bedobnak egy újat, az egész népség nekiesik, ütik-vágják, kopolják a fejét, megtépázzák a 

tollát. Aztán egy idő után befogadják. Azt nem tudni, miért, talán a kakas dönti el a helyét a 

hierarchiában, mert az egy elfogadottan machista társadalom. Nos, Hamvas Béla szerint ez 

nincsen így az eltömegesedett társadalommal. Az soha nem bocsát meg a nála különbeknek, 

és soha nem engedi meg nekik, hogy fölébe emelkedjenek. Ott az a főbűn, ezért. Különös. 

……….. 

A mai nap eseménye a két Görög-kép hazatérte. Leopold Péter nagyszerű munkát végzett 

rajtuk. Szignó és képcím ugyan nem is maradt rajtuk, de megvannak a fotók, amelyek ezt 

igazolják a hátoldalról. Az elejéről letépték a paszpartut, és alatta valami sérült 

írásmaradvány volt csak, de már nem menthető. Az összeböngészett anyagokat viszont 

elmentettem, és a Dózsának megvan az eredeti, kisebb változata, amin rajta a szignó és a 

cím, tehát nagyon is igazolható, kinek a művéről van szó. Eredetileg el akartam ajándékozni a 

kisebbet, de nem teszem, mert rajtam kívül jelenleg nemigen értékeli ezeket a képeket túl 

nagyra senki. Én viszont érzem, milyen becsesek, és az, hogy most nincsenek divatban a 

rézkarcok, hanem a sok szakmai tudást nem igénylő modern szösszenetek kapósak, nem 

jelenti azt, hogy azok tartósan is nagy értéket képviselnének majd. Rudi képei viszont 

sugározzák azt a tudást, ami előtt a szakmának kötelessége volna kalapot emelni, de 

egyelőre megengedett a pökhendiség, a lekezelés, ami kizárja a tárgyilagos értékítéleteket. 

Sapienti sat. Nem vitatkozom senkivel, úgyis más nyelvet beszélünk, hiába közös az 

anyanyelvünk. 

……….. 

Rudi könyvéhez írtam kisebb feljegyzést a tegnap elkészült képfelújítások kapcsán. Már az is 

lassan kész lesz, miközben újabb fejlemény az olaszországi életmű felderítésével 

összefüggésben továbbra sincs. Valahogy nem akar kibontakozni akkori élete, pedig nem 

indiszkréció miatt kutatnám, hanem hogy kiegészüljön az életrajza és a műveinek sora. 

Rengeteget festett, és a Dante-illusztrációi is jelentősek, de nem tudni, hová lettek, melyik 

itáliai kiadást díszítették. A legtöbb jegyzet már a beszerzett képek története, azok felújítása, 

valamint az én gondolataim, képleírások, elemzések. Talán valakit azok is érdekelnek. 

Tavaszias idő lett hirtelen. Ragyogó, szép napsütés fogadott ma reggel, s nem tudom, 

milyenre alakul holnap. A meteorológia szeles időt jósol. Én mindig elfogadom olyannak, 

amilyen. Utána úgyis megváltozik, méghozzá eléggé hirtelen, a globális felmelegedés 

jegyében. 

……….. 
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Szabó Magda: Merszi, Möszjő c. kötetét olvastam. Az Abigél után persze ismerős a tanár úr 

alakja, de akkor is megnyugtató, jó érzés Sz.M.-t olvasni. Hamvas Bélát egyelőre félretettem, 

ő inkább borzolja az idegeimet esténként a bizarr kijelentéseivel (a tudomány nem érvényes, 

sőt fölösleges, stb.) A művész érzékeny műszer, hamarabb érzi a veszélyt. Nyilván Nietzsche, 

Hegel, Huizinga és társaik válthatták ezt ki belőle (1936-ban publikálta a Krízis és katarzist), s 

nem a tudomány egészére értette, inkább a háború előszelét érezhette. Mekkora badarság 

volna elvetni pl. az orvostudomány eredményeit, még akkor is, ha a XX. század annyira 

anyagközpontú, azaz materialista felfogású a tudományban is! En bloc és partikulárisan is, de 

legfontosabb tanulságként ismét, sokadszorra levonva, hogy semmit nem szabad túlzásba 

vinni, így az antibiotikumok és egyéb gyógyszerek fogyasztását sem. 

Tegnap éjszaka óta esik az eső, csak néha állt el napközben. Most is csapkodja az ablakot. 

Előtte szeles idő volt, arra is szükség volt, hogy kisöpörje a piszkos levegőt, ami fölöttünk 

stagnált. 

Ma esős idővel indult a nap, de aztán később elállt. Maradt a szürkeség és a hűvös idő, bár 

decemberhez képest ez semmiség volt. A cinegék már járnak az etetőre, oda kell figyelnem 

rájuk, hogy ne éhezzenek. Holnapra viszont szeles időt jósolnak. Az Alpokhoz képest nekünk 

még mindig jobb a helyzetünk, oda már négy méteres havat jósolnak, lavinaveszélyt, majd 

esőket is. 

Ma jutalomjátékban is volt részem. Miután elmentek a szerelők és fertőtlenítettem utánuk, 

megnéztem egy régi magyar filmet: Mámi. Fedák Sári főszereplésével és parádés 

alakításával. Az unokáját Juhász József alakította, jót komédiáztak. Két legyet ütöttek egy 

csapásra: egyszerre figurázták ki az amerikaimádatot és a hazai úri gőgöt, sznobériát. 

Szokványos két világháború közti történet, amely a kisember váratlan felemelkedéséről szól. 

Ezúttal egy gyermekfelügyelőként keresett, majd házi tanítóként, jobban mondva 

nevelőnőként alkalmazott fiatal lány szerencséjéről mesélt a film, feltehetőleg a 

felemelkedésre vágyó, szegényebb néptömegek számára készítve. Ma már mindegy, milyen 

szándékkal készült, a hatása frenetikus. Szanyi mamit juttatja az eszembe. Mikor nagyon meg 

akart dicsérni bennünket, Fedák Sárinak nevezett. Nála ez volt a csúcs, a szuperlatívusz. 

Kedves emlékű szomszéd néni, aki a saját ifjúkori eszményeit vélte felfedezni bennünk. A 

férje az egri gettóból szabadította ki a háború vége felé. 

……….. 

Egyhangú, szürke napok sora követi egymást. Tegnap éjszaka óta esik az eső. Jegyezgetem a 

Luca-naptárt, egyelőre nem túl változatos az év első negyedéve. Kivéve azt, hogy előbb vagy 

nem esik, vagy csak minimális csapadék lesz. Március azonban rátetéz ezzel a folyamatos 

esőzéssel. Passzívvá tesz ez az időjárás. Igaz, az idén épp elég aktív voltam, van mit kipihenni. 

……….. 

Régi dokumentumfilm egy egykori bányásztelepülésről Amerikában. Egy kései leszármazott 

felvásárolta mind a lepusztult házakat, hogy ne költözhessen oda idegen. Ő viszont mindent 

megőrzött úgy, ahogyan az utolsó használója hagyta. Egy szentendrei vállalkozó vállalta, 

hogy kifizeti az átszállítási költségeket Magyarországra, valamint a restaurálási költségeket is. 
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Nem tudom, mi lett belőle azóta, de megrázó élmény volt nézni, milyen körülmények között 

éltek azok, akiket Amerika olcsó bérmunkásként vett fel, hogy a legpiszkosabb és 

legveszélyesebb munkákat velük végeztesse. Magyar emlékek, amikről senki nem beszélt 

idehaza, mert a legfontosabb szempont az ideológiai blabla volt, az is a saját szűk látókörű 

terveikhez igazítva. „Merjünk kicsik lenni…” Ők mertek is. Minden rezsim legalázatosabb 

szolgái voltak, csakhogy megkaphassák a mindenkori jattot. És mivé lettek? Elégedettek az 

összelopkodott, összeharácsolt pénzükkel? Ó, nem. Még mindig éhes proletárok, folyton 

éhesek és mindig zabálhatnékjuk van. Akár az amőbák. Nem véletlen, hogy Gy. F.-nek ez a 

kedvenc játéka. Ő is egy nagyméretű amőba: mindent befal, ami az útjába kerül. Elég 

érdekes, ha már az állatvilág hasonlataihoz jutottunk. Egy részeges, kokós amőba… morbid, 

mégis reális, mert létezik, igaz, egyetlen példányban, elrettentő példaként az ifjúságnak: 

akármilyenek, csak ilyenek ne legyetek! 

……….. 

A levelezési listánk krepált be, és hülye üzeneteket kapok a Google-tól, t.i. hogy járuljak 

hozzá, ők hadd szűrjék a levelezésemet. Még mit nem! A Big Brother kéretlenül is beleütné 

az orrát a dolgaimba… 

……….. 

A listát megszüntették, ezentúl csak privát tudunk egymással levelezni. Mit lehet ehhez 

szólni? Kedves Big Brother, de jó, hogy vagy nekünk?... 

……….. 

Telik, múlik, pördül, fordul hamarosan ez az év is, átlépünk egy következőbe… azok közül, 

amelyek még hátra vannak. Fürgén eltelt a karácsonyunk, bár néha úgy éreztem, erőltetett 

menetben. Megvolt a karácsonyi menü, ami kimaradt, ma pótoltam (bejgli, töltött körte). 

Hatalmas telehold kukucskál be az ablakomon, ma nem jegyzetelek többet, elment az időm a 

levelezésre. Mañana… 

……….. 

Túl vagyok a 70. születésnapomon, és hamarosan átlépünk 2021-be. A mi korunkban már 

egyre gyorsabban pörög az idő örvénye. Meglátogatott keresztfiam, Misi, és felesége, akit 

Pepének becéz az egész család. Már két gyerekük felnőtt korú, és a harmadik is érettségizni 

fog, egyetemre készül. A napok általában egyhangúan telnek most, hogy ez a nagy szürkeség 

ránk terült. Néha nosztalgiával gondolok a kanadai télre, ami ragyogó kék eget és kemény, 

száraz hideget is jelentett. Természetesen csak a látványra értem, mert a hideget ki nem 

állhatom. Mint minden, ez is mulandó, tehát a változás csak idő kérdése. 

Exit Sólyom-Nagy Sándor, a kiváló baritonista. Ez az év is a nagy csillaghullások éve volt. Most 

már talán nem túlzás, ha múlt időben említjük. Jeles művészeink távoztak egymás után, és ez 

érzékenyen érinti az egész nemzetet. 
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Ma remek koncert a Budafoki Szimfonikusok előadásában. Köztük Lehár Ferenc: Arany és 

ezüst keringője, ami igen távolra vitt vissza a múltba. Tizenhárom éves voltam, amikor Kati 

nővérem első bálosként hófehér tüllruhában táncolt, már akkor is feltűnő szépség. A zene 

hangjai visszaadták azt a hangulatot, és a megnyugtató érzést, amikor még szüleim és 

testvérem éltek, előttünk, lányok előtt, az egész élet, amiről nem tudtuk, mennyire kemény 

és nehéz lesz. Kati bele is roppant, néha majdnem én is. Ma este annak a bálnak a hangulata, 

minden mellékes érzéssel visszatért. Én a szüleimmel várakoztam az egyik osztályteremben, 

amiben akkor már nem volt fűtés, kihűlt a cserépkályha, és én dideregtem. Fotó is készült 

rólunk, én kajla kiskamasz, a rút kiskacsa minden érzésével, amit a serdülőkor átalakulása 

váltott ki belőlem. A zene szép volt, a táncosok ügyesen adták elő a betanult táncot. Ez a 

zene a szüleimnek nyilván a saját fiatalkorát idézte, amit akkor én nem is sejtettem, mert 

megragadott a látvány szépsége, és büszke voltam a nővéremre. Akkori táncosát ma is 

ismerem, az egyik volt osztálytársamat vette feleségül jóval később. Különleges hangulat, 

mely egyúttal első zongoratanáromat is idézte, Takács János bácsit. Néha lekottázott nekünk 

fejből különböző dallamokat, amelyek nem voltak kaphatók kottában, ezek között voltak 

operettdalok is, amiket sose szerettem. Zenei ízlésem korán kialakult, és ez a klasszikusokhoz 

kötött, a felszínességet, linkséget soha nem szerettem. Most mégis kellemes érzések 

kavarogtak a lelkemben, és nem bántam a műfajt. A dallam egyébként szép. János bácsi sok 

mindent el tudott fogadtatni velünk, így a Herkulesfürdői emlék zenéje is őt idézi korai 

emlékeim közül. Ötéves koromtól tízéves koromig tanított, utána Egerbe öltöztünk, és csak 

nagyszüleim látogatásakor tértünk be hozzájuk. A Herkulesfürdői emlék neki és feleségének, 

Böbike néninek a saját fiatalkori találkozásukat jelenthette, ma már így értelmezem azt a 

keresztpapás mosolyt a János bácsi arcán. 

A budafoki zenekart Hollerung Gábor vezényelte. Drasztikus fogyókúrája után igen 

megviselten néz ki, de nagyon jó karmester. A válogatása is érdekes volt, nem szabványos, 

hanem különleges. A fanfárok ünnepélyes hangulatot árasztottak, egyetlen lehangoló 

élmény számomra a műsort záró Radetzky-mars. Nem tehetek róla, bennem berzenkedik az 

ősök magyarsága, amelyet annyiszor és durván megsértett és megalázott az osztrák 

tábornok. Amikor ezt hallom, legszívesebben mindig felállok, és kimegyek, mert előttem 

azok a képek villódzanak, amelyek Radetzky bevonulását megelőzően belevésődtek a 

magyarság emlékezetébe. A maiakéba már nem annyira, mert ők nem szisszennek fel 

hozzám hasonlóan, hanem együtt tapsolnak, a legnagyobb érzéketlenséggel, soha nem 

gondolva a felmenők kínjaira. Előttem viszont ott vibrál az erőszakosan összefogdosott és 

katonai szolgálatra kényszerített magyar katonák képe, ugyanezek megtizedelése osztrák 

vezényszóra. A siculicidium, mikor Mária Teréziát dicsérőleg említik, és Mikes Kelemen 

hazatérési kérelmének többszöri visszautasítása. 
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a hírhedt siculicidium, Sebestyén G. festménye 
 

Radetzkyről asszociálok továbbá az aradi tizenháromra, Széchenyi rejtélyes halálára, és 

rendre visszamenőleg a még korábbi nemzedékek történetéből Zrínyi Miklós vadkan-

balesetére, ugyanerre Imre herceggel, a felségárulási pörbe fogott Zrínyire és Frangepánra, a 

megmérgezett Bocskay fejedelemre, a kivégzett Martinovics Ignácra és társaira, majd 

Csokonai kicsapatására a Debreceni Kollégiumból, egyszóval mindazokra, akikkel kegyetlenül 

bántak a Habsburgok, őket megelőzően pedig az erőszakosan térítő német papok. A máglyán 

elégetett prédikátorokra, Debrecen diszkriminációjára évszázadokon át, a gályarabságra 

vetett református papokra, a kifosztott magyar népre, amelynek egyetlen szerepet szántak, 

hogy éléskamrája legyen a bennünket megvető Habsburgoknak és népüknek, az 

osztrákoknak. Ha naponta kérnének térden állva bocsánatot, akkor is nehéz volna elfelejteni 

a sok bűnt, amit a fejükre vettek.  

Nos, hát ezért nem tudok tapsolni, amikor a Radetzky-indulót játsszák minden Strauss-

koncert végén. Nekem Radetzky változatlanul egy szemétláda, és Mária Teréziáról se tudok 

jókat gondolni egriként, ahol már kétszázötven év óta lehetne egyetem, de az ő tiltása nem 

tette lehetővé, még a hozzá különben lojális Eszterházy püspök kérésére sem. Tőlünk mindig 

sajnálták a fejlődést, mert örökös félelemben éltek, mi lesz, ha szellemileg és anyagilag 

lekörözzük őket. Még mikor a szépséges Operaház épült, Ferenc József akkor is kikötötte, 

hogy nem lehet nagyobb a bécsinél. Meg se érdemelte, hogy neki és Sisinek külön lakosztályt 

biztosítsanak a pesti operaházban, ahogyan a magyar alattvalóihoz hozzáállt. Neve egy lapon 

szerepel Haynauéval, s maradjon is ott. 
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Dédunokája Magyarország kulturális nagykövete az EU-ban, mégse képes elérni, hogy hazánk 

imázsa normális legyen, és ne a gyűlölködés áradjon felénk a politikai körök irányából. Akkor 

minek és mire veszi fel a fizetését? Nemrégiben az m5-ön úgy körbehízelegték, hogy 

felháborítottak vele. Épp a fentiek miatt. Ha valóban komolyan gondolná, amit nyilatkozni 

szokott a nagy magyar-szimpátiájáról, akkor szégyenkeznie kellett volna a sok dicsérő és 

hízelgő szó hallatán. De ennyi elég is róla, meg a felmenőiről. 

……….. 

Tegnap csalódást okozott a Fekete macska c. tévéjáték, amit tévesen jelöltek a TV-újságban. 

Én Dayka Margit parádés alakítására számítottam, a színlapon ez is szerepelt, de helyette egy 

átkozódó, balhés tévéjáték került adásba, amit végül már nem lehetett elviselni. Év végén, 

amikor az emberek úgyse mehetnek szórakozni sehová, helyesebb lett volna a vidám 

történet közvetítése, mint a sokakat irritáló Horváth Teri racsítása, átkozódása, amivel a 

menyét alakító fiatal Csomós Marit illette. Nem igénylem a gejl történeteket sem, mint 

amilyenre a Callas-Onassis film sikerült, és amihez képest egészen más, jóval gátlástalanabb 

Onassis-képünk volt, tehát úgy éreztük, a hatás kedvéért torzítottak (javítottak) a sztorin. 

Ebben a filmben Onassis bőkezű gavallér ember, holott igazából sportot űzött abból, hogy 

Callast megalázza, és állítólag nem is kapott még ékszereket se tőle az énekesnő. Szóval 

gazdag ember létére smucig volt. Igazis. A leggazdagabb emberek többsége állítólag az. Neki 

köszönhető az is, hogy Callas elveszítette a hangját, mert miatta szakította félbe művészi 

karrierjét, amelyhez visszatérése később már sikertelen volt. Kapcsolatuk inkább a Spencer  
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Tracy – Katharine Hepburn szerelemre emlékeztetett. Ott is Spencer volt a domináns fél, 

Hepburnt pedig többször is megalázta, méghozzá nyilvánosan. 

……….. 

A művészetért igen nagy árat kell fizetni, és ezt ki-ki maga dönti el, mi éri meg neki. Utólag 

már nem szabad sajnálni, mert a döntés pillanatában senki nem kényszeríti a művészt, hogy 

éppen azt a választást tegye meg. A következmények és a siker is egyaránt a művész 

egyszemélyes „érdeme”. Isten egy vázlatos élettörténetet ír meg számunkra, a kotta vagy a 

regény lapjait mi magunk töltjük meg eleven, s talán nagy szerzeményeinkkel. Azzal, amit 

életünk során megvalósítunk. Ám a siker nem minden. A siker igazából egy kábszer. Aki 

rákap, az nem maga dönt a sorsáról, hanem a siker vonzásában úgy halad tovább a pályáján, 

ahogyan az éjszakai fénytől vonzott rovarok, amelyek végül halálra égnek. Vagy a narkósok, 

akik végül kicsinálják magukat. 

Úgy a nagy sikerhez, mint a látszólagos vagy teljes sikertelenséghez nagy lelki erő kell. 

Egyiket se könnyű elviselni, de ha vállaltuk, akkor szembe kell néznünk vele, akár 

önmagunkhoz kíméletlenül is, vagy legalább nagy szigorral. A rivaldától félrehúzódott 

művész talán nem szerez magának akkora hírnevet, mint híres társai, de nem is függ úgy a 

közönségtől és a sikertől, valamint a botcsinálta ítészektől. Ha csupán a belső hangjára 

hallgat, akkor követni tudja az isteni sugallatot, melynek vezérfonalként kellene 

végighúzódnia az életén és művészetén. Ahol Isten van, Isten hangja tisztán érthetően 

hallatszik, ott minden van. 

A végén még hálásnak kellene lennem Aczél Györgynek, amiért kimondta rám a verdiktjét?! 

Hát azt azért ne! Valamilyen szerepet játszott az életében mindazoknak, akiket betiltott vagy 

parkolópályára tett, de Görög Rezső mindmáig kallódó és nagyban kiirtott életműve a 

tanúbizonyság arra, hogy az efféle kultúrpolitikusok szellemi abortőrök, smasszerek, 

hóhérlegények. Júdásnak is el kellett játszania a szerepét, ami miatt mindmáig egyértelműen 

negatív a megítélése. Azon lehet vitatkozni, hogy ezt kénytelenségből tette, vagy 

folyamatosan gyötörte a féltékenység, irigység, a Krisztus iránti gyűlölet, csak a Megváltó 

fényében erre Jézuson kívül senki nem figyelt fel. Utólag csak a beteljesített sors, az 

eljátszott szerep maradt utána. Az érzéseit lehet találgatni, elemezni és boncolgatni, de 

mindig az alakítás és annak minősége a lényeg. A jó szeretet: megélt szeretet. Azt nem lehet 

félresikeríteni. Úgy sugárzik, ahogy a nap. Fényéből mindenkinek jut, jónak, rossznak 

egyaránt. A többi magyarázkodás. 

……….. 



102 

 

 

 



103 

 

2021 

Megtörtént. Átléptünk 2021-be. Merkúr éve, január Vénusz-hónap, mely Oroszlán jegyű 

napokkal indul a zodiákusban. Az első nap Neptunusz jegyében, a számmisztikai számítások 

szerint. Egészen jó jegyek, nem panaszkodhatunk. Csak hát ott a fanyar Bak, amelyet talán 

megfényez a Nap. 

Az időjárás fárasztó volt, még elgondolni is rossz, mennyire fárasztó volt az eleje. Csak estére 

tértem magamhoz, amikor már az eltervezett munkák javát elvégeztem. Holnapra marad a 

lencsefőzés, meg a szerecsendiós hús, máktorta, a szokásos újévi varázslatos ételek. Nekem 

talán gomba, ha jut még rá energiám. Most csend van, éjszaka van, lassan nyugovóra térek, 

hogy gyűjtsek egy kis erőt a háztartási munkákhoz. 

……….. 

Tegnap kitöltöttem egy tesztet, amiben szólásokat és furcsa nyelvi fordulatokat kellett 

értelmezni. Legnagyobb mulatságomra a „nyelvész” minősítést kaptam. Ez a gondolat azért 

szórakoztatott, mert soha életemben nem akartam nyelvész lenni, engem mindig az 

irodalom vonzott. Azért megtanultam rendesen a nyelvészetet is, és amikor tanítottam, igen 

sok hasznát vettem. Különösen Benedek tanár úr nyelvészeti szemináriumainak, amelyek 

során olasz szövegeket értelmeztünk. Magyar nyelvészetből valamiért nem kellett sokat 

tanulnom ahhoz, hogy mélységükben megértsem a nagyon régi szövegeket. Mintha csak 

újból rájuk ismertem volna. Míg csoporttársaim sokat kínlódtak ezek helyes olvasásával, 

nekem ez minden előkészület nélkül blattra ment. Régi életemre való ráismerés? Déja vu? Ki 

tudja? Lényeg, hogy akkor is ment, és később is minden nehézség nélkül boldogultam a régi 

magyar szövegekkel. Ugyanez van kevésbé régi szövegek értelmezésével. S hogy ebben az 

egyetemi nyelvészkedés, a későbbi nyelvtanítás vagy a sok tolmácsolás vagy a műfordítás 

segített, magam se tudnám megmondani. 

……….. 

Azt írják egy hírben, hogy a Tejútrendszer tele lehet már kihalt civilizációk maradványaival. 

Meglehet, de attól tartok, ezt soha nem tudjuk meg földi életünk során. Matematikai 

képleteket használnak ezek kiszámításához, az alapján tájékozódnak. Talán azért is, mert 

azok, akik a földi civilizációra rátelepedtek, inkább abban gondolkoznak, hogy mikor már 

biztos jelei lesznek a földi élet kipusztulásának, megpróbálnak áttelepülni egy másik 

bolygóra. Szerintem azonban jobb, ha nem találkozunk más, nálunk fejlettebb civilizációkkal, 

mert a földi élet kormányzói rendkívül agresszív, érzelmileg alulfejlett, önző és dominanciára 

törekvő, kíméletlen alakok. Ők bármely civilizációra rá akarnának telepedni, és ehhez 

véletlenül se kívánunk nekik jó szerencsét. Isten mentsen meg mindenkit az ő 

közeledésüktől! Olyanok, mint az általuk fabrikált vírus: agresszívek és kíméletlenek. 

Egyelőre sokakat meg tudtak félemlíteni, de ha egyszer rájönnek embertársaink, hogy csak 

manipulálták őket, lesz haddelhadd! Mit is szóljunk hozzá? Aki szelet vet, vihart arat. 

Megérdemli. Egyébként pedig kezdenék elölről ugyanazt, amit a Földön műveltek: 

elfertőznének mindent és mindenkit, a végkifejlet pedig ugyanaz lenne: újbóli kipusztulás. 

……….. 
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Idei első gondolatom ma reggel: micsoda elátkozott anya lehetett az, aki olyan 

szörnyszülöttet hozott a világra, mint Soros György és társai! Tévedésük alapja a következő: 

figyelmen kívül hagyják vagy nem is tudják, hogy az Univerzumot a szeretet törvénye 

mozgatja. Ők ezzel szemben a gyűlöletre tették fel az életüket, ami minden fejlődést 

visszavet. Aki ellen irányítják haragjukat, gyűlöletüket, annak legfeljebb ideig-óráig 

akadályozhatják a fejlődését, sőt általában véve az életét. Ez a folyamat egy idő után 

automatikusan visszájára fordul, és míg a szellemi támadó egy önbedaráló rendszert épít ki 

magában, addig az általa letámadott személy vagy célcsoport váratlan fejlődésnek indul, úgy, 

hogy szinte maga sem érti, miért és hogyan. A titok lényegét a macskák és az odúlakó lények 

ismerik: ők a negatív energiákat képesek pozitívvá, a maguk számára hasznos erővé 

átalakítani. Az átkozódók és örökös bosszúszomjtól hajtott emberek viszont önkéntelenül 

teszik jóvá, amit ellenségnek tekintett riválisaik ellen elkövettek. Az illető prosperál, őket 

pedig megeszi a sárga irigység. 

Talán nem szép gondolat ez évindítónak, de mégis nyújthat némi reménysugarat azoknak, 

akik hajlamosak a csüggedésre. A világ, így benne a Föld is, az isteni erők által irányítva 

működik. Lehetnek anomáliák, félresikerült folyamatok, de a bolygónk és az Univerzum 

akkor is a szeretet által hajtva él és prosperál. Egy földi ember vagy egy embercsoport túl 

kicsi pont ahhoz, hogy ezt meg tudná változtatni. Az Univerzum immunrendszere működésbe 

lép, és akkor a fagylalt visszanyal, ahogy Pesten szokás mondani. Szóval nem érdemes sokat 

piszkálódni vele. 

……….. 

Az év első napja dolgosan telt számomra. Szokásos konyhai feladataimat láttam el: főztem 

lencsefőzeléket, szerecsendiós húst, sütöttem máktortát. Mindez három egyszerű fogásnak 

tűnik egy étlapon, de sok munkafázisuk van, mégis örömmel tettem, mert tudom, hogy a 

családom szereti ezeket az ételeket. Magamnak nem készítettem gombát, de nem sajnálom. 

Repetáztam lencséből, és a máktortából is. 

……….. 

Több könyvet olvasok most párhuzamosan: Karinthy Frigyes: Karácsonyi társasjátékok c. 

kötetét, Borvendég Zsuzsanna impexekről írott könyvét és Laár András bohókás könyvét 

(Laárma a köbön). Könyvkiadásunk értékrendjére jellemző, hogy a magyar klasszikusok közé 

tartozó Karinthyt kaptam meg a legolcsóbban, potom 500 Ft-ért vadonatújan és tisztán. 

Borvendég Zsuzsanna könyvét leértékelték, azaz akciósan jutottam hozzá, holott sok éves 

kutatómunkája fekszik benne, míg hozzájuk képest Laár András könyve kivitelében és 

tartalmában is úgymond összecsapott mű, ehhez képest a legdrágább volt. Klasszikusaink 

talán forognak a sírjukban, de az is meglehet, hogy Karinthy asztaltársasága újból összeült 

egy égi tereferére és társasjátékra, amelynek során kifigurázzák a jelenkor magyar valóságát. 

Nyilván szelektálva, mert épp az előbb néztem át egy újabb listát, mely eredményeket tudott 

felmutatni az Orbán-kormány az elmúlt 10 évben. Miközben kijavítgattam az iromány 

elütéseit, kiderült, hogy 3 évvel ezelőtti gyűjtemény, ami óta jóval több beruházás valósult 

meg. Igaz, a vírusjárvány felforgatta az egész világ rendjét, de a trend megfordult, és ma már 

mindenki igyekszik saját akciótervvel kimászni belőle. Pontos hazai eredményeket nem 
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tudunk, de hamarosan az is kiderül. Ha előbb nem, február hónapban, amikor a szokásos 

miniszterelnöki évértékelő elhangzik. 

……….. 

Az év eleje kissé döcögősen indul be, bár egyelőre nem is terveztem túl nagy tempót és 

hatalmas mennyiségű munkát. Az idő változásait figyelem, és amikor csak lehet, régi magyar 

filmeket és archív felvételeket nézek a TV-n. Ma lecseréltem a tavalyi naptárakat, új cicák 

lesznek divatban, plusz egy magyar kutyás naptár. Ez utóbbiról asszociáltam egy régi családi 

történetre. G. fiammal, mikor még óvodás volt, egyszer sorban álltunk egy utcai zöldséges 

standja előtt. Az árusnak rendszerint az eladóhelye előtt feküdt a földön a pulikutyája. 

Miközben várakoztunk, G. megszólalt: „Szegény kutyus! Vak. Nem lát.” Döbbenten néztem 

rá: „Te ismered ezt a kutyát?” Mire ő: „Nem ismerem, de nincsen szeme.” Jót mulattam 

rajta, aztán elmagyaráztam neki, hogy minden pulinak a szemébe lóg a szőre, de azért 

remekül látnak mögüle. A kutyás naptár első hónapját is egy fekete puli őrzi☺)) 

A macskás naptárak közül három nem igazán álló asztali dísznek való, hanem fel kellene 

függeszteni őket, másképpen „nem állják meg a helyüket”, csak lógatásra valók. Nálunk 

viszont nincs rá lehetőség, hogy falat fúrassunk. Manapság nehéz mesterembereket találni, 

és aki van, drága és flegma, olykor szemtelen is. Sokan megint ott tartanak, ahol a Kádár-

korszakban, amikor arra idomították őket, hogy gyűlöljék az értelmiséget, és általában 

vessék meg a tanult embert, mert Marx tanításai nyomán csak ők termelnek valamit, az 

értelmiség úgymond nonprofit kategória. Hát persze. Amit mi előállítunk, nem kétkezi 

munkával, az hosszú távon érleli meg a gyümölcsét. Ehhez viszont ész kell, hogy felfogják, és 

a mai világ nem éppen tekinti középponti kérdésnek a kultúra ügyét. Az elvtársak, akik igen 

tanulatlanok voltak a kommunista korszak kezdetén, gyűlölték a művelt embert, mert az 

többet tudott náluk. Ezért gyűlölték és ezért féltek tőle. Mindezt egyszerre és parallel. Azóta 

is működik ez a kontraszelektív rendszer, mert az emberek, ha egyszer szert tettek 

valamilyen privilégiumra, akkor többé nem akarnak lemondani róla. A kisembert nagy 

sámlira állították Rákosiék, majd Kádárék, neki ez a status quo. A XX. század a nagy bukott 

szamarak korszaka volt. Ezek leszármazottai az olyan szellemi törpék, mint Gyurcsány és 

egykori vagy jelenlegi szoci társai. Sorosék is ezeket a félresikerült alakokat akarják megint 

úgymond „sámlira állítani”, hogy aztán onnan ordítsák le a kortársaikat, főként a náluk 

különbeket. (Egyébként, ha lenne is most felfogadható mesterember, a karantén miatt nem 

jöhetne házhoz. A megjegyzés pedig a helybeli, környékbeli szakikra vonatkozott.)  

Azt hiszem, jobb lesz, ha legalább vénségemre beállítom én is vészjelzésre a rendszeremet, 

azaz a tudatomat. Ha acsargó, gyűlölettől fröcsögő embert látok, hallok, azonnal tudnom kell 

ennek az okát: fél az értelmes társaktól, emiatt akarja feltétlenül visszacibálni, nehogy az 

érvényesülni tudjon az ő felhatalmazása nélkül. A félelem szüli a gyűlöletet, akár az 

állatoknál. Mindig az a kutya támad, amelyik fél. Szóval az elvtársak is azért támadnak olyan 

dühvel, mert igen mélységes az agyukban rejtegetett tudatlanság. Az okos embernek viszont 

ezt hiába mondjuk. Aki értelmes, az általában nem azt feltételezi a másik emberről, hogy az 

mélységesen ostoba. Előbb megpróbál vele értelmesen beszélni, s csak később jön rá, hogy 

tévedett, mert az az embertípus inkább az öklét szokta használni érv gyanánt, észérvekre 

nem reagál, legfeljebb dühös támadással. Míg az értelmes ember latolgat, mérlegel és 
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elemez, a buta ember taktikát változtat, és még jobban belehergeli magát a felfújt gólem 

szerepébe. Ilyen volt Sztálin is, akinek az arcáról csak úgy sütött a primitívség. De hát még 

csak olyan messzire se kell menni, elég szétnézni a hazai proletárdiktatúra vezetői között, és 

sajnos az ivadékaik se lettek jobban sikerültek. 
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A bukott szamár gyűlöli a tanárt, aki megbuktatta. Mikor végigbukdácsolta az iskoláit, 

addigra már akkorára gyülemlett fel benne az elfojtott düh, hogy en bloc az összes tanárt is 

utálja. Feltételezem, azért diszkriminálták annyira a tanárokat, hogy még fizetésből is csak a 

legnyomorúságosabbakat kapták (kaptuk) az átkosban, mert az egykori nagy szamarak 

ebben a formában álltak bosszút egykori kudarcaikért, amiket persze nem mi okoztunk 

nekik. Előbb-utóbb a frusztráció is gyűlöletté válik a félresikerült lelkekben. A „csavar” ott 

rejlik a történetben, hogy az ostobák agyában ez a gondolat munkálhat: „Ez okosabb nálam. 

Akárhogy törekszem is, mindig előttem van a sorban. Meg kell szabadulnom tőle, hogy én is 

haladni tudjak.” Így születik meg a káini gondolat, hogy akit az útjában állónak tart, annak 

egyenesen a létére tör, vagyis hogy ne legyen. 

Ezt eddig még sose gondoltam végig ennyire alaposan, pedig sok hülye ember piszkált és fúrt 

már életemben. Tehát bármit is tettem volna, hogy lecsillapítsam a mások értelmetlen 

dühét, amellyel felém fordultak, akkor se ért volna semmit a törekvésem. Nekik az a fontos, 

hogy akit nem állhatnak, az ne legyen. Tévedésem abban állt, hogy igyekeztem megtalálni az 

okot, és gyakran gondolkoztam rajta, mit hibázhattam el, ám a hiba a létezésem, mármint a 

mások szempontjából, ezért nem segíthetek rajtuk, arról egyedül Isten dönthet. A 

komplexusaikat nem én okoztam, tehát nem is tőlem vagy miattam fognak elmúlni. Azon 

nekik kellene dolgozniuk. Ám az öklözés nem megoldás, mert folyton visszacsúsznak Káin 

szintjére, az pedig a nagyon-nagyon ősprimitív állapot. Annyi tízezer éves evolúció alatt 

ennél azért már magasabb szinten illene lenniük. Igyekezet, normális ambíciók nélkül ez sose 

sikerülhet. Ami segíthet, az a műveltségre való törekvés, amihez viszont fejlettebb lélek 

szükségeltetik, nem ez a vicsorgó vadállatokat mintául vevő jellemnélküliség. 

Az elvtársak megbuktak, és már nem tegnap. Harminc évvel ezelőtt következett be az a 

fordulat, amelynek révén kissé szabadabbá vált a gondolat, és ha az anyagi helyzetünk nem 

is lett rettentően sikeres ez alatt az időszak alatt, bennünket nem köt a rém modoros és 

kártékony PC, amely jelenkorunkban az önmagát gondolatban még mindig fölénk helyező 

„művelt nyugat” sajátságos öncenzúráját eredményezte. Mi ettől szabadultunk meg, ők ezt 

vették magukra, méghozzá önként. Mit lehet tenni? Jó példát mutatni nekik, hátha idővel ők 

is rájönnek, hogy Orwell nem receptes könyvként adta ki az 1984-et, hanem elrettentő 

jövőkép gyanánt, hátha meg tud menekedni tőle a világ értelmesebbje. Ehelyett a hülyék 

tanultak belőle és vették át hasznos példatárként. Nem őrület? Az önmagukat értelmesnek 

és haladónak vélő emberszabásúak épp az őrülteket majmolják, és abban a hiszemben, hogy 

ezáltal majd ők lesznek mindenben a győztesek. 

Az emberiség nem győzni kívánók és legyőzendők gyülekezete, hanem egy egységes nagy 

szervezet. Bárhol metszenek ki belőle, azaz eliminálnak egyeseket, az az egész testnek fáj, 

és az öncsonkítás, amelyet ezáltal az önmagát lebutított szervek végeztek, nekik 

ugyanolyan hiányokat és csonkaságokat fog okozni, mint az általuk kiirtott részeknek. A 

mai győzelemre ambicionálók viszont veszettül hisznek a saját, fejlettebbnek vélt egójukban, 

és folytatják az önbedarálás nem éppen értelmes akcióját. Hogy ennek egy kataklizma vet 

majd véget vagy valami más, az egyelőre nem tudható. Addig marad a türelmes tanítás, 

hátha egyszer nemcsak gazdagságot, pénzt és hatalmat kérnek maguknak, mielőtt 

leszületnének a földre vagy máshová, hanem egy kis sütnivalót is. Addig marad a „nehezen 
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tanul, de könnyen felejt” régi pesti vicc szerinti képlete, amit természetesen a korabeli 

hülyegyerekekre értettek. Úgy élünk, mint egy gazos kertben, ahol hiába gyomlálunk és 

veteményezünk szorgalmasan, a gazok mindig fürgébbek nálunk. Talán ártani könnyebb, 

mint javítani… Igaz, csak az alulfejlett lelkeknek, amelyek mégis mindig felfuvalkodnak. 

Létezik, hogy valaki sose tanul a korábbi hibáiból? Még belegondolni is szédítő ekkora 

mélységekbe! 

……….. 

 
 

„Egy színész, aki arra született, hogy örömet szerezzen, sosem felejtheti el az olyan 

helyzeteket, amelyekben megalázzák.” – Gózon Gyula 
 

Ez egyúttal válasz arra a szemléletre is, ami a jelenkor sok rendezőjének sajátja: ők 

előszeretettel alázzák meg és törik úgymond porrá a színész karakterét, hogy aztán ők rakják 

össze újból. Ez embertelen és teljességgel téves nézőpont. Az igazi nagy színészek mindig 

megőrizték a jellemüket, emberi tartásukat és büszkeségüket.  

Az önmagát atyaúristennek képzelő rendező mindenkit kutyába néz. Ő csak dominálni akar, 

és mindenki mást maga alá rendel. A normális emberi kapcsolatok viszont mellérendeltek. Az 

egyenlőség, amely már a francia forradalom óta normális szemléletnek és adottságnak 

számít, nem spórolható ki semmilyen művészetből, de magából az életből sem. Szabadság, 

művészi szabadság híján rabnak érzi az ember magát mindenféle kapcsolatban. Hogyan 

szárnyalhatna akkor a művész, ha ettől is megfosztják?! Ha a színész nem szárnyal, mert 

törött szárnyúvá tette a despotikus (szadista) rendező, akkor a közönség se fogja élvezni az 

előadást. Ugyanolyan törött szárnyú madárként fog ülni és darvadozni az előadáson, ahogy a 

színész is gubbaszt a neki szánt kalitkában. A rács két oldaláról nézni egymást nagyon 

szomorú élmény. Ki akarhat ilyesmit nyújtani a közönségnek katarzis helyett? 

……….. 
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Flúgos nap, egy értelmetlen telefonhívással, ami felkavarta az egész napom rendjét. Íráshoz 

nem maradt kedvem (sose írok idegesen), így Laár Andrást olvastam, ami nagyjából 

helyrebillentette a lelki egyensúlyomat. Azért jobb lenne, ha az efféle élmények 

kimaradhatnának az életemből. Ideje lenne már visszatérnem az íráshoz. Napi szinten, ahogy 

korábban is szoktam volt. Verseskötetem befejezésre vár, és várnak a drámai tervek is. 

Nehogy majd ilyen ostobaságok miatt hagyjam ki őket…! 

Az idő csalóka. Tavasziasan enyhe, zöld a fű, a fák rügyeznek, és a hagymás növények is 

hajtani kezdtek. Még mindig van egy tő tátikám, ami virágzik az erkélyen, és több körömvirág 

töve zöld, nem fagyott el. Él a rozmaring, és él a curry növényke is. Egy-két tő 

metélőpetrezselyem is mutatja magát, pár apró zöld levéllel. Ha januárban megszakad a tél, 

akkor tavasszal ront ránk és fagyaszt meg minden haszonnövényt. Meg persze a kedves 

tavaszi virágokat is. Az ostoba ember mégis azért drukkol, hogy maradjon el a tél… Tavaly is 

hogy jártunk vele… Alig volt gyümölcs, és most méregdrága a dió, mert virágzáskor lefagyott 

a nagy része. Ami maradt, azt meg egy titokzatos kórság támadta meg, amitől 

megfeketedett. Klímaváltozás, persze klímaváltozás, de jobb lenne, ha a természet rendjét és 

ciklusait tiszteletben tartaná az ember. 

Idebent meg még karácsonyi hangulat az egyelőre zöldellő fenyővel és a díszkivilágítással, 

pedig holnapután vízkereszt, amikor már kint lesz a helye a fának. Ellentmondás ez is, 

ahogyan nagyon sok dolog az emberek által uralt világban. De hát ki is irányítaná? Épp elég, 

hogy embertársaink közül is éppen a kontraszelektáltak törnek mindig legelvadultabb dühvel 

a hatalomra. Ez a legárulkodóbb jele annak, hogy civilizációnk hanyatló ágába érkezett. 

Hogyan tovább? Lesz-e visszaút? Ha igen, akkor ennek a primitív, gyűlölködő bagázsnak el 

kell tűnnie a színről, amelyik most baloldali összefogást hirdet, aztán megint csinálni akarja a 

kuplerájt, mert csak ehhez ért. Annyi pofára esés után még mindig nem értik, hogy a gyűlölet 

az nem program, hanem egy pusztító életérzés. Ezért nem tudnak soha értelmes dologhoz 

kezdeni a hatalommal. Paraziták, mindig is azok voltak.  Mégis ők támadják az emberiség 

értelmesebb felét. Ők bizonyára ahhoz az emberfajtához tartoznak, amelyikről Karinthy 

Frigyes azt írta, hogy vírus a Föld testén… Ezért játszadozik most is egy általa koholt vírussal, 

ami bumerángként hathat idő múltával elindítójával szemben. Pandóra szelencéjét nem 

érdemes nyitogatni, főként nem leépült agyú alakoknak, akik már csak a buli, pia, csajok 

szentségtelen hármasa által vezérelve élnek. Ejnye, ejnye, Orwell pajtás, miért adtál nekik 

ennyi rossz tippet? 

Egy Németországban élő honfitársunk jellemezte így a hatpárti baloldali összefogást: azt 

képzelik, hogy a hatszor nulla az hat, pedig a hatszor nulla mindig csak nulla marad☺)) A 

dolog persze nem ilyen humoros. A legszélsőségesebb irányzatok fognak össze egymással, 

tehát a vad kádárista, maoista irány a folyamatosan zsidózó szélsőjobbal. Egyáltalán hogyan 

értenek szót egymással? Ahogyan megnyilatkoznak, az nemhogy nem PC, hanem semmiféle 

civilizált környezetbe nem való. Netán bekokózva célba köpdösnek egymásra, majd másnap 

nem is emlékeznek semmire? Elég fura buli lehet az ilyen… 

……….. 
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A verseskötet szerkesztését befejeztem, és elküldtem Szabó Zsuzsának, most várok a 

válaszára. Tudom, van neki most baja elég, de a palackpostáimat akkor is útjára kell 

bocsátanom, hogy mielőbb a közönség elé kerülhessenek. Az évnek ez az időszaka általában 

eléggé passzív. Kerülöm a közösségi rendezvényeket, találkozókat az éves influenzajárvány 

idején, s nemcsak most a pandémia miatt. 

Mindenki a járvánnyal van elfoglalva, a híreknek nagy részét ez teszi ki. Van vakcina, nincs 

elegendő vakcina, beoltatja magát az állampolgár, a másik meg nem. Az ellenzék ellene 

kampányol, de nem az emberek érdekében, hanem mert ebből akar politikai tőkét 

kovácsolni magának. 

Amerikában káosz van, már amennyit tudni lehet róla. Összecsapnak a Trump-pártiak a 

Biden-pártiakkal, gyilkosságok, gyújtogatások, utcai harcok. Nyilvánosan minden politikus 

elhatárolódik ettől, de ki tudja, mit gondolnak magukban? Netán ők is a politikai tőke 

kovácsolásán agyalnak? Semmit nem tudni biztosan, mert olyannyira eluralkodott a 

hipokrízis a közbeszédben, s főleg a sajtóban, hogy már a hivatalos közleményeket is 

kétkedve fogadjuk. 

……….. 

Ez nemcsak a nyugati államokban terjedt el az őszinte szó és a világos beszéd helyett, hanem 

idehaza is, a balos sajtó és politikai körök hatására. Ugyanígy a PC, amiről senki nem tudja 

konkrétan, miféle elvárásokat takar, csupán annyit, hogy a baloldali értelmiség 

célkeresztjébe kerülnek azok, akik ki merik mondani a véleményüket, a következmények 

pedig: kirekesztés az ún. normális társadalomból. Hogy ki a normális, azt megint csak a 

fanatikus szélsőbal mondja meg, amely, hogy a dolog még cifrább legyen, összeadta magát a 

szélsőjobbal azokban az országokban, ahol ez az ideológiai járvány elterjedt. Orwelli világkép, 

sőt nostradamusi, mi tagadás. Óriási viták folynak anélkül, hogy az alapfogalmakat tisztáznák 

egymással a szembenálló felek. Mintha a rég elrothadt Marx, Lenin és Sztálin keltek volna fel 

a sírjukból, és terjesztenék ezt a kórságot világszerte. Avatag eszméik most újabb formában 

hatnak és terjednek világszerte. Aki már megtapasztalta pár évtizeden át, milyenek is ezek a 

rendszerek valójában, annak hiába beszélnek éjjel-nappal. 

……….. 

Ám van egy bökkenő: a kommunizmus által becserkészett és beidomított embertömegek. 

Akinek a gerincét sikeresen elhajlították, annak a jellemével is nagy baj van. Ebből a szellemi 

mételyből ki kellene gyógyítani őket, ám a kommunizmus leginkább az elmebajhoz hasonlít. 

Csak elkapni lehet, de belőle kigyógyulni nem szokott a valakik által már tönkretett elme. 

Ezek önként és mindenféle anyagi haszon híján rontanak rá a normális embertársaikra, hogy 

erőszakosan rákényszerítsék őket a saját agymosott logikájukra. Ami voltaképpen nem is 

logika, csak egy fenekestül felforgatott, zavaros valami. Azzal, ahogyan cselekszenek és 

viselkednek, mintha azt akarnák elérni, hogy ismét kivívják az egykori cenzorok és 

pártnacsalnyikok szimpátiáját, s utóbb az érte elvárt jutalmakat. 
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Ősi ösztönök törnek a felszínre ebben a jelenségben. A társadalmak mindig is két részre 

oszlottak: kedvezményezettekre és elnyomottakra. De mondhatjuk úgy is, hogy parazitákra 

és kiszipolyozottakra. A már megszerzett privilégiumokért mint status quo-ért hatalmas 

harcok folynak. Mai változatuk a tülekedés, tolongás, primitív viselkedésformák, műveletlen 

szintre való visszafejlődés. Rossz esetben ennél is erőszakosabb akciók. A terep már 

előkészítve. Nagyjából harminc éve (nyugaton még régebb óta) az ifjúságot folyamatosan 

szoktatták az akciófilmekkel, horror, thriller, agresszív videojátékok és egyéb eszmei 

csatornaszenny segítségével, hogy mindezt könnyűszerrel tolerálja. Kérdés, hogy meddig 

lehet elmenni ezen a téren. A hülyébbje simán követi ezt is, mert gondolkodnia se kell rajta, 

hanem csupán kiélnie alantas ösztöneit. Ezáltal összeütközésbe fog kerülni a tanultabbakkal, 

műveltebbekkel, akik remélhetőleg meg tudják állítani ebben. Ez már nem az én 

nemzedékem feladata. Ennek időtávlata jóval hosszabb annál. 

Hagyománya azonban jócskán van ennek a kétpólusú világnak. Az egyik nép vagy 

embercsoport befogta a megtámadott másiknak a tagjait. Ezeket szolgasorba vagy 

rabszolgasorba süllyesztette, előbb a saját hasznára, majd egész társadalmi formációkat 

épített erre az alapra. Később már nem is harcolt azért, hogy saját rabszolgái legyenek, 

hanem egyszerűen megvásárolta őket a rabszolgapiacon. Nem volt különb a helyzet a 

feudalizmusban és a kapitalizmusban sem, s hogy teljes legyen a kép, ne hagyjuk ki a 

kommunizmust se belőle. Mindig a páriasorba süllyesztett embercsoportok húzták a 

rövidebbet, akik egy idő után belefásultak ebbe a szerepbe, és inkább hallgattak, nehogy 

fizikai erőszakban legyen részük. Nem szervezték meg magukat (pár ritka kivétellel), és ma 

sem még, pedig a számarányok mindig az ő javukra (a többség javára) billentik el a mérleg 

nyelvét. Mára a status quo birtokosai még erősebben és erőszakosabban kibillentették a 

világot a sarkából, ahol – úgy vélik – csak nekik van joguk mindenhez, míg a többiek az ő 

tulajdonukat képezik, és ők bármit elkövethetnek ellenük. Nos, ezt kell helyreigazítani, 

méghozzá sürgősen, különben a mára totálisan felkavarodott, felzavarodott világ fog maga 

alá temetni mindenkit. 

Azok, akik álszent pofával hirdeti a demokráciát, jobban tennék, ha visszatekintenének pár 

évtizedet a saját hazájuk történelmében, s akkor megláthatnák, mennyire mélyről kezdték, 

pedig nem is diktatúrákban éltek, hanem saját szabad akaratukból éltek és gondolkodtak 

úgy. Amerikában az 50-es években tombolt az antiszemitizmus és a néger- és indiánellenes 

rasszizmus. Ártatlan embereket lincseltek meg az utcán, ha kitört rajtuk a tömegpszichózis. A 

németek, osztrákok övig merültek alá a nácizmusban, más etnikumokat üldöztek és irtottak, 

és még büszkék is voltak rá. Az egész „művelt nyugaton” elterjedt a fajelmélet. A II. 

világháború óta már nem merik nyíltan gyakorolni, „csupán” hétköznapi gondolataikat itatja 

át. Ennek folyománya többek közt az egyre terjedő hungarofóbia, mely nem más, mint egy 

előítélet, amit a gerinctelen szolgasajtó segítségével terjesztenek világszerte. Ez is a 

globalizmus része, ahogyan az ipari és mezőgazdasági szemét szabad terjesztése a 

nagytőkések számára szabaddá tett piacokon. Erről kellene inkább vitát nyitni, nem az 

ideológiai rögeszmékről, amelyek már eddig is két világégéshez vezettek. De hol van az az 

újságíró, aki le meri írni, kiadó, amely ki meri nyomtatni mindezt? Ez a nagy kérdés. 

……….. 
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Haldokló galaxis (kb. másfél milliárd fényévnyire tőlünk, ami azt jelenti, hogy rég lezárult 

folyamatról van szó. A tudósok mégis úgy emlegetik, mintha jelenleg is zajló folyamat 

szemtanúi volnánk. Olyan ez, mintha a tévében látott régi film szereplőiről azt képzelnénk, 

még most is élnek, s hogy a történetük valós). Két galaxis összeütközésekor jött létre az a 

jelenség, hogy jelentős mennyiségű gáz szökik, azaz lökődött ki a kép tanulsága szerint az 

ábrázolt galaxisból. Elemzők azt állítják, hogy ez a galaxis megsemmisüléséhez vezet(ett). A 

másik galaxis nem látható, talán már fuzionáltak, esetleg egy nevető harmadik profitált 

belőle, ahová eljuthatott a nagy mennyiségű kilövellt gáz. 

Kimondva persze egyszerű, hogy két galaxis összeütközött, de a valóságban ez nagyméretű 

kozmikus katasztrófa. Valójában fel se tudjuk mérni, mi minden zajlik le egy ilyen esemény 

során. A két csillagrendszer lassan vagy gyorsan közeledik egymáshoz, előbb csak a 

csillagközi teret érintve, majd a periférián felhalmozott űrtörmeléket téríti el az erősebb 

gravitációjú rendszer, aztán felborítja a bolygók rendjét, azok egymással ütközhetnek, mint 

fiatalkori stádiumukban, aztán a központi csillaguk szippantja fel őket, hogy aztán ő is 

áldozatul essen ennek az űrkarambolnak. 

Mi persze elsősorban a saját Naprendszerünk szempontjából látjuk a helyzetet, mert az 

ember már csak ilyen. Ennél hatalmasabb méretű űrkatasztrófa is beindulhat, ha a 

csillagrendszerben található feketelyukak energiája egyesül, és felborítja az egész galaxis 

rendjét. De erre már gondolni is borzalmas, esti gondolatnak nem valami kellemes. 

……….. 
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A hipokrízis az agresszió gondosan leplezett megnyilvánulása. Nyájas arcot mutat, 

mindenben meg akar felelni az általános társadalmi elvárásoknak – formálisan. De a 

formának eleget téve már rá se hederít azokra, akiknek az imént még mindenben eleget 

akart tenni. Hol ide hajlong, hol oda hajlong, de senkit nem szeret, csak akar tőlük valamit, 

tehát egoista. Azt már elképzelni se tudjuk, hogy miután hajlongásait elvégezte, mondjuk 

egy-egy napja végén, odahaza mit gondol erről, s hogy megbeszéli-e valakivel, amiket 

elkövetett. Esetleg röhög a markába? Vagy van hozzá partnere, akivel őszintén és tettetés 

nélkül kigúnyolják mindazokat, akik beveszik ezt a színjátékot? Nem tudjuk, mert a 

gonoszságra és az alantas gondolkodásmódra és viselkedésre is születni kell. Valószínűleg 

jobb, hogy nem értjük, mert így nem vagyunk kénytelenek átélni ezt a viszolyogtató 

álszentséget. Ahhoz persze, hogy ki tudjuk védeni az általa állított csapdákat, vagy hogy 

orvosolni tudjuk az általa okozott károkat, át kellene látnunk a szitán. Egyelőre annyit tudni, 

hogy a fentiekben vázoltak alapján ennek is van valamilyen logikája. Ennek ismeretében ki 

lehet kerülni a nekünk kitalált és az utunkba állított akadályokat. 

……….. 

Gondosan ellazsált hétvége. A nap legérdekesebb élménye a Coco Chanelről készült film 

második része volt. Emiatt kihagytam egy koncertet, jobban mondva annak csak az elejét és 

a végét láttam. Nem mondom, hogy nem vesztettem semmit, csupán annyit, hogy korábbi 

felvétel, amit láttam már egyszer. Wagner zenéjéről szívesen lemondtam, mert ki nem 

állhatom. Szívesen ajánlanám mások figyelmébe is, mennyire Janus-arcú valami; a másik arca 

durvaságot és agressziót mutat. A kettő egy ikerpár. Az egyik csupa szirup, összeragacsozódik 

tőle, akit érint, a másik arcféltől jövő energiák viszont megvérezik, arcul ütik, tehát egyik se 

kellemes élmény. Nekem legalább nem. Wagner érzeleg, ágál és deklamál, a stílusa a fentiek 

miatt kellemetlen. Tudom, sokan szisszennek fel, és mindjárt zenei műveletlenséget 

kiáltanak, ám leállíthatják magukat. Elég rendes zenei képzést kaptam, de a kötelező 

tananyagon kívül elraktároztam a saját élményeimet is. Ehhez mint magánvéleményhez 

jogom van, elvégre szólásszabadság van, ha csak formálisan is (a baloldali sajtó provokatív és 

agresszív tevékenysége miatt). Tőlünk nyugatabbra most rombolják le azokat az alapokat, 

amelyeket épp a nyugati műveltség vívott ki mindnyájunk számára. A szüfrazsettek forognak 

a sírjukban, ha látják odaátról, miben mesterkednek az utódaik, azok a félresikerültek. 

Amiért ők küzdöttek, így rombolódik le – puszta megjátszásból, hogy megfeleljenek egy mai 

trendnek, amelynek végül egyetlen mondandója lesz: a király meztelen… 

Amit viszont nagyon sajnálok, hogy lemaradtam róla, az egy portréfilm Melocco Miklósról. 

Makovecz Imre mellett ő a legkedvesebb nagy kortárs magyar művészem. A mai estére úgy 

tervezték a programokat, hogy nem egyeztették össze őket. Mindhárom említett műsort 

szívesen megnéztem volna, de nem kapcsolgatva. 

……….. 

Chanel élete rendhagyó, mint a legtöbb művészé. Mindössze annyi gond volt vele, hogy 

korábban érkezett, és a kortársai nem tudták követni előbb az elképzeléseit. Nincs ebben 

semmi baj, csupán a művésznek vállalnia kell ezt is, hogy művészi terve maradéktalanul 

megvalósuljon. Már majdnem azt írtam, hogy sikeres legyen, de az tévedés lett volna. Nem a  



116 

 

 

 

 

 



117 

 

siker a fontos, hanem maga a művészet, amit ritka ember, aki szépen, egyedi módon és 

mindenen túllépve megvalósíthat. Az öreg Chanelt játszó Shirley Maclaine-t is nagyra 

becsülöm, emiatt is választottam így. Ő legalább olyan makacs, kitartó és excentrikus nő, 

mint amilyen Chanel volt. A történet nem lépte át a jó ízlés határait, nem érzelgett a szerelmi 

történeteken, hanem úgy tűnt, hogy reálisan ábrázolta a művészt. A khárma törvényei 

szerint nem köthette le magát egyetlen férfi mellett se véglegesen, mert elvonták volna a 

figyelmét attól, amiért leszületett. Művész helyett háziasszony lett volna, vagy ha 

megpróbálta volna megosztani a figyelmét a kettő között, anyaként nem lehetett volna teljes 

értékű. Nagyon nehéz, amikor ilyen döntést kell meghozni. A második nagy döntését a sors 

lépte meg, ahogy a feléje tartó, azaz visszaautózó szerelme autóbalesetet szenved és 

meghal. Ő se állhatott az útjába, így hát nélkülük dőlt el a kérdés, miközben mindketten úgy 

hitték, hogy most már véglegesen együtt maradnak. 

……….. 

Még mindig halogatom a „nagy nekiülést” a következő könyvemnek. Talán a havazásra 

várok, vagy csak a véglegesen kialakuló formára, a karakterek és a történet megformálására. 

A mostani tevékenységem, azaz passzivitásom az a stádium, amit Weöres Sándor röviden így 

összegezett: „Döglöm.” Pedig csak a kezdő lendület hiányzik, néha úgy érzem. Majd kiderül. 

Valami havas front kerülget bennünket, és ez álmosít. Talán, ha megjön a hó, majd 

felébredek☺))) Márai Sándorra gondolok, aki mindennap gondosan megtervezett napirend 

szerint élt és írt. Meg olvasott. Volt, amikor én is naponta ültem neki a penzumomnak, de a 

mostani feltöltődésre való idő valószínűleg. Tavaly nagyon lestrapáltam magamat, aztán 

átléptem a bűvös hetedik X határvonalát, és már semmin se csodálkozhatom. „A vénség nem 

örömünnep”, mondja a lengyel közmondás, kissé szabadosan fordítva. De nem bánkódom 

emiatt. Korábbi tapasztalataim alapján, ha eljön a pillanat, úgyse lehet ellenállni neki. Mikor 

jön az ihlet, akkor írni kell. Pedig eredetileg úgy terveztem, hogy mire újra nyit a könyvtár, 

már két kész könyvvel jelentkezem náluk. A járványos idő és az oltóanyag hiánya miatt, úgy 

tűnik, hogy ez az időpont is halogatódik még egy darabig. 

……….. 

A Weöres Sándor-i minősítést azért árnyalnom kell. Sorra vettem pár házimunkát, amit nem 

halogathattam tovább. Lassan, módszeresen haladtam velük, és G. csatlakozott hozzám. 

Mára kirepült a karácsonyfa a nappaliból, utána rendcsinálás (nagyon kellett, mert erősen 

potyogtak a tűlevelek). Tegnap G. szobájának álltam neki (falkezelés, nagymosás, hányódó 

csomagok elrendezése), fertőtlenítés mindenfelé, de még várat magára a konyha egy része, 

ami mindig több munkát igényel. Sokat segített a napsütés, ami előcsalogatja az ember 

munkakedvét és általános jókedvét is. Kaptam fényt is, s talán az őssejtek is dolgoznak. 

Mindent összevéve pozitívan jöttem ki belőle, még az elmúlt napok rossz tapasztalatain is 

viszonylag könnyen túltettem magamat. 

……….. 

Az országban a vírushelyzettel van elfoglalva mindenki. Annak ellenére, hogy az EU-n 

keresztül jó előre megrendelték a vakcinákat, s talán az árát is kifizették, nem szállítják, csak 

igen kis tételekben. Ezzel egyúttal kifejezik az irántunk érzett indulataikat is. Tanulság: soha 
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ne köss üzletet ádáz ellenségeddel, mert arra fog utazni, hogy átrázzon és minél jobban 

kitoljon veled.  A magyar nagypolitika mindenkori tévedése abban állt, hogy az irántunk 

ellenséges érzéseket tápláló „szövetségeseket” rendre helytelenül ítélte meg. Naiv módon 

megbízott bennük, miközben ők csak színlelték a szövetséget és a barátságot. Meg kell 

tanulni végre az ő logikájukkal is gondolkodni, nem azért, hogy átvegyük, hanem hogy ki 

tudjuk számítani a következő lépéseiket. Ezt is csak azért, hogy ki lehessen védeni a 

legagresszívebb szándékokat is, amelyeket nagy nyájasság és tömény hipokrízis mögé 

bújtatnak. Nem szabad magunkból kiindulni, mert a politika nem jó szándékú, joviális urak és 

hölgyek klubtaggyűlése, hanem nagyon durva üzleti érdekek ütköztetése. Amíg ezen a 

felfogáson nem változtatnak a honi nagypolitika gyakorlói, újabb és újabb csapások várhatók 

csupán ezeknek az erőknek a részéről. 

……….. 

Ferdinandy Mihály és Laár András könyveit olvasom. Az egyik a történelmi régmúltba vezet 

tudományos eszközökkel, s ehhez képest nagyon olvasmányosan, míg a másik szórakoztat, 

holott Laár András is komoly filozófiai gondolatokat vet fel, majd labdázik velük könnyed 

stílusban. Jó, hogy nem kell választanom a kettő közül, mert kell ez a filozofikus 

szórakoztatás is. Az élet sója a humor?  Talán az, mert nagyon nagy szükség van rá, 

különösen a fényínséges, szürke napokban. 

Lefekvés előtt viszont Kosztolányit olvasok. Csodálom könnyed rímeit, hatalmas szókincsét, 

és rácsodálkozom, hogy mindez egy szenvedő gyermekkorból, majd hasonló felnőttkorból 

fakad. Nem győzöm eleget dicsérni és áldani szüleimet és nagyszüleimet, akik nekünk a 

boldog gyermekkor szépségét ajándékozták oda – egy rettenetes korszak kellős közepén, 

amelyben óvtak bennünket minden ártalomtól, és ezért nagyon megharcoltak. Ám ennek ők 

is a szépségét élték meg; amikor csak lehetett, vidáman éltük át és túl az egész rongy 

korszakot. Akkor még megvoltunk mindnyájan egymásnak. Nekünk, gyermekeknek pedig 

épp elég volt később értesülnünk, mekkora erőfeszítésekbe került mindez a felmenőknek. Ők 

soha nem panaszkodtak rá, csak az életünk eseményeiből, akár apró mozaikdarabkákból, 

össze tudtuk rakni a teljes képet. Amit nem tudtunk, vagy nem tudtunk meg, az csorbított 

valamit itt-ott a képen, ám a lényeget akkor is megtudtuk és megőriztük a családi krónika és 

az utódok számára. Ne feledjék ők se, ahogy mi sem, kik is voltak azok, akik olykor negédes 

álarcok mögé bújtak, de végül kimutatták a foguk fehérjét. Valamint azt sem, hogy kik voltak 

a felmenőink, akikre viszont büszkék lehetünk. 

……….. 

Szabó Magda tündéreknek látta a szüleit, akik őt hasonlóképpen óvták a külvilági 

ártalmaktól, amíg csak lehetett. Mikor visszagondolok családunk történetére, én is látom a 

jótékony tündérek keze nyomát rajta, a különbség csupán annyi, hogy az enyéim igyekeztek 

ezt szerényen eltitkolni. Mintha minden csak úgy lett volna, és mégis… olyan volt, mint a 

karácsonykor a lakásba csempészett, feldíszített karácsonyfa, alatta az ajándékokkal. Előbb  
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kaptunk egy szép illúziót, amelynek elvesztése se fájt, mert mindezt stílusosan csinálták, a 

tudott dolgok is a meglepetés erejével hatottak. Nos, hát ez volt benne a tündérség. 

……….. 

Prózai teendőim egyike: rendeltem pár tartalék mopfejet, mert a régi már erősen verzett 

volt. Remélhetőleg kompatibilis a mostanival! Nem vagyok még gyakorlott online vásárló, de 

igyekszem. Ez egy turbó mop, ami praktikus. Pár munkanap múlva kiderül, hogy jól 

választottam-e. Mindez kissé snasszul hangzik a fenti gyermekkori emlék után, de az életünk 

már csak ilyen: ezek a szépséges és prózai elemek teszik ki mindennapjainkat, s aztán az 

életünket. 

……….. 

A sok politikai és közéleti aberráció megjelenése körülöttünk azt jelzi, hogy civilizációnk 

feltehetőleg dekadens korszakát éli. A Római Birodalom hasonló jeleket mutatott leszálló 

ágában. Az ok a saját fejükre vont büntetés (talán a lélek önmaga fölött ítélkezik?), melyet az 

érintett, azaz legsúlyosabban aberrált országok korábban követtek el. Németország övig 

merült a zsidóüldözésbe, sőt a nekik nem tetsző etnikumok eliminálásába, most tobzódik a 

szinglitársadalom minden bűnében és önzésében. Akik másokat kasztráltak, most 

önmagukat sterilizálják – jelképesen. A fajelmélet jegyében nem akarták, hogy más népek is 

boldoguljanak, hanem azok rovására akartak élni, és most tehetetlenek (vagy annak tűnnek) 

a migránsáradat őket egyre jobban elborító hullámaival szemben. 

A volt rabszolgatartó és világhódító népek (olasz, spanyol, francia, holland, belga, portugál, 

stb.), amelyek brutálisan bántak az általuk leigázott népekkel, most engedelmes 

rabszolgákként követik az általuk szövetségesekként elfogadott „vezető népek” irányítását – 

nyílegyenesen a szakadék alja felé.  

Az angolok, hogy őket se hagyjuk ki a nagy világhódítók soraiból, hasonlóképpen jártak az 

általuk befogadott, mert korábban gyarmati sorban tartott népek gazdasági menekültjeivel: 

azelőtt azok munkájából éltek, most ők tarthatják el őket, népes családjaikkal egyetemben. 

Amerika, amelyet a szabadság földjeként ismert a világ, most szinte polgárháborús 

állapotokba süllyedt megint. Korábban ők igáztak le mindenkit, most saját magukat verik 

agyon és teszik tönkre, mert nem tudták megvédeni az alkotmányuk által garantált 

sajtószabadságot, sőt immár semmiféle szabadságjogot sem, mert degenerált egyedekre, 

szűk embercsoportokra bízták magukat, akik aljas módon magukhoz ragadták a hatalmat, és 

eztán ugyanezt akarják művelni minden más néppel is. Isten büntetése, mondhatná a csak 

szőrmentén vallásos, bigott ember, pedig ebben az esetben is önmagukra rótták ki a 

penitenciát, s annak ezt a brutális formáját. 

Sok más országot is sorra lehetne venni (a hollandoknak is csak egy kiragadott aljasságát, az 

egykori szerecsendió-háborút), de ennek a jegyzetnek nem az a célja, hogy mindenkinek a 

fejére olvassa bűneit (viszonzásképpen talán joggal várhatjuk el, hogy a mi régmúltunkat is 

hagyják békében). Jelenleg sorsfordító időket élünk. Minden lélek tisztában van a saját 

bűneivel, hiszen a lelket soha nem lehet elhallgattatni. Azok, akik mégse hallják ezt a belső 

hangot, azért süketültek meg jelképesen, mert mindent és mindenkit túlordítanak. Emiatt 
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veszítették el a (tisztán)látás és hallás képességét. Ez egyaránt igaz az egyed és az egyes 

népek tekintetében. A cseppben a tenger példázata alapján van ez így. 

……….. 

Az egyed szintjén igen mélyre kell tekintenünk. Akit gyermekkorában valami nagyobb trauma 

élt, és senki nem volt a környezetében, aki segített volna neki feldolgozni a kártékony 

élményt, az leragad annak az életkorának a szintjén, ahol a sérülés, megrontás, terrorizálás, 

megfélemlítés, stb. érte. A homoszexuális férfiak egészen korai életük ún. anális korszakát 

élik a végtelenségig. Sokakat a modern korszakban már csecsemőkorukban elszakítottak az 

édesanyjuktól, azaz bölcsődébe kellett járniuk, amikor még annak a felfogása is külön szakasz 

a gyermek fejlődésében, hogy az anyjáról leváljon, tehát felfogja, hogy ő és az édesanyja 

külön személyek. Erre fel bekerül egy gyermekcsoportba, ahol a többieknek is ugyanez a 

gondja, és onnantól fogva meg kell érteniük azt is, hogy az édesanya különvalóságán kívül 

van még egy csomó embergyerek is, aki szintén különvaló. Talán vulgárisan hangzik, de a 

fenekükkel való foglalkozást úgy tudják a legrövidebb úton elérni, ha bepiszkítanak. Akkor 

megkapják azt a törődést, amire vágynak. 

A kisgyermekkori trauma egyik drasztikus formája a megrontás vagy molesztálás. Mindkettő 

törést okoz a gyermek lelkében, s talán soha nem fogja kiheverni. Van olyan eset is, amikor a 

gyermeklány, akit megkörnyékezett egy felnőtt férfi, később kórosan fog vonzódni a nálánál 

jóval idősebb férfiakhoz. Az azonos nemű általi megrontás pedig „homo imprintinget” 

okozhat, vagyis a túl korai élmény olyan szégyenérzetet vált ki a szerencsétlen gyermekből, 

hogy az ellenkező nemű, korban hozzáillő személyekkel már nem is mer kapcsolatot 

kezdeményezni. A csoportosan megerőszakolt lányokat is ugyanez a szégyenérzet viszi 

később a prostitúció útjára. Nem hisznek abban, hogy valaha is normális kapcsolatuk lehet az 

életben. A másik véglet a teljes frigiditás, a férfiaktól való undor életre szólóan.  

Mindenképpen a szülő felelőssége is, hogy a gyermek számára kellő védelmet nyújtson. Ha 

mégis baj történt, arról gondoskodjon, hogy pszichiáter vegye gondjaiba a kiskorút. De még a 

nagykorú elleni erőszak vagy zaklatás esetén is biztosítani kell a megfelelő szellem-lelki 

védelmet és gondozást. 

Mivel velejéig romlott korban élünk, ahol mindenféle aberrációt szinte online terjeszthetnek, 

a szülők pedig a megélhetési gondok miatt nem tudnak kellőképpen odafigyelni a 

gyermekeik megfelelő védelmére, a társadalomnak is megvan a maga felelőssége. A 

viselkedési zavarokat szinte reklámozó iskolafilmek helyett normálisakat kellene gyártani és 

azokat forgalmazni. A pedofilokat súlyosan büntetni szükséges, mert komoly és sokszor 

jóvátehetetlen károkat okoznak másoknak. A bűnöket nem bagatellizálni kell, hanem 

szankcionálni. Akkor is, ha dúsgazdag emberek követik el őket. 

……….. 

A pszichés retardáció jeleit tapasztaljuk gyakorta embertársainkon. Sok a viselkedészavaros 

egyén, aki ráadásul a mai korban mindenféle droghoz hozzájuthat, és ezekkel kívánja 

enyhíteni az őt belülről valósággal szétfeszítő szorongását.  De ha idáig nem is fajult a dolog, 

egyik tipikus eset a kései dackorszaki reakciók felnőttkori gyakorlata. A sérült egyed, mikor 
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nem kapja meg, amire vágyik, dühöngeni, hisztériázni kezd, és gyakran még tettlegességig is 

viszi a dolgot. Emiatt van a sok türelmetlen reakció, amely egyre jobban elharapódzik, és 

mindenkinek terhére van. Még annak is, aki gyakorolja, mert érzi, hogy valami nem stimmel 

vele. Ezért fordulhat segédeszközökhöz, amelyek persze nem segítenek, mert az 

alapproblémát nem oldják meg. Az orvos, a pszichiáter feladata mindig a kórságot okozó 

probléma felderítése. Ha ezt kezelik, a járulékos tünetek is meg fognak szűnni. 

Természetesen fontos a szülők és a tanárok helyes példamutatása. Hiába tiltják meg egy 

fiatalnak a dohányzást, ha az, aki ezt megtiltja neki, maga is erős dohányos és előtte 

rendszeresen rágyújt. Az erkölcsös magatartást is csak olyan ember követelheti meg, aki 

maga is jó példával jár elöl. A hipokrita viselkedés a gyermeknek is rossz példát nyújt, 

ráadásul még hivatkozhat is rá, hogy ezt látta a felnőttektől. Az alkoholista, drogos szülő is a 

legrosszabb szülőmodell. Hiába szereti a gyerekét, ha a viselkedési minimumot se tanítja 

meg neki. 

A természeti népek nem frusztráltak. A gyerekeik éppen ezért nem stresszesek már 

kiskorukban, hanem valami édenkerti nyugalomban élnek. A félresikerült civilizált népek 

tőlük tanulhatnának. Ahol rend van, a kicsik ösztönösen követik a nagyok példáját. Nincs 

szükség büntetésre, különösebb fegyelmezésre, mert az fel se merülhet, hogy a kiskorú ne 

kövesse a nagyok példáját vagy utasításait. A kicsik, még a városi környezetben is, önként 

jelentkeznek, hogy már ők is szeretnének részt venni a felnőttek tevékenységeiben (főzés, 

ház körüli munkák, pl. kertgondozás). A közös tevékenységnek komoly nevelő hatása van. A 

baj ott történik, ha a felnőttek úgymond lerázzák a gyermeket, és kütyüt nyomnak a kezébe 

vagy leültetik a TV elé. A kicsik hamar hozzászoknak a lerázottságnak ehhez az állapotához, 

és később már nem keresik a kapcsolatot a felnőttek világával. Ezért fordulnak befelé, a 

virtuális világba, amely aztán komoly függőbetegséget okozhat. Ha rajzolás, firkálgatás 

helyett csak a technikai eszközök töltik ki a szabadidejüket, akkor iskoláskorra nem alakulnak 

ki azok a készségek, amelyek a rajzoláshoz és az írástanuláshoz szükségesek. Diszgráfiásak 

lesznek, dekoncentráltak, szétszórtak, márpedig a tanuláshoz meg kell tanulniuk 

koncentrálni. Amivel foglalkozunk, az mindig nagyon komoly és fontos dolog.  Ha nem 

összpontosítjuk az erőinket a feladatainkra, nem is tudjuk megoldani azokat. A lustább. 

kényelmesebb diák rákap arra, hogy valaki mástól kapja meg rövid úton a választ. Társaitól 

puskázik, másokat faggat, amíg meg nem kapja, amire momentán szüksége van. A 

rafináltabb nagyobb diákok akár hosszas hallgatással provokálják ki a tanárból, hogy 

megmondja a kérdésre a választ, ők pedig felveszik ezt a „vízihulla magatartást”, amellyel 

valósággal vonszoltatják magukat, egészen a kívánt célig. Fülüket-farkukat elengedve, a 

legteljesebb passzivitással. Ez tipikusan egyke magatartás. Ez is korunk egyik kóros jelensége. 

Az egykézés okait most nem taglaljuk, lényeg, hogy gyakori. A legtöbben arra hivatkoznak, 

hogy annak az egynek akarnak megadni mindent. Nekik viszont senki nem magyarázta meg, 

hogy a szülő feladata nem a „mindent megadás”, ami káros is, hanem előbb az alapvető 

tevékenységek megtanítása, majd mindig, fokozatosan vezetve végig utódaikat a teljes 

önállóság felé. Az egykéző szülő – önként – mindent levesz a gyermeke válláról. Majd ő 

gondoskodik, az ifjonc meg előbb passzívan, aztán követelőzve tűri, sőt lehetőleg a 

maximumig fokozza a felső határt ebben az értelmetlen gondoskodásban. A következmény:  



123 

 

 

 

 

 

 



124 

 

a fiatal parazita szemléletű lesz, minden megoldást a szülőtől vár el. Ez egyúttal azt is jelenti, 

hogy az ő világképében ő a világ közepe. Mindenki neki hódol, és ezt várja el az egész 

világtól. Ez a korszak eltarthat még felnőttkoráig is, de eljön az idő, amikor munkába áll, és 

akkor nem ő dirigál, hanem a főnökei. Ha soha senkihez nem alkalmazkodik, végül ómega 

helyzetbe szorulhat az adott csoporton belül. Tehát az egykéző szülő kiskorában megfosztja a 

testvéri kapcsolat lehetőségétől, amelyben alkalmazkodást tanulhatna, majd boldogtalan 

felnőttet csinál belőle, mert nem tanítja meg neki, hogy az életben szabályok vannak, 

amelyeket nem ő diktál, hanem ő kénytelen elfogadni, akkor is, ha nem tetszenek neki. 

Természetesen ezek tipikus esetek, és nem vonatkoznak mindenkire. Mindig vannak felüdítő 

ellenpéldák is. Attól még fontos foglalkozni az aberrált, azaz a normálistól erősen eltérő 

esetekkel is, máskülönben nem fogja őket önként orvosolni senki. Sokan hajlamosak a 

szőnyeg alá söpörni a problémáikat, és ez a végén kész lavinát zúdít a mindig a felszínen 

mozgó gondolatoktól elkábított emberre. A lavina: összeomlás, és ki vágyik rá, hogy őt 

egykor maga alá temessék a gondjai. Időben kell rájuk orvoslást és megfelelő szakembert 

keresni. 

……….. 

Akadozó internetes kapcsolatok a mai napon. Félórája még meg tudtam nyitni a levelezési 

rovatomat, de most már nem. A tévéadás is hasonlóképpen működött, legalább is a 

kultúrcsatornákon. A többit nem néztem, nem érdekel a médiaszenny. Ha van valami, amire 

sajnálom az időt, az éppen ez.  

A külvilágban kaotikus állapotok, a hírek ezeknek ismétlődését, illetve variálódását 

ismételgetik, olyan ez, mint egy összegabalyodott pamutgombolyag. Így van ez, amikor 

idióták veszik kézbe a dolgok manipulációját, és odavannak maguktól, hogy ők mindent 

jobban tudnak csinálni. No, persze, mindig feltételes mód jövő időben, és akkor, ha senki 

nem néz a körmükre, képzelik ők… 

……….. 

Kosztolányi karácsonyi írásai sok szomorúságot idéznek, s nem is panaszképpen, csak mert az 

író mindig hűséges krónikása a korának. Ha hitelesen ábrázolja, az olvasó megérti az 

utalásokat és áthallásokat is.  Az első világháború utáni évekre utal, amikor a kisgyermek 

nem kaphat játékokat karácsonyra, mert még a régieket is el kell adni, hogy cipőt, téli ruhát 

tudjanak venni a számára. 

Olyanok ezek, mint valami refrén a magyarság életében. Mindig jönnek valakik, akik 

gazdaggá lesznek, mindent felzabálnak és elpocsékolnak mások elől, majd kéjelegve vagy 

közönyösen nézik végig, amikor az általuk kiszipolyozottak és tönkretettek hosszasan 

szenvednek, majd kiszenvednek az ő dőzsölésük tárgyának hiányától. 

Most ismét háborús állapotok vannak, csak nem csatatéren vívják a harcokat, hanem aljas 

biológiai fegyverekkel. Nagyjából egy éve tart a hadiállapot, és most, hogy Amerikában is 

beköszöntött a káosz, az egész világra ki akarják terjeszteni ezt az állapotot. Ember tervez, 

Isten végez, csak várják ki ők is a végét. Láttam már egy pár bumerángot elzúgni a levegőben 

immáron nem is olyan rövid életem során. 

……….. 



125 

 

Megható sorozat a tévében: Melocco Miklós életművéről. 2017-es filmfelvételek, 

művésztársak és művészettörténészek méltatják két nagy példaképem egyikét. Makovecz és 

Melocco, micsoda nevek! És sorra mindig kiderül, mennyit gáncsoskodtak velük a kis tetű 

alakok. Szinte érezni a rettegésüket, hogy ekkora magasságba ők soha nem lesznek képesek 

felugrani, sem felkapaszkodni. Nos, hát igen, a felkapaszkodás nem azonos a művészi 

szárnyalással. A Parnasszuson nem terpeszkedhetnek olyan alantas alakok, akik itt, lenn, a 

földön mindenkit ki akartak túrni a helyéből. Szárnyalni csak az tud, akinek vannak szárnyai. 

A szárnyatlanok maradjanak odalent a nekik való helyen! 

 

 
 

Csodálatos hallgatni, ahogyan Melocco Miklós értelmezi a műveit. Mindegyiknek van valami 

története. Nagyon diszkréten hallgat róla, azaz inkább kegyeletből nem említi, hogy Antall 

Józsefről eleinte nem volt jó véleménye, ahogy nekem se. Nem is akarta elvállalni az Antall-

emlékmű elkészítését, de aztán belement egy találkozóba, ahol még Makovecz Imre is ott 

volt, plusz a piaristák részéről valakik, meg az Antall család képviselői.  Nem lehetett könnyű 

kompromisszum. Melocco mindig konzekvens volt. Nem könnyű sem elfelejteni, se 

megbocsátani, ami a rendszerváltozás örve alatt, majd azt követően történt. Akik akkor 

kihasználták Antall államigazgatási tapasztalatlanságát és az őt körülvevő slepp túl vegyes 

állagát, még ma is röhögnek a markukba, hogy akkor is, mégis megcsinálták! Dögvész reájuk, 

hogy Shakespeare mestert idézzük, azaz parafrazeáljuk. 
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Melocco gondolati letisztultságát sugározzák a szinte csupa fehérbe álmodott szobrai. 

Ahogyan beszél, az is rendkívül tiszta. Gyönyörű stílusban szól, a legszebb magyarsággal. 

Ifjúkorában pedig messze járt a magyar gondolattól. Mintha valami ködfátyol takarta volna a 

szemüket, hogy csak Ötvenhatban ébredtek fel és ismertek valódi önmagukra – ő és társai. 

Onnantól fogva viszont nem tudta ettől eltéríteni senki sem. Ötvenhat revelációs élménye, 

az ismét nemzetté válás feledhetetlensége mindnyájunk tudatába beleivódott, akik átéltük. 

Még én is, kis csitri koromban, ötévesen, közel a hatodikhoz, amikor a gyerekeknek még nem 

forradalmakon és országmegváltó dolgokon jár az eszük. És nem beszéltünk róla utána. Nem 

mintha nem lett volna miről, hanem mert volt miről hallgatni. Arról, hogy az egész falu a mi 

portánkra nyomult be az őket üldöző karhatalmisták elől a tüntetés után, és mégse tudott 

bejutni az a rendőr, akinek a zubbonya folyton beleakadt a kapukilincsbe. Őrangyalaink űztek 

vele igen komoly tréfát. Ha ez kiderül, mindannyiunkat nagyon meghurcoltak volna. A mi 

történetünk dióhéjban ennyi, mégis mennyi tragédia magva rejlik benne! Másokat viszont 

meghurcoltak és tönkretettek, amennyire csak tudtak. Ott van a Melocco család, amely a 

családfőt veszítette el, és Jankovics Marcell családja, amelyről a művész úgy beszél, hogy az ő 

apját „csak életfogytiglanra” ítélték. És mégis mindkettőjükből művész lett, méghozzá 

mekkora! 

Tépődöm, bele merjek-e fogni a következő könyvem írásába, pedig már sürget az idő. 

Januárnak lassan a fele eltelik. Ma mindenesetre kiderítettem, hogy egyelőre nincs 

fordítanivaló, de majd lesz. Nos, hát addig is írhatok. Meg takaríthatok, mert egyelőre 

bejárónő nélkül vagyok, hogy a járvány idején nem engedem idejárni, miután a férje covidos 

lett. Újabb vírusvariánsról, azaz mutánsról szólnak a legújabb hírek, s hogy összehívták a 

brüsszeli vízfejet nagy kupaktanácsra. Gondolom, megint a vakcina megvonásával fenyegetik 

az általuk renitensnek tartott országokat. Reméljük, hogy sikertelenül. Ez is egyfajta 

hadviselés, nem hagyományos fegyverekkel. Még mindig az „erősebb kutya…” elvét 

próbálják alkalmazni velünk szemben. Hát meg kell tanítani nekik, hogy az identitászavaros 

kutya már rég nem erősebb kutya, ők csak kutyálkodjanak egymással, ha van hozzá 

gusztusuk.  

Egyelőre támad a hideg is. A héten rendes januári hidegek várhatók, ami remélhetőleg bead 

az áttelelni készülő poloskaállománynak. Néha már arra is gondolok, hogy ezek a hirtelen a 

semmiből felbukkanó rovarcsapatok is részei a biológiai harcnak. A rovarok ugyanis 

rendszerint vírusokat is terjesztenek. De hessentsük el egyelőre a most hibernáló rovarokat 

és a Föld talán legrégebbi lakóit, a vírusokat. Nálunk, embereknél mindenesetre régebbiek, s 

talán több joguk van itt lenni, mint nekünk. Legalább az olyanoknak, akik mindig csak rosszat 

akarnak másoknak, s ami a legcsúnyább, a saját embertársaiknak. 

Ferdinandy Mihály olvasásával lassabban haladok, mint terveztem. Kár, hogy megsárgult a 

papír, és rajta a viszonylag apró betűk nehezebben olvashatók, gyakran elfárad tőle a 

szemem. Estére főztem kamillateát, hogy borogatni tudjam, mert mostanában sokat 

strapálom. A Kosztolányi-könyvet viszont szép fehér papírra nyomtatták, azt jobb olvasni. 

A napjaim most szinte kapcsolatmentesek. Senki nem keres, akiket viszont én keresek, azok 

nem, vagy csak nehezen elérhetők. Pedig hiányzik az értelmes szó. Mikor fiatalkoromban 

dorgáltak, minek gyűjtök ennyi könyvet, mindig azt válaszoltam mosolyogva, hogy ha majd 
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nyugdíjas leszek, lesz miből válogatnom, még akkor is, ha nem tudok könyvtárba járni valami 

miatt. Nos, most itt van a „valami”, egy láthatatlan vírus képében. Ha ezt valaki előre 

megjósolja, mindenki elmeháborodottnak tartotta volna érte. Igaz, volt ennek amerikai 

előjele, a vírusról készített horrorisztikus filmjeikben, és a különféle űrtámadásokkal 

kapcsolatos vízióikban. 

……….. 

A művész mindig előre megálmodja azt, ami a jövőt formálja és jelképezi. A nagy gond az 

amerikai filmiparosokkal épp abban áll, hogy effélékkel ők sose gondolnak. Nekik csak a 

profit számít, meg a világraszóló siker. A következmények pedig itt vannak. Ezeket feltétlenül 

semlegesíteni kell. Persze azt nem ők fogják megtenni, hanem feltehetőleg egészen mások. 

Ott is profitok és a világhatalmi helyzetek forognak kockán, azt pedig a pragmatikus 

szemléletük nem tűri el. Marad a ragaszkodás a rögeszmékhez és a képzelt szerepükhöz, ami 

lassan lázálommá válik, köddé foszlik ebben a nagy téli szürkeségben. 

Talán kicsit fehérre vált a táj, ami a napokban már megmutatta magát. Ma olvadt a tegnap, 

tegnapelőtt leesett hó. Alatta foltokban előtűnt a zöld fű. A legszívósabb növény nem hagyja 

csak úgy magát. Még melegszik és töltekezik a téli napsütésben. Csakhogy a sugarak ilyenkor 

kedvezőtlen szögben esnek a Földre, és emiatt nem képesek felmelegíteni a földfelszínt. 

Ezért a „kanadai tél”, ami szép és fogcsikorgató. 

……….. 

A tévében sok régi film és dokumentum ismétlése, aminek én örülök. A fiatalok biztosan nem 

kíváncsiak az öregek ízlésvilágára, sem a régi fekete-fehér filmekre, ami nekik már özönvíz 

előtti dolognak tűnik. Nekünk még természetes volt. Sokan nem is akartak először színes 

tévére átváltani, amikor már lehetett. Féltették tőle a szemüket, meg hogy nem tudnak a 

lényegre koncentrálni, mert a szép, színes képek elvonják a figyelmüket a lényegtől. Nos, van 

benne valami. Kimondottan felüdítő élmény a régi filmek világa. Olyan ez nekem, mint 

mondjuk a milanói Scala képeit összehasonlítani a MÜPA küllemével, meg belvilágával. A 

Scala egy csodálatos műalkotás, ugyanúgy, ahogyan a mi fővárosi Operaházunk is. A MÜPA 

akusztikailag és technikailag jól megoldott építmény, de ránézésre igen csúnya, és 

esztétikailag egy nagy nulla. Ahogy Melocco Miklós mondta egyik interjújában, a hasáb az 

nem műalkotás, hanem mértani test. A lecsupaszított formák nem mondanak semmit. Egy 

színházból vagy koncertteremből nem volna szabad kispórolni a páholyokat. A SZÉP 

páholyokat. Ami a MÜPA emeleti üléseit illeti, azok inkább hajaznak egy kakasülőre, mint 

páholysorra, pedig bizonyára drágábbak az oda szóló jegyek. Nem árasztják azt a hangulatot, 

amit egy szép régi színház beltere. S nemcsak a Scala, hanem akár a Szegedi vagy a Miskolci 

Nemzeti Színház. A MÜPA egyetlen ívelt építészeti eleme az az országúti szegélykorlátra 

emlékeztető valami, ami az emeleti páholyok előtt fut körbe, és ami nem oda való. Sivár. 

Nem tudom, mennyi időnek kell még eltelnie, hogy az emberekben ismét felébredjen a 

szépség utáni vágy. Úgy értem, hogy ezt építményeikben is megfogalmazzák. Makovecz és 

Melocco esetében természetesen fel se merül a gondolat, hogy amit ők épületekben és 

szobrokban megfogalmaztak, az ne volna szép. Az ő alkotásaik minőségileg is kiválóak és 

szépségesek. De gondolok pl. az egri színház felújítóira is, akik ugyan feldíszítették a teátrum 
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külsejét, hogy megszabaduljon a ronda szocreál küllemétől, de ugyanakkor a beltere 

beszűkült, és innen is eltűntek a páholyok. Mikor egy pesti fiatalembernek magyaráztam, 

mitől olyan a színház, amilyen, akkor nyílt el a szeme, mennyivel kisebb formátumban lehet 

itt gondolkodni, és nem az országvezetés hozzáállása miatt, hanem a mindenkori helyi 

politikacsinálók kicsinyessége következtében. Itt még mindig dominál a „csípjünk le belőle 

valamennyit” elv, „hogy nekünk is jusson belőle valami”. Nos, mandátumuk lejártával talán 

nem számolnak el vele, de az Égi Bíránk előtt reszketni fognak, annyi bizonyos.  
 

 

La Fenice Színház Velence 
 

Az igazi művészetpártoló ember soha nem kicsinyes. Nem garasoskodik, nem szívja a 

fogát, ha valamire áldoznia illik. Nagyvonalúan és bőkezűen ad, csak mert megengedheti 

magának. És mert tartozik annak a közösségnek, amelyikből kiemelkedett. Mert a 

közösség ezt megengedte neki. Az adományaiért nem vár el „természetbeni juttatásokat”, 

mert az már eleve valami vulgáris szintre rángatja le az adás tényét és gesztusát. Az nem 

adomány, hanem escort service vásárlás. De hol van az az ember, aki abban elhitetné magát, 

hogy ő közikbe tartozik?... sóhajt fel Katona Mester. 

……….. 

Gyönyörű hóesés volt, ilyen kellett volna karácsonykor. De ma volt. Előbb sűrű, apró szemű 

hó esett, aztán óriási pelyhekben hullott a hó. Igen látványosan. A képet erősen zavarta az, 

hogy pár napja verekedős hímrigók akarják átvenni az uralmat az erkély fölött. Folyton 

verekednek, hangoskodnak, és szétrúgják a külső erkélyláda tartalmát. Ma is legalább 

négyszer takarítottam fel miattuk az erkélyt, mert csupa sár volt. A cinegéket se hagyják 

enni, csak róluk szól a történet, vélik. Pedig eddig még rend volt, és a cinegék nem piszkolnak 

az erkélyen. Felkapják a nekik szánt eleséget, és elrepülnek vele valamelyik közeli helyre, 

ahol kényelmesen ebédelnek, reggeliznek. 

……….. 
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Késő délután meglátogatott J., és jót beszélgettünk. És ahányszor jön, mindig megjavít 

valamit, amit mi nem tudunk. Takarítani, fertőtleníteni többször is kell naponta, mert ha jön 

valaki, mindig ott marad a sáros lába nyoma az előszobában. De ez nem gond, nem tart 

sokáig. Délután nagyon régi magyar filmeket szoktam nézni (ilyenkor van az m5-ön), és 

olvasok, meg keresztrejtvényezek. Ma Fridél Lajossal tudtam kicsit konzultálni. Ő is szeretne 

rendelni pár darab könyvet a Fridél 70-ből, de eléggé elszontyolodott, amikor elmondtam 

neki, mennyiért vállalták az egyedi nyomtatást. Ez van. Széjjelosztogatjuk magunkat, meg 

amink van, aztán nézünk szét üres kézzel. De így legalább megismerik páran, hogy is 

nézhetne ki az a 21 könyv, amiket jómagam írtam és szerkesztettem. Nagyon mutatósak. A 

történelmi témájúak is. 

Kosztolányi novelláit olvasom most esténként. Átsüt rajtuk valami szomorúság, ahogyan 

Karinthy írásain meg folyton átkukucskál és megnevettet egyedien kedves humora. 

Mindkettőben kézzelfoghatóan érzékelhető egy nagy gyermek, aki játszik, és másokat is 

belevon a játékába. Ám ez a játék nem mindig gyermekes, sőt inkább gyermeki voltában is 

felnőttes. A titkukat nem fedik fel, ahogyan Harkányi Endre se tudta vagy akarta elmondani, 

hogyan lényegül át az éppen aktuális szerepévé. Molnár Gál Péter faggatta erről, és sok 

minden kiderült ebből a beszélgetésből a háború utáni Magyarország színházi életéről. A 

lendületesen indult színészi pálya többször megbicsaklott, Harkányi Endrét is többször 
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kirúgták, vagy ő mondott fel, és akkoriban még nem volt szabadúszói kategória; aki nem 

dolgozott, azt megbüntették.  

Az, hogy a szerep hogyan épül fel, egyetlen színész se fogja elárulni, mert feltehetőleg 

röstellik, hogy mennyi időre van szükségük hozzá. M.G.P. faggatózásai egy laikus 

kíváncsiskodásai voltak. Aki valamennyire is közel áll a színházi világhoz, megpróbál 

azonosulni a színésszel, illetve azzal a karakterrel, amelyiket éppen alakítja. No, legalább 

megkísérli megérteni a drámai helyzetet és a hős jellemfejlődését, egészen a katarzisig. Az 

egészen tudatos szakmabeliek már tudnak vagy sejtenek valamit ebből az érési folyamatból. 

Ám nem faggatóznak, mert tudják vagy sejtik, hogy a színésznek ez fáj. Ezért érzelmileg 

próbálják átvenni azokat az üzeneteket, amelyek átszűrődnek egy-egy művész 

„szűrőrendszerén”. Ezek talán rezgésekből állnak, nüansznyi áttűnésekből, s végül oda 

jutunk, hogy az átlag néző számára nem is olyan fontosak. 

Ahogy az olvasót nem érdekli, milyen lelkiállapotban volt a költő, amikor a verseit írta, vagy a 

regényíró, amikor megalkotta, felépítette azt a történetet, amelyet ő valósként él meg és 

hisz el, a hősöket élő személyként képzeli el, ugyanúgy a nézőt sem az foglalkoztatja, hogyan 

jutott el a színész az olvasópróbától a bemutató előadásig, majd továbbiakig. Ő vagy élvezni 

akarja az előadást, vagy szórakozni akar, a tudatosabbja vágyik a katarzis élményére, ami 

nem mindig adatik meg, de nem követeli meg a színészektől, hogy azt is adják elő neki, 

hogyan élték át az érlelési folyamatot. Talán primitívnek vagy túlságosan egyszerűnek 

hangzik a képlet. Ő a pénzéért jó előadást vár el, azzal kapcsolatban minden legyen rendben, 

az író és a színész, a rendező meg menjenek a fenébe a nyavalygásaikkal, hogy ők hogy 

megszenvedtek ezért a performanszért. No, legalább hallgassanak róla, mert az lehangoló 

volna egy átlag néző számára, hogy még a műhelytitkokba is beavassák. 

Jómagam nem is erőltetem soha ezt a kérdést, hanem egy-egy bemutatóra alaposan 

felkészülök, mindent megtervezek, akár egy színházi előadást, a színészekre pedig rábízom, 

hogy ők értelmezzék az írásaimat, mert hiszen azok, attól a pillanattól fogva, hogy 

közétettem őket, már nem az én tulajdonom, hanem köztulajdonná váltak. A közönségé, és 

ahány színész, annyiféle előadás, interpretáció, ahány olvasó, annyiféle értelmezés. Az írás 

lényege az, hogy elindít egy gondolkodási folyamatot, amelyről nem tehet, és befolyása sincs 

rá. 

Ha nagyon durva dolgokat akarnak belemagyarázni, akkor lehet persze szólni, tiltakozni 

ellene, de az árnyaltabb kifejezés mindig hozzáad, ahogyan a jó közönség is, a művészi 

előadáshoz. Feltételezem, hogy ez az elemzés se érdekel sokakat, inkább átsiklanak fölötte, 

és hadd súgjam meg, engem meg ez nem zavar. Ki-ki döntse el maga, milyen gondolatok 

foglalkoztatják, s hogy ezekben mennyire akar elmélyedni. Nem közönyösségből nem 

érdekel, hanem ahogyan elvárom a magam számára a művészi szabadságot és a gondolat 

szabadságát, ugyanúgy meghagyom a kedves olvasónak is a gondolati szabadságot. Aki 

számára ez érdektelen, az nyugodtan lapozhat, engem legalább nem sért vele. 

……….. 
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Számomra remek érzés írni. Amikor egy problémakör foglalkoztat, én aztán valóban 

elmélyedek benne. Vagy kifejtek egy drámai helyzetet, egy fejlődéstörténetet. Megörökítek 

egy hangulatot, egy filozofikus gondolatot egy-egy versben. A keletkezési folyamatot 

ugyanúgy nem lehet leírni, mint ahogyan Harkányi Endre nem tudta elmagyarázni a szerep 

művészi interpretációjának megszületését. Azt, hogy hogyan lép át vagy minősül át egy 

másik személlyé, akit alakít. Annyit azért pedzegetett, hogy attól ő még nem válik másik 

személlyé, az tudható, hogy ő ott van, és személyisége átcsillan az alakítás szövetén, tehát 

azt magyarázta a laikus kívülállónak, hogy ő nem veszíti el a saját személyiségét, hanem 

nagyon is megmutatja, hol van a határ közte és a szerep között. 

De valóban kell annyit magyarázni, hogy a művész személyisége nemhogy nem sérül a 

művészi élménytől, hanem sokkal inkább magasabb minőségbe lép át? Esetleg ezt az 

„átlépést” feszegette volna M.G.P., akiről, úgy emlékszem, talán Szobotka vagy Szabó Magda 

jegyzetei között olvastam, mennyi karaktergyilkosságot követett el életében. Azt hiszem, ő 

az intimpistáskodó, jóságoskodó modorú ember álarca mögé bújt el, hogy ne láthassák meg, 

mik a valódi szándékai. Gondolom, Rudival vagy Erzsivel nem ült volna le így beszélgetni, neki 

a „nagy vadak” kellettek, azokra vadászott. Nem mintha Rudi művészete nem lett volna 

jelentős, de a PR-ja nem épült fel, mert nem annyira akarták Aczél és társai. Ők a nagy 

tehetségeket mindig gyanakodva figyelték, jól őrzött lövészárkaik biztonságából. Onnan 

aztán nagyon tudtak tüzelni, ha rájuk jött az ötperc. Erről én tudnék sokat mesélni, akiről 

már születése pillanatában eldöntötték, hogy amíg él és ki nem purcan, addig fogják folytatni 

ellene a hajtóvadászatot a kedves elvtaaaaarsak. Akiket én viszont soha nem tartottam 

uraknak, mert hiszen úriember nőre sose támad, gorombáskodást különösen nem engedne 

meg magának semmi áron. 

No, hát ennyivel hadd viszonozzam a gorombaságaikat, amelyek immáron hetven éve 

kísérnek egész életem folyamán. S ha valaki ennyi idő alatt se volt képes valami úri 

viselkedésformát elsajátítani, akkor nyugodtan nyilváníthatjuk reménytelen esetnek. Talán 

nem csupán a pedagógia kudarca, ha otthonról nem hozott hozzá semmiféle alapot, amire 

építeni tudtak volna a nevelői. 

……….. 

Január fele eltelt, és a tél még csak most kezdődik. Minden évben valamennyivel kijjebb 

tolódik a télkezdet. A Föld tengelye más szögben hajlik, a napsugarak más szögben esnek a 

földre, és hát persze a globális felmelegedés, amiről nem szabad elfeledkezni. Nekünk most 

ez jutott, hát ezzel élünk, amíg tudunk… Félresikerült tél után következik a félresikerült 

tavasz. Ennyi a recept. De hogyan változtasson rajta az, aki kiszolgáltatott helyzetben van? Az 

ipari szennyezést nem a kisember okozza, bár őt szidalmazzák érte a legtöbbet. A 

túlfogyasztást a felső tízezer követi el, hozzá képest a kisember fogyasztásai csak afféle 

fogyasztgatások, mégis őt teszik meg bűnbaknak. Aztán végül minden kiderül, csak győzzék 

az örök kételkedők is kivárni. 

……….. 

Konyhatündérkedés, lusta nap, mindössze egy érdekes és nagyon szimpatikus portréfilm 

Mécs Károlyról. Régi forgatásélménye maradt meg leginkább az emlékezetemben. A kőszívű 
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ember fiai forgatásakor nem volt a helyzet magaslatán, ami lovastudományát illeti. A 

forgatás idején a lovasokat kommandírozó öreg huszár a csapat élére parancsolta Mécs 

Károlyt, aki szabadkozott, hogy az ő tudása nem elegendő ehhez. Nem volt apelláta, a 

Baradlay huszárkapitányt alakító színésznek mennie kellett, hogy a csapata élére álljon. A 

sopronkőhidai kőbánya területén felvett részletről van szó. Mikor a tett színhelyére értek, a 

ló magától elkezdte csinálni azokat a kunsztokat, amiket előzőleg betanítottak neki. Sorra-

rendre elvégezte a feladatát, és a forgatás rendben lezajlott. Mindig is tudtam, hogy a lovak 

mennyire intelligensek, de a lovasa se volt kutya… 

 

 
 

Mécs Károly annyi évtized távolából szerényen és halkan megjegyzi: mikor azt a bizonyos 

jelenetet látják, ne higgyenek a szemüknek… az nem ő volt, hanem a ló. Mármint hogy ő 

valóban nem értett hozzá, hanem a ló volt nagyon ügyes. Meg persze az is, aki betanította 

erre a művészetre. A nagy művész mindig szerény. A nagyképűen nyilatkozgatók csak 

szeretnének azok lenni. 

Este koncert, valami modern balett előadással ötvözve. Ez utóbbi nem tetszett, mint 

ahogyan általában a modern balettnek mondott mostani tánckompozíciók. Szerintem ez 

nem művészet, hanem sport. Sokkal inkább szól a balett-táncosok erőnléti tornáiról, mint 

valami művészi mondanivalóról. Ha mégis így lenne, bizonyára érteném, mint mindent, ami a 

művészetről szól. E. tornaórának hívja, és valóban, mintha tényleg az is volna. 
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Nem az öregség mondatja ezt velem, hiszen valamikor én is az akkor rendkívül modern Pécsi 

Balett rajongója voltam. Ezek a produkciók azonban nem képviselnek olyan jelentős művészi 

szintet. Sokkal inkább a ma divatos önmegvalósításról szólnak, mint a közönség 

megszólításáról, ami párbeszédre invitálna. Még csak arról sincs szó, hogy ne lennék képes 

befogadni azt, ami új. Mikor egy erdélyi művészcsoport performanszairól van szó, ezek 

persze képzőművészek, esetükben még ezeknek az eszközöknek a használata se tűnik 

öncélúnak vagy fölöslegesnek. A nonfiguratív festészet is mondhat értékeset és közölhet 

olyan üzeneteket, amelyekhez a lecsupaszított formák szükségesek. Ám ezekben megvan a 

kompozíció harmóniája, akár különleges színek használatával, akár a mértani alakzatok, 

idomok variációja révén, akár másért, amit nem lehet megmagyarázni, mert egyszerűen csak 

művészet. Se több, se kevesebb. De azok a polgárpukkasztó szándékok, amikor feltűnősködő 

címeket adnak egy egyébként kaotikus kompozíciónak, ugyanebben az értelemben nem 

elfogadhatók. Legalább egy idő után be kell vallani, hogy csak szélhámoskodott az illető, és a 

könnyebb megélhetés utáni vágy vezette arra az útra, amely megtagadja a hagyományos 

művészetet és annak vívmányait. Ahogy a szépen megtervezett és kivitelezett, igényes 

épületet nem helyettesítheti a Melocco által csak hasábnak nevezett „modern” épületforma, 

ugyanúgy a festészetben sem keltheti ugyanazt az élményt a világtól annyira 

elvonatkoztatott és egyébiránt mondandó híján tengődő műalkotás, vagy minek is nevezzük? 

Lehet ugyan kísérletezni szemétből épített szobrokkal, de az embernek felfordul tőle a 

gyomra, amúgy meg rövid idő után megrothadnak.  A műalkotás sajátságai közé tartozik az 

is, hogy az örökkévalóság számára készül. Az ihlet nem szeméttelepeken és nem a klozeton 

terem, hanem a tiszta elme tiszta gondolataiból. Az isteni sugallatokból. Ahogy Rudi is írta, 

egy ócska, leselejtezett fürdőkád nem műalkotás (merthogy a művész nem alkotott rajta 

semmit, csak beállította egy bizonyos kiállító térbe), hanem szemét. 

Január fele már eltelt. Naptár szerint a tél fele múlt el, de a valóságban még csak pár napja 

kezdődött. Túl nagy az eltolódás a meteorológiai és a csillagászati események között. 

Februárban már mindenki a naptárra sandít, hátha vége lesz, de ami eltolódott, az nem 

marad el, csak prolongálódik. A túl enyhe tél után következik a szabálytalan és idegesítően 

elhúzódó téllel váltakozó tavasz. Amikor már mindenki szeretne a végére jutni, mégse lehet. 

Az embereknek is tiszteletben kellene tartaniuk a természet törvényeit. Ha ehhez 

alkalmazkodna az emberiség, nem lenne ennyi anomália. De mikor kezdődik el az az időszak, 

amikor az emberiség elkezdi beismerni a tévedéseit, majd korrigálni is kezdi azokat…? Költői 

kérdés. 

……….. 
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Kosztolányi az emberi elme teremtő vagy pusztító erejéről. Egy városi kisember füvet vet a 

lakása előtt, amit a környékbeli gyerekek a fű kinőtte után hamar használatba vesznek. 

Mindennap ott fociznak és ordítoznak, amivel tönkreteszik az úr életét. Ő nyitott ablaknál 

dolgozik odabent, a szobája dohos, ezért neki is szüksége van a friss levegőre. Konfliktus 

alakul ki az egyre inkább tehetetlen dühben tobzódó felnőtt és a szilaj természetű gyerekek 

között. Egy napon megátkozza a csapat vezérét, aki rövid időn belül meg is hal. Miután 

eltűnik a fiú, a keresésére indul az átkozódó úr. Nagyon megszeppen, nem gondolta 

komolyan az átkot, de már nincs mit tenni. A fiú szüleinek pénzt is ad, azok pedig jó 

embernek tartják, olyannak, aki szerette a fiukat. 

Példázat ez arról is, hogy mennyire nem működnek az előítéleteken alapuló rendszerek. 

Mindenki tart valamit az embertársáról, de annak a gyakorlatban szinte semmi köze nincsen 

a valósághoz. Kosztolányi ugyanakkor a mélylélektan komor mélyeibe is bepillantást enged. 

Talán csak a kordivat tette, ami a pszichoanalízisre és az ezotériára is kacsingatott. Az emberi 

elme sok jót képes tenni, ám ugyanakkora erővel tud rombolni is. Minden a terven, az 

alapgondolaton múlik. Ha az jó, minden olajozottan működik. Ha rossz irányba megy el, 

ahogyan a tiszteletben nem tartott öregedő úr gondolatai is, katasztrofális eredmény sülhet 

ki belőle. Jó lenne, ha embertársaink is okulnának ebből a példázatból. Annyi a szitkozódás, 

átkozódás körülöttünk, hogy szinte azzal van tele a légkör. Az ember mégse jut velük 

semmire, csak egyre nyomorultabbá teszi, szimplán degradálja az életét vele, akár Kodolányi 

ormánsági hősei. Ám nagy úr a megszokás és az előítéleteken alapuló társadalom 

szokásrendje. Erős ember az, aki abból ki mer és ki is tud lépni. Nagy, komoly döntés ez. Ha 

kilép, akkor társadalmon kívülivé válik, a többiek kitaszítják. Ha megtartja ezt a státuszát, a 

többiek számára gyűlöletessé válik, és már nem lesz visszaút. Az emberek mégis használják 

az előítéleteket, mert ez a leghatékonyabb mankó, amit csak el tudnak képzelni. Néha érzik, 

hogy ez nem jó, hogy másként kellene, de többnyire nem tudnak változtatni rajta.  

Talán csak olyan sorsfordító időkben, és akkora kataklizmák után, mint a nagy háborúk, pl. a 

zsidók ellen elkövetett bűnök a II. világháborúban. Ám ami utána kialakult, az a fajta 

hipokrita társadalmi élet, az se működik. A hipokrízis ugyanis fojtott és titkolt agresszió. A 

németek, akik nagyon azonosultak a fajelmélettel és a fasizmussal, a lelkük mélyén rejtve 

őrzik annak a lehetőségnek az emlékét, hogy Hitler megígérte nekik a nagy birodalom 

Kánaánját. Ahol persze csak ők boldogulhatnak, mindenki mást eliminálhatnak a fajelmélet 

nevében. Most megint a mélylélektan rejtélyeinél tartunk, ahová bátor ember legyen az, aki 

be mer pillantani. 

……….. 

Jelenkorunk éppoly fajvédő és fajgyűlölő, mint a 30-as években volt. Csak most nem a 

zsidóság a célpont, hanem mi, magyarok, valamint a keletinek gúnyolt blokk népei, 

amelyeket egyébként épp a „művelt nyugat” tett szegénnyé és szerencsétlenné. Ezt a 

nyugati világot egy gejl massza borítja, amit ellepleznek „Az idegen szép” hazug szlogenjével. 

Nem gondolják ők azt komolyan, csak most úgy akarják visszaállítani a rabszolgatartó 

rendszert, hogy „a már valamire vitt” közép-európai népeket, nemhogy a keletieket valami 

ijesztgetés torz eszközével rá akarják venni a migráció elvtelen és természetes önvédelmétől 

megfosztott zombi-társadalmának elfogadására. Ez jelenkorunk történelme. 
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Merthogy a ma politikai eseményei a holnap történelmének vázlatai. A mélyben fortyog a 

szörnyű indulatok lávája, miközben kedveskedve, nyájaskodva mosolyognak ránk. Igazuk van 

a kínaiaknak, amikor a mosolyt fenyegetésként élik meg. Ők még tudnak olvasni az emberek 

gondolataiban ebben a formában. Természetesen nem minden mosoly rejt fenyegetést, de 

ha politikusokról van szó, érdemes megfontolni ennek lehetőségét. A diplomácia nem az 

őszinte beszédről szól, hanem olyan, akár a bridzs: jelszavak odapöccintésével közlik a 

lényeget. Ebben a takargatott formában ez viszont nem éppen rokonszenves. Lényeg, hogy a 

kívülálló ne értsen az egészből semmit. És akkor jövünk mi, gondolkodó emberek, akik ennek 

megmaradtunk. Keresztülhúzzuk a primitív, ámde roppant hatékony terveket, alantas 

módszereket. Nos, ezért nem szereti a hatalom a gondolkodó főket. Igaz, mi se az örökös 

hódítási vágytól hajtott alakokat, akik rég elveszítették normális arányérzéküket. Soha nem 

tudják igazi helyüket a világban, csak követelnek maguknak valamit, amit természetesen 

nem érdemelnek meg. Ha a tömeg ellenáll, jól odasóznak neki egy nagyot, mint 2006-ban. 

Hát ez is a különbség politikus és politikus között. Az egyik harácsol és követelőzik, a másik 

jótékony és adakozik. A kettő közé egyenlőségjelet tenni nagy ostobaság. Én már régóta a 

szándékuk szerint ítélem meg az embereket. A fentiek alapján egyértelmű, mennyire nem 

szeretem az alakoskodókat, az álszenteket, a „nagy szent látszat” mögé rejtőzködő alakokat. 

Akinek tiszta a szándéka, az meglátszik minden gesztusából, szavából, az egész habitusából. 

Az ellenkezője csupa megjátszás. Semmi nem igaz abból, amit mond, ami mögé rejti valós 

szándékait. Nem nehéz leleplezni, mert hiszen ő maga teszi meg ezt nap mint nap. Már csak 

embertársainknak kell rájönniük ugyanerre. A hipokrízisben felnevelkedett ember viszont 

megszokja a hazug viselkedésformákat. Gyakran könnyebb neki, ha elfogadja a formális 

gesztusrendszert, mert semmiféle szellemi erőfeszítésébe nem kerül ez a színjáték, míg az 

őszinte beszéd és viselkedés gyakran teremt konfliktushelyzeteket. Olyankor a másik fél 

ellenáll a tiszta beszédnek, mert őt is hazudozásra szoktatták – a saját érdekében, no meg a 

közösség látszattevékenységének leplezésére. Afféle látszatélet ez, már rég nincs benne és 

mögötte valós élet. Akárha egy formátlan sárszoborral kellene kommunikálni: minden 

erőfeszítésünk lepereg róla, vagy éppen megtapad a piszkos felületen, amibe beburkolja 

piszkos lényét és titkos gondolatait a világról. Természetesen mindenkinek van módja 

választani. Minden napunk erről szól: jók akarunk lenni, életünk során felemelkedni (égi 

értelemben), vagy rossznak lenni és lesüllyedni, mert nem akarunk vagy lusták vagyunk 

erőfeszítéseket tenni? A döntést mindig egyes szám első személyben hozza meg az ember. 

Soha senki mást nem szabad és nem is lehet vádolni, terhelni ezért. Minden tettünkért 

magunk felelünk. Ha nem most, majd egykor. Ám a halogatott szembenézés, mely akár 

mindennap is megtehető, segíthet elhagyni a rossz beidegződéseket. Ehhez kell egy nagyon 

komoly szándék és kemény akarat, ami nincs meg mindenkiben. Törekedni azért még lehet 

rá. 

……….. 
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Michael Portillo utazó sorozata, a Nagy kontinentális vasúti utazások I.2. epizódját nézem 

újra. Ebben a neves utazó az Osztrák-Magyar Monarchiát utazza keresztül régi bédekkere 

segítségével. A felvételek nem éppen újak, de nem is ez a lényeg bennük. M.P. komoly 

dicséretet hagy maga után a maga szerény, csendes modorában. Mikor a mi Parlamentünk 

előtt áll, felidézi 1989-es emlékeit, amikor is „egy fiatal politikus” emlékezetes beszédét 

említi. Az ifjú, akit említ, nyilván Orbán Viktor volt (a nevezetes újratemetéseken), és ennek 

kapcsán fűzi hozzá Portillo, hogy ha van parlament, amelyik megérdemli, hogy a falai közt 

demokrácia legyen, akkor az a miénk.  Később, amikor már Ausztria valamelyik híres 

cukrászdájában jár, kissé nosztalgikusan és elgondolkodva jegyzi meg a bőséges kínálat 

láttán: olyan ez is, akár a Monarchia. Minden sütemény másmilyen, más népé, mégis valami 

egy közös hagyományban egyesíti őket. A Monarchia népeit persze az önkény béklyója fogta 

egybe, ami azért különbség. Így a nevezetes zárszó. Hát ha még ha többet is tudna 

Magyarországról! Nem akármilyen despotizmus volt az, amelyben hazánk évszázadokig élt, 

hanem a legkegyetlenebb a maga vadállati megnyilvánulásaiban. 

Épp elég, amikor megjegyzi a Lánchíd láttán, hogy 1849-ben az osztrákok megpróbálták 

felrobbantani az egyetlen, legelső és nevezetes hidunkat, Széchenyi István egyik főművét, 

ám Clark Ádám meghiúsította a tervüket a zsilipek megnyitásával. A puskapor nyilván 

átázott, és ettől legfeljebb szegény halak szenvedtek (a császári ház, sok egyéb bűne mellett 

még környezetszennyező is volt), ám Széchenyi nagyszabású műve megmaradt. Clark Ádám 

pedig skót létére még magyar nemzeti hőssé is vált ezzel a tettével. Szívünkbe zártuk, mint 

mindenkit, aki jó szívvel közeledik felénk, nem pedig a mások által belé szuggerált tömény 

rosszindulattal és eláztatási kedvvel. A Lánchíd kapcsán az is felmerül, hogy miért éppen 

angol tervek alapján készült. Az egyszerű magyarázat ennyi: mert a magyarok akkor még 

nem lettek volna képesek erre a technikai bravúrra. Hiányzik a kiegészítő információ. A 

Habsburgok mindig féltékeny és irigy figyelmükben részesítettek bennünket, miután csellel, 

fortéllyal és sok aljasság révén megkaparintották maguknak a magyar koronát. Szándékosan 



140 

 

akadályozták hazánk fejlődését, iparűzésre csak idegen állampolgárok kaphattak engedélyt, 

az is mind alá volt rendelve az osztrákok elnyomói szándékainak. Ebben benne volt Mária 

Terézia is, akit annyit dicsérnek, pedig ha volt osztrák uralkodó, aki minden követ 

megmozgatott, hogy elgáncsoljon bennünket, az éppen ő volt. Nos, Michael Portillo, akinek 

édesapja spanyol volt, érzékenyen kezeli a témát. Nyilván eltöprengett azután is, hogy 

eltávozott innen, mi miatt alakult így a sorsunk. Az idegenvezetőnek kötelessége lett volna 

elmagyarázni neki ezt, mert enélkül azt hihette az utazó, hogy mi akkor még valami primitív 

szinten voltunk, pedig ha valamiről híresek vagyunk világszerte, az a művészi és tudósi 

képességek magas kvalitása. 

Meg kell még jegyezni azt is, hogy a figyelmetlen utókor angolnak mondja a büszke skót 

tervezőt, Clark Ádámot. Ez éppolyan bárdolatlanság, mintha bennünket leosztrákoztak, 

letörököztek vagy leoroszoztak volna, csak mert kénytelenül olyan birodalmakhoz 

tartoztunk, amelyektől borsózott az egykori honpolgár háta. Ahogyan a katalán nem 

spanyol, a székely nem román, ugyanúgy a skót ember sem angol. Van neki saját 

nemzetisége, amire éppenséggel büszke. Állampolgársága lehet más is, annak nincs olyan 

jelentősége, mint annak, aminek eredetileg született és amilyennek nevelték – szülei, 

tanárai, nevelői, az egész emberi közösség, amelynek a tagja. Nem egyébért, minthogy oda 

tartozónak vallja magát. Ezt illene tiszteletben tartania a figyelmetlen és tájékozatlan 

jelenkornak is!  

Petőfiben egy milliliternyi magyar vér se volt, mégis magyarnak vallotta magát. Azzá is lett, a 

legnagyobb magyar költő nevet érdemelte ki. Elhomályosította – bár szándéka nem ez volt – 

legjobb barátja, az echte magyar és ugyanolyan kiváló kvalitású Arany János személyét és 

munkásságát vele. Liszt Ferenc német nevelést kapott, magyarul rendesen se tudott, mégis 

magyarnak vallotta magát. Benne a vér szava szólalt meg, amikor látta honfitársai tengernyi 

szenvedését. Széchenyi is csak barátja, Wesselényi Miklós letolása után tanult meg 

magyarul, mégis ő lett a legnagyobb magyar. Nem ambíciói, hanem érdemei folytán. Nagy 

tehetségeinket hiába próbálták kisajátítani más nemzetek, ők akkor is konzekvensen 

magyarnak vallották magukat. Gondoljunk csak a nagy tudósnemzedékre, amely Amerikában 

telepedett le, élt és vált világhírűvé, a nagy marslakókra, akik az emigrációban is magyarul 

beszéltek maguk közt. Hovatartozásukat, kulturális gyökereiket soha nem tagadták meg, sőt 

az volt a leglényegesebb kapocs számukra. Operettszerzőink, akik külföldön csináltak 

karriert, úgyszintén megmaradtak magyarnak, hiába igyekeztek kisajátítani őket, amikor már 

híressé váltak (Kálmán, Lehár). Éppen ezért kezelhetnénk érzékenyebben a mások nemzeti 

érzéseit, ami soha nem sovén természetű, azaz nem irányul mások ellen, hanem definitív, 

azaz meghatározó jellegű: önmagát minősíti és értékeli azáltal, hogy közösséget vállal azzal a 

néppel vagy népcsoporttal, ahonnét ered. 

Talán a jelenkorral is párhuzamot lehetne vonni, amely még mindig a kommunizmus 
döghullámában él. Az elvtársak, akik rém primitívek voltak, a saját obskurus mivoltukkal 
akadályozták tovább Magyarország fejlődését, holott épp az ellenkezőjét hirdették, 
harsogták bele a világ pofájába. Valójában ők voltak a kerékkötői mindennemű fejlődésnek. 
Na ja. Csalásra nem lehet jól működő szisztémát építeni. Miután a tákolmányuk összeomlott, 
bekövetkezett a csőd, amit – ismét hazug módon – nem neveztek annak, valamit kezdeni 
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kellett a gazdaság romjaival és az egyre jobban lenyomorított néppel. Erről szólt az elmúlt 10 
év is, amikor rettenetes erőfeszítések árán kikecmeregtünk a válság legmélységesebb 
fenekéről, és előbb külföldi befektetők segítségével, iparunk újjáélesztésével és sok-sok 
munkával megalapoztuk a mostani fejlődést. Nem volt más választás, kibírtuk, és most, ha 
nem jön közbe a – feltehetően előre jó gondosan megtervezett – vírusválság, már rég 
csúcsra járatódott volna a gazdaságunk. A saját modern ipar megteremtése is úton van, 
különösen lényeges a stratégiai fontosságú ágazatok felfejlesztése. Nos, ennek előzménye is 
a másik elnyomói rendszer parazita tevékenysége, mely, akár egy vírus, úgy élősködött a nép 
testén. Így kerül egyenlőségjel az irtózatos nagy bécsi szoborral jelképezett uralkodónő, 
Mária Terézia és Rákosi Mátyás, Kádár János, majd Gyurcsány Ferenc, Horn Gyula és Bajnai 
Gordon neve közé. Merthogy nemtelen szándékaik és tevékenységük eredménye az, ami 
olyannyira kiéheztette a magyar népet. 

Ha valaki ezt jóra tudja magyarázni, az végezzen alapos önvizsgálatot! A jó szándék ugyanis 
azonnal felismerhető az illető gesztusrendszeréből. Tetteiből és életművéből, mindenből, 
amit magából sugároz. Természetesen az ellenkezője is ugyanúgy eltitkolhatatlan. Azt 
semmiféle hipokrízis el nem takarhatja, jóllehet többnyire ezzel szokták leplezgetni. 

A mostani helyzetben nem nagyon lehet utazgatni. A régi filmsorozat felelevenítése így egy 
mára idealisztikussá vált világba vezet vissza, s nemcsak a monarchia kapcsán. A „művelt 
nyugat” ma a migránsok által is terjesztett járvány szorításában leledzik, mégis úgy tesz, 
mintha mindez rendben volna. Miután Európa boldogabbik felében rég megszűntek a 
járványok, a városok csatornázásával, a köztisztasággal és minden modern vívmány 
segítségével emberarcúvá váltak, ne mondja nekünk senki, hogy az rendben van, amikor 
ismeretlen tömegek bedrogozva fetrengenek az utcán, azt használják lakásnak, kempingnek, 
WC-nek és minden más egyébnek! Ez már a kezdetektől fogva egy nagyon súlyos 
epidemiológiai veszély volt, és ma még fokozottabban az. De hiába beszéltünk, senki nem 
figyelt oda, sőt még le is torkoltak bennünket a „művelt nyugatiak”, hogy mi vagyunk 
elmaradottak hozzájuk képest. Ezennel közöljük, hogy ők a szellemileg csökkent értelműek, 
ha mindezt nem fogták fel, és nem látták előre. Továbbá azt is, hogy ők a felelősek a 
történtekért, mert semmiféle intézkedéssel nem próbálták elejét venni ennek a kéretlen 
inváziónak, tehát a cehhet ne nekünk nyújtsák be, hanem törlesszék ők maguk! 
Legelsősorban a nagy gyarmatosítók, akiknek gyarmatbirodalma még ma is fennáll, 
legfeljebb ők nem vallják be. 

……….. 

A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája kapcsán több visszaemlékezés, sőt az iskolásoknak is 
tanítják interaktív formában a trianoni tragédia mibenlétét. Az információk mindig 
hiányosak, merthogy senki nem beszél arról, hogy a besorozott katonának nincs módja 
háborúba nem menni, s hogy az I. világháborúba való belépésünket egyetlen módon lehet 
csupán magyarázni, hogy az osztrák hadseregnek alárendelt magyar hadsereg kénytelenül 
került bele az I. világháborúba. A katona is szenvedő alanya a politikusok által gerjesztett 
háborúknak, s ugyanúgy az otthon maradt családja, amely családfő nélkül maradt, kizárólag 
az asszonyok gondjára hagyva a gyermekek és a megélhetés gondját. Ezért is a nagypolitika a 
felelős. A II. világháború után, amikor szinte egyik napról a másikra megszűnt a lovagiasság, 
udvariasság, előzékenység az embertársakkal szemben, hirtelen minden másképpen lett. Az 
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elesett katonák családját – ellentétben a korábbi szokásokkal – 1945 után senki nem 
kárpótolta tisztességesen. Volt helyette kollektív bűnbakkeresés, így történt az, hogy egész 
embercsoportokat, etnikumokat, sőt országrészeket kitelepítettek, míg a helyükbe másokat 
hoztak. Ez is a Habsburgok bevett gyakorlata volt, amit – készségesen vagy nyeglén – átvett 
az idegen import szovjet rendszer. 

Ezt az egész gyalázatot nem hagyták kibeszélni, sőt elnémítottak mindenkit, aki szólni 
merészelt volna. Ez az elsődleges oka annak, hogy máig nem gyógyultak be a trianoni sebek. 
A történelmi leckét szájtátva figyelő tinédzsereknek nem mesélik el, hogy mindez nemcsak 
szájhagyomány, hanem nagy klasszikusunk, Szabó Magda is megörökíti több könyvében, 
hogyan fogadtak örökbe trianoni árvákat magyar családok. Benedek Elektől is 
tájékozódhatnak, vele és családjával mi történt, hogyan tudtak előbb Magyarországra 
menekülni, majd naiv módon hazaköltözni és egy birtokot megújítani, s hogy annak is mi lett 
az eredménye, amikor a románok mindent letaroltak! De megtudhatják a fiatalok Wass 
Alberttől is, milyen volt az erdélyi élet 1920 után, vagy Kós Károly életművéből, miféle 
programot fogalmazott meg népe, a székelység számára. Egy szó nem hangzott el arról, hogy 
akik az anyaországba menekültek, akár évekig is vagonokban lakhattak, ami igen keserves 
életkörülményeket jelentett. Szabó Dezső a tilalmas olvasmányok közé tartozik, pedig 
Trianon teljes megismeréséhez mindenkinek olvasnia kellett volna Az elsodort falu c. művét. 
Wass Alberttől, akit szintén szidnak és az ellene elindított karaktergyilkosság máig folyik, 
megtudhatná az ifjúság, miféle barbárságokat követtek el a rájuk szabadított románok, s 
hogy ezért komoly felelősség terheli a román papság sovén prominenseit és szürke tagjait 
egyaránt. Az már egy komolyan pikáns történet, hogyan fonódik össze a román soviniszta és 
a kommunista ideológiai, majd hatalmi terjeszkedés Erdély-szerte, majd végig a Nagy 
Magyarországon. 

S ha már felmerült a II. világháború gondolata és történései, akkor ugyanúgy megemlítendő, 
hogy a tönkrebombázott Magyarországon súlyos lakáshiányok voltak, merthogy az itthon 
maradottak közül is sokan elvesztették a házukat. Milyen hatásos volna Görög Rezső vagy 
Konecsni György rézkarcainak segítségével bemutatni, hogyan nézett ki a háború után a 
magyar utcakép, és illene megemlíteni azt is, hogy mindez kinek volt köszönhető. Amíg ez a 
szembenézés meg nem történik, addig igazi megbékélés se lesz soha. Legalább kérnének 
bocsánatot tőlünk az osztrákok az első világháborúért, és a németek a másodikért, amibe 
belerángattak bennünket, majd ránk kenték a felelősséget. Az ifjúságnak tudnia kell, hogy a 
magyarok, miután épphogy kilábaltak a nagy gazdasági világválság nyomorából, 
gazdaságukat megerősítve talpra is állhattak volna, s csupán az elrablott területek 
visszaszerzésének lehetőségével kecsegtetve mentek bele az újabb háborúba. Kiugrási 
kísérleteinket meghiúsították, mert kellettünk megint bűnbaknak, leigázott népnek, olcsó 
bérmunkásnak, sőt rabszolgának. Nos, hát ezt dolgozza fel harmonikusan, kedvesen 
mosolyogva egy nép, ha tudja! Merthogy máig elvárják tőlünk a bárgyú mosolyt, mintha mi 
se történt volna. És még ne gondoljuk, hogy ehhez a trendhez és „nyugati etiketthez” aztán 
pofa kell! 

……….. 

Megrázó dokumentumfilmek a svábok kitelepítéséről. Egy népcsoport, amely érzelmileg már 
rég Magyarországhoz kötődött, számkivetettként került vissza ősei földjére, Németországba, 
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ahol akkoriban senkit nem láttak szívesen, akkora volt a nyomor és az általános depresszió a 
háború után. A kisembert soha nem kérdezik meg, hogy akar-e háborúba menni, vagy hogy 
egyetért-e kormánya politikájával. S mikor melyik kormányáéval…? A politikai divatok a múlt 
század óta olyan gyorsan változnak, hogy a maga bajával folyamatosan elfoglalt kisembernek 
se ideje, se energiája arra, hogy a „nagyok” dolgával törődjék. Ergo nem felelős kollektíve 
ezek cselekedeteiért, legfeljebb abban az esetben, ha ezek támogatását nyilvánosan is 
lelkesen kifejezte (ld. Hitler fogadását Ausztriában). 

A legdöbbenetesebb megjegyzést egy férfi tette a fenti kitelepítésekkel kapcsolatban: a 
legtöbbet az elűzött svábok veszítették. Másokkal összehasonlítva, akik elvesztették a 
szeretteiket, a magántulajdonukat, földjeiket, a svábokat még a hazájuktól is megfosztották. 
Évtizedekkel később sírva látogattak haza, és örökös honvágytól szenvedtek. Voltak, akik 
visszatelepültek a rendszerváltás után, amikor már lehetett földet, házat vásárolniuk. Mások 
maradtak, haraggal vagy sértettséggel a szívükben, holott ők is tudhatnák, hogy az ő 
kitelepítésüket nem a szomszédaik rendelték el, hanem az aktuális szélsőséges politika 
üresfejű, sovén vezetői. Fontos volna tisztázni mindkét részről, hogy mikor kit értenek ez 
alatt: „ezek a magyarok” vagy „ezek a németek”. Effajta terminusok ugyanis nem léteznek, 
csupán előítéletek, amelyek nem vezetnek sehová. 

……….. 

Görög menekültek letelepítése Magyarországon 1947-től vagy 1948-tól kezdve. Előbb a 
gyermekek érkeztek vonatokon, rettentő piszkosan, tetvesen, stb. A vonaton még inni se 
kaptak. Az egyik túlélő meséli, hogy a vonatablakon lecsapódó párát nyalogatták, azt is 
felváltva, hogy mindenkinek jusson. Még hallani is rettentő. Előbb a Széchenyi Fürdőben 
fertőtlenítették őket, kaptak ruhákat, élelmet, majd gyermekotthonokban helyezték el őket. 
Utánuk érkeztek a szülők, nagyszülők, akik elkezdték a Beloiannisz nevű falu építését. 
Típusházak voltak, semmiben nem emlékeztettek a görög építészetre, de hát kinek lett volna 
akkor pénze megfelelő stílusú házakat építtetni? A háború után nagyon sok magyar 
családnak nem volt hol laknia. A fővárosi lakáshelyzet, amelyet talán soha nem oldottak meg, 
mert nem volt rá átfogó terv, akkoriban lehetetlenné tette, hogy oda még külföldi 
állampolgárokat is betelepítsenek. A görög falu lehetőséget nyújtott a bevándorlók számára, 
hogy megőrizhessék a kultúrájukat, s hogy anyanyelvi oktatásban részesülhessenek a 
gyermekek.  Általában véve pozitívnak ítélték meg a gyerekkorukat a később is itt maradt 
görögök, akik azóta beilleszkedtek és magyar vagy kettős állampolgárként teljes jogú 
állampolgárokká váltak. 

Bizonyos, hogy nehéz volt az életük, mert előbb még a családok is különváltan, 
széjjelszakadtan éltek, de miután felépült Beloiannisz, ott már volt megélhetésük, saját 
házuk, kertjük, ott helyben munkahelyük, a családok újra egyesültek. Mások eljártak a 
fővárosba dolgozni, így a gyerekek nevelése főként a nagymamákra maradt, akiket imádnak 
is ezért a mostani visszaemlékezők. Sok művész is került ki közülük, róluk most nem esett 
szó. Jellegzetes viszont az egyik nyilatkozó mondata: ha itt van, görögnek érzi magát s fáj 
neki, ha a görögöket bántják. Ha viszont Görögországban van, és a magyarokat szidják, az 
ugyanúgy fáj neki, mert magyarnak is érzi magát.  
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Beloiannisz, a görög falu ma 

A rendszerváltás borította fel a falu rendjét. Megszűntek a munkahelyek, amelyek 
megélhetést biztosítottak a görög bevándorlóknak. Igaz, nemcsak ők váltak munkanélkülivé, 
hanem milliószámra a magyarok is. Ez a rendszerváltozásnak csúfolt történelmi változás és az 
abban vétkes pártfunkcionáriusok, hirtelen lett üzletemberek lelkén szárad, akik máig csak a 
saját hasznukkal törődnek, a mások életével viszont soha. A Beloiannisz falu határában levő 
földek egy állami gazdaság vagy téesz tulajdonát képezték, és mint ilyet elprivatizálták. Ez az 
általánosan használt terminus arra a rablógazdálkodásra, amit akkoriban műveltek. A nagy 
állami gazdaságokat mint nem rentábilis egységeket megszüntették, így a görög falu lakosai 
nem kaptak földet. Bezzeg a zsebszerződéssel vitézkedő nagy csalók annál többet! 

A beszélők szinte kivétel nélkül jónak ítélik meg az akkori, mármint a háború után 
helyzetüket, sőt egyikük azt mondja, hogy kiemelt helyzetet élveztek. Ami igaz is, hiszen 
mások nem kaptak ingyen házat, lakást, hanem esetleg a régi romosat hozták rendbe és 
abban laktak. Az akkori lakásviszonyok égbekiáltóak voltak, az emberek viszont örültek, hogy 
túlélték a háborút, és az újjáépítésre koncentráltak. Az országéra, és a sajátjukra is, amennyi 
lehetőségük erre nyílt. Az egykori görög bevándorlók szívesen vonatoznak vissza a régi 
faluba, ahol megtekintik az iskolát is. Nem is tűnik barátságtalanak, és ahogy mondják, nagy 
volt az összetartás, ami máig jellemzi a görögöket. Eleinte úgy gondolták, hogy majd 
hazamennek Görögországba. Ennek az időpontjait tologatták egyre tovább hónapról 
hónapra, évről évre. Aztán rájöttek, hogy már nem lesz visszatérés. Addigra már 
idetartoztak. Befogadtuk őket, és ez a gesztus jóval többet rejt magában, mint ahogy első 
ránézésre, azaz felszínesen gondolkodva azt mások gondolnák. 

Ennek a falunak a sorsa fellebbenti a történelmi fátylat is, ami jellegzetesen magyar. Több 
mint egy évezred során, amióta a magyarság a Kárpát-medencében él, igen sokféle 
etnikummal találkoztunk és ezeket magunk közé befogadtuk. A hun-magyar testvériséget 
említeni se kell, mert ez mindennek az alapja. De érdekes az olyan nemzetiségek befogadása, 
amelyek több évszázadon keresztül próbáltak betörni hazánkba, hogy dúljanak-pusztítsanak, 
raboljanak, majd eltávozzanak keleti irányba a Kárpátok hágóin át. Elég megemlíteni csak a 
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kunokat, úzokat besenyőket, akikről sokan már azt se tudják, hogy kicsodák voltak, vagy 
hogy léteztek egyáltalán. Ezek a nemzetiségnevek családnévként élnek tovább, vagyis 
utalnak azoknak a családoknak az eredetére, amelyek ezeket viselik. Jóval harmonikusabb 
betelepülésre és együttélésre utal viszont a ruszinságé. Őket kisoroszoknak nevezik, nagyon 
derék, dolgos, jóravaló nép, az oroszok elől menekültek hozzánk, mármint a Kárpátaljára és 
Borsodba, s talán a leghálásabb nemzetiségnek nevezhetjük őket. Minden nagy 
küzdelmünkben együtt harcoltak a magyarokkal, és soha egyetlen alkalommal se árultak el 
vagy támadtak hátba bennünket, ahogy más nemzetiségek esetében ez annyiszor 
megtörtént. Ezt se szokták tanítani történelemórákon, pedig nagyon kellene. A pozitív példák 
építő hatásúak, s miért ne emlegetnénk fel őket, miután annyiszor megnyirbálták nemzeti 
büszkeségünket és porig alázták a népünket, nehogy véletlenül is fel merje emelni a fejét?!  

A jászok, az örmények és a rácok is hozzánk menekültek. Ezek az etnikumok csoportosan 
vagy tömegesen telepedtek le nálunk, ahogyan a kunok is. De még a megszállók is maradtak 
nálunk, elszórtan ugyan. Vannak Török, Németh, Bajor, vagyis Bayer nevűek szép számmal, 
és ma már orosz etnikum is él nálunk, amelynek tagjai felismerhetően orosz neveket 
viselnek. S hogy ne feledkezzük meg a velünk szinte mindig szívélyes és baráti viszonyt ápoló 
olaszokról sem, akiknek egyik jeles képviselője, akire a legbüszkébbek vagyunk: Melocco 
Miklós. Makovecz Imre morva származásúnak mondta a családját, és ha csak a 
nemzetiségnevek vagy tipikus családnevek mentén vizsgáljuk a kérdést, azonnal kiderül, 
hogy mennyire összetett és sokszínű nép vagyunk. Genetikailag és kulturálisan egyaránt. Elég 
megnézni a népviseleteinket, melyeket az átlag magyar se ismer teljességében, hogy mi 
minden épült be, azaz integrálódott harmonikusan a magyarságba. 

A népdalkincsünk, amely egyedülálló az egész világon, nem vitatható el tőlünk, s ha még 
hozzágondoljuk azt is, hogy ha nem lettek volna az egyházi túlkapások a kereszténység 
kezdeti évszázadaiban, még több archaikus emlékünk lehetne elvesztett kincseinkről. Ez nem 
egy antiklerikális megjegyzés volt, csupán annyit jelent, hogy az ősmagyarság és annak 
kultúrája méltóbb bánásmódot érdemelne, legalább így utólag. Ahogyan az inkvizíció és az 
ellenreformáció bűnei nem pártolhatóak mai felfogásunkkal (akkor se voltak azok), ugyanúgy 
elavult álláspont tovább védeni úgymond a mundér becsületét. Mivel idegen papokat hívtak 
be az országba, hogy (nyugati) kereszténységre térítsék a magyarokat, igen sok túlkapás és 
kegyetlenkedés esett meg. A középkori büntetési módok természetesen Európa-szerte 
rendkívül brutálisak voltak, de ez nem ad felmentést senkinek sem az általa elkövetett 
durvaságai és jogsértései alól. Csak annyit mondhatunk, hogy kár volt, és ezt senki nem 
vitathatja el tőlünk. Egyetlen egyháznak sincs joga erőszakosan téríteni. Az erőszak ugyanis 
ellentétben áll bármely ma ismert világvallás alapelveivel. A vallás mindig Istenről szól, aki 
maga az univerzális szeretet. A durvaság, vadság sátáni fogalmak és viselkedési formák, 
szóval aki ilyesmire igyekszik rávenni a híveit, az méltatlan a palástra, reverendára, stb. 

Amikor a háborúk következményeiről szólnak az emberek, hajlamosak afféle istenverésének 
megítélni ezeket. Mindenki kijózanítására: az aljasságokat, szadista cselekedeteket mindig az 
emberek követik el, a háborúkat ők csinálják. Ha másként nem, ők azok, akik hallgatnak 
ostoba, önjelölt vezéreikre, azok elfajzott ideológiáira. Isten mindnyájunkat szépre és jóra 
tanít. Mindig az ember az, aki tévelyeg, és soha nem akar normálisan viselkedni. Lassan már 
ott tartunk, hogy a házasságtörők is Istenre akarják kenni a tulajdon bűneiket, pedig ők is 
halottak már a Tízparancsolatról… 
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Nem hagyhatjuk ki a lengyel népcsoportot sem, amely már régóta Magyarországon él, és 
nemcsak üres frázisokkal bizonygatja, hogy a barátainknak vallják magukat, hanem annyiszor 
bizonyították több évszázadon át, hogy eredetünk különbözősége ellenére fogadott 
testvéreink. Velük szintén harmonikus az együttélés. Gondolom, most rám is mutogatnak 
azok, akik szeretnek vádaskodni, de meg kell mondanom, hogy lengyel nevem ellenére nem 
hazabeszélek. Volt lengyel férjem után viselem a Murawski nevet, és soha nem akartam 
megválni tőle. Családom viszont azon ritka családok közé tartozik, amelyben anyai és apai 
ágon egyaránt minden ismert generáció magyar neveket viselt, csupán nővérem és én törtük 
meg ezt a hagyományt házasságunk révén. 

A magyar népművészet gazdagsága ennek a hagyományőrzésnek köszönheti azt a 
sokszínűséget, amelyre mi magunk is akkor csodálkozunk rá újra meg újra, amikor a Páva név 
vagy védjegy alatt jegyzett népzenei vetélkedők során még mindig felbukkannak egészen 
archaikus dalok is, különösen ún. távoli és eldugott helyeknek mondott településekről. 
Ugyanakkor csodálatos színgazdagságú népviseletekben pompáznak a fellépők, amit szintén 
nem ismerhet a mai közönség, különösen a fiatalok nem. S jó tudni, hogy a hímzések 
„sztárjaiként” jegyzett kalocsai és matyó „dialektus” egyeduralma megtörni látszik ezzel.  
Bartók és Kodály hazájában már nem szükséges magyarázni, mekkora jelentősége van ennek. 

Fontos még megemlíteni a sokác vagy bunyevác népességet, és a ma már világörökségnek 
számító busójárást, amellyel eredetileg a babonás törököket riasztották vissza, nehogy 
átkeljenek a Dunán. Ez is egy meneküléstörténet, de milyen széppé szublimálta az idő, amely 
megőrizte nekünk, immáron nemcsak egy időtöredék gyanánt, hanem nemzeti 
hagyományaink részeként is ezt a népszokást. Egy falat középkor, mondhatná a szájtáti 
idegen, aki idelátogat, és hát az is, meg nem is, hiszen a török veszedelem már a középkor 
határán kissé átlépve riogatta előbb az utóbb egyre kisebbé zsugorított kis hazát és annak 
népét.  

Természetesen nem átfogó etnikai elemzésnek készült ez a feljegyzés, így minden etnikumot 
most nem fogok felsorolni, holott mindegyiknek megvan a maga sajátossága és értéke. 
Kezdeti megjegyzésem annak szólt, hogy a magyar nyelv és magyar kultúra feminin, azaz 
befogadó jellegű, ezért tudta magába integrálni azokat, akik jó szándékkal közeledtek felé, és 
szövetségre léptek vele. Több etnikum előbb harciaskodva, agresszív szándékkal érkezett, de 
az évszázadok során erőteljesen megváltozott a habitus és a szándék. Békét kötöttünk, és 
etnikuma válogatja, melyiknek milyen gyorsan vagy lassan és komoly konfliktusok árán 
sikerült a beilleszkedése. 

Két etnikumot azért mégis ki kell emelni, és ezek beilleszkedése is évszázadokig tartott. A 
cigányságot a muzsikához adott értékes hagyományőrzésével és sokszínűségével. A népzenei 
kutatásokat és gyűjtéseket végző tudósok, majd a táncház mozgalom képviselői is 
egyhangúlag vallják, hogy rendkívül sok zenei anyagot a cigányzenészektől tanultak meg, 
többnyire távoli erdélyi falvakban. Itt egyúttal azt is meg kell jegyeznünk, hogy miután 
Erdélyt kétszer is elszakították tőlünk, ki voltak téve a Ceausescu-rezsim üldözéseinek. Az 
erdélyi magyarság, a székelység viszont annál jobban őrizte és muzsikáltatott magának a 
különféle összejöveteleken. Olyasmi lehetett ez, mint a Rákóczi-induló, amelyet tilos volt 
muzsikálni a monarchiában, mégis a magyarság „slágere” volt évszázadokon át. 
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A zsidóság szerepe a modern gazdaság kialakításában igen jelentős. Elég egy pillantást vetni 
épített kultúránkra, hogy megértsük és megbecsüljük mindazt, ami a magyar kultúra szerves 
része. Nagyvárad egy szecessziós csoda, és ez természetesen összefügg az akkori gazdasági 
sikerekkel. Kecskemét, Szeged, Újvidék és a délvidéki városok hasonló épített kultúrával 
büszkélkedhetnek. Csupán zárójelben jegyezzük meg, hogy két világháború mennyi mindent 
tett tönkre ugyanebben az örökségben, s hogy csupán a sokat szidalmazott konzervatív 
politikai kurzus tekinti szívügyének ezek rendbehozatalát és csodálatos megújulását. 
Erdélyben a korábban onnan elűzött arisztokrácia mai leszármazottai is komoly szerepet 
játszanak ebben, sőt még az angol trónörökös Károly herceg is, akinek felmenői között 
magyarok is voltak. Újabb történelmi momentum, hogyan szólal meg valakiben a vér szava, 
mikor ősei földjén jár… 

Debrecen és a hajdúvárosok mai megújulása is egy építészeti csoda. A hajdúkat sokáig nem 
tudták sikeresen letelepíteni, sok háborúságban vettek részt, mint kiváló harcosok, míg végül 
megkapták a ma már csak Hajdúság néven ismert területet, ahol gazdálkodhattak. Debrecen 
a fővárosa ennek, de több más hajdúváros is dicsekedhet szép küllemével. Feltételezzük, 
hogy egyetértés lehet azon a téren, hogy a város érdeke, miféle arculatot mutat kifelé, 
valamint abban se lehet vita, hogy hagyományaikat értéknek tekintik, nem pedig lomtárba 
való kacatnak. Ezt azért szükséges megemlíteni, mert a magukat modernnek, haladónak 
tartó és azzal hivalkodó csoportok folyton ennek a hagyománynak a rombolására fordítottak 
jelentős időt az életükből. A lelkük rajta. „Eb ura fakó!”, idézhetjük Bercsényit, de egyúttal 
kissé rezignáltan, és azzal a gondolattal, hogy mindig voltak labancok, akik abból űztek 
sportot, hogy minden érdemünket sárba tiporják. 

S hogy mennyire fontos a szándék, a jó szándék, azt talán nem is kellene külön hangsúlyozni, 
annyira természetes kellene hogy legyen. Sehogyan se képzelhető el harmónia semmilyen 
együttélésben, amelyben a felek egymás ellen gyűlölködnek, ölik, gyilkolják, lenézik és 
megvetik egymást. Az csak háborúskodást szül. A népeknek viszont békére és gyarapodásra 
van szükségük. 

……….. 
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Beszélgetés az m5-ön este, ahová hivatalos volt Melocco Miklós is. Az ő bölcs mondatai 
maradtak meg legerőteljesebben az emlékezetemben, és feltételezem, hogy a másokéban is. 
Makovecz Imre legutolsó tervének kivitelezése volt a téma, és a műsorvezető nem volt 
eléggé felkészült, vagy csak nem tudta kezelni Melocco Miklós nyugodt stílusát, piszkálni 
viszont nem merte, mert nem illett. Az ősz mester tömörített: akinek ez a terv és annak 
megvalósítása nem tetszik, az hülye. Ez így is van, de ezzel az ellenzék össztüze alá fog 
kerülni Melocco Miklós. Igaz, ő ezt nem bánja. Ahogyan Makovecz Imre, úgy ő is tudatában 
van valaminek, amivel az obskurus gáncsoskodók nincsenek. Az igazi zsenialitás nem törődik 
az út mellett ráugató (bér)ebekkel. Megy tovább a neki rendelt úton, és konzekvensen 
végrehajtja azt, ami az életfeladata. Majd ha elfogy az út, ráér elmélkedni rajta, hogy 
menyire jól vagy mennyire rosszul csinálta, ámbár zsenik esetében ez utóbbi fel se merül. 
Ezek a gondolatok csak azért bukkannak elő, mert tudjuk jól, mivel jár az alkotás: időnkénti 
sűrű tépelődésekkel. A művész olykor elbizonytalanodik, alkotói válságba kerül, mert kis 
időre meginog a hite abban, hogy ő valóban képes lesz olyan szinten létrehozni azt a valamit, 
amit Isten rábízott. Aztán fel kell kelni, és menni tovább. 

Ha G. I. ismerte volna egyik barátunk terminusát, bizonyára használta volna. Ennek neve: SI 
faktor, ami annyit tesz, hogy Sárga Irigység Faktor. A kis senkik irigylik a Nagy Mestereket, a 
fenti definíció szerint azonban nem tudnak valójában ártani nekik, azaz életfeladatuknak. Azt 
Isten rendeli el, a kiszemelt tanítvány pedig végrehajtja. Megvalósítja, anyagba álmodja, 
majd részt kap a teremtő munkában. A valódi Teremtés Isten dolga, ezért Őt nem érintheti 
senki sem.  Gáncsoskodni, piszkoskodni lehet, csak nincsen értelme. A bűnökért büntetés jár, 
és akinek jár, az méltán meg is érdemli. Letölti, levezekeli, az erre szánt idő mennyiségét és a 
büntetés milyenségét nem ő határozza meg, hanem nálánál jóval magasabb rendű 
szellemek, akik előtt neki illik leborulnia. Célját feladni viszont nagyon nem illik. 

G. I. az alkotói, teremtési folyamat mibenlétét szerette volna tudni. Ez épp olyan 
képtelenség, mintha azt követelné valakitől, hogy rajzolja le neki Isten arcmását. Melocco M. 
ugyan közbeszólt, hogy az Isten dolga, de G.I. ezt nem vette észre. Aztán Makovecz Páltól 
várt volna erre választ, de ő meg azt felelte, hogy ő nem alkotóművész, tehát nem tud rá mit 
mondani. S valóban: egy-egy mű megszületése legalább olyan misztérium, mint egy élőlény 
megfogantatása, majd világra jötte. Azt megteheti valaki, hogy leselkedik, azaz kukkol egy 
nemzési folyamatkor, ám nem tudhatja, hogy melyik kukkolási pillanat lesz az, amikor ő 
gyakorlatilag mindent lát, a lényeget mégse fogja megtudni: melyik pillanat vagy annak a 
töredéke az, amikor Isten közbeszól, azaz kölcsönzi a kicsiny lénynek Szentlelke egy 
darabkáját, amelynek segítségével x ideig élhet. Földi embernek nem is illik ilyesmit 
meglesni, az perverzió. 

Aztán elhangzott egy esetlen kérdés, milyen ember volt Makovecz Imre? A kérdés ismét 
Makovecz Pált illette, de hát mit is mondhat egy fiú az elvesztett édesapjáról, akit életében is 
bálványozott, nemhogy utólag a mindent megszépítő emlékek tükrében? Ezek a félresikerült 
kérdések aztán kissé ellaposították a konferenciának indult esti beszélgetést. 

Felmerült az a gondolat is, hogy Makovecz tervéből azért nem lehet katedrális, mert az már 
van egy a fővárosban: a Bazilika, azaz főszékesegyház. Nekem lenne egy mentő gondolatom: 
a mostani Bazilika lenne Pesté, Makovecz székesegyháza pedig Budáé. Az egyháznak talán 
volna hozzá joga, hogy tekintettel a túlterebélyesedet városra, ismét kétfelé osztaná a 
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funkciókat és egyházi méltóságok sorával gyarapíthatná saját sorait. A két városrész úgyis 
annyira különbözik egymástól, hogy talán a jobb fele megérdemelné ezt a disztinkciót. 
Makovecz Pál szerint lehetne akár sima templom is, nézetem szerint pedig maga Hild mester 
se emelne kifogást ellene, sőt el lenne ragadtatva tőle. Egyébként is első lenne az építés, 
aztán majd eldöntené a klérus, milyen rangra emeli. Amúgy meg bármely más nagy 
történelmi egyház boldogan vállalná a védnökséget, hogy létrejöjjön a nagy terv, melynek 
legfontosabb mondandója a főváros újbóli szakralizálása. Mert tegyük hozzá rezignáltan, 
hogy a mostani igen vegyes lakosság nem tett eleget annak érdekében, hogy egységes és jól 
megfogható budapestiség formálódjék a nagy olvasztótégelyben a Kádárék óta túlságosan is 
feltöltött masszából. Van persze pestiség, ami sokakat irritál a város falain kívül: a 
nagyarcúság, a nagy duma, a kekkség, a vidék megvetése és lenézése, ami megint csak egy 
általánosítás, ami nem mindenkire érvényes. Azért elég gyakori. Korábban már elemeztem 
ennek eredetét, a mesterségesen kialakított városszerkezetet, és a magyarok ellenében még 
a monarchia idejében odatelepített idegen ajkú lakosságot. Erről nem mi tehetünk, de 
időközben már tehettünk volna róla. 

……….. 

Több régi és új hangversenyfelvételt is láttam az elmúlt napokban. Ezek különféle 
benyomásokat keltettek bennem. Grieg: a-moll zongoraversenyét adta elő Balázs János 
remekül, Hollerung Gábor vezényelt. Alig hangzott el az első tétel, a közönség hangos 
éljenzésben, tapsban tört ki. Bizonyára előfordul, hogy nem túlzottan művelt publikum 
verődik össze, s hogy nem rendelkeznek megfelelő zenei alapokkal. Ám ha odafigyelnének, 
elleshetnék a szokásokat, mint pl. azt, hogy tételszünetben nem tapsolunk. Ha otthonról 
nem hoznak megfelelő alapot a diákok, ennyit azért az énektanárok is megtaníthatnának 
nekik. A saját köreimhez nem hasonlítok senkit, mert én zenélni tanultam, zenei pályára 
készültem, de középiskolás korunkban bennünket vittek operába, koncertekre, az iskolai 
koncertek pedig rendszeresek voltak, még egy vidéki gimnáziumban is. Konzervatóriumi 
diákkoromban hetente többször is jártunk hangversenyre, minden lehetőséget kihasználtunk 
a művelődésre. Senki nem tolta alánk készen, hanem magunk is tettünk ennek érdekében. 
Volt rá ambíciónk. 

……….. 

A mai világnak egyszerre erénye és bűne a készen feltálalt anyagokban való tobzódás. Semmi 
egyéni kezdeményezést nem hagynak a diákoknak, akik egyébként épp abban a korban 
vannak, amikor fontos az egyéniség érvényesítése. Erényként említettem elsősorban, mert 
szinte karnyújtásnyira van a kész tudásanyag, csak rá kell kattintani a megfelelő helyre. 
Rövidebb idő alatt nagyobb információmennyiséget tudunk begyűjteni, mintha könyvtárba 
kellene mászkálni, vagy csak a saját könyvtárunk anyagában böngészni utána. Ennek 
hátránya az, hogy aki nem rendelkezik megfelelő alapokkal, azt könnyen megtéveszthetik az 
álhírek és álinformációk. Ez a bűne, és most még nem tudjuk, hogyan fog megbűnhődni érte 
az, aki kitalálta és működteti. 

……….. 
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Egy még régebbi koncertfelvételen az ifjú Fischer Iván vezényel. Döbbenten fedezem fel, 
miközben a zenét hallgatom, hogy a Zeneakadémia nagy orgonáján jókora Rákosi-címer 
éktelenkedik. Hát ez bizony a Kádár-korszakban volt, amikor F.I. még igen fiatal volt. Érdekes, 
hogy ezt eddig soha nem figyeltem meg, csak most, amikor már jócskán megvénültem. Erre 
mondják azt, hogy a jó pap holtig tanul. Igaz, jobb volna ennél szebbeket is tanulni, de hát 
ezt is fel kell fedeznie valakinek. Igaz, azt bárki tudhatja, vagy legalább sejtheti, hogy 
Rákosinak nem sok köze lehetett a művészetekhez. Az ő korszakát jelző címer mégis túlélte 
őt. Nem tudom, mikor jutott eszébe valakinek, hogy azt onnan eltávolítsa, de bizonyára 
megkönnyebbült tőle maga a hangszer is. Mivel a hangszerek által megszólaltatott zenei 
hangok is rezgések, méghozzá a legfinomabbak, feltételezem, hogy egy rászerelt 
fémtákolmány, mint a rusnya címer, befolyásolhatták a hangok minőségét. Egészen bizonyos 
vagyok benne, hogy a hangszereknek is lelke van, és őket hagyni kellene szabadon 
megszólalni, nem pedig még rájuk erőszakolni egy önkényuralmi jelvényt, amin rajta a ronda 
vörös csillag, az öt kontinens meghódítását célul kitűzött kommunisták sztárja. A minap 
említettem kisebbik fiamnak, hogy ha ma terveznék, bizonyára hatágúra csinálnák, merthogy 
már az Antarktiszról se akarnak leszállni, sőt annyira elszennyezték mindenféle környezeti 
piszokkal, hogy valószínűleg sürgetik a jégsapka elolvadását ezáltal. Vagyis hogy ezt az 
utolsó, nemrégiben még szűz kontinenst is célba vették. Még jó, hogy a pingvineknek nem 
kell vörös csillagos uniformist hordaniuk vagy vörös zászlók alatt menetelniük a tenger felé, 
és halászati kolhozokba szerveződniük. Adófizetés hányadékban?… 

……….. 

Kegyetlen robotnak tartom, amit el kell végeznem a levelező rovatom tisztogatásával. A 
Google jelezte, hogy túl nagy területem foglalt, s hogy ürítsek ki belőle, vagy pedig vásároljak 
tőlük nagyobb tárolófelületet. Sejtem, hogy erre irányul a dolog, mert hát mi másról is lehet 
szó a mai világban, mint mindig pénzről? Nekiálltam, hogy egyrészt eltávolítsam, másrészt 
elmentsem onnan a Google által sérelmezett anyagot. Már több száz vagy több ezer levelet 
kiirtottam, de a szolgáltató által jelzett 89 %-os terület csak nem akar fogyatkozni. Akkor mi a 
fene lehet? Még nem tudom, csak sejtem, hogy van jó pár alkalmazás, amit soha nem 
használok, de kiirtani nem tudom, mert erőszakosan belenyomakodik a rendszerbe, holott 
én soha nem kértem. Inkább ezekkel lehet a baj. De hát akkor meg nem az én hibám, hogy 
ők terhelik le az én gépemet vele, hanem az övéké. Valószínűleg külső segítséget fogok kérni 
hozzá, hogy ez is megoldódjon. Addig meg gyomlálok, amikor van rá időm. 

……….. 

Hirtelen nagy kilengések az időjárásban. Pár napja még kemény hideg, persze, csak a mostani 
időszakhoz képest: -10 ⁰C, a napokban viszont erőteljes olvadás, tavaszias idő. Még jó, hogy 
nem tart sokáig, s talán lesz lehetőség keményebb fagyokra is. A Luca-naptár nem ezt 
mutatja, de ki respektálja ma már Lucát? Nos, szóval mától fogva a hétvégéig enyhe idő 
várható, a jövő hét eleje pedig újabb lehűlést hoz, barátságtalan időjárást. Szeszélyes, akár 
egy hisztérika, csak legyen, aki követni tudja a változásait! 
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Az Országház és a Kossuth-híd 1957-ben 

A Kossuth-hídról olvasok, amit én soha nem láttam valójában, pedig jártunk Pestre az 50-es 
években is. Bizonyára másfelé jártunk, nem éppen arrafelé, bár a Parlament mindig is 
látványos néznivalója volt a fővárosnak. Igaz, akkor a legnagyobb söpredékek terpeszkedtek 
benne, akiket jobb volt széles ívben elkerülni. Úgy emlékszem, Görög Rezsőnek is van egy 
rézkarca, amely hídépítést ábrázol. Talán éppen a Kossuth-hídról van szó. Hirtelenjében most 
nem találom elő, de el van mentve, és utánanézek alkalomadtán… Hosszas keresgélés után 
előkerült. 

 

Görög Rezső: Hídépítés 
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Borzalmasan nézhetett ki a szétbombázott Budapest. Elképzelem, milyen érzés lehetett 
Szobotka Tibornak, aki egyúttal a családját is elveszítette a háború legeslegutolsó 
fejezetében, de rájövök, hogy mindezt nem lehet elgondolni sem, nemhogy vizuális 
valójában magunk elé képzelni. Nemzedékem még nem a rombolás kultuszában nőtt fel, 
mint a most önmagukra oly büszke y, z és egyéb generációk. A mi feladatunk és 
élethivatásunk az építés, a szépből, jóból való építkezés és teremtés volt. Lehet, hogy az 
utánunk jövők el fogják ezt pusztítani, csakhogy kiéljék azon hajlamaikat, amelyekben 
nemigen korlátozza őket senki? Talán a zene még segíthet rajtuk, annak gyógyító és javító 
ereje van. Nem mellesleg az Univerzum anyanyelve, tehát nem utasíthatják el csak úgy, hogy 
valaha elsajátítsák. 

Aztán mégis találok egy nem túl jó minőségű fotót elpusztított hidainkról. A sok vádaskodás 
helyett kárpótlást érdemelnénk. A népemlékezet őrzi, hogyan történt. Gratulálunk a 
szövetségeseknek és a németeknek! 

 

……….. 

Heves viták övezik a Kásler Miklós miniszter védnöksége alatt beindult őstörténeti 
kutatásokat. Akik eddig is sokat hamisítottak, eztán is amellett fognak ágálni, hogy csak nekik 
legyen igazuk, de azzal csak oda fogunk jutni, hogy nem jutunk sehova. Izgalmas feltárnivaló 
lesz Corvin János sírja is Horvátországban, majd Mátyás király székesfehérvári földi 
maradványai, ezzel összehasonlítandó. Különös korban élünk. Nem is olyan rég történt, hogy 
Aba Sámuel sírjára bukkantak, annak a feltárását is nagy figyelem övezi. Az ellendrukkerek 
már eleve „tudják”, amit nem tudnak, de hát a baloldallal mindig is ez volt a baj: nem lehet 
velük értelmes vitát folytatni. Észérvekre nem hallgatnak, és ha a saját szekértáborukról van 
szó, senkit nem hallgatnak meg, csak a saját rögeszméiket ismételgetik. Nekik a 
kézzelfogható bizonyítékok se bizonyítékok, bezzeg az ő légből kapott blabláik azok szentek 
és sérthetetlenek! Még ezt az esti gondolatot se érdemlik meg. 

Most még jobban el vannak szállva maguktól, hogy Amerikában radikális változás állt be 
politikai téren. Már jó előre rázzák az öklüket, és mindent el fognak követni, hogy ugyanazt a 
csalássorozatot elkövethessék, amit amerikai kollégáik. A következő másfél év erről fog 
szólni, ebben biztosak lehetünk. 
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Újabb dolgok derülnek ki a kitelepített svábokról. Többek közt az is, hogy ez csak egy 
gyűjtőnév, azoknak a megnevezésére, akik német ajkúként Magyarországon telepedtek le 
valamikor. Ők számon tartják a különbözőségeiket, mi nem, és erről nem tehetünk, mert 
eddig senki nem beszélt róla. Számomra új az is, hogy disztingválni kell a terminusok 
tekintetében: volt egyrészt a kitelepítés, másrészt az elűzetés, valamint az elhurcoltatás. Az 
idegen országokba áttelepítésről nemzetközi megegyezés született, de volt a honi 
kommunisták bosszúja is. Ezek nem a hatalmas Szovjetunió parancsára kegyetlenkedtek a 
svábokkal, hanem ők maguk határoztak a németajkúak átadásáról Németországnak, 
másrészt málenykij robotra az oroszoknak. Tehát az csak egy utólagos mosakodás, hogy 
parancsra tették. Ahogyan én is leírtam már számtalanszor, hogy nem vagyok hajlandó 
sajnálgatni az egykori spicliket, mert akiket én ismertem, azok mind rosszindulatú, kicsinyes 
és bosszúvágyó alakok voltak. Lehet, hogy akadtak köztük megzsaroltak és megfélemlítetek 
is, de nem ez volt a többség. Amikor pozícióban voltak, verőlegények módjára ütlegeltek 
másokat. Fizikailag és verbálisan egyaránt. 

Nos, az elüldözött svábok esetében is nagyon összetett a kérdés. Őseik részt vettek a mi 
honvédő harcainkban, és együtt szenvedtek a magyar néppel, idetartozónak, magyaroknak 
vallották magukat. Voltak, akik megölték magukat, mert nem akarták elhagyni a 
szülőföldjüket. Mások, az elhurcoltak közül, visszaszöktek Magyarországra, és vállalták a 
hontalanság státusznélküliségét is, immáron nincstelenként, csakhogy itt lakhassanak. 
Házaikba másokat telepítettek be, máshonnan elűzötteket. S ahogy a felvidéki magyarok 
történeteiből megismerhettük, ott is azok váltak üldözöttekké, akik jelentősebb vagyonnal 
rendelkeztek. Tehát azok, akiktől volt mit elvenni, akkori terminussal élve kisajátítani. Nos, ez 
is csak azt húzza alá, hogy a kommunizmus csak egy métely volt, a kommunisták pedig 
rablók. Közönséges bűnözők, akik úgy akartak vagyonhoz és kiváltságokhoz jutni, hogy nem 
dolgoztak meg semmiért. S főként, hogy semmihez nem fűződött érdemük. 

Hatalmas érték volt még akkoriban a föld. Akiknek volt, saját maguktól és családjuktól vonták 
meg a betevő falatot, hogy összekuporgassák a rávalót. A nagy nehezen felépült kisbirtok 
már komoly státuszt jelentett, és akkor jött a történelem, azaz a munkásosztálynak hazudott 
népvezérkedő csőcselék, amelyik semmihez nem értett, csak a kegyetlenkedéshez és 
gyilkolászáshoz, és mindent a feje tetejére állított. Most is ezek döngetik a kapukat, és ezek 
készülnek visszatérni, pedig nyugodtan ülhetnének a lopott, rablott milliárdjaik tetején. 

Hány nép és népcsoport kell még, amelyet meg akarnak alázni?! Másfajta történelmet nem 
tudnak írni, csak mindig ezt a dögunalmas ellen-mantrát?! Eddig minden társadalom két 
részre oszlott: a privilegizáltakra és az általuk elnyomottakra, kiszipolyozottakra, az előbbiek 
által kiszorítottakra. Vagyis hivatásos parazitákra és az élősködőket magukon megtűrő 
szerencsétlen áldozatokra, a gazdatestekre. Ha mindig ez a szánalmas műsor ismétlődik, 
akkor minek kellenek az ún. társadalmi változások, reformok, vagy amiket annak csúfolnak? 
Mára ismét a rabszolgatartók alakjai rajzolódnak ki a sötétben. Ők csergetik az ostoraikat, 
korbácsaikat, hogy minél több embertársukat igájuk alá hajthassák. Ez volna a nagy 
modernség? Ez az ő mindenkinél többet, jobbat tudásuk? Hiszen ez olyan szellemi sötétség, 
amilyet kitalálni se lehetne! Irány vissza az ókorba, a rabszolgatartó társadalomba?!... 

……….. 
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Kosztolányi karácsonyi jegyzetei sokkal inkább hírlapi termékeknek tűnnek, mint a széppróza 
mesterének nagysikerű darabjai. Márainál még akkor is lehetett érezni a míves próza 
csodáját, ha csak úgymond firkálgatott, és mellékesen naplójegyzeteket készített. A két író 
óvatosan kerülgette egymást, időnként fel is keresték egymást, de Márai jegyzetei szerint 
nemigen tudtak mit kezdeni egymással. Inkább udvariassági vizitek voltak ezek, mint igazi, 
pajtáskodó vagy haveri, baráti, nagy találkozások. Olyanokra gondolok, mint Szabó Magda és 
baráti köre. Ők az írásaikat is megbeszélték egymással, szellemileg erősen hatottak 
egymásra. Márai és Kosztolányi közt erős volt az udvarias távolságtartás, és ezt egyikük se 
tudta megtörni. Vagy talán nem is akarta. 

A fenti megjegyzés nem kritika, csak önkéntelenül tettem összehasonítást a két remekíró 
között. És ez nem is vonatkozik minden művükre, hanem Kosztolányi karácsonyi jegyzeteire. 
Újságírói tapasztalatom ezt sugallta, egyébként nagyra becsülöm Kosztolányi mestert is. 
Márai is így volt ezzel, de volt valami személyes okuk rá, hogy idegenkedtek egymástól. 
Mindketten Trianon után veszítették el szülővárosukat, igazi kisebb hazájukat, és ezt csak az 
tudja megérteni, akit már egyszer az életében megfosztottak attól az otthonos érzéstől, amit 
a szülőföld, a szűkebb pátria nyújthat csupán. 

Nekem legifjabbkori élményeim Biharkereszteshez fűződnek, ahol anyai nagyszüleim éltek, 
és ahol édesanyám született. Az ottani család semmivel össze nem hasonlítható szeretete, 
összetartása adta meg az alaphangot mindehhez. Bár a gyökereink távolabbra nyúlnak, a 
trianoni határokon túlra, erről nem sokat beszéltek a felmenőink.  Egykor beléjük fojtották a 
szót, aztán nem erőltették, hogy beszélhessenek róla. Az érzések, amelyeket átadtak nekünk, 
pár röpke szóval, pillantással, még inkább öleléssel, szeretgetéssel, egy-egy kézszorítással, 
mégis mindent képesek voltak közvetíteni és maradandóan átültetni belénk. Azt hiszem, erre 
mondják azt, hogy a vér szava. 

………… 

Márai: A gyertyák csonkig égnek c. regényének filmes adaptációja ment a mai ünnep 
alkalmából, már sokadszor néztem meg. Agárdy Gábor és Avar István alakította a két 
barátot, akik még utólag is rivalizálnak az elhalt feleség szerelméért. Mindkettejük 
veszteségét annyi évtizeden át képtelenek voltak feldolgozni. Konrád, aki a csábító lett volna, 
eltávozott a házaspár életéből, trópusi, igen nehéz szolgálatra ment katonaként. A vitát az 
özvegyen maradt férj, Henrik kezdeményezte. A végén nem jutnak semmire, mert hiszen 
annyi idő után már nincsen értelme egymás ellen küzdeniük, és egy halottért párbajozni két 
aggastyánnak elég groteszk gondolat. 

Még ha igaz is lett volna, amit Henrik feltételez, t.i. hogy a felesége a barátja lakására járt 
volna, Konrád ezt mint úriember soha nem vallhatná be neki. A hölgy iránti köteles diszkréció 
valamikor még kötelező elvárás, erkölcsi parancs volt. Az ellenkezőjét elvárni nem úri 
gondolkodásra vall, de inkább csak Henrik lelkifurdalása sugallhatta ezt a képtelenséget. Két 
úriember nem pletykálkodhat úgy, mint két cseléd. Krisztina naplójából talán megtudhattak 
volna ezt-azt, talán azt a titkot is, amit a sírba vitt magával, de végül egyikük se meri 
megtenni. Ez is az úriemberi íratlan kódex szerint való. A napló elég a tűzben, és ezzel 
tesznek pontot a dolog végére. Henrik azzal is megvádolja a barátját, hogy az meg akarta őt 
ölni, de aztán meggondolta magát, és inkább elutazott. Bátorság és gyávaság, csalás vagy 
(kénytelen) hűség, barátság és hitszegés, csupa olyan fogalom, amit ma már kevesen  
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tartanak akkora becsben, mint Márai hősei. Mindemellett különleges dráma, igazi nagy 
összecsapás nélkül, holott Henrik folyton vitát provokál, sőt még kardot is ad a barátja 
kezébe, hogy vívjon meg vele, de ettől se válik túl drámaivá a helyzet. Félbeszakítják őket, és 
különben is, két aggastyán párviadala nem egyéb, mint nevetséges, groteszk próbálkozás 
valaminek a tisztázására. Akár két szarvasbogár kaporcskodása (az archaikus szót Heltai 
Gáspártól kölcsönöztem).  

De hát mit is tisztázhatnának ők ketten, amikor Krisztina titkáról egyedül ő maga 
beszélhetne, de a földi ember nem szokta megérteni az elhaltak üzeneteit. A titok pedig 
olyasmi, amihez három ember már sok. Csak annak volna joga beszélni róla, akié a titok. 
Mások csak beleüthetik az orrukat, és ezáltal indiszkrétekké válnak. Ez nem illik, nem való 
olyan erkölcsű embereknek, akik hosszú évek, évtizedek után is szeretnének tisztázni egy 
hajdani lovagias ügyet. 

Csak most döbbenek rá, hogy Henrik voltaképpen önigazolást keres. Krisztina a halálos ágyán 
őt, a férjét hívta, ő mégis kegyetlenül megbüntette: nem ment hozzá, megvárta, amíg 
meghalt. Emiatt komoly lelkifurdalása lehetett, mert hiszen nem egy érzéketlen emberről 
beszélünk. Cselekedetét akarja menteni azzal, hogy meghívja a harmadik szereplőt, az általa 
feltételezett csábítót, hogy tisztázzák a kérdést, s hogy végül megkapja az erkölcsi 
felmentést, ám nem jutnak semmire egymással. Az alapképlet abszurd, és az a morál, amely 
szerint ők éltek, nem teszi ezt lehetővé. Henrik ezenkívül az örök féltékeny szerepét is 
játssza. Féltékeny visszamenőleg és egyidejűleg. Voltaképpen irigyelte mindig a barátját, aki 
kellemes modorával és kiváló zongorajátékával elbűvölt mindenkit, különösen az ő 
édesanyját és a feleségét. A féltékenység értelmetlen és öncélú dolog. Olyan, mint a saját 
farkába harapó kígyó. Az ember, aki eszerint cselekszik, saját magát bünteti meg a legjobban. 
Elveszítette imádott feleségét, és a barátját is. Mindhárman éltek a saját üvegharangjuk 
alatt, egymástól elkülönülten. Konrád is büntette magát a kegyetlen trópusi szolgálattal, ahol 
a gyarmatosítók is hamar tönkremennek, kiégnek a számukra elviselhetetlen éghajlat alatt. 

Különös életfelfogás, hogy az a három ember, aki olyan sokat jelentett egymásnak, mégse 
beszélt többé egymással. Csak a két férfi, életük legutolsó szakaszában, amikorra már sok 
mindent levezekelhettek. Márai ragyogóan jellemzi hőseit. Konrád lemondóan beszél 
mindenről, és felelget barátja kérdéseire. Ez szerepe szerint logikus, hiszen ő volt a lemondó 
fél, aki elmenekült egy olyan helyzet elől, amikor a legjobb barátját kellett volna becsapnia 
és megfosztania legféltettebb kincsétől, a szeretett nőtől. Henrik a harciasabb, mert a 
fentiek alapján keresi az önigazolást. Még mindig él a bosszú igényével. De hogyan lehet 
megbosszulni azt, aki megadóan várja a másik fél ítéletét? Henrik jelleme ellentmond az idő 
törvényének is. Az idő önmagában sok mindent megold. Eltompítja az éles fájdalmakat, 
megvigasztalja a sírókat, megtanítja újból nevetni őket, s hogy élvezzék az életet, amely 
rendkívüli ajándék a földi ember számára. Ad nekik újabb alkalmakat, hogy legközelebb 
bölcsebben éljenek azokkal. Ez a kórosan önmarcangoló ember még akkor is, élete alkonyán 
is vagdalkozni akar. Nem engedelmeskedik az univerzális törvénynek, nem mérsékeli magát a 
szenvedélyes haragban és gyűlölködésben, és a keresztény törvénynek sem, amely szerint 
meg kell bocsátania embertársainak, bármilyen nehéz is az. Folyton feltépi a saját sebeit, de 
úgy, hogy valósággal kéjeleg ebben a perverz tettében. Ez egy embertípus, amelynek 
ábrázolása briliáns. Egyszerre mazochista, ahogyan önmagát kínozza, és szadista is, ahogyan 
a barátjának nekiesik, vádaskodik és vagdalkozik. 
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Bizonyára nehéz egy ilyen helyzetet feldolgozni. Az élet enélkül is egy állandó harc, és a 
harcok közben annyi támadást kell kivédenie mindenkinek. Márai Sándor ismerte a csalás 
lélektanát. Neki is voltak kalandjai, amikkel sok szenvedést okozott Lola asszonynak. Talán ez 
is egy ön-pszichoanalízis, amelynek során ugyanúgy élveboncolást végez magán, ahogyan a 
Judit-regényben is. Ugyanakkor nagy magányos is volt, aki sziklaszirtként, nagy 
gondolkodóként magaslott ki embertársai közül, és ezzel az érzéssel nem tudott mit kezdeni. 
Ezért nem jutottak egymással semmire sem, ő és Kosztolányi, feltételezem. Mindkettő 
szenvedett a magánytól, mégis igényelte. A hasonlóság taszította őket, ahogyan az azonos 
pólusú mágnesek. Márainak volt egy narkomán korszaka, Kosztolányira pedig ugyanígy 
hatott szeretett unokatestvére, Csáth Géza morfinizmusa, vagyis ő se maradt „tiszta”. Ezek 
viszont már nagyon súlyos mélységek, külön tanulmányt érdemelnének. 

……….. 

 

A Debreceni Kollégium egykori diákjai közül az írókat, költőket vették sorra a Magyar Kultúra 
Napján. Csokonai régóta szívügyem, és ma már nemigen tudjuk, hogyan keveredhetett 
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akkora konfliktusba a volt alma materrel, hogy szigorú dekrétumot adtak ki ellene, amelyben 
megfosztják korábbi jogaitól, azaz többé nem lépheti át a Kollégium küszöbét, diáktársait 
pedig eltiltják a vele való érintkezéstől. Mi úgy tanultuk, hogy legációja végeztével nem tért 
vissza Debrecenbe, hanem jelen volt Martinovics Ignác és társai kivégzésén a Vérmezőn, ami 
miatt mint rebellis került gyanúba a minden magyarra folyton gyanakvó osztrák 
titkosrendőrség szemében. Feltehetően ezt a konfliktust nem vállalta fel volt iskolája, ezért a 
szigorú hangú végzés. 

A Kollégium épülete gyönyörű. Nem is tudom, miért nem oda mentem egyetemre annak 
idején. Bizonyára sokkal jobb dolgom lett volna ott, mint Szegeden, ahol sokan elég 
gyanakodva kezelték gondolkodásmódomat. A fiatalság önmagában véve jó alapérzés, és egy 
fiatal mindig talál magának társaságot, de a minőség nem mindegy. Ebben tévedtem. De azt 
is tudom, hogy nagy választásainkban mindig van valami végzetszerű. Ezért értelmetlen 
utólag efféléken töprengeni. 

Csokonai, Kölcsey, Arany, Móricz, Szabó Magda a legkiválóbb debreceni diákok között. Ami a 
legszebben minősíti az intézményt, az a megállapítás, hogy a Kollégiumot mindig is az írók, 
költők határozták meg, s nem a politika. Ezért állhat fenn és lehet sikeres, híres olyan régóta. 
A kultúra mindig hosszútávra dolgozik és gondolkozik. Emiatt nem tudja igazán érinteni 
semmilyen kívülről jövő durvaság. Az ütlegek, a pofonok elhangzanak, de mivel ezek primitív 
jelenségek, soha nem érinthetik az általuk megtámadott személy vagy közösség lelkületét. Az 
védett. Isteni akaratból az. Minél sikertelenebbek ezek a támadások, annál dühösebbek 
lesznek az agresszorok reakciói ezeket követően. Talán örök küzdelem ez, és csak képzeljük, 
hogy voltak aranykorok, amikor az emberiség még nem süllyedt le ennyire, hogy ne fogja fel 
a saját érdekét és a kultúrát ne tartsa tiszteletben. Ami a feledés homályába veszett, azt nem 
tudhatjuk és nem is ábrázolhatjuk hitelesen, hacsak nem nyerünk hozzá az égiektől ihletet. 
Az ihlet pillanata szent. Ami olyankor születik, azt csak a barbárok nem tisztelik, nem értik. 
Többnyire a civilizációs barbárokra értendő, nem a még gyermekkorukat élő népekre, 
amelyek nem fejlődtek eleget, hogy ilyen komoly dolgokat teljes valóságukban megértsenek. 

……….. 

Egy műveltségi vetélkedőn szédületes műveletlenségi megnyilvánulás tegnap: Benedek Elek 
születési helyét Kisbaconban nevezi meg a versenyző, ám angolosan Kisbékönnek, azaz 
Kisszalonnának ejtve. Nem akarok hinni a fülemnek. A műveltségi vetélkedő immáron 
leminősítette magát műveletlenségi vetélkedővé. 

……….. 

Jelenkorunk mániája, kordivatja az átoperált test. Mivel ezeknek a műtéteknek olyan magas 
a száma, arra kell következtetnünk, hogy a legtöbb ember elégedetlen a saját testével. 
Mindenáron másmilyet akar, és ezért hajlandó nagyon sokat áldozni. Erős a gyanúm, hogy 
akit csak a külsőségek érdekelnek, az nem sokat törődik érdeklődése tárgyának a lelkével. 
Ennek híján nincsen szeretet, sőt tisztelet se. A leggyakoribb „műtéti átváltozások” nőknél a 
túlméretezett keblek. Valószínűleg sok olyan férfi van, akit ez a fajta külső vonz. Régen a 
lányok szégyellték, ha így néztek ki. A fiúk csúfolták őket, és durva szexuális célzásokat tettek 
rájuk, könnyebben kikezdtek velük, mint a normál alakú lányokkal. Vajon miért? A keblek túl 
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nagy mérete túlzott szexuális igényeket, nagy étvágyat jelez. Ezek szerint aki ezt a változást 
akarja, az hiányosnak érzi magát ezen a téren? De hiszen mindez hormonálisan adott vagy 
nem adott. Ha nem adott, akkor a megváltoztatott külső félrevezeti a férfiakat, hiszen a 
partnernőjük a műtéttől még nem lesz ösztrogénesebb alapból. 

Az ilyen igényű férfiakat viszont csecsemőkori trauma, megvonás érte. Nem szoptatta őket 
az édesanyjuk, vagy csak túl rövid ideig. Hiányérzet maradt bennük, ezért vágyakoznak 
valami nagyméretű anyai jelenség után. A felek ilyenkor kölcsönösen hazudnak egymásnak. 
Egyrészt a partner soha nem játszhatja az édesanyát, mert más minőségben van jelen a férfi 
életében, másrészt egy nagy adag műanyaggal kitömött nő, aki ebben a formában akar 
megszabadulni kamaszos gátlásaitól, nem adhatja ugyanazt az élményt, mintha ez 
természetes adottsága volna. Kinek jó mindez? A plasztikai sebészeknek, akik nem 
világosítják fel pácienseiket arról, hogy később mellrákot kaphatnak a szervezetbe operált és 
ott mérgezően ható rakás műanyagtól. 

Azt már mindenki tudja, hogy a makromolekulák, amelyek mindenféle műanyagból kerülnek 
bele a vizekbe, a talajba, a környezetünk minden szegmensébe, károsak, de soha nem 
gondolják tovább ezt. Ezért nem is törődnek vele, hogy a tulajdon szervezetüket mérgezik 
valaki kedvéért, aki talán (sőt többnyire) kifizeti nekik a vágyott műtétet, de nem aggódik az 
egészségükért, sőt igazából semmibe veszi. Ugyanez vonatkozik a tetoválásokra, amelyek 
valamikor kriminális előéletre utaltak. Ma mindenki úgy akar kinézni, mint egy valamikori 
börtöntöltelék, s közben jó adag mérget visel a bőre alatt, ami folyamatosan mérgezi a 
szervezetét. Ugyanígy stigmatizálták az egykori auschwitzi foglyokat, hogy ha meg találnának 
szökni, fel lehessen ismerni őket. De hát kinek kell ez a haláltábori utánérzés? Jól vagyunk? 

Egyes férfiak a babaarcú nőket kedvelik. Nevezhetnénk ezt Barbie-komplexusnak is. A lányok 
ilyen típusú babákkal játszottak, és voltak olyan fiúk, akik irigyelték tőlük ezt a játékot, csak 
nem mertek beszélni róla. Így lett belőle kibeszéletlen probléma, ami később komplexussá 
nőtte ki magát. A babaarc nem feltétlenül veleszületett adottság. Az arcplasztika a 
legveszélyesebb műtétek közé tartozik. Nem mintha nem tudnák megoldani a szakemberek, 
hanem mert a későbbiekben a szervezet megbosszulja magát. Elegendő visszagondolni a 
néhai Michael Jackson esetére, aki végül annyira eltorzult, hogy gnómszerűvé vált az arca, és 
akkor már hiába takargatta óriási fekete szemüveggel, széles karimájú kalapokkal. Nos, 
ennyit kellene végiggondolniuk azoknak, akik felelőtlenül vágnak bele ilyesmibe, csak mert jó 
reklámokat láttak, és azok sikeresen félrevezették őket. 

Még egy megjegyzés a fenti megjelenést igénylő férfiakra. A babaarc utáni sóvárgás azt 
jelenti – mélylélektani értelemben –, hogy az illető úr tulajdonképpen egy babával szeretné 
csinálni, csak nem meri ezt megvallani még saját magának sem. Ezért kellenek neki az így 
kidekorált lányok, akik a végén már azt se tudják, hogy ők kicsodák. Mások tönkretétele 
helyett ezek a férfiak jobban tennék, ha vennének maguknak egy guminőt. 

……….. 

Egy másik torz idézet, mely a TV nagy nyilvánossága előtt hangzott el: „Nyelvével él a 
nemzet”. Eredetileg ez: „Nyelvében él a nemzet.” Az előbbi legfeljebb a törtetőkre 
mondható el, az se nemzeti általánosságban, hanem mindig szigorúan az egyénre 
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vonatkoztatva. Hipokrízis és karrierizmus ugyan mindig is volt, de régebben ezt elítélte a 
közösség, amelyben előfordult. Az anyanyelv rendkívül fontos. Nekünk a miénk a legszebb a 
világon. Úgy érezzük, hogy a legnagyobb nyelvi gazdagság adatott nekünk a magyar nyelvvel. 
Igaz, nem a mindenkori divatnyelvekre értjük, a szleng-divatra, a zsargonokra vagy 
valamelyik épp divatban levő idegen nyelv majmolására. Ezek perc-, sőt másodperc-
jelenségek egy nyelv és kultúra életében. Egy szempillantás alatt lesznek semmivé. Ám 
marad a lényeg, az a történelmi hagyatékunk, amely megkülönböztet bennünket másoktól és 
megadja nekünk azt a különleges pozíciót, amelyet annyira irigyelnek tőlünk. Ezért kritizálnak 
ész nélkül és olyan nekivadult dühvel. 

Nekünk azt lenne most fontos átgondolnunk, hogy a Debreceni Kollégium mintájára 
megbecsüljük irodalmi értékeinket, azt a gazdag szókincset, amelyet íróink, költőink 
gyűjtöttek számunkra. Felfogni annak jelentőségét, mekkora hatással lehet a nemzet 
fejlődésére az irodalom, bár sokan szabadkoznak ehelyett, ha értékítéletet kellene 
mondaniuk. Az irodalom és a nyelv pedig a helyes kritika által is fejlődött sokat. Ha nincsenek 
valódi viták, csak lájkok az egyik oldalon, szitkok és fröcsögő nyálak a másik oldalon, akkor 
azt jelenti, hogy fejlődésében akadályozzák az irodalmat és a népet. Ehhez pedig senkinek 
nincsen joga. 

A lájkok bizonyára jólesnek annak, aki kapja őket, de mindennek lerontja az értékét, ha máris 
visszakézből elvárják, sőt majdnem megkövetelik ugyanezt, még akkor is, ha a másik oldalon 
nincs semmi dicsérnivaló. Ez a számítógépes szavazásféle mindenkit félrevezet, mert 
divatjelenség, tehát el fog múlni. Utána mi marad? Üresség és sértődöttség. De hát minek a 
felszínen mozogni, amikor a dolgok mélyén jóval értelmesebb és fontosabb dolgok rejlenek?! 

……….. 

Vannak, akik szeretnének a mások fejével gondolkozni és a mások szemével látni. De valóban 
jó volna, ha mindig észlelnénk, amit mások gondolnak? Ez nem más, mint puszta kíváncsiság. 
S ha valóban rendelkezne ezzel az adottsággal az illető, örvendene neki? Néha kényelmesebb 
úgy tenni, mintha elhinnénk, amit elvtelen hízelkedésből mondanak mások. Igaz, akkor is 
marad egy kellemetlen szájíz, ami rövidebb-hosszabb ideig eltarthat. Az emberi 
érintkezésben mégis ez a felszínes megjátszás az általánosabb, épp azért, mert ez a 
kényelmesebb nekik. Nincs belőle konfliktus, csak a hátsó gondolatok tömkelege. 

Az írónak viszont kötelessége, hogy tudjon a mások fejével gondolkodni és a mások szemével 
látni. Máskülönben hogyan tudná hitelesen ábrázolni az általa kigondolt figurákat? Elképzel 
egy alakot, felruházza különféle ráillő tulajdonságokkal, mint egy öltöztető babát, aztán 
mozgatni kezdi, mint egy bábfigurát. Játék ez, de nem gyerekes játék, hanem véresen 
komoly. Ha nem jól mozgatod, a szereplő, vagyis az anyag visszavág. Nem engedelmeskedik. 
Már saját akarata van, saját elképzelése a saját életével, mint a félig már felnevelt 
gyermekednek. Ilyenkor megállsz, újragondolod a dolgot. Illik az adott szereplőhöz, amit 
tervezel vele, vagy nem? Neked kell változnod, hogy a változás bekövetkezzen. Még egy 
bábfigurát se lehet a jellemével ellenirányban mozgatni. 
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Ugyanez a helyzet a gyerekneveléssel is. Tekintettel kell lenni az adottságaira, amiket nem is 
mindig ismer jól a szülő, az életprogramját pedig talán csak ő és a Teremtő tudják egyedül. 
Gyakran megesik, hogy csak hosszas tévelygés és találgatás, botladozás után ismeri meg az 
immáron felnőtt egyed. Még az is megesik, hogy késő felnőttkorban. Kívülálló nem adhat 
ebben jól használható tanácsot. Keresni, bolyongani és gyakran tévelyegni, botladozni kell. Ez 
az élet törvénye. A mások által kitűzött célok: a mások céljai. A sajátodat csak te magad 
tudhatod. Ha mégsem, hát neked kell megkeresni, akár életed végéig afelé az egy út felé 
tartva. Fáradtan és megtörten, gyakran megbántva, megsértve és megalázva, de el kell 
viselni az embertársak értetlenségét. Majd idővel megértik, mit is akartál. Ha meghaltál, már 
valószínűleg nem fognak ellenségnek tartani, mert úgy vélik, már nem árthatsz nekik. Igaz, 
eddig se ártottál, de ennek szándékát ők akkor is feltételezik rólad, mert önnön lelkük 
tükrében látják a tiédet. 

Az út rögös, de ezt vállaltad, amikor földi küldetésre kértek fel. Elhívtak, elküldtek, s te jöttél 
engedelmesen. Most itt állsz befürödve. Nem érted, s talán téged se értenek. Mintha már 
nem is ugyanazt a nyelvet beszélnétek. Mintha távolról szólnál vissza nekik olykor. S valóban: 
távolodsz. Már nem is küzdesz, csak mondod a magadét. Máskor meg hallgatsz. És ők most 
és végül azt akarják majd tudni, hogy miről hallgatsz, hogy miről hallgattál? Képes vagy még 
beszélni erről? Majd elválik. 

Hétfőn pálforduló. Egyelőre visszahozza a telet. Végülis nem baj, most van itt az ideje. Télen 
legyen tél, nyáron legyen nyár, és az évszakok inkább ne cserélgessenek helyet egymással… 

……….. 

Verdi mester és élete párja, Giuseppina Strepponi jut eszembe, amikor a Traviata nagyszerű 
dallamait hallgatom. Verdi igazi mestere volt a nagy szenvedélyek zenei ábrázolásának. Élte 
is őket. Talán nem kellene párhuzamot vonni a kettő közé, de azokat a nagy életdrámákat ő 
is megélte, amikor az édesapja igyekezett akkor is kontrollja alatt tartani a fiát, amikor ő már 
rég önállóvá vált és ezt nem igényelte. Sőt egy idő után olyannyira terhére volt, hogy egy 
huszárvágással szabadította ki magát a kénytelen kötelék alól.  

Nos, Verdi Giuseppina sorsát is végiggondolta, ha eleget tesz a szülői kérésnek és szakít vele. 
Igaz, házasságkötésüket is jó későre tolták ki, amikor már nem is vállalkozhattak volna közös 
gyermekre. Az ő gyermekeik azok a nagy zeneművek lettek, amelyek azóta is klasszikus 
„slágerekkel” emelik egészen nagy művészi magasságokba a közönség és az előadók lelkét. 
Signora Verdi nem került arra a sorsra, mint operai testvére, Violetta. Neki más volt megírva. 
Verdinek több művében is érezni azt a belső vívódást, amelyet magánélete megoldatlansága 
fölött érezhetett. A drámát befelé élte meg, és ez fantasztikus kincseket ajándékozott a 
zeneirodalomnak. Mindnyájunknak. 

A szenvedélyeknek mesteri ábrázolásával meghódította kora közönségét, és máig hat ezzel. 
Amikor a nagy áriák megszólalnak, legelőször az a gondolatunk támad, hogy ez Verdi igazi 
hangja. Összetéveszthetetlen, két taktusból felismerhető, sőt akár a felütésből. Akár az igazi 
nagyok mind. Tudjuk persze, hogy mi lelkesíti igazán az olasz közönséget. Verdi lelke azonos 
az olasz nép lelkével. Ez viszont nem irányul senki ellen. Amelyik népnek ilyen nagylelkűen 
adakozó művészei voltak, az maga is nagylelkűen adakozó. Az olasz kultúra termékenyítően 
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hatott az európai kultúra egészére, s talán a világéra is. A távolabbi földrészek és népek 
nevében nem nyilatkozhatunk, mert volt, ahová el se jutott a maga korában. A Távol-Keleten 
pedig annyira más típusú zene és kultúra volt honos, ami jó ideig nem engedte magához az 
európai műveltséget. Történelmi okaik is lehettek erre, hiszen az európaiak jó sokáig csak 
mint gyarmatosítók érkeztek oda, és szándékaikat aligha leplezhették. A XX. században 
viszont, először a japánok, igen sokan jöttek Európába, hogy a mi zenénket és kultúránkat 
tanulmányozzák. Nemcsak a Kodály-módszer keleti népszerűsége kapcsán, hanem mert lázas 
igyekezettel próbálták elsajátítani azokat az elemeket, amelyek a teljes megértéshez 
vezettek végül. Ma már kiváló keleti zenészek vannak, akik meghódították a nyugati 
színpadokat. Remélhetőleg ez nem fog azzal járni, ami a civilizációtól előbb elzárt népekkel, 
népcsoportokkal történt, t.i. hogy feladták eredeti kultúrájukat, csak mert a kettő ellentétbe 
került egymással. 

Óriási hiba, amikor a kétféle kultúrát egymással ellentétesnek állítják be, és kvázi választásra 
kényszerítik azokat, akiket úgymond „civilizálni” akarnak. A nyugati kultúrák jóval fiatalabbak 
a keletieknél, éppen ezért nem jogos, amikor magasabb rendűnek képzelik magukat. A 
kétféle, s még inkább a sokféle kultúrának egymás mellett kell élnie, akkor nem okoz sem 
civilizációs, sem kulturális válságot senki életében. Ehhez kölcsönös jó szándékra van 
szükség. Nem lehet úgy viszonyulni egymáshoz, mint a lövészárkok két oldalán egymással 
szemben elhelyezkedő katonák: akár akarnak, akár nem, muszáj egymásra lőniük. A 
parancsokat azonban ők csak kapják, nem adják. Ami ezzel ellentétesen történik, az a 
nagypolitika bűne. 

A Traviata öreg Germont-ját Plácido Domingo énekelte, nagyszerűen. Sokszor hallottam már 
különféle felvételeken a fiát hazahívó elkeseredett apa áriáját, ez mégis talán a 
leghitelesebb. Domingo ma már bariton szerepeket énekel, ez gyakran megesik 
tenoristákkal, hogy ilyenné érik a hangjuk. Az övé most is remek. Domingo egyébként a kis 
virtuózok állandó mentora, nagy figyelmet szentel a magyar zenészeknek. Megrendüléssel 
figyeli, hogyan bukkannak elő szinte a semmiből ezek a gyerekek, és segíti őket. A gyerekek 
pedig büszkék rá, s joggal, hogy egy ilyen zenész óriástól kapnak dicséretet. 

……….. 

Portréfilm Boross Péterről, a rendszerváltás utáni második miniszterelnökről. Sok olyasmit 
lehet megtudni tőle, ami a köznép előtt titokban maradt, de egyben nem lehet egyetérteni 
vele, hogy ellenezte a titkosszolgálati akták megnyitását, s hogy elmondása szerint bele se 
óhajtott tekinteni azokba a dossziékba, amelyek egyébként legalább felnyithatták volna a 
szemét – neki és minisztertársainak. Miközben ők tétováztak, és ezt a lényeges lépést 
kihagyták, az elvtársak megsemmisítették a lényeget, vagy másokat meg elrejtettek 
valahová, hogy utóbb azzal zsarolhassák egymást, meg a besúgóikat. „Hóbagoly” tévedése 
abban áll, hogy a lehetőséget nem autokratikusan kellett volna lerendezni, hanem 
demokratikusan. Annak, aki kíváncsi volt a dossziéjára, meg kellett volna adni a lehetőséget – 
demokratikusan –, amire annyiszor hivatkozik boldog-boldogtalan, valódi mibenlétét mégse 
értik. Boross Péter azt nem érti, hogy a magyar nem bosszúálló. A dossziék felnyitása 
alkalmat adott volna arra, hogy háttérbe lehessen szorítani az elvtársakat (emiatt tudnak 
még ma is keresztbe tenni bárkinek és gátolni minden fejlődési folyamatot). A csehek 
lusztrációs törvénye végül egy letisztulási folyamatot indított be. Nálunk ehelyett mindmáig 
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úgymond védettek, és a nyakunkon élősködnek, arcátlanul jelen vannak a Parlamentben, 
ahol semmi keresnivalójuk nincsen. Becstelen ember ugyanis oda be nem tehetné a lábát. 

A fentiek kapcsán elgondolkodom Leonardo Da Vinci: Az utolsó vacsora c. képén. Az 
apostolok között Júdás voltaképpen a tégla. Róla már a kortársai is tudták, hogy kicsoda, 
nemcsak az utókor, a mai júdások viszont kvázi kikövetelik maguknak, hogy cselekvő módon 
részt vehessenek minden társadalmilag fontos eseményben, sőt, hogy tiszteljék őket 
Bűnözőket régen nem volt szokás úrnak, hölgynek nevezni. Ha róluk is ugyanúgy tudná 
mindenki, hogy júdások, mert az erről szóló „bárcájuk” meglenne, akkor tudomásul kellene 
venniük, hogy áruló mivoltukat nem emelhetik piedesztálra, s főleg nem követelhetnek ki 
maguknak egyfajta apoteózist, csak mert eluralkodott az a nézet, és épp a B.P.-hez hasonló 
politikusok jóváhagyásával, hogy ők mind szerencsétlen alakok és őket sajnálni kell. Máig ott 
van ez az érzelgős máz, ami eltakarja az igazságot minden magyar állampolgár elől: 
„parancsra tettem”. B.P.-nek is meg kellene látnia a másik oldal igazságát, hogy a parancsra 
jelentők embermilliókat tettek tönkre. Voltak, akiket börtönbe juttattak, ahol verőlegények, 
smasszerek kínozták őket, másokat lelkileg és idegileg tettek tönkre. Ha erről mindmáig nem 
szabad beszélni, az nemcsak hiba, hanem a legsúlyosabb bűn a magyar társadalommal 
szemben. Ceterum censeo: nem a bűnözők jogait kell védeni, és őket mentegetni, hanem 
azoknak kell méltó kárpótlást nyújtani, akiknek az életét tönkretették. Ha azok már 
nincsenek életben, akkor a családjuknak. Azoknak a megveretéséről és kínzásáról miért nem 
beszél senki, akik a valódi áldozatok voltak? Akiknek a családja soha nem vitte semmire, csak 
mert a párt vigyázó szeme örökké rajtuk csüggött… És ugyanakkor a ma önmaguknak 
sajnálatot kolduló alakok közönyös, hideg tekintettel mérik végig az általuk tönkretetteket. 
Akkor hogy is van ez? 

B.P.-nek igaza van abban, hogy súlyos hiba volt, amikor az írók aktívan politizálni kezdtek. 
Csurka István, Csoóri Sándor és mások élete azt példázza, hogy számukra ismeretlen 
területre tévedtek, sőt tévelyedtek, ahol olyan súlyos sérelmek érték őket, amiket soha nem 
volna szabad elkövetnie egyetlen művész ellen sem. Én mindig konzekvensen 
visszautasítottam, amikor efféle szerepekre akartak felkérni. Ha valaki ezt nem érti, akkor 
egy rövid magyarázat talán helyre teszi: a művésznek mindig magas szellemi céljai vannak, 
azokért él, s akár meg is hal. A politikusok viszont az anyaggal vannak elfoglalva, az anyagi 
javak elosztásával, megtermeltetésével, s jóllehet, jó esetben ennek is vannak magasrendű 
szellemi céljai, hosszútávon pl. a népük érdekében, de a kettő egymással homlokegyenest 
ellentétes régiókban zajlik. Mindenkinek meg kell maradnia a maga mestersége mellett. 
Ahogy a barátságba nem elegyítjük az üzletet, az üzletben pedig nem barátkozunk, ugyanúgy 
a művészetben sem a politika dominál, azaz irányít, hanem a művészet határozza meg 
hosszútávon egy nép sorsát. Ha a honfitársai verik le sorra a legkimagaslóbb művészeiket, az 
egy szuicid tendencia. Nemcsak a művészeknek ártanak vele, hanem saját maguknak és 
nemzetüknek ugyanúgy. 

……….. 

A keleti és nyugati kultúrák különbözősége kapcsán fel kell még jegyezni, hogy a volt angol 
gyarmatok nagyobb darabjain, mint pl. Amerikában, Ausztráliában, és még Új-Zélandon is 
volt egy jó adag angolellenesség, mivel az oda kitelepítetteket azzal a szándékkal vitték oda, 
hogy soha többé ne legyenek képesek visszatérni és súlyos bűncselekményeket elkövetni, 
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mint azelőtt az életük során. A felső tízezer viszont mindenhol különválik a köznéptől, és 
ennek velejárója bizonyos kulturális felnövekedés, vagy csak sznobéria. Ennek jegyében illik 
megtanulniuk az őshaza kultúráját, nemcsak a nyelvét. Ez különböző színvonalon történik 
meg. Miután elkezdtek ezeknek a távoli kontinenseknek és szigeteknek a népei saját, külön 
kultúrát megalkotni, utóbb felerősödhetett, különösen a fegyencekben és azok 
leszármazottaiban, az anyaországgal szembeni ellenszenv. Mert kemény életük volt, mert 
nem voltak szabadok, hanem kényszermunkásokként dolgoztak az új haza megteremtésén, a 
nemzeti büszkeség, pl. az ausztrálok esetében, még kortárs jelenség. Kialakult a 
fegyencbüszkeség is, azaz hogy a leszármazottak büszkén vállalják a közösséget a 
felmenőikkel, mondván, hogy ami ott megteremtődött, mind az ő munkájukon alapul. Nos, 
ez lehet az idegenkedés alapja is a távoli őshazákkal szemben. Ezt nem lehet csak ilyen 
felszínesen megítélni. Jóval mélyebbre kellene leásni úgy a történelem fejezeteibe, mint a 
mélylélektanba, s ezzel együtt a néplélektanba, hogy pontosabban definiálni lehessen ennek 
eredetét és megjósolni a végkifejletét. 

 

Ausztrália és Polinézia térképe 1892, Athenaeum, Brockhaus 

A fegyencek leszármazottainak ez a tana olyasmi, mint a marxizmus. Marx kizárólag egy 
társadalmi osztályra koncentrált, a munkásságra, mert azokat kívánta felhasználni a saját 
céljaira. A munkások a mai napig nem értik, hogy amit nekik ígértek, azt soha nem 
gondolta komolyan senki. Eszközei voltak, puszta bábjai egy rajtuk kívül álló erőnek, 
amelyet ravaszul terveltek ki a világ megrontására. A munkásember magában véve nem 
rossz szándékú. De gyanakvóvá és mindenütt rosszat szimatolóvá tehetik azok, akik úgymond 
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megetetik vele a marxista világmegváltó tanokat, s ezáltal prolivá, proli szemléletűvé teszik. 
Ha egyszer végre azokat számoltatnák el, akik tönkretették őket és honfitársaikat, csődbe 
juttattak egész országokat, mégis ugyanúgy hazudoznak tovább, mintha mi se történt volna, 
az elhozhatná a rég várt társadalmi letisztulást, egy új korszak kezdetét. De hát hol van az az 
ember, aki… 
……….. 

 
 

Kedves jelenség tegnap reggel. Mikor kinyitottam az ablakomat, hogy szellőztessek és a 
reggeli oxigénmennyiséghez hozzájussak, furcsa mozgást észleltem a cédrusunkon. Valami 
villámgyorsan futkosott le- s fel a fa törzsén. Jó darabig figyeltem, amíg rájöttem, hogy egy 
mókus rótta ezeket a függőleges utakat, mert megijedt és el akart rejtőzni előlem. 
Ugyanakkor a cédrus ágai közt rejtőzködő kékcinegéket is zavarta. Azt hiszem, üldözte is 
őket, mert szerette volna megkaparintani a diót, amit a mi erkélyünkről hordtak át a fára, 
hogy ott fogyasszák el. Végül megláttam teljes szépségében a még mindig mozgásban levő 
szép kis állatot: egy vörösesbarna mókus volt, sötét bundájú, a hasa pedig hófehér. A mókus, 
amikor ugrik, és amikor a fán kapaszkodik, nem abban a jellegzetes tartásban látható, mint a 
fotókon és rajzokon az európai vörös mókus, behajlított farokkal, valamit rágcsálva, hanem 
teljes hosszában kinyújtózkodva, ettől jóval hosszabbnak és keskenyebbnek látszik, mint 
amilyen valójában. A kétségbeesett futkosás arról is szólt, hogy túl nagy a távolság a cédrus 
és az erkélyünk között, ezért nem tudott átugrani, hogy ott elegye a madarak elől az 
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eleséget.  Mától kezdve őt is etetem, azaz szórok le neki egy-egy marék mogyorót a cédrus 
alá, ha megint visszamerészkedne. Azt tudom, hogy többféle mókus is él ma már az 
erdőinkben és parkjainkban, de fehér hasút még soha nem láttam. 

Nagyokos emberek arról vitatkoznak, hogy kellenek-e valójában az illusztrációk a könyvekbe, 
mert szerintük az korlátozza a gyermekek fantáziájának fejlődését. Nem tudom, hány 
gyereket neveltek ezek az emberek, mert alapvető hagyományaink közé tartozik az, hogy 
minél szebb illusztrációkkal kell odaédesgetni a kicsiket a könyv közelébe, mármint hogy 
leüljenek hozzá nyüzsgés helyett. 

A szép rajzoknak nevelő hatása van. Emellett természetesen kell hagyni „üres”, azaz 
illusztráció nélküli lapokat is, olyankor szárnyalhat a fantázia. A szép grafika ellenkezője a 
csúf, modernkedő krikszkrakszokkal telerondított könyvlap, amelyet jobb lett volna tisztán 
hagyni. A csúfság kultuszának erőltetése idétlen dolog. A királylány és a tündér igenis legyen 
szép, a királyfi, a főhős legyen daliás, az állatfigurák kedvesek, és így tovább. Fontos, hogy 
legyenek pozitív hősök, akik természetesen legyőzik a gonoszokat, mert a gyermekek 
igazságérzete ezt kívánja. Csúf dolog volna, ha már kiskorukban megrontanák ezt az 
egyébként tökéletesen működő érzéküket. Nem szabad a degenerálttá és aberrálttá vált 
társadalom bajait ráerőltetni a gyerekek világára, amely inkább maradjon romlatlan, amíg 
csak lehet! 

Szüleim mindig gondosan választottak nekünk könyveket. Mindig izgalmas volt megfigyelni 
az illusztrációkat, amelyeknek természetesen nevelő hatása van. Ezen múlik a későbbi 
szépérzék. Kicsinyeknek elképzelhetetlen, hogy ne legyenek ábrák pl. az állatnevek 
megtanulásához. Azokat csak nem gondolja valaki, hogy maguktól is el tudják képzelni a 
világgal még csak ismerkedő emberpalánták? Mikor már komolyabb, hosszabb könyveket is 
olvastam, mindig izgatottan vártam, hogy a színes illusztrációt tartalmazó lapokhoz érjek és 
megcsodáljam őket. Nemhogy rontották volna a fantáziám fejlődését, hanem ellenkezőleg, 
szárnyakat adtak. Eger néhai polgármestere mondta rólam egy ízben: „Magdolnának nincsen 
szüksége a mások ötleteire, van neki épp elég.” Szóval csak engedjük a gyermekeknek, hogy 
részben képekről tanuljanak, másrészt össze is köthessék a képi anyagot az olvasottal! Mikor 
régi korok történeteit olvassák, természetesen nem tudhatják maguktól elképzelni azoknak 
tipikus öltözékeit, házait, és a házak berendezését, bútorait, vagy a katonai egyenruhákat. 
Azt hiszem, inkább azok a rendezések árulkodnak alulfejlett esztétikai érzékről, amikor a régi 
operákat, színdarabokat vagyunk kénytelenek rájuk erőltetett mai díszletekkel és 
jelmezekkel elviselni. Az alapján hogyan tudná elképzelni bármelyik operanéző benjámin, 
hogyan nézett ki mindez eredetiben? 

……….. 

Ferdinandy Mihály könyvét olvasom esténként a honfoglalás koráról, annak előzményeiről. 
Rengeteg dolgot nem tanítottak meg nekünk, és félő, hogy az ifjabb nemzedékeknek még 
annyit se. Ferdinandynál a Kazár Birodalom igen jelentős szerepet játszik, mi, magyarok velük 
éltünk szövetségben, majd, ha jól értelmezem a professzor szavait, az elhagyott hazánkban 
egy korai vallásháborúféle alakult ki. Arról se hallottunk, hogy a kazárok felvették volna az 
izraelita vallást, de Ferdinandy ezt is kikutatta. A környező népek viszont részben Bizáncot 
követték a görögkeleti vallás felvételével, mások mohamedánok lettek (izmaeliták = 
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mohamedán kereskedő nép), mások a muzulmán vallást követték, ezek a mostani muszlim 
államok. Egyszóval a három nagy világvallás követői összecsaptak, elkezdődtek a varég-
normann támadások, és a vikingek olyannyira megerősödtek, hogy nagyobb hódításokat 
tettek, nemcsak a későbbi Oroszország elfoglalásával, hanem annál jóval délebbre 
törekedtek. Na ja, mindenüvé, ahol jelentősebb lerabolható országok voltak, különösen a 
tengerparti övezetek szenvedtek sokat a vikingektől. Náluk is úgy esett, ahogy a 
magyaroknál: egy részük nyugat felé tartott, a másik keletre. Elhallgatott történelmünk része 
az is, hogy több keleti néppel állunk rokonságban: japánok, kínaiak, koreaiak, kazahok, 
mongolok. Náluk ez írott történelem formájában is él és tanulmányozható, a gyerekeik 
tanulják ezt az iskolákban, csak nekünk hazudják lassan két évszázada (Habsburg-hatásra), 
hogy az általuk primitívnek tartott tajgai népekkel vagyunk rokonok. A genetikai vizsgálatok 
minderre választ tudnak adni, már csak az kell, hogy állami támogatás is legyen az ezirányú 
kutatásokra. 

Egy apró történelmi gondolat. Az európai szemlélet, így benne a magyar is keleti vallásként 
említi a görögkeletit. De ha visszagondolunk Ferdinandy professzor írására, a honfoglalást 
megelőző korban a Kaukázus vidékén és attól még keletebbre az számított nyugati típusú 
vallásnak. A többiek valóban kelet felé orientálódtak és vagy muzulmánok lettek, vagy 
izraeliták. A muzulmánok benépesítették a nagy sztyeppevidéket, végig a selyemút mentén. 
Ezt is csak azért szükséges megemlíteni, hogy emlékezzünk: az izmaelita muzulmán 
kereskedőt jelent. A zsidó-mohamedán ellentétek kezdete valószínűleg arra a korszakra 
tehető vissza, amikor a két kereskedőnép egymással versengett, sőt harcolt az akkor 
legfontosabb kereskedelmi útvonal kontrollálásának jogáért.  

A középkornak még éppen csak az elején tartunk, amikor a kazárok felveszik az izraelita 
vallást, s aztán összetűzésbe kerülnek valamelyik nomád vagy izmaelita néppel, amelyek 
kiszorítják őket dél felé, vagyis a selyemút vidékéről. Egy részük elmenekül, majd beolvad 
más népekbe, míg a maradók nagy részét kiirtják a harcok során. A história szerint az alánok 
kezdik meg szétverni a kazár birodalmat, majd északról is támadások érik a normann, varég- 
viking terjeszkedés miatt. Egyébként már elég nehéz megállapítani, ki kit támadott meg 
elsőként. Feltehetőleg a túlnépesedés és a nomád, félnomád népcsoportok permanens 
támadásai okozták azt, hogy többen nyugati irányba törekedtek (magyarok, bolgárok), még 
ismeretlen területek felé. A magyar törzsek is ezeknek a zaklatásai miatt jöttek egyre 
közelebb a Kárpát-medencéhez, hogy aztán végleg bevonuljanak, és elkezdjék az önálló 
állami életet. Mindez nem egyszerre, inváziószerűen ment végbe, hanem a velünk rokon 
avarok és hunok kapcsolatai révén, akik már korábban itt telepedtek le. A magyarok 
egyébként, ismét Ferdinandy szerint, a kazár birodalom meggyengülése, majd széthullása 
miatt valószínűleg annak a birodalomnak a helyébe tudtak volna lépni, vagyis a kazár 
fejedelemség utódállama lehettek volna. A sok hátba támadás feltehetőleg ennek is 
köszönhető. Túl sok volt az ellenérdekelt, ahogyan az minden monarchia bukása után lenni 
szokott. 

A nagy Kazár Birodalom zsidó hitre térítésével kapcsolatosan annyit kell vitatkozni, hogy egy 
egész nép nemigen változtatott vallást en bloc, lett légyen akármilyen tekintélyes uralkodója 
is. Ferdinandy maga is bevallja, hogy az össznépi meg- és áttérések mellett vagy ellenére a 
köznép egészen biztosan megmaradt az ősi vallásnál, azaz a pusztai népek sámánista 
(pogány) hagyományainál. F.M. még Géza fejedelemről is így ír: „Gejza volt olyan gazdag, 
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hogy megengedhette magának, hogy két istennek is áldozzon”. Szabó Magda: Az a szép, 
fényes nap c. drámájában is hasonlóképpen ábrázolja az ideológiai és vallási zűrzavart, pedig 
az már a X. század vége. Úgy Géza, mint az öreg Gyula egyaránt dalolták a dráma címét adó 
magyar éneket. A megvénült és félreállított Gyula, aki magas rangot viselt, és Bizánccal jó 
kapcsolatokat épített ki, bizánci keresztény hitű, és most fölösleges tehernek bizonyul a 
„modernizálni akaró” Géza és az új államszövetség számára. Előbb ígéretet kap, hogy régi 
jelvényeit visszaadják neki, sőt, hogy részt vehet, teljes fejedelmi pompájában István 
koronázási ünnepségén, majd mindezt semmisnek nyilvánítja Géza, amikor már sikerült 
megnyernie Erdély kiöregedett gyuláját az ő, nyugat felé orientálódó politikája számára. Ez 
egyúttal a bizánci hagyományok felcsillanását is jelenti: az ún. bizánci politika jellemzője, 
hogy látszólag megegyezik, mindenbe belemegy, de csak szóban, majd az egészet annullálja, 
amikor neki úgy tetszik. A törökök tárgyalási modora is ez volt, ezt nem szenvedhette többek 
között a becsületes magyar hagyomány. A magyarok a nyilvános és nyilvánvaló szószegést 
megvetették, az ilyen embert kiközösítették, és ha nagyobb károkat okozott, szigorúan 
megbüntették. 

 

Géza fejedelem szobra, Pannonhalma 

Géza fejedelem a Szabó Magda-drámában akaratát erősen és fondorlatosan végigvivő 
emberként mutatkozik meg. Úgy, ahogyan soha nem tanították nekünk történelemből. 
Persze mit is tanítottak, ami úgy volt, ahogyan az aktuális politikai trendekhez alkalmazkodva 
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mindig félremagyarázta a történetírás és a tőle függő történelemtanáraink?! Ha akadt valaki, 
aki felkapta a fejét a fenti idézetre, akkor helyesen tette. A magyarok bejövetelét, a 
magyarokat – László Gyula kivételével – úgy írták le, mintha szegény, szerencsétlen, primitív 
tajgai nép lettek volna. Gejza viszont „volt olyan gazdag”, tehát amikor útra kerekedtek, már 
jelentős kultúrával és vagyonnal rendelkező, tehetős népről kellett volna beszélniük. Az, 
hogy mai szemmel nézve már elítélendő hódító háborúkat, azaz kalandozásokat folytattak, 
elsősorban nyugati irányban, annak egyrészt előzménye volt, másrészt Ferdinandy is úgy 
említi, hogy az egész Selyemút környékén végig az folyt. A bennünket elítélő németeket azt 
megelőzőleg a latinok emlegették rémes barbár betoladókként, akik feldúlták és kirabolták 
az észak-itáliai városokat, tehát nagy valószínűség szerint nemigen volt mit egymás szemére 
vetni. A latinok (szintén primitív korukban) kifosztották a görögöket, még a kultúrájukat is 
átvették. A görögök a perzsákat dúlták és fosztogatták, de ne menjünk vissza Ádámig-Éváig… 
Az egyes népek közti különbség, mármint barbár támadói minőségben, feltehetőleg csak 
időbeli eltolódást jelez, vagyis ki milyen tempóban civilizálódott, azaz szokott le a többi nép 
barbár vegzálásáról, ha ugyan leszokott valaha, ebben áll.  

Ismét meg kell jegyezni valamit: a XX. század két óriási mértékű világháborúja még mindig 
azt jelzi, hogy a magukat magasabb rendűnek képzelő népek, ráadásul a kultúrfölény 
jegyében, olyan barbárságot követtek el főként Európa, de a világ többi országa ellen is, 
amire nincs megfelelő jelző egyetlen szótárban sem. Csak ismételni tudjuk: amikor 
bennünket máig lekezelnek, lenéznek és diszkriminálnak, csupán nemzeti hovatartozásunk 
és annak vállalása miatt, azok máig magukban őrzik, lelkük legmélyére zárva, azokat a 
tanokat és politikai gyakorlatokat, amelyeknek jobb lett volna soha meg sem születniük. 
Ugyanez mára gejl érzelgősséggé, hipokrízissé változott, mindenféle címkével látja el 
önmagát (modern bárca gyanánt), hogy azt mutogatva, és visszaélve a képi kultúrán 
felnövekedettek vizuális befolyásolhatóságával, ismét hegemóniára törekedjék. 

Ami szintén új információ a számomra Ferdinandy nyomán, az az, hogy az egész nagy keleti 
vallási háborút, amit ma már csak népvándorlások koraként említ a történelem (keleten és 
nyugaton egyaránt), a kazárok indították el, rászabadítva a sztyeppelakó alánokat úgy 
őseinkre, mint a kaukázusi népekre, és utánunk küldték a besenyőket is, akik folyamatosan 
hátba támadtak bennünket. Isten nem ver bottal; a kazárokat, miután a legnagyobb 
fejedelmük meghalt, szintén megtámadták többen is, területeiket elfoglalták, a birodalom 
széthullott, és őket is kiűzték arról a jókora területről, amelyet aztán a Ferdinandy által hol 
normannoknak, máskor varégeknek, azaz vikingeknek nevezett nép szerzett meg magának. 
Ebből lett Oroszország. 

Kijev alapítása is kétségeket ébreszt az olvasóban. Nekünk még úgy tanították, hogy az egyik 
orosz herceg alapította, ám a most teljesebb honfoglalás kori kép alapján meg kell említeni, 
hogy annak is magyar alapítója volt. Jelentős fegyverkovács- és ötvösközpont működött ott, 
onnan származnak a gyönyörű IX. századi kiváló minőségű kardok, valamint övcsatok és 
egyéb arany leletek, melyek a korszak mesterművei. Ferdinandy itt talán tévútra vezet 
bennünket, azt megemlítve (talán német források alapján), hogy a későbbi magyar 
ékszerleletek szerényebbek voltak, mármint minőségüket tekintve, amiből ő arra 
következtet, hogy talán nem is a magyarok érdeme volt a korábbi leletek szépsége. Én 
viszont arra következtetek, hogy azt a bizonyos jelentős kovács-és ötvös központot Kijevben 
hagyva, hátukban a támadó alánokkal és besenyőkkel, már nem tudták ugyanúgy tartani a 
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kapcsolatot a hátramaradott rokonokkal, a kereskedelmi és szállítási útvonalakat elvágták 
kelet felől, a több ezer kilométeres útra viszont nem hoztak magukkal olyan készségeket, 
amelyek az ékszer- és fegyverkészítéshez szükségesek lettek volna. A legkiválóbb mesterek 
Kijevben maradtak, s talán csak később követték őket az új hazába, ha ugyan a varégek 
túszul fogva nem tartották őket, hogy aztán csak nekik dolgozzanak. 

Ugyanerre utal az is, hogy a keleti front zűrzavarossága miatt északi irányban, azaz 
Lengyelországgal szövetkezve igyekeztek kereskedelmi kapcsolatokat továbbra is fenntartani 
a kijevi központtal, amelyet azonban már elfoglaltak a hódító vikingek, azaz az oroszok ősei, 
akik leginkább erőszakosságukról voltak hírhedtek. A nyugati kereszténység felvétele után 
Bizánccal is megromlott a kapcsolatunk, de legalább nem működött a korábbi formában, 
amíg még a magyarok egy része (jó része?) görögkeleti vallású volt. A kalandozások sem 
csupán az augsburgi vereség után és miatt szűntek meg, hanem mert a rablott, zsákmányolt 
holmit nem tudták volna a korábbi útvonalakon keresztül keleti piacokra juttatni. 

Komoly károkat okoztak az erőszakosan térítő nyugati papok is. Túl azon, hogy egy nép 
lelkén nem lehet erőszakot tenni, más módszereket kellett volna alkalmazniuk. Az erőszak 
mindig ellenállást vált ki azokban, akikkel szemben alkalmazzák. A német papokban lehetett 
egyfajta revánsvágy is, épp a korábbi kalandozások élménye miatt, s nekik mindenki barbár 
volt, aki keletről jött (ahogy a műveletlen pesti számára mindenki paraszt, aki vidéken él). 
Kérdezhetjük azt is, hogy hová lettek a ragyogó magyar arany ékszerek, amelyek oly 
jellemzőek a honfoglalás korára? Feltehetőleg konfliktust válthatott ki a rajtuk található képi 
világ. A térítők üldöztek mindent, ami a pogány magyar hagyományból eredt (csodaszarvas, 
turul, stb.). Ahogyan a konkvisztádorok által Spanyolországba és Portugáliába hurcolt 
„nyugati barbár”, azaz indián aranytárgyaknak a beolvasztás, majd újrafeldolgozás lett a 
sorsa, ugyanez várhatott a magyar ékszerekre, ötvös remekekre is. Tehát Ferdinandy Mihály 
következtetését, miszerint a remek aranytárgyak idegen mesterek keze munkáját 
dicsérhetik, el kell vetnünk, de legalább megkérdőjeleznünk a fentiek miatt. 

S hogy visszautaljunk a konkvisztádorokra még egyszer, egy portugál utazófilmben 
dicsekedett az egyik idegenvezetőnő, egy hatalmas színarany oltárképet mutogatva a 
nézőknek, hogy az a gyarmataikról zsákmányolt indián tárgyakból készült. Már akkor is 
felszisszentem, mekkora barbárságot követtek el, mármint nem az oltárkép megalkotásával, 
hanem az arany beszerzési módjával és a műkincsek beolvasztásával. Utóbb azért 
nevezhették barbároknak és elmaradottaknak az indiánokat, mert minden olyan tárgyat, 
emléket eltüntettek ebben a formában, ami ennek épp az ellenkezőjét bizonyíthatná. A 
történelem, mint tudjuk, gyakran ismétli önmagát, mégpedig nem másért, mint a 
mindenkori hódítók barbársága miatt. Akik utólag azt az ideológiát szokták gyártani a maguk 
számára és a világ kábítására, hogy akiket ők leigáztak, azok voltak barbárok, kegyetlenek, 
elmaradottak, stb., bezzeg ők!  Még ha így is volna, akkor se lenne joga egyetlen népnek 
sem, hogy másokat úgymond a maga hitére térítsen. 

A hittérítésnek egy módja, azaz a köznéppel való elfogadtatása rajzolódik ki, úgyszintén 
Ferdinandy leírásából. Ő ezt elfogadja, sőt egymástól távoli forrásokat is talál hozzá, ami két 
okból nem állja meg a helyét. Egyrészt a legendák terjedhettek az azonos hitű kereskedők 
által terjesztve és megörökítve, vagyis a kazárföldről származó eredet-, azaz vallásváltás 
története megtalálható ibér földön, spanyolországi forrásban is. A nyilvános hitvita, úgy 
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tudom, hogy későbbi intézmény, vagyis gyakorlat, habár lehetnek keleti gyökerei is, ld. a 
tibeti lámaképzés kötelező elemeként. A mód, ahogyan a kazárok áttérítését leírják, inkább 
bizánci jellegű, vagyis a köznép megtévesztését írja le, méghozzá kollektíven. Ferdinandy 
ugyan megjegyzi, hogy szerinte sem valószínű, hogy a nomád törzsek ennek ellenére 
elfogadták volna a hittérítők vallását, mert a szabad sztyeppei népek inkább maradtak meg a 
régi, sámánista hitük mellett. Ez a valószínűbb, és ugyanezt látjuk a saját történelmünkben is, 
amikor tűzzel-vassal irtották a régi hitet, mégis az első századokban bizony voltak 
pogánylázadások. Kun Lászlót istentelennek tartották, mert a hozzá közelebb álló kunokkal 
volt szívesebben. A kollektív áttérés inkább csak a vezető réteg részéről történhetett meg. A 
hitvitákból az írástudatlan nép nem sokat érthetett, a nekik feltett kérdés: melyik jobb vallás, 
az izmaelita vagy az izraelita, első hallásra megtévesztő, mikor a nép tolong, fegyelmezetlen, 
és valójában nem is tudja megítélni, miről van szó. Többnyire azt követi, aki a 
leghangosabban ordít. Ám fogadjuk el Ferdinandy állításait, és gondoljuk tovább a 
történetet: a nemsokára kitörő vallásháborúk épp ebből indulhattak ki, a kevéssé megértett 
vallási magyarázatok keltette feszültségekből. Ergo a népvándorlás eredetileg vallásháború 
volt, ám valódi oka kereskedelmi, azaz gazdasági jellegű: a Selyemút birtoklása, az ott 
áthaladók adóztatása, sarcolása, időnkénti kirablása – a zsákmány nagyságától függően. 

……….. 

Az augsburgi kegyetlenkedéseken kívül talán éppen az erőszakos hittérítés volt az a pont, 
amely kibékíthetetlen ellentéteket szított a németek és a magyarok között. Nem is 
akárhogyan, hanem mélyen a néphitbe ágyazódva. S bármikor, amikor ellentétek támadtak a 
két nép között, mindig ez az ősi, szinte atavisztikus averzió támadt fel és tarolt maga körül. A 
németekből, osztrákokból a bosszúvágyat, a magyarokból a szívós ellenállást kiváltva. Ez is a 
hagyományaink közé tartozik, méghozzá mindkét részről. 

Valószínűleg sokan vannak, akik nem hallottak a magyar-lengyel barátságnak és jó 
szövetségesi viszonynak erről a korai eredetéről. Az egésznek inkább csak legenda jellege 
volt a néphitben, ám a korai kereskedelmi útvonalról, ami a dél felől elzárt kereskedelmi 
utaknak köszönhető és eredetileg kereskedelmi jellegű volt, vagy lett volna, nem hallottunk, 
ezeket nem ismerhettük. A mai ember még arra is felkapja a fejét, ha a történelmi magyar-
lengyel határt említik meg, azt se tudja, hol volt, s hogy egyáltalán létezett. Logikus persze, 
hogy a Vereckei-hágóhoz, a legelső bevonulási utunkhoz legközelebb élő lengyelekkel 
szövetkeztünk, ám az is vitathatatlan, hogy ez a szövetség tartósnak és szinte testvérinek 
mondható. A keleti harcok miatt és folyamatos betörési (határsértési) kísérletek miatt 
megszakadt annak a lehetősége, hogy Magyarország meghosszabbíthassa nyugati irányban a 
selyemút kiterjedését. Napjainkban épül hasonló egy déli vasútvonal modernizálásával és 
kiterjesztésével, ami immáron Közép-Európától Kínáig terjed, de ez már egy mai mese. 

Ha nem volna teljesen érthető, éppen történelemoktatásunk hiányos volta miatt szükséges 
megmagyarázni, hogy az alánok és besenyők, majd a tatárok (mongolok), benyomultak a 
magyarok (és hunok) által kiüresített területekre, azaz elfoglalták az Etelközt és a még ősibb 
Magna Hungariát, majd onnan nyomultak utánunk fosztogatni még évszázadokon át. A 
székely határőrzésre ezért volt szükség, emiatt élveztek kiváltságokat, s kaptak nemesi 
rangot. Ettől Mária Terézia fosztotta meg őket, kiprovokálva és véghez víve a madéfalvi 
szörnyűséges és kegyetlen mészárlást. A lengyelek észak felől szomszédaink voltak, így a 
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velük kötött szövetség révén még egy ideig működtek a keleti kereskedelmi kapcsolatok, de 
amikor Kijev is idegen kézre került, azaz „már nem nekünk termelt”, normann, varég, viking 
fennhatóságúvá vált, akikből az oroszok lettek, így maradt számunkra az újonnan alapított 
haza, holott eredetileg talán a hun rokonság lehetett az alapja ennek a nagyszabású 
honcserének. Az avarokkal való sok egyezés is hasonló kapcsolatokra utal, de ennek 
felderítése még a régészekre vár. 

Új információ a „bolgár” név magyarázata Ferdinandynál. Ez a név keveréknépet jelez. Voltak 
keleti bolgár és nyugati bolgár népcsoportok, ez utóbbit ismerjük jobban későbbi 
kapcsolataink miatt. A honfoglaláskori népek egy része vagy kihalt, vagy beolvadt, vagy 
elmenekült, szóval számtalan módja volt a túlélésnek és a kihalásnak. A Kaukázus déli vidéke 
is pár évszázadig lakóhelyül szolgált az egyre nyugatabbra vonuló magyaroknak. Talán emiatt 
van, hogy az ott élő népek könyvtárai, archívumai őrzik a magyarság valódi eredetét, annak 
írásos történelmét. Manapság, amikor mindenki digitalizál, valószínű, hogy kutathatók ezek 
az anyagok. Csak jó orientalisták kellenek hozzá. 

Rendkívül érdekes, amit Ferdinandy Mihály a középkori hűbéresi rendszer kiépítéséről ír. A 
nyugati típusú hűbéresség alapja az, hogy minden a király tulajdona, az adományozott 
birtokok voltaképpen csak kölcsönzött jószágok, azaz bizonyos szívességek fejében járnak a 
nemességnek. Aki birtokadományt kap, az köteles hűségesen szolgálni a királyt, azaz katonai 
szolgálattal tartozik neki. Birtokától függően köteles x számú katonát kiállítani, élelmezni, 
felszerelni, amikor a király hadat visel. Szóval a nyugati típusú hűbéresség csupán használati 
jogot biztosít a nemességnek, míg a magyar jogrend szerint a királynak tett bizonyos 
szolgálatok fejében nyert birtokot a nemesúr örökös tulajdonba kapja. Ha örökös nélkül hal 
meg, akkor a birtoka visszaszáll a királyra, egyébként mint magántulajdont, az örökösei 
megtarthatják. A nemesség és birtokadomány ugyanúgy katonai szolgálatokra kötelezi az 
adományozottat, valamint az uralkodó iránti lojalitás is része a kettejük közötti 
egyezménynek. Talán ezzel a függőséggel is magyarázható, hogy a nyugati nemesség, pl. az 
osztrák mennyivel szolgalelkűbben viselkedik a mindenkori osztrák uralkodóval szemben. A 
mi szemünkben ez különösen visszatetsző, hiszen a magyar büszke tartású, önérzetes és 
szabadságszerető nép. A mindenkori leigázási kísérletek ezért is mentek át annyi 
megaláztatásba, amikor a nyugati típusú hűbérurak nem foghatták fel, kikkel állnak 
szemben. Irritálta őket a gerinces tartás, ezt akarták kiirtani belőlünk annyi évszázadon át. 

A hűbéresek a királytól kapott adománybirtokaikat aztán kisebb részben megosztották 
másokkal, akiket viszont ők köteleztek hűbéresi viszonyra, azaz maguk alá rendelték őket. Így 
oszlott egyre kisebb részekre az eredetileg jókora birtok, és tagolódott szinte piramis-
rendszerűvé. Csak nem ez a piramisjáték alapja?: ☺)) Nos, Ferdinandy kutatásai alapján ez 
volt a középkori magyar állam berendezkedésének a rendje. 

A lengyeleket aztán többször lerohanták a svédek, akik szintén viking eredetűek (vagy viking 
keverék nép), aztán szemet vetettek a területeikre az oroszok is, így szinte állandó csatatérré 
lett a németekhez hasonlóan hercegségekből álló lengyel állam is. Ebben a sorsban 
osztozunk velük, talán ezért is értjük meg jobban egymást, mint az ún. „jóléti államok” 
népeivel, amelyek már évszázadok óta hozzászoktak ahhoz, hogy kifinomultabb 
módszerekkel fosszanak ki más népeket, pl. a Közép-Kelet-Európának csúfolt terület népeit. 
A Vereckei-hágó közelsége feltűnhetett a tatároknak is, akik nemcsak bennünket támadtak 
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és irtottak, hanem a lengyeleket is – ezen a magyarok által már bejáratott útvonalon 
keresztül. És ez is egy középkori történet. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy még az európai, önmagukat büszkén 
civilizáltabbnak valló népek államformája is fejletlenebb volt a magyarnál. Szent István 
törvényes rendje jóval szervezettebb volt, mint a többi államé. Ezek ugyanis többnyire kisebb 
egységekből álltak: hercegségek, tartományok, városállamok, kantonok, stb. A hét törzsből 
szerveződött magyar államforma ettől eltért. Az okok többnyire bonyolultak. A hercegségek, 
grófságok (Anglia) még vagy nem jutottak el a fejlettségnek arra a fokára, hogy nagyobb 
országokat is felügyeletük, irányításuk alatt tarthattak volna, vagy széjjelesett birodalmak 
maradványaiként éltek és küzdöttek a túlélésükért: a Római Birodalom volt tartományai, 
amelyekből a dél-európai latin államok lettek. Ferdinandy Mihály hívja fel erre a figyelmet. A 
középkornak a hajnalán még nem léteztek azok a központosított hatalmak, amelyek később 
termettek (és igyekeztek leigázni, uralmuk alá vonni más országokat, tartományokat, 
hercegségeket). Szóval Európa térképe akkor éppen átrajzolódóban volt, forrongott és 
változott, de nem csak a népvándorlás hatására. Majdnem olyan esetleges és 
véletlenszerűnek tűnő, akár egy csillagrendszer, kezdeti korszakában. A városállamok, 
hercegségek, grófságok egymással is állandó versengésben álltak, Európa egy nagy csatatér 
volt, és korántsem az a békés, nagy rendszerető földrajzi egység, aminek szeretik beállítani 
magukat utólag.  

……….. 

Az élet apró konfliktusairól. A gerinctelen ember nem tudja megbocsátani gerinces társának 
azt, hogy az merészel becsületesen és tisztességesen viselkedni, miközben ő naponta féreggé 
alázza magát, akár a mindennapi kenyérért, akár a jobb pozíció elnyeréséért. A gerinces 
ember lelke mélyén megveti a hitványul viselkedő gerincteleneket, ezért kimondva vagy 
kimondatlanul feszültség keletkezik köztük. Ez érződik mindennapi érintkezésük során. A 
gerinctelen magában fortyog, hogy a másik precedenst teremthet arra, amit ő váltig tagad, 
vagyis, hogy másként is lehet, mint a teljes önfeladás árán, érvényesülni. A XX. századi 
társadalmak többsége azért hitványult el, mert éppen az alantas viselkedésformákra és azok 
alapján a bevett szokásokra építi önnön erkölcspótlékait. A társadalom addig egészséges, 
amíg van erkölcse. Az erkölcsevesztett civilizáció már halódik, mert recseg-ropog az a váz, 
amit társadalmi rendnek, tisztességnek, szükséges elvárásoknak nevezünk köznapi nyelven. 
Ez volna a társadalom gerince. Manapság több az olyan találkozás, amelynek során úgy 
néznek a hagyományos erkölcsök szerint élő és azt másoktól is megkövetelő emberre, mint a 
tébolyodottra (mert nem érti úgymond az idők szavát, azaz nem alkalmazkodik a velejéig 
romlott társadalomhoz és annak szokásrendjéhez). Ezen mindenképpen szükséges 
változtatni úgy az egyén, mint a társadalom szintjén, máskülönben az egész szerkezet úgy fog 
összeomlani, akár egy megrozsdásodott vasépítmény (a gerinc, amely az egészet képes 
összetartani). 

Lehet odázni, elhazudni ennek a szükségességét, de nem érdemes. Minél később kezdi el 
önmagát restaurálni a társadalom, annál fájdalmasabb lesz a helyrehozatal. Ahogy egy 
elhanyagolt hídra egyre többet kell költeni, ha meg akarjuk menteni, úgy az emberi 
egészségre, illetve magára a társadalomra nézve is fájdalmas évek várnak. Az ún. modern 
társadalmak erősen azonos jeleket mutatnak az ókor végével, amikor a Római Birodalom vált 
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ennyire korrupttá és erkölcsileg lesüllyedtté. A „panem et circenses” jegyében már a cirkuszi 
játékok, azaz szórakozási lehetőségek is ugyanolyan alantasak, mint a bukásra ítélt Róma 
idején voltak. Igaz, most nem fizikailag végzik az emberirtást, hanem elsősorban verbális és 
képi agresszió formájában. Az ókori cirkuszt ma a romkocsma-és bulikultusz jelenti. A 
háttérben persze megy az emberirtás is, és az is egyre rafináltabb formában. Az emberek 
olyannyira hozzászoktak a filmvilág és a televíziós szórakoztatás lealjasultságához, hogy 
szinte észre se veszik, mire megy ki ez az álcázott háború, amely a normálisnak még 
megmaradtak ellen folyik. Weöres Sándor szerint ez a trágyaözön kora. Szerinte nincs más 
teendője az ettől irtózó, undorodó embernek, minthogy befogja az orrát és hogy tiszta 
fehérneműt visel. A trágyaözön magától fog levonulni, merthogy a természetes gravitáció 
oda fogja lehúzni, ahová való, pokoliránt. Ez magával ragadja azokat, akik behódoltak ennek 
a fordított kultusznak, merthogy még a süllyedő hajón se veszik észre, mekkorát tévedtek. Az 
utolsó vagy utolsó utáni pillanat pedig már nem alkalmas a menekülésre. 

 

Újjá kell születni – embernek és társadalomnak egyaránt. Azok a szerencsétlen szemtanúk, 
akik tartják magukat a régi erkölcsi rendhez, bárkán lebegnek efölött a trágyaözön fölött, 
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ezért kell befogni az orrukat és gyakran fehérneműt váltaniuk. Itt már egy mindenre elszánt 
Jónás nevű prédikátor jelenléte és minden erőfeszítése se tud segíteni. „Gödörben vagyunk, 
mélyebben a béka ülepénél”, összegzi a témát Weöres Sándor, és ismételhetjük egyre utána. 
S ha belegondolunk, hogy ezt hány évtizeddel ezelőtt írta, akkor elszontyolodunk, még 
meddig tarthat, ha ő is ebben élte le élete javát… 

Az imént fordított kultusznak neveztem azt a fenekestül felfordított „rendet”, amelyet 
nekünk naponta sulykolnak minden létező médium segítségével. Ez lealázó minden valódi 
kultuszra nézve, mert maga a szó is emelkedett tartalmakat hordoz. Ami alantas, az nem 
érhet eddig a szintig. Még az ellen-kultusz is túl szép rá nézve. A kultusz a kultúra gyökere, 
abból táplálkozik és általa él, lélegzik és terem olyan szépségeket, amelyek magasabbra 
emelik az őt értékelő lényeket. Egyszóval magasrendű, minőségileg igen magas szintet 
képvisel. Ha körülnézünk, észlelnünk kell, hogy ma viszont még az egykor létezett 
magasrendű értékeket is le akarják rángatni a vulgáris divatot diktálók szellemi színvonalára.  

Igen, oda, a béka feneke alá. Mintha még anyagi létezésének minőségében is az ellen-anyag, 
a fekete anyag akarna diktálni. Vajon mekkora ellen-gravitáció szükséges ahhoz, hogy valaki 
sikeresen el tudjon rugaszkodni ettől a süllyedő világtól? Normális ésszel senki nem 
akarhatja, hogy együtt süllyedjen vele, ráadásul olyan irányba, amelyet egész létezése 
folyamán tagadott és ellenzett! 

Tagadjuk egymást, mondhatnánk röviden és tömören. Ez megy kölcsönösen, oda-vissza, a 
végtelenségig. Szóval az egyik állít, a másik tagad. Ugyanazt tagadja, amit a másik állít. De hát 
ebben a formában minden tagadás. A tagadás tagadása, majd ugyanazt viszonozva: a 
tagadás tagadásának a tagadása, ami a végtelenségig folytatódhatna, ha… hacsak nem vetne 
véget neki valaki vagy valami. Egy „nagy reccs”, ahogy ma fogalmaznak azok, akik magukkal 
szeretnék rántani a megsemmisülésbe mindazokat, akiket gyűlölnek. A híres Gerincesek 
Rendjét. Aki ettől beijed, annak tudnia kell, hogy mindenek fölött uralkodik és terelgeti a 
dolgok rendjét jó irányba maga Isten. Ellene lehet fenekedni, szitkozódni, de róla a 
leggonoszabb és legelszántabb alvilági erő is úgy pattan vissza, ahogyan a falnak ütköző 
jármű teszi az ütközés pillanatában. Igaz, ezt a most önmagukat páncélozott autónak, tehát 
védettnek képzelő alakok soha nem fogják belátni. Pusztulásukat megsejtvén, már 
elkezdődött a mások leráncigálása a saját szintjükre. Önigazolásként, vagy kapaszkodóként, 
ki tudja? Lényeg, hogy tevékenységük ebben merül ki. Ezért kellenek a Hamvas Béláéra épülő 
Weöres Sándor-i intelmek. Ezek soha nem lehetnek formálisak, mert hiszen rendjük attól a 
bizonyos láthatatlan váztól szilárd, amit a fizikai szem nem lát. A csontvázunkat se látjuk nap 
mint nap, legfeljebb az orvosok tekinthetik meg, amikor erre szükség van. Attól még odabent 
él és létezik, hat, mert ez a dolga. Nos, hát ezt nem szabad támadnia annak, aki magának és 
embertársainak, sőt az egész világnak jót akar. 

……….. 
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Anthony Quinn Zorba szerepében 

Nem tudni, ki miért ír naplót. Most, hogy végiggondolom a különféle lehetőségeket, Zorba 
jut az eszembe. Úgy emlékszem, az ő filmjében hangzott el ez a mondat: „Ha egy fiatal szép 
nő egyedül hál, az szégyen a közelében élő férfiakra nézve.” Egy röpke asszociáció mindjárt 
tisztázza a helyzetet. Nézetem szerint meg az is szégyen a naplóírók környezetére, ha valaki 
erre a kommunikációra kényszerül, vagyis Zorbára lefordítva mondjuk így: Ha egy értelmes 
ember magában beszél, azaz folyamatosan naplót ír, az szégyen a környezetére nézve 
(merthogy nem akad benne elég értelmes ember, akinek a szerző mindezt élőszóval 
elmondhatná). Hiány van tanítványokból, akik nem képzelik úgy, hogy ők mindent jobban 
tudnak, az öregek meg csak hallgassanak, mert már rég kimentek a divatból. Még mindig 
nem akadt elég okos ember, akivel együtt lehetne mondani unisono: A családot nem 
helyettesíti semmi. Ahogyan az egyéni foglalkozást se helyettesíthetik a falanszterek, 
amelyek ugyan megmentenek a természet vad erőitől, de nem tanítanak meg egyénként, 
önálló egyéniségként gondolkodni. Nem elég a csapat, a raj, kell a kisebb csoport, a család, 
amely megvéd az ártó gondolatoktól is, nemcsak a szélsőséges hidegtől, melegtől és az 
éhenhalástól. Ez a mai ember felelőssége, és amíg ezt ismét magára nem veszi, addig lefelé 
tart az útja, engedelmesen követve azon „jóakaróinak” a szándékait, akik valójában a 
megsemmisítésére törekszenek. Vagy csak rabszolgává akarják tenni ebben a formában. De 
mekkora súlya van annak a „csak”-nak! 

Időnkénti monológjaim vagy palackpostáim, melyeket útjukra indítok, valószínűleg a 
tanítványok hiányát jelzik. Azért ez se semmi. Így talán szélesebb körbe eljutnak a 
gondolataim, mintha csak egy osztálynyi diákot tanítanék. Ki is öregedtem már belőle. A 
járványidőszak nyújtotta pihenési lehetőségeket szinte már igénylem is. Engem kulturálisan 
feltölt, de mi haszna van ebből másoknak? Jó volna továbbra is abban a tudatban élni, hogy 
amit teszek, az társadalmilag hasznos! 

……….. 

Dayka Margit művészete. A legnagyobbakat valami titok veszi körül, amit senki nem ért. 
Kutatják, feszegetik a kérdést, mégse értik, akárhogy faggatják is a nagy művészt. 
Valószínűleg nem tökéletes az esztétikai érzékük, ezért keresnek fogódzkodókat a sötétben, 
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amelyről nem tudják, hogy nem köröttük, hanem bennük van. Megtéveszti őket az ál-művész 
szerepjátszása, magára szedett allűrjei, manírjai, fellengzős fellépése, amelyhez igazodva 
próbálják megérteni a nagyokat is. 

Az igazi nagyság póztalan, sallangtalan. Olyannyira egyszerű, hogy a megjátszáshoz szokott 
környezet nem érti. Keresi a mögöttes tartalmat. Ott keresi, ahol az nincs. A művészet úgy 
fakad, olyan nemes egyszerűséggel, mint a sóhaj vagy a nevetés az ember ajkán. Elhangzik, 
elsuhan, hamar a távolba illan, a néző, olvasó pedig nem érti, hová lett a varázs. Pedig semmi 
egyebet nem kellene tennie, mint hagyni, hogy az a bizonyos bűvölet hasson rá. Csak 
nyugodtan ragadja magával, ne keressen ehelyett manírokat és allűröket, egyszóval pózokat 
és megjátszásokat! Azok olyan üresek, mint aki gyakorolja őket. 

A művész nem lesz, hanem születik. Épp arra a feladatra, amelyre elhivatottnak érzi magát, 
és amiért küzd egy életen át. A művészetet se lehet tanulni, mert vagy önként és 
természetes módon fakad az arra kiválasztott személyből, vagy nem. A pótlékokat, a pózokat 
meg lehet tanulni, az önjelöltek ezt át is veszik egymástól. De a művészet és a művész nem 
azonos ezekkel. Megjelenik valahol, ahol talán rá is csodálkoznak, aztán hamar tovasuhan. 
Alig láttad meg, máris máshol van dolga. Éppen ezért pontosan akkor kell élvezni a jelenlétét, 
elcsípni a mágikus pillanatot, amikor megjelenik. Ha nem rá figyelnek, hanem valami 
külsőségre, akkor hamar megorrol s odébbáll. 

 

Dayka Margit és Makk Károly a Macskajáték rendezésekor 

Dayka Margitból a legnagyobb természetességgel fakadt a művészet. Valaha azt olvastam, 
hogy a legnagyobb művészeinknek erdélyi gyökerei voltak, vannak. Valaha nem kellett 
különbséget tenni a Tiszán, Dunán, Körösökön túli művészet és művészek között, mert 
egészen természetes volt, hogy mindenhol megterem az a varázslat, amit teljes lényünkkel 
be tudunk fogadni, és az mind ugyanazon kultúrába tartozik, megkérdőjelezhetetlenül. 
Dayka Margit úgy játszott, ahogyan a gyermekek: teljes átadással. Szerepei hozzánőttek. 
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Azonosnak tűnt mindig velük, akár bohókásan, tragikus nagysággal vagy éppen bohóckodva 
adta az aznapra vállalt legújabbat. „Vannak nők, akik úgy tudják viselni a ruhájukat, mintha 
az a bőrükből nőne ki, annak folytatása lenne.” Ez a legnagyobb dicséret, amit férfi nőnek 
mondhat. Olyasvalakitől hallottam, aki nagyon értett a nőkhöz. A fenti idézet illett Dayka 
Margitra is. Neki jól állt a bohócruha is. Abban is hiteles volt. Ez egyaránt érvényes A bohóc 
felesége szerepében, és a Szerelmi láz hősnőjében alakított jellemekre. Talán mert a 
legnagyobbak meg tudják őrizni magukban az egykori gyermeket, annak tisztaságát. A 
művészetet a nagyon tiszta lelkű emberek alkotják meg, s talán azok is értik, fogadják be, 
akik azonosulni tudnak ezzel a végtelen tisztasággal. 

……….. 
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Napjaink hazai és külhoni történelme hűen tükrözi, hogy a kártékony tanok milyen hosszú 

ideig képesek hatni. Olyan ez, mint a fertőzés: könnyű elkapni, majd a belőle kigyógyulás 

igen hosszadalmas folyamat. Néha döghullámnak nevezem, ami egy tengerészeti kifejezés. A 

vihar elültével egyszer csak hirtelen eláll a szél, ám az általa előbb bemozgatott hatalmas 

víztömeg, jókora súlyától és a tehetetlenségi erőtől hajtva, ugyanúgy mozog tovább, mintha 

még mindig fújna a szél és az korbácsolná a mozgását. A természetben ez természetes 

jelenség, semmi csúf vagy visszataszító nincsen benne, éppen ezért sértő ránézve, ha egy 

undok emberi szokást vagy gyakorlatot hozzá hasonlítanak. Ha szétnézünk magunk körül, 

mennyi még a megbukott ideológiától hajtott, gyűlölködő ember, valósággal beleborzadunk. 

„Kádár népe”, mely a szemkilövető ex-miniszterelnöknek csápol, vagy a több mint három 

évtizede halott Ceausescu követői, akik bármikor, bármilyen élethelyzetben képesek azonnal 

előrángatni a „magyar kártyát”, hogy aztán Kádár népéhez hasonlóan két perc alatt 

lincshangulatban törjenek ki. De nem is a kisembert vádoljuk ezért, hiszen megtévesztett 

tömegekről van szó, akik soha nem akarják észrevenni, hogy hazudtak nekik, hogy becsapták 

őket. Most is, de évtizedekkel ezelőtt is. A főbűnös a nagy provokátor, aki mindig a színfalak 

mögött rejtőzik, majd mikor minek kiadva magát, újból elősettenkedik gondosan őrzött 

rejtekéből. 

Fanatikus embertársainkat meggyőzni, őket felvilágosítani bármiről szinte lehetetlen 

vállalkozás. A logikus gondolat ellen be vannak oltva rég, arra immunisak. Bezzeg az egykori 

pártideológiák, fals szlogenek! Olyanok, mint a nylonzabáló mikroorganizmusok: csak falnak 

és emésztenek, hogy aztán nemtelen melléktermékeiket ismét a környezetbe ürítsék. Onnan 

eltávolítani őket megint csak emberi feladat lesz. Ennek példája a folyton gyűlöletet fröcsögő 

és terjesztő sajtó (annak zöme), melynek képviselői soha nem ébrednek rá, hogyha mindig 

engedelmesen tekerik a háborúcsinálók pedálját, akkor maguknak rúgnak öngólt. Mert 

háborúban mindenki szenved, a bombák nem kérdezik, kinek a fejére eshetnek rá. És már 

régóta tudjuk, hogy „Aki szelet vet, vihart arat”, meg „Amilyen az adjisten, olyan a 

fogadjisten.” Esti TV-konferencián Bethlen István miniszterelnök kurzusáról esik szó. 

Legendás levelezéséről, amelyből kitűnik, hogy még a politikai ellenfelek is tiszteletben 

tartották egymást, higgadt és udvarias volt a hangnem, amelyen egymást megszólították. A 

mai ellenzék meg mintha trágárságban és bunkóságban vetélkedne egymással, képtelen 

tisztes hangnemet használni, ha nem saját magukról és híveikről van szó. Persze maguk közt 

is ilyenek, emlékezzünk csak a hírhedt „Elkúrtuk” kifejezésre, a hírhedt beszédre, amelynek 

során csak úgy lekurvázták egész Magyarországot! Igen ők elkúrták, s hozzá a definíció is csak 

öndefiníció… Szóval annak, aki azon az oldalon csápol, jöhet ismét a szemkilövetés, 

rendőrattak ártatlan járókelők ellen, paprika spray, megszorítások, nyugdíjcsökkentés, 

egekbe szárnyaló munkanélküliség, csődbe juttatott gazdaság, összefogás akár Belzebubbal 

is, csak rend és béke ne legyen? Számomra ez teljesen illogikus és éppolyan érthetetlen, mint 

bármely más diktátor előtti szolgalelkű hódolat. 

Nos, ez is a fejemben járt, amikor a fentieket találtam leírni. Vajon meddig tart még a 

kommunizmus döghulláma? Meddig képesek még fokozni az alantas viselkedésnek és 

közbeszédnek ezt a gyakorlatát? Ismét csak a pocsolyában tomboló Zolikához kell hasonlítani 

őket. Leragadtak a dackorszaknál, képtelenek annál tovább lépni, csak egy csöppet is 

fejlődni. Már rég sáros a fejük teteje is – a saját saruktól. De ők ezt nem látják, mert már a 
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szemük is tele van sárral, és mert igen alacsony IQ-val tülekedtek fel odáig, ahol most 

leledzenek. Azért legalább az országgyűlési képviselőktől és a közéleti szereplőktől meg 

kellene követelni, hogy megfeleljenek bizonyos normáknak. Ez pedig nem más, mint a 

civilizált viselkedés és a rendes stílusban való megszólalás. Vagy már ez is túl nagy magaslat 

nekik? Hunyadi János és Zrínyi Miklós úgy nyakon cserdítenék őket, hogy meg sem állnának a 

megbízóik (felbujtóik) küszöbéig. De hát ők nemigen olvasták az új Zrínyiászt, és a magyar 

történelmet se igen tanulmányozták, még a kötelező szintig se. 

……….. 

 

 
 

Ismét vissza kell tekinteni, mélyen a magyar történelem hajnaláig.  A velünk kapcsolatos 

előítéleteknek bőséges forrása van, ám ez egyoldalú dolog. Még a történészek is csak az 

írásos adatokhoz fordulhatnak. Igaz, a régészek mostanság rengeteg érdekes leletet ásnak ki, 

amely tárgyi bizonyítékul szolgálhat sok feltevéshez, legendához. Ám ismét csak fel kell 

emlegetnünk, hogy az írásos hagyaték is sokszor hiányos, és nem a mi szempontjainkat 

képviseli, nem azokat igyekszik bizonyítani, hanem a saját népükét, etnikumukét, vallási 

közösségükét. Ezek szerint a történetírás bennünket csak a honfoglalás táján vett észre 

először, mintha a semmiből jöttünk volna, és addig nem is léteztünk volna. Ám ilyen nincs. 

Egy nép igen hosszas fejlődés után érik működőképes nagyközösséggé, a viseleteink, 

ékszereink mégis inkább azt bizonyítják, hogy igen fejlett kultúrával rendelkeztünk, már jóval 

a Kárpát-medencébe való végleges beköltözésünk előtt. Onnantól, hogy letelepedtek az 

őseink, mindenütt rendkívül elegáns és értékes ruházkodásunkról említenek bennünket. 

Akkor hogyan viszonyul ez a mindenkori előítéletekhez? Túl nagy a kontraszt a primitív 

tajgalakó jöttment és aközött, hogy a középkorban és azután is nagy tisztességnek számított, 

ha valakinek magyar kérője akadt.  
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Ismét Ferdinandy professzor megállapításain vagyok fennakadva. Az, hogy nincsenek írásos 

feljegyzések a magyarságról, csak a kazár birodalommal való együttélésünk óta, az nem azt 

jelzi, hogy nem volt rajtunk semmi említésre méltó, hanem hogy a krónikaírók szerint 

akkortól kezdve voltunk történelemformáló tényező, amikor úgymond veszélyeztettük az ott 

élő többi etnikumnak az ősi selyemút fölött gyakorolt irányítását, azaz gazdasági riválisa 

voltunk. Besenyő Sándor Bécsben élt professzor kutatásai alapján őseink gyökerei a hajdani 

édenkert felé vezetnek vissza, azaz a Tigris és Eufrátesz vidékére, ahonnan Ménrót (= 

Nimród) fiai útnak indultak a távoli nyugat felé. Saját feljegyzéseink nem maradtak fenn 

erről, viszont ezen vándorlási útvonal mentén mindenütt voltak ’magyar’ nevű helységnevek. 

B.S. készíttetett erről térképeket, végig megjelölve a neveket. 1977-ben volt ez, lengyel 

barátaim közreműködtek benne, gyönyörű kivitelben. De jó volna, ha ezek a térképek 

előkerülnének! 

A magyaroknak a távol-keleti népekkel való rokonsága tovább vizsgálandó. Feltehetőleg 

eleinte még mindkét irányban járható volt az út, azaz kelet és nyugat felé egyaránt 

vándoroltak el magyar csoportok, törzsek, és telepedtek meg máshol, ahogyan a Kínában élő 

ujgurok is. A hunok jelenlétét igazoló kővéseteket találtak Szibériában, ahol a hunok 

prémvadász nemzetségei éltek. Őket már az orosz cárság idején űzték ki, illetve gyilkolták le. 

Eredetileg ők szállítottak értékes prémeket a cároknak, illetve az arisztokráciának, ám végül 

nem vásárolni akartak tőlük, hanem a jelek szerint zabrálni. Hogy maradékaik merre vették 

útjukat, azt csak találgatni lehet. 

Még egyszer Kijevről. Ferdinandy feljegyzései, azaz doktori disszertációja alapján 

megállapíthatjuk, hogy a később a jeles települést maguknak követelő vikingek, azaz varégek 

is csak a készre tették rá a kezüket. Mikor még őseink területéhez tartozott a magyar 

alapítású helység, a varégek csak tőlük valamivel távolabb éltek, pontosabban a 

szomszédságukban. Akkoriban nézhették ki maguknak ők is a gazdag várost, amely az 

aranyművesség és a fegyverkovácsok központja volt. Az ottani ékszer- és fegyverkészítőket 

ott is tarthatták túszként, szóban esetleg garantálva, hogy a fejlett kézművesipar termékei 

akkor is követni fogják a magyarokat a korábban bevált kereskedelmi útvonalakon, majd 

szavukat szegték. Lehet, hogy a kézművesek inkább vállalták a helyben maradást, hogy aztán 

az övéik után költözhessenek ők is. A varégek, alánok, és az egymással, szinte mindenkivel 

hadban álló törzsek, látván, hogy a magyarok nem fognak visszatérni, sajátjuknak 

nyilvánítottak mindent, hogy aztán ők kereskedhessenek a termékekkel. Mindez feltételezés, 

de a sok háború ismeretében a rablóhadjáratokat folytató és folyamatosan terjeszkedő 

normannok, vikingek viselt dolgai ismeretében nincs okunk, hogy ennél szebbeket 

gondoljunk róluk. Ám azt is, hogy a magyarok őshazájának nevezett terület birtokáért mint 

saját provinciáért megesett vad betöréseiket már a középkori történetírás is jegyzi. Részük 

lehetett abban is, hogy a kora középkori vallásháború, amelyre korábban utaltam, miattuk 

vagy a részvételükkel is robbanhatott ki. Ők keresztényekké lettek, és Skandináviába is 

magukkal vitték vallásukat, papjaikat. Erről árulkodnak az északi fatemplomok, meg 

természetesen a krónikák is. Ha északnyugat felé tekintünk, Izland korai kereszténység-

felvétele is esetlegesen nekik tudható be. A norvég egyesítés elől odamenekült vikingek 

alapították, s ők hozhatták magukkal az új vallást is. 
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Ferdinandy ír arról, hogy az őshazában nem maradtak fenn építményeink, emiatt nem lehet 

pontosan követni a vándorlások útvonalát, s ugyanezért a bizonyítás is nehezebb. Mivel  

 

 
 

főként fából és nemezből építkeztek őseink, a sátrakat (jurtákat) mindenüvé magukkal vitték, 

s ha maradt is utánuk faépítmény, azt az utánunk nyomuló harcos népek felégethették. 

Rendes középkori szokás volt ez, a tatárok is ezt tették pár évszázaddal később fél 

Európában. S ha visszagondolunk, hogy még a saját kőépítményeink közül is a Kárpát-

medencében milyen kevés maradt fenn a tatárdúlás, majd a török hódoltság után, akkor 

miért ne fedezhetnénk fel az analógiákat a két korszak eseményei között? Kijevben azért 

kellett maradnia kőépületnek is, mert kötve hisszük, hogy az energiaigényes kovácsolás és 

aranyművesség ilyen gyúlékony épületekben művelhető lett volna. Tehát F.M. kutatási 

eredményei és annak konklúziói közé szabad tenni egy kérdőjelet, azzal a hivatkozással, hogy 

a tőlünk távoli korra vonatkozó történészi feltételezések egy részét is csak hipotetikusnak 

kell tartanunk. 

Tévutakra vezethet az az elgondolás is, hogy a honfoglalás utáni magyar sírokban kevés és 

szerényebb minőségű övcsatot, boglárokat, egyéb jellegzetesen magyar díszeket találtak. 

Régen szokás volt a sírrablás, és a temetést kifigyelő fosztogatók gyakran megjelentek a 

gyászszertartások után a helyszínen. A szétszórt lócsontok pedig nem feltétlenül az élve 

eltemetett állatok vergődése miatt olyan rendezetlenek, hanem mert a rajtuk eltemetett 

értékes lószerszámok után is kutattak a sírrablók. (F.M. utalása szerint a lovakat élve 

temették el a gazdáikkal egy sírba, ami rendkívül barbár cselekedet volt, ha így történt). 

Attila sírját nem véletlenül tartották olyan nagy titokban, hogy azóta se talált rá senki. 

……….. 
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a jurta szerkezete 

Mókuskaland II. Megint "kanadai tél" volt ma nálunk, azaz ragyogó napsütés, szép kék ég, 

havas táj és  hideg.  Déltájban azért már olvadni kezdett kicsit a hó, ami a tegnapi olvadás 

után eltűnt. Mikor szellőztetés és madáretetés után becsuktam az ablakomat, pár perccel 

később valami furcsa esett le az ablakpárkányomra. Úgy nézett ki, mintha egy fenyőágat 

dobtak volna le odafentről, de az a valami mozgott. Idegesen borzolta fel a szőrét, attól 

emlékeztetett a fenyőre (a farka), de aztán megláttam a két apró bojtos fület is. Meglapult a 

párkányon, hegyezte a fülét és rágcsált valamit. Nem mentem közelebb, nehogy elriasszam. 

Aztán egy idő után eltűnt onnan, de már biztos voltam benne, hogy a múltkori mókus. 

Később ellenőriztem a nagyobb madarakat is, mert a rigók és a mátyásmadarak állandóan 

balhéznak egymással (és ezek szerint a mókussal is). Nem sokkal később az erkélyen feltűnt a 

mókus, és jólnevelten a külső ládasoron tömte a fejét. Már megtanulhatta a nagy 

madaraktól, hogy a nagyoknak csak ott szabad. Ekkor megjelent a fölöttünk lakó 

szomszédasszony, és üldözni kezdte az egész csapatot. Mivel iszonyúan pedáns, az állatok 

meg nem állhatnak előtte. Folyton kivágta az ajtót, és elkergette őket. Ettől a mókus is 

beijedt, és ekkor láttam meg, hogy közlekedik. Fantasztikus gyorsan spurizott lefelé az erkély 

tartóoszlopán. Ugyanúgy, ahogy a fán szokott. 

A mókus egyébként valószínűleg azért jött fel az erkélyre, mert elfelejtettem neki ledobni 

mogyorót, és már hiányolta az adagját. Ezt utóbb pótoltam, úgyhogy ha odafent balhéznak is 

velük, a mókus intelligens, és meg fogja találni (hacsak a mátyásmadarak el nem lopják 

előle). Azért, ha már egyszer megtalálta a felfelé vezető utat, akkor várható, hogy többször is 

visszatér. A farkát bizonyára az idegességtől borzolta fel, hiszen odafentről őt is üldözték, 
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nemcsak a nagy és rendetlen madarakat, amiket én magam is el szoktam zavarni, ha a 

cinegéket, csuszkákat, verebeket, kisebb madarakat nem hagyják enni. 

……….. 

Felfedeztem valamit, épp a mai napon. Folyton egy úttörődal jutott az eszembe, miközben 

ment a TV. El nem tudtam képzelni, mi a csuda okozta ezt, hiszen a kommunista típusú zenét 

olyan silánynak tartom, hogy csak borsózik tőle a hátam. Aztán rájöttem, hogy valamelyik 

tisztítókendő reklámját erről a dalról koppintották: "Bal lábat a jobb után, balt a jobb után,/ 

Így mennek az úttörők végig az utcán..." Nos, a kendőt reklámozák vele, csak a folytatáson 

változtattak kicsit, csavartak egyet a dallamon. A reklám ugyan nem komoly műfaj, de azért 

ennyire nyilvánosan plagizálni nem becsületes dolog. Vagy úgy jártak, mint szegény Szabó 

Dezső, aki egy idő után abbahagyta a versírást, mert jó memóriájú diák lévén, gyakran 

megesett vele, hogy egész versrészletek egyeztek valamelyik kedvenc költőjéével? Vagyis, 

hogy amit saját írásnak, ihletnek vélt, azt csak olvasta valahol, s közben észre se vette, hogy 

sajátjaként írja meg. Látta Lenint, de nem ő volt, mondja a pesti zsargon. Úgy vélte, maga 

költ, de csak idézett… Önéletírásában olvastam pár évtizede. 

Egyelőre marad a száraz hideg, a kanadai típusú. A madarak és a mókus számítanak rám. 

Tegnap hozattam nekik egy szatyor diót. Nem mondhatják, hogy szűkkeblű vagyok. Idén 

méregdrága a dió. De amihez hozzászoktattam őket évtizedek óta, azt megkapják. Nem a 

sarki hidegben van itt az ideje a változtatásnak. 

……….. 

Akik nem törődnek a környezettel és a benne élő állatokkal, azok mélységesen érzéketlenek. 
A mai világban ez már az egoizmus határát súrolja. Mindenkinek tudnia kell, hogy az állatok 
életterét mi, emberek vettük el. Régen elég markáns volt a választóvonal a városi és az erdei 
élet között, ma már ez is gyorsan változik (akcelerálódik☺)). Az erdei állatok megtalálták a 
helyüket és az élelmüket az erdőben, a vadőröknek és vadászoknak csak ritkán kellett 
beavatkozniuk, mint pl. a mostani erősebb hidegben. Az emberek pedig nem sokat 
kujtorogtak az erdőn, kivéve, ha ott volt dolguk (favágás, rőzsegyűjtés, vadászat). A minapi 
mókuskaland régen erdei kaland lett volna, mára már az őzeken és az időnként erre portyázó 
rókán kívül ez is majdnem természetes jelenséggé vált. Még mindig jobb, mintha a 
vaddisznók és a farkasok is követnék példájukat. Habár vaddisznócsordák már jártak be 
falvakba, talán tavalyi hírek szerint. Az idei télen, és a tavalyin is hiányoztak a nagy madarak, 
a környéken folyó intenzív építkezés miatt. Idén nem láttunk se gémet, se kócsagokat, pedig 
ők is rendszeres téli vendégek voltak a mi környékünkön. Csak a vadkacsák tartanak ki 
mellettünk. 

Nos, az embernek kutyakötelessége lenne, hogy gondoskodjék a madarakról a hideg télben. 
Meghálálják jó időben, ők nem olyanok, mint az ember. Lehet direkt az ő számukra ültetni pl. 
napraforgót, ami kedvesen mutat a kertben, kerítés mellett, az pl. ellátja a cinegéket, kisebb 
madarakat, ha lábon hagyják. Sokféle ötlet van erre, kinek-kinek ízlése szerint. Azt meg már 
csak nem állítja senki, hogy a változatos madárfütty kellemetlen volna a fülének… 

Kodolányi: Szép Zsuzska c. kisregényéről. Nagy érzékenységgel és tökéletes beleéléssel 
ábrázolja a falu rossznője életét, annak belső monológjait, teljes elmagányosodását. Folyton 
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forr benne a gyűlölet és a bosszúvágy, és eredeti tudását, a füvészkedést jóra-rosszra 
egyaránt tudja használni. Ezzel vét a természet és az isteni törvény ellen, sorsa úgy sodorja a 
kiteljesedés felé, akár az örvény, mely derékba kapta áldozatát. Tud csontot forrasztani, de 
magzatelhajtással is foglalkozik, meg hát „mindenki cömöndéje”, ahogy az Ormánságban 
mondják. Még egyre tályogosodó lábakkal is irigylésreméltó vitalitással éli immár idősödő és 
fogatlanodó életét és ropja a hagyományos táncot, énekli az ünnephez illő énekeket. 

 

Szép az ormánsági viselet leírása, melyre a mai olvasó bizonyára rácsodálkozik. A fehér 
gyászról és az öregasszonyok fehér viseletéről legfeljebb távoli hallomásokból értesülhetnek 
ma már, Kodolányi könyvében mégis képszerűen eleven a farsangi öltözet leírása, az 
irigylésre méltóan vonzó díszes bottal kiegészítve, valamint a lila selyemkötény és fejkendő 
vagy fejdísz, amelyben Szép Zsuzska farsangolni indul. A szép táncon kívül, melyet roppant 
kecsesen jár, sajnos a szokásokhoz tartozik a mértéktelen nova bor- és pálinkavedelés is, ami 
sose vezet jóra. Különleges színt ad a műnek az ormánsági tájszólás használata, és a zárt 
közösség bemutatása, amelyről inkább azt feltételeznénk, hogy a rosszéletű Zsuzskát 
kirekesztené a templomba járásból, ám inkább különös toleranciával vesznek tudomást 
rovott múltjáról és elhibázott jelenéről. Igaz, a templomban csak hátul ülhet, onnan 
küldözgetheti különböző irányokba a gyűlölködő, a kiszemelt férfi felé pedig az epekedő 
pillantásokat. A templom előtt álldogáló csoportokkal bátran szóba elegyedhet, nem vetik ki 
maguk közül, legfeljebb őszintének nem mondható a társalgásuk. 

Igaz, a mai világban is tapasztalni hasonlót az emberek egymás közti érintkezésében. Hogy 
mennyi az őszinte közlés, mennyi a megjátszott, kedvesen mosolyogva, ám epésen 
odamondogatott elem, azt legfeljebb a Jóisten tudja. Ezt nem díszes népviseletben, hanem 
divatos ruhákban gyakorolják, és mintegy hallgatólagos megegyezés alapján. Nem mellesleg 
nem a templom előtt várakozva, hanem partikon, társas eseményeken. 
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Kodolányi nagyon is át tudta érezni a valamilyen minőségben mégis kirekesztett nő életének 
mindennapi érzéseit. Nem minden férfi szerző képes erre. Ő viszont a mellőzött írók közé 
tartozott, mert világnézete nagyon eltért az ötvenes évek elvárt stílusától, melyet a fent 
említett hipokrita köznyelvvel lehetne legrövidebben jellemezni. Legfeljebb a kommunisták 
egyéb tekintetben játszották meg magukat, nem a falusi erkölcsöt kérték számon 
alattvalójukká tett népüktől. Szóval Kodolányi sem volt akkoriban szívesen látott elem az „új 
urakhoz” alkalmazkodni próbáló, mégis valahogy mindig feszengő nép soraiban. Önkéntes 
belső száműzetése figyelmeztetés a mai, közönyös kornak is: a művésznek valahogyan élnie 
kell, ebben nem illik veszélyeztetni, sem magára hagyni. Épp manapság, amikor még az 
állatvédelem is fejlettebb, érzelmileg a nevelés szintjén megjelenő társadalmi elvárás, nem 
sok szó esik az embervédelemről, legfeljebb kifordított formában, amiből normális ember 
nemigen kér. Követni pláne nem akarja. Éppen ezért legfőbb ideje, hogy a mi 
agyondiszkriminált életünk legyen az utolsó figyelmeztetés a közönyössé lett emberiségnek: 
ennél lejjebb már nincs. A közöny mélységes tengere ugyan befogad, de nem mindenki tud 
úszni benne. Más a megoldás, nem egymás semmibe vétele. A nagy művész Kodolányit 
természetesen nincsen szándékomban egy elzüllött falusi nőhöz hasonlítani, igen 
érdemtelen volna is azonos platformra helyezni a kétféle minőségű életet. Egyetlen közös 
pont van: embervoltunk, ami alapján Isten előtt egyenlők vagyunk. Az ormánsági falu 
bizonyos fokú toleranciája mérvadó ebből a szempontból. Ha eltévelyedett (olaszul: 
traviata), akkor is beszélnek vele, ha megbetegszik, ételt visznek neki, nem bánnak vele 
embertelenül. Csak elkülönülnek tőle, mert az ő feslett erkölcseit nem tekinthetik 
követendőnek, sem elfogadhatónak. Kodolányi, ahogy a legtöbb nagy művész, különutas, 
egyik rendszer se rajong érte. Nézetei változnak, érnek az idő során, de nem magyarázkodik 
emiatt, hanem konzekvensen ragaszkodik a saját útjához. 

Érdekes orvosi, vagy még inkább természetgyógyászati elem: Zsuzskát kiskorában az 
édesanyja szidta azzal, hogy a rosseb egye meg a lábát, és ez mint szülői átok fogott rajta. 
Emiatt nem tudja eltüntetni a lábfekélyeket, aminek a sok alkoholizálás még tovább árt, 
tehát betegségtörténete is logikus valamilyen szempontból. Igaz, tudjuk, az átok visszaszáll 
annak a fejére, aki kimondta, de ez időbe telik. Előbb megsanyargatja azt is, akit megátkoztak 
vele. A zárt faluközösségben, a korabeli Ormánságban, ha nem is volt természetes, de 
elterjedt a butító löttyök vedelése. Szokásban volt az egykézés, melyet Kodolányi mintegy 
szociálisan bevett, de az adott közösségre kvázi átokként visszaszálló jelenségként, 
fátumként ábrázol. Nincs kaláka, csak fizetett munka, és az idősebb nemzedék természetes 
kiöregedésével megszakad valami az életláncban. A fogyó népesség előbb elhessentett 
problémája egyre nagyobbra növekszik, majd átokként veri a többszöri magzatelhajtással 
önnön sorsukat megpecsételő asszonyok életét. Egész családjukét. 

Kodolányi mondandója ma is időszerű. Elég nyugati irányba tekintenünk, miféle sorsot írnak 

saját maguk számára az elközönyösödött, individualizmusban tengődő lelkiéletű „uniós 

társak”. Keletre és délre ugyanakkor a túlszaporodás, a beltenyészet, az analfabetizmus, a 

megoldatlan szociális problémák sokasága veri az ott élő népeket. A tudatlanság rossz sorsot 

szül. Ugyanez vonatkozik az iskolázott tudatlanságra is. Arra főként, mert nem akarja tudni a 

saját jövőjét, s mert elhazudta, átírta a tulajdon múltját is. Minden leborítva a végtelen 

hipokrízis mázával, gejl öntetével, melybe úgy ragadtak bele, ahogyan a narkós hangyák, más 

rovarok édes és bódító folyadékát fogyasztva, majd attól részegen fetrengve. Árokparton, fa 

tövén, erkélyen, melyik hol tudja gyakorolni, akár a beszeszelt Szép Zsuzska a kocsma 
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udvarán, részegen henteregve több férfival is egymás után. A mai, mindent „modernizáló” 

(magyarul minden szerző és írás nyakát kitekerő) koncepció jegyében erre a műre is 

felfigyelhetnének az efféle elveket valló rendezők. Ha van valami, amit bátran lehetne mai 

változatban, városi vagy vidéki környezetbe transzponálni, akkor a Szép Zsuzska az. S akkor 

nem tudjuk, ki játszhatná meg magát ki előtt, mikor szembesítik ferde szokásaival, 

megjátszásaival, melyek mindennapi úzusként terebélyesednek körülötte, áttetsző álarcként 

borítva az igazi arcát. Természetesen továbbra se helyeslem, ha az író szándékát nem tartják 

tiszteletben. A legnagyobb előadóink, rendezőink még tudták ezt, és nem vetemedtek volna 

ilyen arcátlanságra. A fenti megjegyzést is csak azért tettem, hogy amikor észre kellene venni 

az analógiát, a nagyság illúziójában páváskodóknak majd kiüti a szemét, épp akkor nem 

figyelnek fel rá. Ahogyan az önkritika terén is alulfejlettek. Talán épp emiatt nem képesek 

tisztán látni. 

 ……….. 

 

Új menyecske hátravetővel és öltöztetőasszony (Csányoszró, Baranya megye, 1930) 

Február derekán járunk, közelít a tél vége. A hőmérséklet ugyan nem ezt mutatja, de az 
időnek és a napfénynek nem lehet parancsolni. Amikor itt az idejük, teszik a dolgukat, mi 
pedig engedelmesen követjük őket, mert egyebet nem tehetünk. 

……….. 
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A nyelvi tisztaságról. Nagyon fontos, hogyan élünk az anyanyelv csodájának számító köznapi 
és irodalmi nyelvünkkel. Erről azok a népek tudnának sokat mesélni, amelyeket 
megfosztottak anyanyelvük használatától, tiltják nekik, elnyomják őket, és tévhiteket 
ültetnek beléjük ezzel kapcsolatban. 

Nekünk, magyaroknak se kellene, hogy olyan rövid legyen a memóriánk. A XIX. század még 
nem akkora távol, ennyire minden népnek kellene emlékeznie. Főként azért, mert az 
egészséges nemzeti tudatunkat mindig be akarják piszkítani holmi politikai fogalmakkal, 
tévhitekkel és szándékos csúsztatásokkal. Ennek alapja és háttere a politikacsinálók torzképe 
mindenről, ami nem ők és nem az ő hasznukat szolgálja. Nos, a nacionalizmus azoknak a 
népeknek egészséges önmagára ismerése volt, amelyeknek tiltották ezt, vagy hazájukat 
idegen hadak foglalták el, és vállukat idegen iga nyomta. A rabság terhe nehéz, ezért keresi 
nép és individuum a lehetőséget, hogy levethesse magáról. A tévhiteket azok a népek, 
népcsoportok, politikai pártok és vallási szekták terjesztik, amelyek már jó ideje rátelepedtek 
más népekre és azok kultúrájára. 

Történelmi tanulmányaink során velünk még ismertették a különbséget nacionalizmus és 
sovinizmus között. Az előbbi egészséges megnyilvánulás, emancipációs törekvés egy olyan 
kötöttségből, amely számára terhes. Elnyomói viszont állandósítani akarják a status quo-t, 
mint annak idején a Habsburgok, akik azzal etették az általuk gyarmatosított népeket, hogy 
az ő uralmuk Istentől való. Ez már csak azért sem igaz, mert Isten nem ösztönöz senkit arra, 
hogy másokat semmibe vegyen, leigázzon, szándékosan irtson (ld. siculicidium), kihasználjon, 
mert hiszen a Biblia szerint mindnyájan egyenlőek vagyunk az Úr előtt. Míg a nacionalizmus 
nem irányul más népek ellen, hanem a nemzeti büszkeséget fejezi ki, addig a sovinizmus 
irigy, gyűlölködő, hatalmaskodó. Mindig ezzel mossák össze a mai nyugati politikában a 
nacionalizmust, ami kettős bűn, mivel aki gyakorolja, az pontosan tisztában van vele, hogy 
amit hirdet, az nem igaz. Valódi szándéka a saját szándék elfedése, jó színben való beállítása. 
Ami hazugságra épül, az kártyavárként omlik össze utóbb. Ez is a törvény. 

A magyar nacionalizmus hajnalának a XVIII-XIX. század fordulóját tekinthetjük. Művészeink 
rengeteget tettek azért, hogy a fejét ismét felemelhesse a „büszke nép”, hogy Juhász 
Ferencre utaljunk. Költőink, akik egyben műfordítók is voltak, folyamatosan dolgoztak ezen. 
A Monarchia hivatalos nyelve a német volt, azon kívül semmilyen más nyelvet el nem 
ismertek. Kivéve természetesen a latint, amely a törvényhozás és hivatalos ügyintézés nyelve 
volt, és előzte a németet, azaz hamarabb volt hivatalos nyelv, minthogy a németet 
bevezették volna Magyarországon. A középkorban és azt követően is a latin volt a művelt 
Európa közös nyelve, mint most az angol. Kimondva ez semlegesen hat, ám az igazság az, 
hogy sovén módon ránk kényszerítették a németet, és minden egyéb törekvést elnyomtak. 
Emlékezzünk Széchenyi és Wesselényi híres párbeszédére, amikor a legnagyobb magyar meg 
akarta vásárolni Wesselényi Dali nevű lovát az osztrák hadsereg számára. Ajánlatát németül 
tette meg, mire Wesselényi rendre utasította: „Aki Magyarországon van, az beszéljen 
magyarul!” Az erdélyi báró ezt megtehette régi barátjával és a saját birtokán, de utóbb 
komoly retorzió érte ezért és sok más tette miatt. Ez az egy mondat viszont nagy hatást tett 
Széchenyire, aki addig alig beszélt magyarul (neveltetése miatt), ettől fogva viszont 
igyekezett, hogy minél jobban elsajátítsa azt a nyelvet, amelynek anyanyelvének kellett volna 
lennie. Ha nemcsak jó, hanem helyes nevelést is kapott volna, tegyük hozzá. 
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De nem ez az egyetlen fontos mozzanat, amelyre minden magyarnak emlékeznie kell. 
Déryné, aki kora dívája volt, mégis vándorszínészekkel járta az országot, keserves 
körülmények között élt, egy alkalommal társaival együtt felkereste a pesti német színházat, 
ahová meghívták egy előadásra, ahol felléphetett. A közönség provokációnak vette, amikor 
Déryné magyarul merészelt énekelni. Most segítsünk az áthallásban azoknak, akiknek a füle 
még nem nyitott a sorok közt olvasásra. A fenti affér magyarra fordítva annyit tesz, hogy a 
magyar nemcsak hogy nem volt hivatalos nyelv, hanem még sértésszámba is ment, ha valaki 
társaságban ezen mert megszólalni. És most kikötünk a román sovinizmusnál, amely 
mindmáig elnyomja, tiltja és nem ismeri el a magyaroknak az anyanyelvükhöz való jogát. 
Ugyanerre utalhatunk Malina Hedvig esetével. Fiatalok kedvéért: Malina Hedvig felvidéki 
magyar egyetemista lány volt (ma már asszony), aki az utcán magyarul mobilozott, s emiatt 
nagyon durván megverték, megalázták. De nemcsak az utcán, hanem amikor perbe 
keveredett támadóival, ráadásul még azoknak adtak igazat. Mindez a közelmúlt, sőt egyes 
helyeken a lehangoló jelen. Visszatérve Déryné példájára, megemlítjük, hogy őt – kimagasló 
tehetsége és előadói kvalitásai miatt – meghívták a német színházba, ott szerződést kínáltak 
neki. Ő ezt csak akkor fogadta volna el, ha a társainak is adnak fellépési lehetőséget. Ezt 
„természetesen” visszautasították, így a díva se fogadta el a (talán mindenki más számára 
megtisztelőnek tartott, neki viszont nem) ajánlatot. Maradt vándorszínész, lett a nemzet 
csalogánya. 

Nekünk pedig megmarad emlékezetünkben ez a gyalázatos emlék, amely még akkor is sértő, 
ha nem ellenünk irányult személy szerint. S persze tudjuk azt is, hogy ha egy híres 
színésznővel így mertek beszélni, mennyivel durvábban bántak azokkal a néhai 
honfitársainkkal, akik egyszerűbb származásúak és társadalmi állásúak voltak. Különös 
anakronizmus az is, hogy szlovákok, csehek, szerbek és horvátok, egyéb etnikumok, amelyek 
a Monarchia népeiként, tehát az osztrákok által ugyanúgy leigázott népként éltek, mint a 
magyarok, soha nem az osztrák sovinizmust emlegetik fel, sőt velünk ellentétben mindig 
császárhű alattvalókként léteztek, és nem az igazi elnyomó felet gyűlölték, hanem 
bennünket, magyarokat. Az osztrákoknak megvolt ehhez a módszerük, ami nem a sajátjuk 
volt, és sok ész se kellett hozzá: „Oszd meg és uralkodj!” 

De jó messzire kerültünk az eredeti témánktól, a nyelvhelyességtől és tiszta beszédtől. A 
nyelvújítás és a nyelvújítók igen sokat tettek azért, hogy a magyar nyelv ma ennyire rugalmas 
legyen, és szinte bármely nyelv irodalmát, költészetét át lehet rá ültetni. Alkalmas művelt 
társalgásra, szakfordításra, a legmodernebb tudományok helyes kifejezésére. Drámaírásra és 
színdarabok előadására, talán inkább azt lenne egyszerűbb felsorolni, amire nem. Nos, az 
uralkodó osztrákok sovén nyelvszemlélete szerint oly elmaradott és sokat kárhoztatott 
magyar nyelv a nyelvújítók és műfordító költőnemzedék által tökéletesen alkalmassá vált úgy 
a külföldi irodalom, mint a sokat fejlődött technika nyelvének kifejezésére, mint bármely 
európai nyelv. Korábban csak azért nem volt így, mert a köznép, amely továbbra is magyarul 
beszélt, nem éppen a tudományról társalgott maga közt. Népmeseirodalmunk, 
népköltészetünk, népzenénk viszont érintetlenül tisztán maradt, és mindmáig bizonyítja, 
hogy azoknak, akik elmaradottsággal vádoltak bennünket, fogalmuk se volt róla, miről 
beszélnek. Talán önmaguk tükrébe néztek… 
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Csupán egy megjegyzés a szakfordítás lehetetlen voltáról. Ha valamikor, akkor épp a mai 
korban fejlődik a legrohamosabb tempóban a technika. Az új kifejezések nem mindig állnak 
rendelkezésre, ezért a mai szakfordítóknak is élniük kell a lehetőséggel, hogy maguk 
találjanak ki új magyar szavakat, kifejezéseket. Ehhez képest a XVIII-XIX. századi tudomány 
még jóval kényelmesebb tempóban haladt, a fordítóknak is több idejük volt a nyelvújításra. 
Másrészt azt is meg kell jegyezni, hogy rengeteg magyar találmány is született, tehát az 
örökös vádaskodás úgy pereg le a realitás faláról, ahogyan víz az esőköpenyről. Ma már 
marslakóknak neveznek bennünket emiatt, de azért minden korban akadnak tudatlan 
egyedek, akik töretlenül hisznek az ellenkezőjében. Őket észérvekkel meggyőzni nem lehet, 
de rájuk hagyni sem érdemes, mert akkor azt hiszik, nekik van igazuk. Ehhez külön stratégiát 
szükséges még kidolgozni. 

Műfordító költőink közül valóságos bajnokokként kell kiemelni Arany János és Petőfi 
nemzedékét, a Nyugatos Kosztolányi Dezsőt, Babits Mihályt és Szabó Lőrincet. Tehát még az 
ő idejükben megszületett a cáfolat, milyen remekművek születtek tolluk alól. Elődjüket, 
Csokonait is méltatlan volna említés nélkül hagyni, s hogy ő és nemzedéke előfutárai voltak a 
később utánuk sorjázó társaknak. A jó műfordítás természetesen csiszolja a befogadó 
nyelvet is, minden egyes jól sikerült fordulattal hozzájárul annak rugalmasabbá és 
műveltebbé tételéhez. Az értelmetlen általánosítások pedig az előítéletek közé sorolandók, s 
mint tudjuk, ezek soha nem a nagy magas műveltségből fakadnak, hanem éppen annak 
ellenkezőjéből. A korai műfordítás első magyar bajnoka Balassi Bálint se maradhat ki a sorból 
(Uramatyám, hány nyelvet beszélt, a legtöbbször mégis csak pajzán kontextusban említik!), 
de minden jó fordítónkat képtelenség volna most ennek a témának a kedvéért felsorolni. 
Egyetlen kivételt teszünk még, a könnyű műfajban remeklő Romhányi Józsefet, akit csak 
Rímhányó Romhányiként emlegettek a maga korában. Remekművének számít a Flinstones 
család rímessé tétele, rengeteg szellemes fordulattal, annak bizonyítékaként, hogy egy jó 
fordító még a közepes műből is tud remekművet átültetni a saját anyanyelvére, hátha még a 
legjobb „alapanyagot” kapja! Ennek köszönhetjük még a Micimackót Karinthy mester 
magyarításában. 

Igen fontos, hogy aki költői tehetséggel született, az igyekezzen pár fejezetet hozzátenni a 
nagy elődök és a kortársak fordítói hagyatékához. A nyelv olyan gyémánt, amelyet nem egy 
ember csiszol remekké, hanem minden kiemelkedő tehetségű poéta, aki hivatott erre. 

……….. 

Az anyanyelv használatának tiltása afféle pszichológiai terrorként jelentkezik, és természetes, 
hogy pszichés károsodásokat okoz. A minimum az, hogy az ilyen elnyomatásban részesülő 
egyénnek kisebbségi komplexusai lesznek, és azokat nem, vagy csak igen nagy erőfeszítések 
árán lesz képes leküzdeni. A rosszabb az, ha elfogadja másodrendű státuszát az adott 
társadalomban, és nem tud vagy nem is mer annál többre törekedni. Másoknál úgy 
jelentkezik a kitörési vágy, hogy elfogadnak bármely feltételt, azaz hajlandóak pl. saját 
honfitársaik ellen is fellépni, hogy kiérdemeljék a „gazdi” elismerését. Ezekből lesznek a 
mindenkori labancok vagy janicsárok. Megint másokat súlyosan megaláznak, sorozatosan, 
hogy össze tudják törni az akaratukat és emberi tartásukat. Van, aki kitart, és inkább belehal, 
semmint hogy elárulja hazáját és kultúráját, neveltetését. Van olyan is, akit annyira súlyosan 
és megsemmisítő módon ér ez a „kezelés”, hogy önkezével vet véget életének. És vannak a 
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forradalmárok, akik társakat szereznek, hogy ellenállási mozgalmat szervezzenek, melyben a 
közösség erejéből merítenek még több erőt, és jó esetben akár meg is dönthetik az elnyomó 
társadalmi rendet. Történelmi ismereteink azonban azt súgják nekünk, hogy a legtöbb 
forradalom nem spontán tört ki, hanem vagy nemzetközi háttéregyezmény állt mögötte (ld. 
1917, Oroszország, 1919, Magyarország), vagy valamelyik külhoni etnikum tört hatalomra 
egy számára idegen közegben, idegen országban, ahol sikerült megnyernie célja számára a 
plebszet, a társadalom egy részének támogatását. Amint látjuk, többféle megoldás, sokféle 
felfogás van, az uniformizálás épp ezért káros és értelmetlen. Mindig egyedi nézetek és 
egyedi megoldások léteznek. 

……….. 

A több nyelv ismerete szélesebb látókörűvé teszi az embert. Nem szenved csőlátásban, mert 
nem a saját nézeteit helyezi a középpontba, hanem van összehasonlítási alapja és 
emberismerete. A nyelvi ismeretek közelebb hoznak az adott nép mentalitásához. A 
műfordítások is gazdagítják az anyanyelvünket, s ezáltal a gondolkodásunkat. Ettől 
megfosztani egy etnikumot kegyetlen dolog. Kifejezetten bűncselekmény, mely az emberiség 
ellen irányul. Igaz, csak egyetlen népcsoport a kipécézettje, de amivel elszegényíti ezt az 
emberi közösséget, azzal az egész emberiséget is fogyatékosabbá, alulfejlettebbé teszi. 
Mindenki elszenvedi a hiányt és veszteségeket, legfeljebb nem azonnal tudatosul ez bennük, 
hanem csak később ébrednek rá, miben vettek részt, mihez asszisztáltak. A kései utódok 
pedig azt, hogy miben nem részesültek, pedig jogosan járt volna ez nekik. Mint fentebb 
részleteztem, gyakran esik meg ilyesmi művészekkel, akik úgymond túl korán érkeznek a 
földre, mielőtt az őket érteni képes társak még csak útban vannak arrafelé. Beethovent 
diszharmonikusnak vélték a kortársai, míg a csak tíz évvel később születettek már 
tökéletesen értették a zenéjét. Ezért kell csínján bánni a lehengerlő kritikákkal és a 
karaktergyilkosságokkal (ez utóbbiak soha nem jogosak, csupán elindítójuk rosszindulatát 
bizonyítják a napnál világosabban). 

……….. 

A hála a lélek nemességének bizonyítéka. Akivel együttéreznek és úgy segítenek rajta, hogy 
ettől nem érzi magát megszégyenítve, lekezelve, hanem ellenkezőleg, a másik lélek 
empátiája árad feléjük, el tudja fogadni a segítő kezet és hálát érez iránta. Amikor a másik 
félnek van szüksége segítségre, siet ezt nyújtani neki, és ugyanúgy képes átélni és megadni 
számára az akkor szükséges lelki támaszt, ahogyan ő is kapta tőle. Amikor két ember között 
ilyen kapcsolat van, az egyet jelent világosan: a kölcsönös elfogadást. Aki feszeng, elutasítja a 
segítő kezet, vagy ami még rosszabb, afféle hoci-nesze alapon igyekszik valamiféle jelképes 
fizetségben részesíteni azt, aki tiszta szívből segített rajta, az épp ellenkezője ennek: nem 
fogadja el az adó felet, hanem sürgősen ki akarja fizetni valamivel, tehát le akarja rázni, mert 
kínos számára ez a helyzet. Sokakban nem is tudatosul, mennyire otromba az ilyen 
gesztuspótlék. Aki elfogadja a másik embert, az tudja, hogy Isten úgyis fog adni neki 
lehetőséget, hogy ő is bizonyítson társa iránti szeretetéről és hálájáról. A bizonyíték nem is 
elsősorban emberi vonatkozású, hanem Isten várja el a kapó féltől, hogy amikor rajta a sor, ő 
is bizonyítsa rátermettségét, lelki nemességét és készségét a jóra. 
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A mai embert igen alulfejlettnek kell mondani ezen a téren. A tömegemberre értendő, aki 
átadta magát az individualista társadalmak önző felfogásának, amelyben minden árucikké 
vált, maga az ember is. Világában ő az univerzum közepe, s mindenkinek hozzá kell 
viszonyulnia. Aki nem fogadja el ezt az önös felfogást, arra megharagszik, és igyekszik 
megszabadulni tőle. Ha máshogy nem, elutasítóan bánik vele. Vérig sérti, mert a hoci-nesze 
ál-gesztussal őt is árucikké próbálja tenni. A barátság komoly érték. Megdolgozunk érte, és 
még többet dolgozunk azért, hogy megtarthassuk. Amennyiben le akarják szállítani az anyagi 
szintre, vagyis árucikké teszik, semmissé próbálják tenni annak nemesebb, lelki és szellemi 
értékét.  Az ilyenkor elhangzó üres szavak, a hála álságos változatai utánzatok, színes 
szappanbuborékok, melyek az első kicsiny érintésre semmivé foszlanak. Színes üveggolyók, 
melyek szertegurulnak, és eltűnnek az erényefosztott valóság lejtőjének mélyén. Az ilyen 
szó-imitátumok semmit nem jelentenek, mert nem komolyan mondják őket. Balga, aki nem 
veszi ezt észre, és mégis komolyan veszi őket. Ezzel csupán egy csalódást predesztinál a 
maga számára. 

Természetesen vannak még romlatlan emberek és ezek romlatlan világa, de ez manapság 
igen ritka. Szerencsés ember, aki megtalálja. Örüljön neki és ritka kincsként őrizze, ápolja, 
mert ritka virág a valódi, önzetlen szeretet, azok világa, akik még tudnak olyan szeretetet 
mutatni, amely sokszorozza magát. Nem is illik sokat beszélni róla, isteni ajándék annak, aki 
megélheti. A valódi szeretet: cselekvő szeretet. Mindig megteszi másokért, amit megtehet. 
Nem számítgat, nem kalkulálgat, minek mennyi a valós földi, anyagi értéke, hanem akár 
mindent odaad, ha kell. Nem doboltat maga előtt a templomban. Nincsenek elvárásai, mert 
tudja, hogy ilyenkor Teremtője nevében cselekszik. Egyedül neki tartozik elszámolással, ha 
földi pályáját befejezte.  

……….. 

Ismét a szavak és fogalmak különbözőségéről, melyek egyes korokban teljesen másfajta 

értelmezést kaptak. Sokat töprengtem rajta, miért nem építettek már ki korábban a 

jelenkorihoz hasonló határvédelmet a középkorban és az ókorban, amikor a háborúk szinte 

egymást érték. Ugyanez vonatkozik a XIX. századra is, amikor az osztrákok nyugodtan végig 

tudtak masírozni a fél Dunántúlon. Ha az a határrész le lett volna zárva, ezt soha nem 

tehették volna meg. Hasonlóképpen Mohács után, amikor a törökök ugyan megsemmisítő 

vereséget mértek a magyar seregekre, de aztán visszavonultak téli szállásaikra, és nem 

siettek elfoglalni az ország többi részét. Arra később kerítettek sort. Természetesen nem 

lehet azt elvárni, hogy a régi korok emberei a mai ember fejével gondolkodjanak, ám a 

szembeszökő különbségek mégis csak elgondolkodtatóak. 

Mást jelentett a párbaj elől való megfutamodás a XIX. században, mint később, a XX. 

században, amikor kezdett kimenni a divatból a párbajképes urak lovagi kódexe. Igaz, ez 

egyúttal egy általános eldurvulási folyamatot is indított be, amely a nagy háborúk alatt 

valóságos pokolként szabadult rá az emberiség védtelenül maradt részére: nőkre, öregekre, 

gyerekekre. De még a hadseregek hadi regulája is egyre több durva dolgot foglalt magában.  
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A bajonettel vívott közelharc pl. szörnyű élmény volt a hadviselt katonák számára. Igaz, 

ugyanez még őrjítőbb formában maradt meg megváltoztathatatlanul a Szentlászló vagy 

Vukovár területén vívott kegyetlen csaták résztvevőinek lelkében és mindörökre sérült 

idegrendszerében. Elég, ha pár XX. századi csata emlékét említjük: Hiroshima, Midway, 

Verdun, Isonzo, Monte Cassino, D-day, Buda 1944-es ostroma, Debrecen és Eger 

terrorbombázása 1944-ben, vagy a hortobágyi nagy összecsapás a megszálló Szovjetunió, 

valamint a visszavonuló Németország és Magyarország páncélos osztagai és a légierők 

között. Drezda terrorbombázása és a haláltáborok szörnyűségei. Gulágok, málenykij robotra 

hurcoltak, Hortobágyra kitelepítettek, hazájukból elűzött svábok és magyarok, majd a 

legeslegújabb háborúk, melyeknek menekültjei jelenleg is benépesítik az országutakat és 

ideiglenes táborokat. 

Nincs szörnyűbb, mint amit ember ember ellen követ el. Megszegve minden írott és íratlan 

erkölcsi törvényt, amelyet ősei hagytak rá örökül, hogy ne ismételje folyton bukott szamár 

módjára ugyanazokat a hibákat, amelyekből már elődei se voltak képesek kigyógyulni. 

Miért? Mert a legelemibb törvényt, isteni parancsot se képesek betartani: „Éljetek a szeretet 

törvénye szerint!” Hát igen. Mennyivel könnyebb primitív lényként, bunkóval felfegyverzett 

ősemberként kiélni legalantasabb ösztöneit, ahelyett, hogy követendő példát mutatna 

jelenkora ifjúságának, hogy annak is legyen megfelelő viselkedésmodellje! 

 

S ha még abba is belegondolunk, hogy azok az alulfejlett, kisiklott életű egyedek, akik 

kizárólagosan kívánják irányítani a Föld életét, ennyit se képesek logikusan végiggondolni: 

mivé lesz az anyabolygó, ha minden az ő akaratuk szerint történne?! Több millió évvel 
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előbbre terveznének, amikor a saját életük pár évtizedét se tudják okosan kigondolni és 

megcselekedni. Jelen akarnak lenni, mikor kihűl a Nap, vissza akarják forgatni a fejlődés és az 

idő kerekét, mit se gondolva azzal, hogy a világon mindennek van kezdete és vége. Ez is az 

isteni törvények közé tartozik, akár a szeretet törvénye. S ha elkövetkezik a Föld életének a 

vége, hogyan szeretnének Isten fölébe kerekedni, hogy megakadályozzák az Ő akaratát? A 

pusztulásra ítélt sárgolyó helyett Isten majd gyúr egy másikat, feltehetőleg tökéletesebbet. 

Mi pedig, ismerve a még Vele is kekeckedő emberek mentalitását, szívből reméljük, hogy 

ezeket majd kihagyja a Teremtés nagy munkájából. Ha másért nem, hát azért, hogy 

legközelebb tökéletesebb lényekkel népesíthesse be a jobb sorsra érdemes születendő 

bolygót. 

Tudjuk, hogy vannak olyan emberek is, akik Don Juan módjára még a legeslegutolsó 

pillanatban is szembeszállnak Istennel és az ő parancsolataival. Don Juan még a kőszoborral 

való kézfogáskor is nemet tudott mondani arra a felszólításra, hogy bánja meg bűneit. 

Megátalkodott volt. Téveszméi mellett az utolsó pillanatig kitartott. Úgy hitte, ő képes lesz 

legyőzni mindent és mindenkit, pedig csak sorra legyilkolni tudta őket, amihez nem kell sok 

ész, csupán nagy elvetemültség.  

Mikor olyan dokumentumfilmeket nézek, amelyek egykori besúgókról készültek, nehéz 

indulatok nélkül végignézni, hogy hárítanak, hazudoznak, beszélnek mellé, hogy az irhájukat 

mentsék.  Ők is Don Giovanni bűnébe esnek. Nemcsak hogy nem bánják meg, amiket 

embertársaik ellen elkövettek, hanem még másokra is akarják hárítani a felelősséget 

mindezért. Júdás bemószerolja a názáreti Jézust, mondhatjuk ilyenkor. Ellene fordul, és ezt 

mondja: a te vétked, mert te választottál ki engem erre a szerepre! Nekem mindig ez a 

fordítás ugrik be, amikor a gerinctelen alakok mosakodását hallgatom. Mindenkit bepiszkít, 

mikor a saját bűnei moslékos vödrét a mások nyaka közé zúdítja. Ahogy Jézus nem kért fel 

senkit arra, hogy utóbb elárulja őt, ugyanúgy az emberek se bíztak meg senkit azzal, hogy 

róluk jelentéseket, koholmányokat firkáljanak, és azokat majd hiteles okmányokként állítsák 

be. A megbízatás vagy felkérés, kényszerítés, mindegy minek nevezik utóbb, egy hivatalos 

szerv és egy hozzá érdekből, pénzért vagy másért hajló magánszemély között jött létre.  Az 

embertársát árnyékként követő, róla a saját szája íze szerint jelentő, morálisan lesüllyedt 

ember képe nekem mindig Görög Rezső: Távoli kikötő c. rézkarcának világa szerint jelenik 

meg, azaz vizualizálódik. Feltűrt gallérral, meleg sállal a nyaka körül a legnagyobb afrikai 

forróságban is, hogy arcát elfedje, kalapját a szemébe húzza, hogy ő mindent lásson, de őt, a 

tekintetét ne vehesse észre senki. Előtérben az afrikai lány félmeztelenül, helyi viselet 

szerint, míg a Görögöt még oda is követni képes alak Lenin körúti téli viseletben, 

nagykabátban… Nem is feltűnő… 

A festőművész jól ismerte ezt a helyzetet. Élete jó részében megfigyelés alatt tartották, még 

külföldi évei alatt is követték, emiatt változtatta gyakran a lakhelyét. Nos, ki is volt kénytelen 

ezt a kényelmetlen feladatot ellátni? Valami szegény megzsarolt, sarokba kényszerített 

kisember, aki nem tehetett mást, minthogy a kies Itáliában tölteni kényszerüljön pár hetet, 

hónapot, évet?... Miközben a művész rejtőzködni kényszerült, ez a feltűrt gallérú alak mindig 

pontosan tudta, Görög mikor hová megy, miért, s hogy kivel találkozik, miről beszélget a 

barátaival vagy mással. Ez a mostani megjegyzés csupán arról szól, hogy mindenkiben 
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tudatosítsuk: ilyen esetben nem a feljelentő volt a szegény áldozat, hanem mindig a 

megfigyelt ember, aki aztán egy karaktergyilkosság áldozata lett. Aczél elvtárs a történelmi, 

azaz a művészettörténeti süllyesztőt szánta neki, és még halála után is érvényesíti, mert 

vannak olyan elvetemült alakok, akik ma se vesznek tudomást Görög Rezsőről és 

életművéről. 
 

 

Görög Rezső: Távoli kikötő (részlet) 
 

Ki követ kit? Ki jelent kiről? Kié a felelősség? Nos, hát ezt ne tessék a nyakunk közé zúdítani, 

ha lehet, mert a spiclirendszert és a kis haza mindenkori labancait nem mi találtuk fel, nem 

mi működtettük és láttuk el annyi pénzzel, külön juttatással, amennyiből fel lehetett volna 

virágoztatni a magyar művészetet! Nem kicsit, nagyon! Több évszázadra akár. 

A mese mégis erről szól: szegény, ártatlan besúgó (akár becézve is: besúgócska) versus 

elvetemült forradalmár, felforgató, a fennálló renddel soha egyet nem értő renitens („A 

művész az örök partizán”). A Kedves Olvasó és a Boldog Utókor majd eldönti, melyiknek a 

pártjára áll. A döntést pedig saját jelleme, emlékezőtehetsége és emberi kvalitásai szerint 

hozza meg. Lehet már jó előre is kárhoztatni ezért, a jelenkor emberének azonban ebbe nem 

lesz beleszólási joga. Hála Istennek. Neki akkor már csak porladnia lesz lehetősége. A 

jobbaknak az emléke is fennmaradhat, s talán a hírhedteknek is marad pár sötét lap a kései 

utódok okulására. 

……….. 
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Jegyzetek Szabó Magda: Pilátus c. regényéről és az azonos című filmről 

… A bejátszóban láttam egy vadabb összecsapást anya és lánya közt, de a könyvből én 

ilyenre nem emlékszem. Talán a manapság szokásos rendezői „atyaúristenség” teszi, hogy 

akár a szerző eredeti szándékát is felül akarja írni a felfuvalkodott rendezői princípium. A 

feszültség éppen attól növekedett az anya számára elviselhetetlenné, merthogy a vitáik nem 

is voltak igazi viták. Iza, a lány családfőként viselkedett és mindent megadott az 

édesanyjának. A házát nem azért adatta el vele, mert hasznot akart húzni belőle, hanem 

mert volt rá vevő, és jó kézbe került a családi ingatlan. Nem utolsósorban azért is, hogy ne 

kelljen egy tőlük távoli városban levő házat üresen állni hagyni. A pénzt betette a takarékba, 

átadta az édesanyjának, hogy csináljon vele, amit akar. A két nő közti feszültség csak nőtt, 

mert Iza semmi teret nem hagyott az édesanyjának önálló cselekvésre. Standardjait már a 

nagyvároshoz mérte, az édesanyja normáit pedig idejétmúltnak tartotta. Az nem mondódik 

ki a könyvben, hogy ő már alkalmazkodott a fővároshoz, amelynek az egyik legdrágább és 

legdivatosabb részén élt, s hogy ő már pestibb akart lenni a pestieknél is, azaz nem sokba 

nézi a vidéket. Emiatt nem veszi észre, hogy az édesanyja viszont ugyanúgy vidéki maradt, ő 

nem asszimilálódott a fővároshoz, csak ott tartózkodott, mert a lánya ezt kívánta tőle. A 

házeladással Iza elvágta az édesanyja visszavonulási útvonalát, ő pedig ettől úgy érezte, 

csapdába került. Egy darabig vergődik benne, majd, amikor már elviselhetetlen számára ez 

az életmód, véget vet az életének… vagy legalább is furcsa körülmények között meghal, sok 

lelkifurdalást, önvádat és egy misztikus ködöt hagyva maga után, s nemcsak a lányában. 

Szabó Magda mindig figyelemmel kísérte színdarabjai színrevitelét. Részt vett a próbákon, és 

akkor még kikérték a véleményét. Ma már nem biztos, hogy beengednék a szerzőt a színházi 

„előmunkálatok” idején a színházba, nemhogy beleszólást hagynának neki. Én ezért se 

bánom, hogy nem vittek színre egyetlen darabomat se. Nagyon rosszul viselném, ha 

megváltoztatnák a koncepciómat és valami egészen másat hoznának ki belőle, mint amit én 

szándékoztam közölni vele. 

A Pilátus filmadaptációja nagy csalódást okozott. Emlékezetem szerint a történet a 60-as 

években játszódik, amikor mobiltelefonnak, internetnek hírét se lehetett hallani 

Magyarországon. Az internet nem is létezett még akkor. Ebben a filmben, mivel a rendező 

valószínűleg modernkedni akart, megváltoztatta az eredeti környezetet. Györgyi Anna egy 

lepusztult külsejű orvosnőt alakított (ilyen külsővel nemhogy osztályvezető főorvos nem 

lehetne a mai világban, de talán még egyszerűbb állást se kapna a kórházban, kedves, 

kedélyes udvarlót, pláne pszichológust nem. Vagy csak pszichologizál, mert író? Ha mégis, 

annak azonnal fel kellett volna figyelnie Iza súlyos lelki problémájára. A regény szerint író, Iza 

volt páciense, akivel Iza szóba se akart állni először). Emlékezetem szerint Iza fiatal 

harmincas, a külsejével semmi baj nincs, hanem magabiztos fiatal, szép nő, aki maga irányítja 

a sorsát, a fővárosban is meg tudta vetni a lábát, karrierje szépen ível felfelé. Ez, még ha 

lelkileg nem is volna egészen rendben, fel kellene hogy dobja és a sikerélmény birtokában 

pozitív szemléletűnek kellene lennie. 

Ami félresikerült Izában, az az egykeség problémája elsősorban. Szülei mindent megadtak 

neki, és épp ez a baj. Soha nem tudott veszíteni, mindent kiharcolt magának, még a szüleivel 

szembeni örökös nyerést is (tombola-játék). Feltehetőleg nem mondtak ellent neki, és ez 
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maradt meg benne mint imprinting. A mindent megadó szülők általában munkamániások, ez 

nem derült ki a történetből, sőt mind a két szülő szelíd természetű. Rajtuk tanult meg 

uralkodni ez a filmbeli Iza. 

Mindenképpen különbséget kell tenni a regényhősnő Iza és a filmbeli Iza között. Szabó 

Magda szerint jó szándékok vezették, amikor úgymond mindent elintéz, csak elkövette azt a 

hibát, hogy nem kérdezte meg az édesanyja véleményét, mikor az ő sorsát egyetlen 

huszárvágással elintézi. A vő, Antal közelebb áll lelkileg az édesanyához, mint a saját lánya. 

Megértőbb, befogadóbb, azt is felajánlja, hogy Szőcsné ott maradhat, akár hetekig is, az 

általa megvásárolt régi családi házban. Ott minden otthonos, családias, míg Iza lakásában 

minden csak trendi. Igaz, a rendező megfeledkezett arról, hogy a berendezést a 60-as évek 

divatjához igazítsa. A technikai divatnak nincs keresnivalója az akkori miliőben, használata 

egyértelműen öncélú.  

Szabó Magda értelmezésében a lány, Iza nem lelketlen, csak „nem ér rá” a munkahelyi 

elfoglaltságai miatt. Elbeszélnek egymás mellett. Bár jót akar az édesanyjának, a módját nem 

helyesen választja meg. Fiús természete teszi azt is, hogy nem gondolkodik 

családalapításban, hanem inkább egy laza kapcsolatban a barátjával. Ebben is különbözik 

egymástól a film és a regény, mert a könyvben Iza és Domokos már ott tartanak, hogy 

latolgatják az összeházasodást. Az egyre jobban elmagányosodó édesanya már unokára se 

számíthat, akivel foglalkozhatna, a filmben ezt ki is mondja. Ez is a filmadaptáció gyenge 

pontja. A filmbeli, negyvenen túli nőnek ugyanis át kellett már esnie a kapuzárás előtti 

pánikon, a gyermek utáni vágyon. Még ha annyira karrierorientált, abban az esetben is 

kellett volna gondolnia rá. Főként hogy szülei elvesztése sem távoli kilátás, hanem az 

édesapja már el is távozott az élők sorából. Mivel édesanyja síremléket készíttet, rajta a saját 

nevével is, legalább egy futó gondolat erejéig eszébe juthatott volna. A gyermekvállalást 

illetően ugyan van egy akadály: a korabeli szülészeti felfogás szerint nem ajánlatos 

harmincötön felül szülni. Ez ma is megfontolandó, hiszen a kor előrehaladtával egyre 

nagyobb az esélye a genetikai defektusoknak. Ez volt a sokat sztárolt Czeizel Endre 

álláspontja is. [Minél később szül egy nő, annál nagyobb esélye lesz Down-kóros vagy egyéb 

defektusban szenvedő gyermek világrahozatalára. Önös és elfogult szempont azt vélni, hogy 

ez csak az anya döntése, mert egy beteg gyermek óriási terhet ró a társadalomra, ami nem 

más, mint embertársai. Egyúttal önmagának is prognosztizál egy tragédiát, amit ideig-óráig 

elodázhat. A beteg gyermekek korán halnak el, és ez megrázó élmény a szülőnek, de ismét 

utalni kell a társadalomra felelőtlenül ráterhelt anyagiakra is. Nem várhatjuk el másoktól, 

hogy ők viseljék a mi felelőtlen döntéseink terhét. A társadalomnak mint szerves egésznek, 

akár egyetlen, összességében működő szervezetnek, nem az a célja, hogy minél több hibás, 

sérült egyed legyen a tagja, mert azzal fokozatosan lenullázza magát. Gyakran a sérült 

emberek is házasodnak, gyermekeket akarnak, ezek utódainak az életkilátásai egyre 

rosszabbak lesznek a hibás gének miatt, tehát beindítanak egy önbedaráló rendszert. A 

sérülteket egyénként is az állam vállalja magára, akik többnyire nem képesek gondoskodni 

önmagukról, így a sérültek sérült gyermekei már hatványozott terheket tesznek az állam,  

 



202 

 

 
 

 

 

 



203 

 

azaz a többi ember vállára. Tehát akkor kinek a döntése? Ez a megfontolandó. S ha a sérült 

gyermek a túlélő, akkor az öreg szülő öregen már nem tud esetleg gondoskodni róla, 

halálával ugyanez megint csak az államra, azaz az embertársakra marad. Érzelgős és hipokrita 

szempont azt állítani, hogy mindez jól van így. Az egyénnek vissza kell kapnia társadalmi és 

egyéb felelősségtudatát, ha épkézláb embernek kívánja vallani magát]. 

Szabó Magda sokszor írt erről, mármint hogy tudatosan vállalták a gyermektelenséget a 

férjével, Szobotka Tiborral, de azt is lejegyzi, mekkora lelki válságon megy át, amikor az egyik 

terhessége során küzd a gyermek életéért. Már-már Szobotka is elgyengül és megadja 

magát, de végülis az írónő mond le róla. Ezt csupán utalásképpen jegyzem, mert úgy vélem, 

hogy nincs az a lelketlen asszony, akiben, legalább egy rövidebb időszakra, fel ne merülne az 

anyaság vágya. 

Az a fajta menedzser típusú nő, akiről ez a film szól, jóval később született meg, a 

rendszerváltás után, amikor az amerikai filmek hatására terjedni kezdett ez a kórság. Életem 

minden kudarca és nehézsége ellenére máig azt vallom, hogy semmiféle karrier nem éri meg 

ezt az áldozatot. A női lét legszebb ajándéka az anyaság. Ezzel semmi nem vetekszik. Aki ezt 

vitatja, az üres belül. Azt nem kétlem, hogy a filmbeli Iza megalkotásával a rendezőnő 

külföldi sikereket arat, mert egyrészt szeretnek szidni bennünket, magyarokat, másrészt ma 

ez a trend nyugaton, a totális elidegenedés, az egoizmus, az érdekorientáltság. De ez 

zsákutca, Szabó Magdának pedig nem ez volt a szándéka a regénye megírásával. Györgyi 

Anna színészi kvalitásaiból nem sokat von le ez az alakítása, mert az oka a rendezői 

melléfogás a regény értelmezésében. 

A jelképes pilátusi kézmosás viszont képileg sikerült eleme a filmnek. Iza nem érzi magát 

hibásnak, sem felelősnek semmiért, tehát mossa kezeit. Györgyi Anna alakítása utálatos volt, 

amennyiben sikeresen tette undokká az orvosnő alakját. Hűvösvölgyi Ildikó viszont valóban 

jól alakított, megérdemli az elismerést. Mindehhez hozzá kell tenni azt is, hogy mindkettőjük 

szerepe egy fejlődéstörténet során válik olyanná, amilyen végül lesz. Dombrovszky Linda 

fekete-fehérben képzelte el a jellemeket, holott Szabó Magdánál ez szépen árnyalt, 

mindkettőjüket igen érzékenyen vezette el a végkifejletig. Vannak olyan emberek, akik soha 

nem ismerik el a saját hibájukat, Iza is ezek közé tartozhatott. A regényben az anya mintha 

lepergetné magáról a lánya segítő irányítását. Nyilván azért, mert addig önálló ember volt, és 

nem igényelte, hogy Iza kézivezérelje. Ellene küzdeni azonban nem sokáig tud, és ebben 

megakadályozza az a feltétlen szülői szeretet, amivel mindig is elhalmozta a lányát. 

Nem tudom, miért változtatták meg vízparti jelenetre az öngyilkossági epizódot, mikor az 

egy új építkezésen történt, egy félig felépült házról szédül, azaz lép át az örökkévalóságba a 

teljességgel tönkretett, mert nem helyesen szeretett édesanya. Ez is ugyanolyan öncélú 

dolog, mint a mobilozás, internetezés egy régi történetben. Persze a mai közönséget már rég 

elrontották effélékkel, hogy akár a klasszikus tragédiákban, operákban is figyelmen kívül 

hagyják az eredeti helyszínt és a szereplők karakterét, majd beleillesztenek teljességgel oda 

nem illő dolgokat. Attól függetlenül még nem volna szabad ekkora szabadosságot 

megengedni maguknak, főként komoly rendezőknek. Olyan ez, mint az öncélú trágárkodás – 

művészet helyett. Az egyetlen viharos jelenet, amire emlékszem a könyvből, az az építkezés 

éjjeliőre és az öngyilkosság felé szédelgő anya közt zajlik le, mármint hogy az őr képtelen 
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visszatartani az öreg hölgyet attól, hogy a lezárt építkezés területére lépjen. Aztán, mivel 

valaki mással kénytelen beszélgetni, egy ittas emberrel, a néni szem elől tűnik, az őr pedig 

már csak a végeredménnyel szembesül. Szóval nem olyan békés megboldogulás, mint amit a 

film sugall a vízparton, egy magaslaton álldogáló asszonnyal, hanem egy végső elszánással a 

vesztébe tartó ember határozott elutasítása minden, őt visszatartani akaró erővel szemben. 

Végig a férje jelenlétét érzi fiatalkori sétáik színhelyén, azt követi, majd az őrangyalát is 

elbocsátja maga mellől. Mintha azt lehetne… Ugyanígy fejtette le magáról jelképesen Iza 

karjait, ahogyan az utána kiáltozó éjjeliőr közbelépését is. Tehát ha valahová vadabb zenei 

effektek kellettek volna, akkor ez a jelenet az. Értelmezésem szerint egy idegroham során 

jelentkező vízió (férje jelenléte) vezeti el a fatális lépésig Szőcsnét. A többi, ha nem is békés, 

de legalább nem hangos mederben folyik. 

Valahogyan elsikkadt az a körülmény is, hogy Iza volt férjét kerülve nem megy vissza volt 

munkahelyére. Nem zárta le magában azt a kapcsolatot, csak a taszítást és annak igényét 

érzi, holott a férje barátságosan viselkedik vele. Iza nem túl kedves kritikus megjegyzéseket 

tesz Antal jövendő feleségére, aki őt nem bántotta, és ezt a gesztust sem viszonozza, sőt még 

pénzt is akar adni neki édesapja ápolásáért, amivel vérig sérti. Egyébként sincs oka erre a 

viselkedésre, mert már lezárták a kapcsolatukat, az aktuális társ, Domokos pedig kitűnő 

alanyokat kapott a két nő személyében tanulmányozásra. Neki is hamarabb fel kellett volna 

figyelnie, hogy valami nagyon nem stimmel barátnője és annak édesanyja között. Nemcsak a 

céltalan buszozgatás jelentett valamit, hanem a feszült csend, ami a két nő között volt. Talán 

fokozatosan távolodtak el egymástól, és már nem értik egymás jelképrendszerét. Az 

ajándékok, a koncertjegyek és a kalitkába zárt madár rosszul sülnek el. Önmaga sorsát nap 

mint nap maga előtt látni több mint szörnyű a magára hagyott szülőnek, ezért engedi 

szabadon végül az értékes madarat. Iza és barátja viszont azt nem értik, miért nem értékeli a 

néni a pénzben kifejezett drága ajándékaikat. A koncertre is páholyjegyük van, ami nem 

olcsó mulatság. 

Talán a jelképek, a gesztusokkal kifejezett érzések többet számítanak egy kapcsolatban, mint 

amit szavakkal mondanak el. A szavak ugyanis lehetnek hazugok, képmutatóak, valódi 

érzelmeinket a cselekvő szeretet jellemzi őszintén. Ez ugyanis nem érzeleg, nem játssza meg 

magát, hanem érzékenyen figyeli a másik ember rezdüléseit, és helyesen reagál azokra. Az 

önző szeretet viszont mindig önmagát állítja a középpontba, folyton magára vonzza a 

tekintetet, valósággal küzd a figyelem és az elismerés jogáért (tipikus egyke-felfogás), ezért 

hanyagolhatja el érzelmileg a másik embert. Ez egyaránt igaz lehet egy szerelmi kapcsolatra, 

házasságra, mint ahogy a szülő-gyerek kapcsolatra is. Normális körülmények között 

mindkettőt áthatja a szeretet, és az nem múlandó. 

Ha mindezt egy alapjaiban jól működő kapcsolat esetében nézzük, semmi nem hibázna az 

ajándékban és a hétköznapi „közjátékokban”. A balul sikerült dolgok azért lesznek olyanok, 

mert már eleve disszonáns közegre találnak. Ott pedig a legjobb szándék ellenére se 

válhatnak harmonikussá. 

A két fejlődéstörténet diszharmóniáját azok iránya is zavarja. Iza kinő úgymond a kisvárosi 

életből, nagyvárosi nőként, orvosként is sikeres, a korabeli kisvárosi igényeket elveti, így a 

kettejük útja egymástól széttartó irányban halad. A 60-as évek divatos trendje egyébként is a 
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kispolgárság megvetése volt, amit a háttérből a vezérideológusok irányítottak. Márpedig a 

kisvárosi élet uralkodó szokásrendjét mégis a kispolgárság határozta meg. Ez erősen 

beleivódott az élet minden szférájába. Az emberek magukénak tudták, mert amit kívülről 

harsogtak a fülükbe, az rájuk erőltetni készülő dolog volt. Az olyasmit mindenki utálja. Ebből 

a stabil életrendből csöppen bele – nagyon is hirtelen – az anya egy olyan közegbe, amely 

közönyös, elidegenedett, egymástól túlságosan nagy távolságot tart, vagyis nem személyes 

és nem intim. Egyedüli kivétel a parkban felszedett alkoholista nő, aki nagyon is rá akar 

mászni az öregasszonyra, kihasználva annak magányosságát. Másokat viszont egyáltalán 

nem érdekel, sem a sorsa, sem a mondandója. Ettől zárul be a kör körülötte. Az öregasszony 

nem érzi úgy, hogy fel kellene adnia korábbi nézeteit, életformáját. Csupán egy szobányi 

holmit vihetett magával, hogy az az előző életére emlékeztesse. A tárgyak azonban nem 

elegendőek az otthonosság érzéséhez. Környezetében többé már semmit nem alakíthat, 

mindig leintik, és a letolások úgy érintik, mint a kisgyereket, aki kikap azért, mert szabadon 

akarja kifejezni magát és úgy is akar cselekedni. A testbeszéd alapfogalmai közé tartozik az 

egymástól való távolságtartás mértéke. Minél kisebb helyen lakik egy ember, annál tágasabb 

az élettere, így kommunikáció közben is messzebb áll másoktól, míg a nagyvároslakó kisebb 

távolságtartással él – fizikailag; érzelmileg viszont annál nagyobb a hézag, amit most 

szándékosan nem neveztem távolságnak. A hézag ugyanis hiányt fejez ki; valami hiányzik 

onnan, amit esetleg meg se neveznek. A nagyvárosi létformára áttért Iza folyamatosan 

megsérti édesanyja intim szféráját, miközben ő maga folyton idegenként viselkedik vele. Ha 

úgy vesszük, még a testbeszéd alapvető szabályait is megszegi ezzel. Valami fejtetőre állt a 

kettejük kapcsolatában, és ezt egyikük se tudja kezelni. Talán nem is akarják. 

A film túlságosan leegyszerűsítette a kérdést, azaz fekete-fehérben láttatta mindazt, ami 

jóval árnyaltabb volt eredetileg. Ahelyett, hogy többet élt volna a film adta eszközökkel 

(közeli vagy távoli felvételek, arcjáték kiemelése, Györgyi Annára egyfajta merev 

arckifejezést parancsolt a rendezői szigor, amitől úgymond „döglötté” vált annak mimikája, 

azaz mesterségesen meg kellett szüntetnie az arcjátékát. Ez az „álarc” még akkor se hullott le 

róla, amikor az édesanyjával beszélt vagy hozzá közeledett. Ez természetellenes. A szülő-

gyerek kapcsolatban mindig vannak intim pillanatok, amikor még a merev kifejezés is 

feloldódik. Ennyire rossz és sikertelen kapcsolat már-már természetellenesnek hat, ezért 

nem találom sikeresnek a filmadaptációt. A hatvanas évek Pestje még jóval felszabadultabb 

és élénkebb volt. Aki odaköltözött és oda alkalmazkodott, az könnyebben feltalálhatta magát 

benne. Talán az volt az oka, hogy akkor még sokan költöztek fel vidékről, tehát a főváros 

lakossági összetétele vegyesebb volt, s nem a patkányeffektus dominált akkoriban. Vidéki 

szemmel nézve a mai Pest szinte kasztosodott. Az elitnek mondott negyedek életformája 

nagyon különbözik a szegényebb negyedekétől vagy a peremkerületekétől. 

……….. 

A Pilátus alapvető (filmes) értelmezési hibája az, hogy Iza nem közönyös, hanem túlbuzgó. 

Az édesanyjáról való gondoskodást is eminens módon akarja megoldani. Annyira tökélyre 

viszi gondoskodó ambícióit, hogy már szinte stréber, túllő a célon. Úgy véli, hibátlan az, amit 

csinál, mégis ezzel rontja el, mert neki nem kommandíroznia kellene az édesanyját, hanem 

dédelgetnie. Éppen ez hiányzik ebből az egyre jobban elromló kapcsolatból. Amit a doktornő 
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tesz, arra leginkább a régi közmondás illik rá: „A pokolra vezető út is jó szándékkal van 

kikövezve”. Mintha domesztikálni akarná az anyját a fővárosi élethez, ami eleve 

dehumanizált viselkedést feltételez. Iza valószínűleg szabadságként éli meg a fővárosi életet, 

mert ő felszabadultnak érezte a kisvárosi, kötött életforma és a házasságból való kilépése 

után. Ehhez persze nem kellene megtagadnia korábbi életét, de neki ez a volt férjétől való 

teljes és végleges elszakadást is jelenti, ezért törekszik céltudatosan ezeknek a szálaknak az 

elvágására. Egyetlenegyszer inog meg, édesanyja halála után, amikor volt férjénél száll meg, 

de viszonzásra már nem talál. Durván tépte el a szálakat, ezért a befejezés és a végkifejlet is 

durva lesz. Megoldás nincs, nem lehet, csak a történet tragikus módon való félbeszakítása. 

 

 

Budapest 1960-as évek, Royal Szálló 
 

Szabó Magdát újra és újra olvasni kell. Téma- és problémafelvetése máig modern. Nem is 

tudjuk, hány millió embert érint az, hogy a családokat koncepciózusan szétszakították, 

eltávolították egymástól. A 60-as években falun még azzal a szándékkal megépített hatalmas 

házak azzal a céllal lettek olyanok, hogy a többgenerációs együttéléshez teret biztosítsanak. 

Az öregek lehúzódtak a szuterénba, külön vonultak, hogy ne zavarják a fiatalok életét, ám 

amikor szükség volt rájuk, az unokák nevelésében, bármikor rendelkezésre álltak. Aztán a 

fiatalok elköltöztek, mert falun nem volt munkalehetőség, vagy nem annyi, mint városon. A 

város aztán felszippantotta őket, ők képezték a lakótelepek közösségeinek (jobban mondva 

halmazainak) zömét. Aztán rájuk zuhant az egyre mélyülő gazdasági válság terhe. Falun még 

lehetett külön lakrészt építeni ugyanarra a telekre a fiatalok számára, ha más megoldás nem 

volt, ám a lakótelepi lakás tovább nem osztható. Ezt a kérdést szándékozik most megoldani a 

kormánytámogatás a fiatalok lakásprogramjával. Régebben a szülők fizették be a fiatal 

párokat az első lakásukra, ma már ez is kérdéses, a rendszerváltás hajnalán pláne az volt. 

Egész generációkat kényszerítettek arra, hogy éhbérért dolgozzanak, egyik hónaptól, egyik 
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fizetési (igen rövid) periódustól a másikig úgymond kihúzzák, és ehhez még csak léhának se 

kellett lenni, hogy így alakuljon a dolog. Már-már divatok és trendek határozzák meg a 

fiatalok életstílusát, nem a felmenőktől tanulják, hogyan kezeljék életük kis és nagy 

problémáit. A generációs hézag erről is szól.  

A Pilátus hősnője, Szőcs Iza még csak ilyen problémákkal se küzdött. Anyagi helyzete kiváló 

volt, gyakorlatilag bármit megengedhetett magának, ami messzire röpítette őt a köznapi 

ember sorsától és kínzó életkérdéseitől. A szingli életmód akkoriban még nem volt 

szokásban, divatos pláne nem volt. Mára ez se számít újdonságnak. Az édesanyjával való 

összeköltözés is mintha csak a praktikumot szolgálná, t.i. hogy neki ne kelljen vidékre 

utazgatnia, ha az édesanyját akarja látni, vagy az idős hölgynek támadnak gondjai, amihez az 

ő asszisztenciájára van szükség. Semmire nincs pontos válasz, csak Iza személyisége hagy 

valami bizonytalan érzést azokban, akik ezt a történetet megismerték. Pedig Iza nagyon is 

biztos a dolgában. Ő tévedhetetlen, véli. Az élet iskolája pedig bebizonyítja, mennyire nem 

az. Amivé valódi stréberként alakította, az egy csődtömeg. 

Ma olvastam egy blogban, hogy aki a partnerével nem törődik, sőt rosszul bánik vele, az egy 

lelki hajléktalan. Érdekes kifejezés, de találó. Lehet, hogy Szőcs Iza is lelki hajléktalan volt? 

Azok előtt, akiknek komoly morális elvárásai vannak önmagukkal és másokkal szemben, 

valahogy így vizsgázott Szabó Magda hősnője. Végülis szánalomraméltó, ha valaki ennyire 

fejlődésképtelen. Ugyanakkor egyértelmű, hogy az igazi áldozat az édesanya, Szőcsné. 

Könnyű pihévé válik lányának olykor szélvészszerűvé változó szeszélyei közepett. Izának 

mindig megvan az a kifogása, hogy nem ér rá, mert felelősségteljes munkája leköti. Ám ez a 

modern kifogás aztán kolonccá válik a nyakában, amikor magára marad. Feláldozza az 

egyetlen személyt, akire bizton számíthatna, amikor gondjai támadnak. Egyéb kapcsolatai 

változékonyak, esetlegesek és lazák. Bármikor túladhat rajtuk, de rajta is túladhatnak, ha 

elveszti érdekességét és vonzerejét. Ezért sem volt szerencsés Györgyi Annának a 

szerepeltetése. Pikali Gerdára valahogyan jobban illett volna ez a szerep. Legalább is úgy 

érezzük, hogy ő hitelesebben tudta volna megformálni Szőcs Iza alakját. Igaz, ehhez 

hiányzott a másfajta rendezői koncepció is, amin már jó ideje töpreng az írótárs, és minél 

tovább bogozzuk a történetet, annál kevésbé érthető, mitől fajzott el annyira a Szabó Magda 

koncepciójához képest a filmadaptáció. De hát van ilyen. A legtöbb filmes feldolgozás 

hiányérzetet hagy az emberben. Most azonban nem a kihagyott epizódok okozták ezt az 

érzést, hanem a téves gondolat, ami valóságos bélyegként sül rá a szerzőre is, mert a 

rendező körömszakadtáig védelmezni fogja a saját álláspontját. Ha egyáltalán érdeklik az 

ellenérvek. 

A mai viták értelmetlensége arról szól, hogy ezenközben a felek nem is keresik az igazságot, 

ami a vitákat eredetileg és normális esetben vezérelné. Sokkal inkább egymás lehurrogása, 

lesajnálása, lekezelése és gyakran diszkreditálása a legfontosabb elem a résztvevők számára. 

Igazság helyett győzelem (és a másik fél letiprása) mindenáron. Külön kategóriák. Mindezt 

miért? Mert túl erős az önérvényesítési szándék, és ezzel fordított arányban hat az 

alkalmazkodási és odafigyelési akarat. De ez már kissé messzebbre vezet Szabó Magda tiszta 

világától. 

……….. 
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Szabó Magda-drámáiról 

Szabó Magda: Kiálts, város! és Az a szép fényes nap c. drámái nem véletlenül kerültek egy 

kötetbe. A nagy fordulópontok a nemzet vagy egy város életében közösek benne. Mindkettő 

tetőpontján, amikor a nagyközösség sorsa eldől, óriási veszteségek érik úgy az egészet, mint 

külön-külön az egyéneket, akik benne élnek, hozzá tartoznak. Nem is akárhogyan, hanem 

minden elemükkel. A legutolsó atomjukkal is. Debrecen óriási dilemmája dől el, amikor a 

város első embere egy személyben dönti el, hogy szabad utat enged a változásnak. Nem 

akármiért, hanem becsületből, és mert látja, hogy akármit dönt is a város, az őket körülvevő 

és folyamatosan fenyegető erők miatt a sors játékszereivé váltak. Debrecent minden oldalról 

sarcolják, fenyegetik, és még amikor teljesítik is a különféle haderők zsarolásait vagy 

követeléseit, azok sosem tartják be azokat a megállapodásokat, amelyek köztük létrejöttek. 

Ehelyett győz a hadi regula, amely maga alá rendeli és veti az emberi közösségeket. Tekintet 

nélkül arra, hogy azok jó vagy rossz eszmeiséget képviselnek. 

 

 

Debrecen egy XVI. századi fametszeten 
 

Debrecen azért vezetett be olyan szigorú törvényeket, mert a reformátusokat minden más 

városban üldözik és sanyargatják, sőt el is pusztítják a XVI-XVII. század fordulóján. A 

törvények viszonzásképpen hozattak meg, mert az ő kereskedőiket országszerte üldözik az 

ellenreformáció jegyében. Hiába kiváló kereskedő a görög, mégsem engedik, hogy 

letelepedjen Debrecenben, ahol csak református hitű polgárok élhetnek. Habár jó 

kapcsolatokat ápol a debreceniekkel, és óriási összeget ajánl fel azért, hogy családjával 

együtt letelepedhessen a cívis városban, mégse szegik meg a törvényt miatta. A török és a 

német már megsarcolta Debrecent, s aztán Bocskai serege is segítséget kér, amit meg is 

adnak, azaz útjára indítanak.  A korabeli hadi viszonyokra és szokásokra derül fény, amikor 

megtudjuk, hogy egymás hadi eszközeit, élelmiszer-ellátmányát és hadizsákmányát is 

elrabolják, sőt a lakosságot is fosztogatják, tekintet nélkül arra, hogy a kifosztottaknak 

marad-e valami élelmük a túléléshez. Nem erőltetett utalásként, hanem a történeti hűség 

kapcsán kell megjegyezni, hogy az önmagát annyira haladónak és emberségesnek tartó kora-

szocialista korszak és annak bugris uralkodó osztálya ugyanezt tette a padláslesöprésekkel és 

az ország teljes kifosztásával, jó három és fél évszázaddal később. 

Ebben a szorongatott állapotban fog dönteni a bíró, hogy mentse a várost, ám akármilyen 

döntést hoz is, sehogy nem fordulhat jóra semmi. Kénytelen elfogadni a görög ajánlatát, 
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amit előbb elutasít, majd egy váratlan fordulattal mégis elfogad. Döntése értelmében a 

görög kereskedő annyi hosszú év várakozás után debreceni polgárrá válhat és letelepedhet 

családostul. Emiatt egyházi átok, eklézsiakövetés vár a bíróra. Minden sarcolónak minden 

követelése teljesítve, ám a német ármány őt is kijátssza, sőt a leendő vejét is elrabolja és 

kivégzi. Ezzel a lánya sorsa is megpecsételődik. Nemcsak két kő között őrlődik folyamatosan 

az apa, hanem a lánya és az őt nem szerető nagyanya is ellentétes kívánalmakkal 

ostromolják. A nagymama bigott, már-már az Özvegy és leánya Tarnóczynéjára hasonlít, a 

lány az ő drákói szigora alól is szeretne már szabadulni és a házasság boldog révébe jutni. 

 

 

A debreceni református kollégium korábbi épülete az 1660-as években 
 

Óriási drámai erő lakozik a Kiálts, város! történetében. Szabó Magda kiváló érzékkel építi fel 

a konfliktust és vezet el a katarzisig, mely annak ellenére következik be, hogy a drámának 

megoldása nincs. Apa és leánya egyaránt vesztesekké válnak, minden törekvésük meghiúsul, 

és a város is elveszíti korábbi szigorú törvényének érvényét: ha egy ember miatt kivételt 

tettek, rá való hivatkozással onnantól fogva már akárhány kivétel is akadhat. Az 

eklézsiakövetés porrá zúzza a bíró tekintélyét, de ő mégis feláldozza magát és presztízsét, 

hogy megmentse a várost a rombolástól, gyújtogatástól és fosztogatástól, amivel a császári 

seregek fenyegetik. Az erkölcsi tanulság igen nagy: amikor egy egész város fennmaradása a 

tét, akkor egyetlen leány és annak apja porszemnyinek tűnik az egész közösséghez képest. A 

hazaszeretet vagy lokálpatriotizmus mindig felülírja az egyéni érdeket. Csakis az dönt jól, aki 

mindezek mérlegelésével a nagyközösség javára dönt. Ismét csak hangsúlyozni kell: ez nem 

mai történet, és nem lesüllyedt lelkületű politikai szatócsok csatározásairól szól, hanem 

erkölcsileg ép lelkű emberek hatalmas belső vívódásairól. Valóságos gigászi erők csapnak 

össze, amikor a városbíró családján belül, majd azon kívül is megütköznek ezek egymással.  
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Bármilyen disszonánsan hangzik is, azt kell mondani, hogy az a korszak, amelyben Szabó 

Magda ezt a drámáját írta, a mostanihoz képest romlatlan volt. Pontosabban fogalmazva 

még nem süllyedt odáig, ahol a mai világ tart. Nem azért, mintha a kommunizmus különb lett 

volna a mostani felemás társadalmi rendnél, hanem azért, mert akkor még az átkos rendszer 

nem volt képes lerombolni és széjjelzúzni a korábbi rendszer erkölcsiségét. Az még 

megőrződött a 60-as évek emberének lelkében, s csak a 70-es, 80-as évektől kezdve 

korrodálódott annyira, hogy lassan kiment a divatból. Az ifjúság kivívott magának valamit, 

amivel aztán nem tudott kezdeni semmit. Ez nem menti fel semmi alól az elvtársakat, csupán 

árnyalja a történetet, amelynek során az önös, egyéni érdekek kaptak jóval nagyobb 

hangsúlyt, mint kellett volna. A jelenségnek individualizmus a neve. Még nem tudni, hogy 

nyugati mintára szivárgott be az országba, vagy mindenképpen bekövetkezett volna, mert 

úgy a határon inneni, mint azon túli rendszerek romlottak voltak. Úgy romboltak, hogy 

belülről rothadtak. Ezt nem azok a korai leckék sugallják, melyek kötelezően sújtottak 

minden értelmes diákot, hanem Hamvas Béla és minden pesszimista filozófus, akik már jóval 

korábban észlelték a közelgő felbomlás jeleit. 

A másik csodálatos színdarab, Az a szép fényes nap még korábbra tekint vissza a 

történelemben. Szent István király megkoronázásának előestéjén csapnak össze az indulatok 

és épül fel egy talán még nagyobb konfliktus, mint az előbbi drámában. Pirandellói helyzet: 

mindenkinek igaza van, de csak amíg beszél. Ebben a műben is a régi rend csap össze az újjal, 

és az új söpri félre az útjából az őt akadályozni próbáló régi rendet és annak híveit. Az új világ 

megteremtése érdekében úgy Géza fejedelem, mint apósa, Gyula reálpolitikusként 

viselkedik, azaz megváltoztatja az adott szavát, korábbi ígéretét, csakhogy elérje a nyugati 

valláshoz, s ezzel a nyugati világhoz való kötődését. Közben sorra irtják ki legjobb híveiket, 

csak mert az államrezon megkívánja. Mármint azt, hogy a koronázást ne akadályozhassa meg 

senki, és ezért semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. 

Kegyetlen korrajz ez, és a mai ember nem is képes ennyire mélyre tekinteni a kollektív 

emlékezet ókútjába. Szabó Magda interpretációja hitelesnek tűnik, ám meglehetősen 

tekintélyromboló, ami államalapító hőseinket illeti. István, aki akkor még Vajk, jóval 

könnyebb fajsúlyúnak vagy csak halványabbnak tűnik a két nagy harcos, Géza fejedelem és 

Gyula mellett. Ő már a németek neveltje, és sokkal inkább húz nevelőihez, a papokhoz, mint 

felmenőihez. De talán mégse ennyire egyszerű a dolog. Édesapja politikája akkor bontakozik 

ki előtte teljes valójában, amikor már úgymond nincs visszaút. Másnapra minden akadályt el 

kell hárítani az útjukból. Géza ehhez kijátssza a saját apósát is: előbb fényes stallumot ígér 

neki, amihez korábbi bizánci jelképeit is visszakapja, majd, miután belevonta saját hatalmi 

játékába, ugyanezektől megfosztja. Nem akárhogyan. Skrupulusok nélkül. Ezért nehéz 

elfogadni érzelmileg ezt a politikai boszorkánykonyhát, mely mégis reálisnak tűnik, különös 

tekintettel arra, hogy a magyar fejedelemség előbb Bizánchoz kötődött, Gyula fejedelem is 

azon pallérozódott és nyert magas méltóságot, éppen Bizánctól. 

Ebben a konfliktusban egy későbbi történelmi korszak köszön előre: Erdélynek a törökkel 

való bonyolult kapcsolata rajzolódik ki belőle. Aki nem ismeri Bizáncot, az nem értheti, 

hogyan játszotta ki a török is minden tárgyalófelét. Nem csupán Török Bálint történetére 

reflektálunk, hanem arra a többszázéves időszakra is, amikor Erdély két tűz közé szorult. A 
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mai történelemértelmező pedig csak ezzel tudja megmagyarázni Erdély mindenkori helyzetét 

és politikáját. Mivel a török birodalom volt közelebb, Erdélyt tudta leghamarabb és 

legkönnyebben lerohanni és megsarcolni, bizony még Nagy-Magyarországból való kiűzetése 

után is. Erdély napi realitása tehát a török közelsége volt, ezért alkalmazkodott annak 

irányításához, amit azért választott, mert a német szövetséget még annál is kevesebbre 

tartotta. Méltán. Minden nagy történelmi veszteségünk az osztrák uralkodóház ármányaihoz 

kötődik. Cáfolja meg, aki tudja, nekünk azonban marad a több évszázados történelmi 

tapasztalat, mely még ma is kísért. S ha összevetjük a török szószegéseivel és 

kegyetlenkedéseivel, megláthatjuk, hogy nincs nagy különbség közte. Erdélynek azonban 

egyúttal védelmet jelentett a török seregek közelsége, ezért nem tudta bekebelezni olyan 

sokáig a hatalmas osztrák étvágy. 

 

 

Gyula, Erdély fejedelme, István király nagyapja 
 

Tudjuk, nem sok értelme van a „Mi lett volna, ha…” kezdetű sóhajoknak, mégis végig kell 

gondolni, mi lett volna másként, ha Géza és Gyula nem abba az irányba terelgetik István és 

az ország sorsát akkor. Ha nem irtják ki sorra régi, hűséges szövetségeseiket és szorítják rá 

tűzzel-vassal az akkor erősen ellenkező magyarságot, hogy a keleti vallás helyett a nyugatit 

vegye fel, a sámánokat pedig nem üldözik, hanem már akkor a vallásszabadság mellett 

döntenek (igaz, a német papok irgalmatlan követelései és fenyegetései ezzel ellentétesek). 

Végtelen gazdagságú népdalkincsünk még gazdagabb maradhatott volna, hagyományaink 

különbül megőrződtek volna. Ahhoz már Kodálynak és Bartóknak kellett fáradoznia, hogy 

még a maradék maradékát is megmenthessék az utódok számára. Fordulhattak volna úgy is 

a dolgok, hogy Géza és Gyula nem a saját híveiket verik át, hanem a velünk ellenséges 

németeket. Rajtuk is lehetett volna gyakorolni a reálpolitikát. A papi intrikákat úgyszintén 

kordában lehetett volna tartani, legalább azért, hogy Imre herceget ne tudják rábeszélni az 

önkéntes lemondásra az utódnemzésről, ami királyoknak, hercegeknek kötelessége volt. S 

hiába követte engedelmesen a kegyes kenetesség örve alatt neki állított csapdát, végül őt is 
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utolérte a német végzet, melyet vadkannak neveztek. Ugyanez ismétlődik pár évszázaddal 

később Zrínyi Miklós sorsában és sorra a legkiválóbb magyar államférfiakéban. S ha mindez 

még nem elég, gondoljunk bele: vajon hány olyan történelmi pillanatot tudunk felidézni a 

magyar történelemben, amikor a német jóindulat fordult felénk, és nem a kiirtásunkat, 

végletes legyengítésünket célozta meg, hanem a jószomszédi kapcsolatokat? Én 

egyetlenegyre emlékszem: 1956. Az a szolidaritás éve volt, amit utóbb busásan viszonoztunk 

1989-ben, s jóval hátrányosabb helyzetből. Ám a többi? 

 

 

Gyula (méltóság) 
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Az Az a szép fényes nap egy régi népénekre utal. Egy olyan dalra, amely megénekli a napot, 

holdat, csillagot, mely szimbólumokat a székely zászlón láthatunk viszont. Egy szép magyar 

lány énekli, de tudja még és dalolja Géza fejedelem is. Géza és István történetének kapcsán 

arra is gondolnunk kell, vajon feláldozhatta-e egy fejedelmi apa népe színe-javát, erkölcsi 

gátlások nélkül, hogy a saját nagyralátó ambícióit kielégíthesse? A legyilkolt honfitársakat és 

szövetségeseket egy fényes koronáért? Az ötvenhatos forradalom leverésének évfordulóján 

ezt a párhuzamot is meg kell vonnunk. És ez a gondolat már valóban igen mélyre enged 

tekintenünk abba a bizonyos ókútba… 

 

 

Géza magyar fejedelem 
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Pilátus kontra Pilátus 

A külföldön is sikeresen játszott Pilátus-adaptáció nekem nagy csalódást okozott. 

Feltételezem, hogy másoknak is, akik olvasták Szabó Magda regényét, és nekik is szöget ütött 

a fejükbe, hogy valami nagyon nem stimmelt a filmmel. Alapjaiban, azaz koncepciójában 

rengette meg a Szabó Magda-világképet.  Az írónő jóval árnyaltabb képet nyújt a 60-as 

évekről és a benne élőkről, míg a film teljesen lecsupaszítja és megfosztja lényegétől, a mély 

és tisztességes emberábrázolástól. 

A film Izája „leharcolt” negyvenes, míg a regény hősnője harminchat éves, a külseje rendben 

van, sőt fiatalos és szép. Szüleinek kései gyermeke, édesanyja harminckilenc évesen szülte, 

édesapja még nála is idősebb: a szülők közti korkülönbség 5 év. A történet kezdetekor az 

édesanya 75 éves, az édesapa 80 éves korában halt meg. Iza 36 éves, a történet pontos 

ideje: 1960. Fivére, ha élne, 1960-ban lenne negyvennyolc éves, tehát 1912-ben született, és 

kisgyermekként halt meg. A két gyermek közötti korkülönbség 12 év. 

Természetesen nem Szőcs Iza mentségére jegyzem fel ezeket a sorokat, hanem a hitelesség 

érdekében, amit nem lehet elvenni sem Szabó Magdától, sem hősnőjétől. Nincs az a 

rendező, akinek joga volna meghamisítani az eredeti történetet, csak mert ma ezt a trendet 

akarják erőltetni rajtunk kívül és távol álló elemek. Iza külsejéről így ír Szabó Magda: „Most 

Iza rohant a kapukulccsal, a vizes, szitáló hóban vagy sűrű esőben, fekete szoknyájában, 

pulóverében oly ifjúnak látszott megint, mint amikor még ebben a házban élt, fiatal lány volt, 

vagy pár napos asszony,” (pp. 54.) Ugyanez az idézet aláhúzza Izának azt a tulajdonságát is, 

hogy minden igyekezetével azon volt, hogy a szülein, majd édesapja halála után édesanyján 

minél többet segítsen. Itt az édesanyját kíméli a kapunyitás terhétől, mert Szőcsné nem akar 

fogadni senkit a friss gyász idején. 

Iza nem az az unott, kiégett és előnytelen külsejű nő volt, mint akinek a film láttatta. Minden, 

amit tesz, célzatosan édesanyja érdekét szolgálná, de nagy hibát követ el akkor, amikor 

édesanyját nem kérdezi meg, hanem levéve a válláról minden terhet (ennek a szándékával) 

mindent célzatosan és villámgyorsan elintéz. A film egy mai, menedzser típusú asszonyt 

ábrázol, annak minden kellékével, és ezek öncélú alkalmazása egyúttal hitelteleníti a 

jellemábrázolást. A 60-as években, de még a rendszerváltás tájékán se volt mobiltelefonja, 

számítógépe senkinek, ezek beleerőltetése a sztoriba megfosztja a nézőket attól az 

élménytől, hogy 1960-ban érezhessék magukat. Márpedig a hiteles ábrázolásnak ez a 

minimuma. Lehet persze klasszikus esetekkel példálózni, mint Arany János melléfogása a 

tengerimorzsolással Nagy Lajos király idejében a Toldi Bence-epizódjában, jóval Amerika 

felfedezése előtt, ám ez senkit nem mentesít az alól, hogy éppen ma, amikor számítógépen 

minden pillanatok alatt leellenőrizhető, ne legyen tudomása a korszak adott kelléktáráról. A 

fent említett technikai eszközökön kívül már csak az hiányzott volna, hogy elektromos 

önvezető autón közlekedjenek a főszereplők, vagy a nagy luxus közepett befizessék az 

édesmamát egy űrrepülésre… Nos, miközben belföldi repülésre, szállodai költségekre és 

egyéb, luxusnak számító kiadásokra futotta Izának, igen nehéz elképzelni, hogy éppen 

fodrászra, kozmetikusra, ruhaszalonra, normális sminkre ne telt volna neki. Menő orvosként 

be se fogadta volna az orvostársadalom, ha ennyire nem ad magára. 
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„Iza nem próbálta csendesíteni (t.i. anyja sírását), csak megfogta a kezét.” (pp. 24.) 

„Iza kétszer is átfutotta az írást, elmosolyodott, aztán azt mondta az apjának: Na ugye.” (pp. 

23-24.) 

„Iza, mióta felserdült, először mutatta meg, hogy úgy tud szenvedni, mint más emberek… 

Kétségbe ejtette, hogy Iza sírt, s törte a fejét, hogyan segíthetne rajta.” (pp. 29.) 

„Iza elvette a bögrét, de nem mozdult mellőle, odahúzódott a lábához. Mindig mellette volt, 

minden válságos pillanatában, mióta csak élt, nem is gyermek módjára, inkább mint valami 

testvér. Mikor a Darabant utcai első lakó tett valami megjegyzést Vincére, Iza felelt meg 

helyette… Az indulattól krétafehéren védte az apját, s az első lakó csak bámult rá, oly pici 

volt, még nyolcéves sem egészen, s egész kis teste valami száraz, védelmező szenvedély.” (pp. 

31.) 

„Iza segített neki pénzt beosztani, főzni, még a nagymosásban is, mikor nem volt más 

segítsége, kérés nélkül, önszántából, természetesen. Most megint itt volt, ült a dívány sarkán, 

összekulcsolta a kezét. Hogy imádták, mióta a világon van, hogy imádta Vince is… Kicsordult 

a könnye a gondolatra, hogy Vince többé nem látja a lányát… 

-Nem maradsz egyedül – hallotta a lány hangját. – Eladod a házat, és feljössz hozzám 

Pestre.” (pp. 32.) 

„Most aztán igazán elkezdett sírni: a megkönnyebbülés, a megváltás, a szabadulás élménye 

egyszerre rontott rá. Nem lesz semmi abból, amitől rettegett, nem lesznek üres esték, 

értelmetlen nappalok, albérlők, felelősség nélküli, hosszú nappalok.” (pp. 32) 

Nos, ennyiből talán látható, hogy a regénybeli Iza nem azonos a filmbeli fásult, közönyös, 

üres tekintetű, másokkal nem törődő valakivel, mert a fenti idézetek mind azt illusztrálják, 

hogy igenis empatikus, odaadó lánya volt szüleinek, s hogy még kislány korában is mindent 

elkövetett értük, szinte felnőttesen, koraéretten. Mintha a testvére lett volna a szüleinek. A 

filmben túl rövid közlések hagyják el a száját, és nem derül ki, hogy édesanyja titkos 

kívánságát teljesíti, amikor magához veszi, s nem hagyja magára a gyászban. 

Elvált férjével való kommunikációját illusztrálja a következő mondat: „Szépen mondta, 

mintha testvér beszélne testvérrel.” (pp. 39.) 

A regény Izája energikus, gondoskodó, bőkezű, ám elköveti azt a hibát, amit a hirtelen 

meggazdagodott, vagy a szegénységből valami nagy szerencse révén kikecmergett emberek 

szoktak: a korábbi szegénység elpalástolására elkövetnek mindent, és túl sokat adnak, 

megfeledkezve az arányokról, vagyis az adományozott valós igényeiről. Mindezt nem rossz 

szándékkal teszik, hanem mert úgy szeretteik, mint önmaguk előtt leplezni igyekeznek a 

korábbi nyomorúság szégyenét. A szegény ember ugyanis szégyelli az állapotát, amibe 

kényszerül.  Az édesapát, Szőcs Vincét igazságtalanul megfosztották korábbi rangjától, 

fizetésétől, és diplomás ember létére kénytelen elvállalni egy gátőri állást, hogy a családját el 

tudja tartani. Igaz, időközben a gátőri foglalkozás is komikus asszociációkat vált ki a 

közönségből (Pelikán elvtárs története), ám Szőcs Vince esetében nem erről van szó. Utóbb  
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rehabilitálják, visszamenőleg megkapja több évi elmaradt rendes fizetését, amiből megveszi 

azt a házat, amiből felesége majd utolsó, halálos útjára indul. 

„Iza híre, állásának fontossága, havonta hazaküldött összegei, az a rendszeresség, amellyel 

szüleinek tüzelőt szerzett, vagy suszterhez, szabóhoz, orvoshoz vitte őket, állandó szóbeszéd 

tárgya volt az utcában. Az, hogy most Pestre költözteti az anyját, voltaképp senki számára 

nem volt meglepetés. Iza nem is tehetne másképpen, ez rá jellemző. Nem csak kiváló orvos, 

nem csak hálás gyerek, jó ember is ez az Iza, boldog lehet vele Szőcsné… Micsoda öröm lehet 

Pestre költözni, itt hagyni a szomorú emlékeket, s az új környezetben végre élvezni is az 

öregséget; nemcsak gondjait-terhét, magányát viselni, hanem átadni magát, hetvenöt 

évesen a békés személődésnek! Iza majd vigyáz rá, soha többé nem lesz gondja semmire…” 

(pp. 53-54.) 

Szabó Magda kiváló drámaszerző is volt. Ahogyan a konfliktusokat felépíti műveiben, az is 

aláhúzza, mennyire mesteri módon tudott bánni a drámai eszközökkel. Még a csekély 

képzelőerővel bíró olvasó is maga elé tudja képzelni azokat a színtereket, ahol a drámai 

cselekmények játszódnak. A Pilátus is erősen drámai felépítésű. A fentiekben idézetekkel is 

illusztrált jellemrajz magában hordozza a tragikumot, illetve a regényben a katasztrofális 

befejezést. Iza két lábbal a földön jár, számtalan ember sorsa van rábízva, és ezt 

felelősségteljesen, kiváló orvosként látja el. Tanul, fejlődik, képezi magát, szakcikkeket ír. 

Önálló természetű, és ezt a tulajdonságát nem az édesanyjától örökölte, mert Szőcsné 

éppenséggel önállótlan. Nincs sok elképzelése, hogyan fog élni, csak amikor felmerül az a 

gondolat, hogy Izához költözhet Pestre, kezd el gyermekesen fantáziálni, hogy eztán minden 

szabadidejüket együtt fogják tölteni. Nos, ez egy felnőtt gyermek esetében messze van a 

realitástól. Ha Iza ezt megtenné a kedvéért, kiszakadna abból az emberi közegből, amiben él. 

Szőcsné emlékezetében gyermekként él Iza, s talán a vele kapcsolatos elvárásai is 

gyermekesek. Önállótlan egyéniség, aki nem találja fel magát a fővárosi közegben, mert 

nincs, aki átvezetné, azaz biztosítaná a számára az átmeneti időszakot, amíg beleszokik a 

pesti életbe. Iza felháborodása jogos, amikor édesanyja a parkban felszedett alkoholista nőt 

felviszi a lakásukba. Vidéki naivitás, hogy az effajta ismeretségek valahová is vezetnek. 

Nagyvárosban az ilyesmi betöréshez, rabláshoz, bűncselekményekhez vezethet. Ne feledjük 

azonban, hogy Szőcsné 1885-ben született, élete első tizenöt évét még a XIX. században élte, 

akkor volt naiv kislány. Férje, Szőcs Vince és Etelka úgyszólván Ady kortársai voltak. 1960-hoz 

képest ez már kész történelmi messzeség. A férje az I. világháború idején még hadköteles 

volt, ők a 10-es évek elején házasodhattak. Első gyermekük 1912-ben született, nem sokkal 

azelőtt, hogy Magyarországot végigdúlta a román hadsereg és az Antant seregek, majd 

végzetesen megsebezte az országot a trianoni erőszakos békediktátum. Szőcsnének 

úrinőként cselédje, szakácsnője volt, tehát az se csoda, ha nem volt gyakorlott háziasszony. 

Mindez akkor szakadt rá hirtelen, amikor jogfosztottakká és kvázi nincstelenekké váltak. 

1960-ban már ez is távoli múlt, több mint húsz év telt el a háború kezdete óta. A nyüzsgő 

fővárosi élet, az igen vegyes összetételű lakosság régesrég összeszedte magát, gyarapodni 

kíván, és minél élvezetesebb életre szert tenni. Ez a 60-as évek Budapestjének realitása. 
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Akár a mai világban is, a rohanó élet tovavágtázik az öregek gondjai mellett. Semmire nincs 

idő, mindenhová sietni kell, s közben nem veszik észre, hogy sok öreg mennyire nincstelenné 

szegényedik hozzájuk viszonyítva. Hol van ma már a Szőcs Izák gondoskodása, mindenre 

kiterjedő figyelme?! A kommunikációs szint oly alacsonyra süllyedt a generációk között, hogy 

külön magyarázatot kell fűzni pár évtizeddel ezelőtti korok eseményeihez is, holott ezt 

egymásnak is továbbadhatnák apáról-fiúra, szájról-szájra… Nos, ez már nem az a korszak, 

amikor „Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra”… 

A Pilátus problémafelvetése egyrészt nemzedéki ellentéteket fed fel, hiszen Szőcsné az 

akkori időben igen korosnak számító asszony gyermekvállalását idézi (39 éves ekkor. A 

korabeli szülészet 35 évben húzza meg a felső határt a gyermekvállaláshoz). A korán elhalt 

elsőszülött után a második gyermek életét annyi féltés kíséri, hogy „túlszeretik”, s ettől a 

világképe nem olyan, mint a többi gyermeké, akiknek meg kell küzdeniük a szülői szeretetért, 

esetleg több testvérrel kell vetélkednie a szülők figyelméért. Ettől van, hogy amikor fordul a 

kocka, Iza is ugyanúgy túl akarja szeretni a szüleit, csak mert odahaza ezt tanulta. Ám 

ugyanakkor elfoglalt orvos is, és olyannyira racionális gondolkodású, hogy nem érti meg 

édesanyja gyermeteg megnyilvánulásait. Ez az egyik gond, ám felvetődik Iza barátjának 

felelőssége is a tragikus kimenetelű történetben. Ő pszichológus (a film szerint, míg a 

regényben író), tehát fel kellene figyelnie a káros, beteges jelenségekre. Főként arra, hogy 

anya és lánya nem értik meg egymást. Elbeszélnek egymás mellett, és semmiben nem jutnak 

konszenzusra. Az van, amit Iza elgondol, Szőcsné pedig alkalmazkodik, azaz visszahúzódik a 

szobájába és csendesen tűr. A pszichológusnak fel kellett volna figyelnie arra is, hogy Iza még 

mindig nem dolgozta fel a válása történetét. Feltűnően kerüli Antalt, és amikor kénytelen 

találkozni vele, akkor hűvös-udvariasan viselkedik vele, mégse tudja elviselni valamiért. Ezt a 

„valamit” nem beszéli meg senkivel. Még a szülei se tudhatják meg, miért vált el Antaltól, aki 

viszont rendkívül empatikusan viselkedik Szőcsnével, és Izával is. Felajánlja, hogy 

visszaköltözik a házba, azaz egykori közös otthonukba, hogy az özvegy ne legyen túlságosan 

egyedül. Továbbra is anyámnak szólítja Szőcsnét, ami kedves gesztus. Végül, hogy ne 

kerüljenek idegen kézre a házban maradt holmik, s talán azért is, mert érzelmileg még 

erősen kötődik Izával közös otthonukhoz, felajánlja, hogy megveszi a házat, ha Szőcsné 

Pestre költözik. Később, látván, hogy az öregasszony nem érzi igazán jól magát Pesten, azt is 

felveti, hogy Szőcsné visszaköltözhet a házba, ha akar. Kettejük közül mintha ő érezné át 

jobban Szőcsné problémáit, ő tűnik empatikusabbnak volt feleségénél. Ám Szőcsné úgy érzi, 

lojálisnak kell lennie lányához, ezért nem fogad el semmit Antaltól. Holott talán ez lehetne az 

a gesztus, amivel feloldhatná azt a görcsöt, amely férje betegsége óta kínozza, és amely 

közte és lánya között, annak minden gondoskodása ellenére, keletkezett. 

……….. 

A filmből kimaradt az a fejlődéstörténet, amelyen Iza és édesanyja keresztülmennek. Világuk 

egymástól széjjeltartva igyekszik valahová. Szőcsné a múltba, vissza a szeretett városba, ahol 

férje nyugszik, Iza pályáján egyre felfelé, a nagyvárosi élethez igazodva.  Még csak 

konfliktusnak se mondható, amiben nem értenek egyet. Az édesanya, amíg egy vidéki 

gyógyszállóban várakozik a lányára, gallyakat gyűjt, hogy majd azzal gyújt be először a 

kályhába, amint megérkezik új lakóhelyére. Elgondolása nemcsak naiv, hanem téves is, 
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hiszen a nagyvárosi lakásban radiátor van, központi fűtés (a hulladékgyűjtés a kezdődő 

szenilitás, a szellemi leépülés egyik jele is lehet). A szimbolikus lakásfoglalás nem sikerül, sőt 

csalódást okoz Szőcsnének. Régi holmiját is erősen szelektálva kapja meg; Iza nem tűr 

ócskaságot a lakásában. Az édesanyja viszont ragaszkodna sok régi tárgyához, mivel emlékek 

fűződnek hozzájuk. Iza ezt nem érti meg, ő modern nő, akinek racionális okai is vannak arra, 

hogy édesanyja holmiját szemétrevalónak ítéli meg. Talán a válás is közrejátszik ebben: 

szabadulni akar a régi dolgoktól, mert új élete ezt követeli meg. Szőcsné akkor ébred rá, 

Izának mennyire igaza volt, amikor az utcai ismeretségét, egy nagyon nem oda való nőt 

meginvitál a közös lakásukba, és akkor gyönyörködik először a felújított bútordarabokban, 

szobája berendezésében, hiszen Iza mindezt nagy szeretettel csináltatta az anyja kedvéért. 

Az észérvek persze többnyire Izát igazolják. Ki tűrné el, hogy az édesanyja, vagy bárki más, 

egy köteg gallyat és fát cipeltessen fel vele a harmadik emeleti lakásába, s aztán a 

szekrénybe zárva tárolja? A sérült zománcú lábasok leselejtezése is indokolt, mivel 

betegséget okozhatnak. Ám Szőcsnében még élnek a régi beidegződések, a 

leszegényedettség bevett szokásai, hogy mindennel spórolni kell és semmit nem szabad 

kidobni. Iza számára ez a nyomor, és a korábbi szegénységre nem kíván emlékezni. 

Édesanyjának is segíteni akar abban, hogy túllépjen a korábbi nehéz időszakon és szokjon 

hozzá az általa biztosított jóléthez. Iza leszereli Szőcsné azon törekvéseit is, hogy cselédként 

bánjon az ő háztartási alkalmazottjával. Ebben az édesanya még XIX. századi ember. Ő, 

akinek valóban voltak cselédei, másfajta habitust tanult az őt felnevelő nagynénitől. Iza 

viszont megbecsüli a bejárónőjét. A konfliktus hármas irányultságú: egyrészt az anya és 

leánya között, másrészt az anya és a bejárónő között, valamint átmenetileg a bejárónő és 

alkalmazója, Iza között alakul ki. Iza ezt is megoldja, ám a maga módján, édesanyja 

kiiktatásával a korábban már olajozottan működött kapcsolati rendszerből, közte és a 

bejárónő között. Ő ezt gesztusként gyakorolja, míg Szőcsné sértésnek veszi, mert elvárta 

volna a lányától, hogy melléje álljon. Az anya spórolni akar a lányának, aki viszont nem tart 

erre igényt. 
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Voltaképpen apró, hétköznapi dolgokban nem egyeznek, ám apró gesztusokkal lehet valakit 

nagyon boldoggá tenni, vagy rossz esetben nagyon boldogtalanná. Szőcsné lelki problémája 

régi keletű. A ház, amelyet Iza most sebtiben eladott, voltaképpen csak formálisan közös 

szerzemény. A férje a kárpótlásként kapott pénzösszegből vette, így Szőcsné nem érzi benne 

a saját munkája eredményét. Amikor megkapja a takarékba betett összeget, nem tud örülni 

neki, mert úgy érzi, az Vincét, a férjét illetné meg. Iza nem tart igényt semmire, az 

édesanyjának akar gondtalan öregséget biztosítani. Mindazok, akik egyértelműen csak 

elítélik Szőcs Izát, tegyék a kezüket a szívükre: ők talán nem szeretnének olyan gyerekeket, 

akik ilyen főúri módon gondoskodnak róluk öregségükre? Kapcsolatuk minden sikertelensége 

ellenére azt kell mondani: ritka az ilyen bőkezűség, különösen a mai világban. Más kérdés, 

hogy az érzelmi alultápláltság valósággal lenullázza ezeket a gyermeki gesztusokat. 

A szándékok kisiklanak, a kibeszéletlen problémák egyre nagyobbra duzzadnak, míg végül 

egy önbedaráló rendszerré változnak. Szőcsné ugyanúgy nem érzi sajátjának Iza lakásában a 

neki biztosított lakrészt, mint ahogy a férje által vásárolt házat sem, amihez neki személy 

szerint nem fűződtek érdemei. Ő legalább így érzi, és ez a talajtalanság érzését kelti benne. 

Meglehet, hogy ő maga szakítja ki magát érzelmileg az adott élettérből, de ez senkiben nem 

tudatosul. Összekülönböznek a papának állítandó síremléken is. Iza racionális lénye 

fölöslegesnek tartja, hogy túlméretes legyen édesapja végső nyughelye. Végül Szőcsné is 

belátja, hogy igaza volt a lányának, de addigra már elkészült a monumentális sírkő. 

Mindez olyasmi, ami egy jól működő kapcsolatban nem okozhatna törést. Talán a korábbi 

viszontagságos élet teszi, hogy annyi hajszálrepedés keletkezett a korábban szilárdnak hitt 

falakban. A legfőbb ok azonban az, hogy az édesanya fejlődési vonala egyre jobban vissza a 

múltba tart, ahová emlékei kötik, míg Izáé a jövőbe, karrierje kiteljesedésébe. Gyermeke 

nincs, jelenlegi barátjával sem terveznek ilyesmit, mindketten meg akarnak maradni a 

kellemes, laza kapcsolatnál, amit Szőcsné nemigen tud értelmezni. Az ő klasszikus 

családmodellje addig volt teljes és működőképes, amíg a két férfi, Vince és Antal még velük 

voltak. Férje halálával és Izáék válásával ez a miniatűr világrend is végképp felborult. Antal 

ugyan segítséget ajánl, támaszként szolgálhatna, legalább az anyának, aki fiaként szerette a 

vejét, ám tüske maradt benne: nem tudja megbocsátani neki a válást, aminek az okát sem 

vele, sem férjével nem közölték, feltehetőleg Iza döntése alapján. 

Az utolsó lénytől, Kapitánytól, az egykor hozzájuk kóborolt nyúltól is meg kell válnia. A 

nagyvárosi környezetben nincs helye egy ilyen háziállatnak, amelyet viszonylagosan szabad 

élethez szoktattak, azaz a kertben szabadon kószálhat és legelhet, ezt Antal továbbra is 

biztosítja a számára. Szőcsné viszont elvárta volna, hogy magával vihesse Pestre. Igaz, egy 

Nagykörúti lakásban meg lenne fosztva a szabadságától, és azon a környéken füvet se találna 

magának. Feltehetőleg elpusztulna eredeti otthonától távol. Tehát Izának igaza van, csak 

nem beszéli meg az anyjával, és időt se hagy neki, hogy hozzászokhasson a gondolathoz, 

mint ahogy a hirtelen költöztetéssel sem, melyet kvázi egyedül dönt el. 

……….. 

A filmadaptáció, bármenyire is sikeres volt külföldön, jócskán messzire került Szabó Magda 

eredeti szándékától. Nem is tartom szükségesnek, hogy ezt még részletesebben elemezzem. 
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El kell olvasni a regényt, majd meg kell nézni a filmet. Fenti jegyzetek nem tartalmaznak 

bántó kritikát, semmiféle sértő szándék nincsen bennük, csupán azokat a hiányosságokat 

kérik számon, amelyeket valószínűleg Szabó Magda is felvetne. S mivel tudjuk, hogy 

tanárként szigorú, de igazságos volt, mint az intézet, amelyben tanult, éppen emiatt illene 

hasonlóképpen és kellő önkritikával újra átgondolni úgy a kritikai megjegyzéseket, mint 

magának a regénynek a koncepcióját, s legfőképpen az írónő szándékát. További idézetekkel 

lehetne bővíteni a kiemeltek sorát, de úgy érezzük, ennyi is épp elég ahhoz, hogy egyrészt a 

történések pontos idejét meghatározzuk, másrészt ahhoz képest a korképet, az utcaképet, a 

társasági szokásokat, az öltözékeket pontosítsuk. 

Torzításnak találjuk azt is, hogy az egyedüli pozitív hős, azaz szimpatikus szereplő a Hámori 

Ildikó által alakított Szőcsné volt. Kevéssé árnyalt Domokos figurája is a filmben, aki egyrészt 

nyanyának nevezi Szőcsnét, várományos anyósát a háta mögött, máskor nagyvonalúan 

ajándékoz neki, de az öreg hölgy igényeit nem veszi figyelembe, és a kérését sem teljesíti, 

hogy maradjanak otthon vele aznap este a hetvenötödik születésnapján (egy pszichológus 

empatikus képességek híján?!). Antal eredeti szándékáról és kötődésének eredetéről semmit 

nem tudhat meg az, aki a könyvet nem olvasta, csupán a filmből értesül az események 

vázáról. Antal, a hányatott sorsú fiú, aki a legalacsonyabb sorból verekedte fel magát 

megbecsült orvossá, szüleiként fogadja el a Szőcs házaspárt. A ház, amelyet utóbb 

megvásárol Izától, azért is fontos a számára, mert ez volt első igazi otthona nehéz 

gyermekkora után. Ragaszkodása őszinte, minden sallangtól mentes, csupán arra nem 

kaptunk hiteles magyarázatot, mi okozott akkora törést az Izával való kapcsolatában, ami a 

válásukhoz vezetett. 

A film szerint Iza hideg-rideg természete, már-már frigid lénye az ok, ami viszont fizikailag 

nincs így, de talán ezért választotta ezt a megoldást Dombrovszky Linda, aminek jegyében 

egészen szenvtelen alakítást várt el Györgyi Annától. Talán ezt a lelki alkatot és fizikai 

adottságot maga Szabó Magda se tudta igazán átélni. Ő csupa temperamentum, lelkesedés 

és őszinteség volt, áradt belőle az életigenlés és az egészséges szexualitás. Azt nem állítjuk, 

hogy Szabó Magda lélekábrázolása hiányos lett volna, sőt ellenkezőleg, jóval árnyaltabb, 

mint amilyenre a film és annak koncepciója képes volt. Inkább nyitva hagyott egy kérdést, 

amelyen ki-ki eltöprenghet, hogy a helyes választ megtalálja. Izában van valami, ami egy idő 

után taszítja a férfiakat, ezért elmenekülnek tőle. Antal hirtelen távozik a közös otthonból, és 

Iza nem tűr kérdést, faggatózást ezzel kapcsolatban. Intelligensen válnak, haragot nem 

tartanak, még csak nem is veszekednek soha. Későbbi kapcsolattartásuk hűvösen 

távolságtartó, mármint Iza részéről, Antal viszont testvéri módon, kedvesen bánik volt 

feleségével. Talán csak társadalmi protokoll szerint való ez, mert meg akarnak felelni 

bizonyos normáknak. Iza mégis kudarcként éli meg a szakítást, és nem tudja elviselni Antal 

jövendőbelijét, aki a Szőcs házaspárhoz is nagyon jó. Annak ellenére, hogy kollégáik és a 

városbeli ismerőseik először inkább Iza pártjára állnának (nem mintha kellene), Iza mégis 

szinte elmenekül a fővárosba, frusztrációi színhelyéről, ahol aztán végképp a karrierjének 

élhet. Domokos, miután mindkettőjüket megismerte, Antal pártjára áll, Izát pedig szó nélkül 

faképnél hagyja, szédült tempóban menekül tőle. Ezen a ponton marad a megoldatlanság, a 

magyarázat hiánya, de ez se nagy csoda, hiszen a házasságok a mennyben köttetnek, majd 

a földön szúrják el őket. A mai ember nem avatja be legbensőbb titkaiba a kollégáit, a 



222 

 

szomszédokat, és Iza ebben nagyon modern. De hát ez a 60-as évek legeleje! Még a 

korszakot jól ismerő ember se tud talán pontosan visszaemlékezni, hogyan is volt akkoriban. 

A mai lótó-futó, végzete felé siető embernek meg még annyi figyelme sincs, mint amennyi 

emlékezete a tegnapi embernek maradt… 

Summa summarum, a regény jól van megírva, valódi pszicho-dráma, a filmes értelmezés 

viszont jócskán elcsúszott Szabó Magda eredeti felfogásától. De mindkettő befejezett mű, s 

legfeljebb a vájtfülű filoszok háborognak már rajta, hogyan keletkezhetett ekkora hézag a 

kettő között. Ám az igazságot ki kell mondani. Nem csatlakozhatunk a szemforgató sznobéria 

etikettjéhez, amely akkor is elvárná, hogy hazudjunk, ha annak éppen semmi értelme nincs. 

Méltó választ legfeljebb Szabó Magda adhatna rá, de tőle már nem lehet elvárni, hogy 

mindig hazafüleljen, amikor csak emlegetik. Így marad egy hézag, ami idővel talán egyre 

mélyebbé tágul, s nem biztos, hogy a holnap emberét is izgatni fogja. Aztán elfelejtődik. Ha 

választani vagy tippelni kell, melyik változatot felejtik el hamarabb, mi mégis inkább a 

filmnek adunk erre esélyt. 

……….. 
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A kun rokonságról 

Az őshazával kapcsolatos gondolatok foglalkoztattak mostanában. Szokás szerint 

utánaolvastam, keresgéltem, és egy különleges térképre bukkantam, amely a honfoglalás 

kori Magyarországot ábrázolja. Újra átgondoltam Szabó Magda: Az a szép fényes nap c. 

drámáját, sőt újra is olvastam. Mivel mindig úgy tanultuk, hogy a kunokat IV. Béla telepítette 

le Magyarországon, meglepett az, amit a honfoglalás kori térképen láttam. Az ország 

középső részén észak-déli irányban van egy viszonylag egyenes határvonalakat mutató, 

széles sáv, nagyjából a Duna-Tisza közének meghosszabbított sávjában lefelé Bácska 

irányában, és fel északi irányban. Jobban szemügyre vettem. Ez a Capit. Cumanorum, vagyis 

a kunkapitányság területe. Dél felől Szlavónia határolja, északról a Capit. Ursi (ez Örs vezér 

területe lehet?), nyugat felől Capit. Arpad, azaz Árpád kapitánysága, délnyugatra Capit. (= 

capitaneatus) Werbulchi, vagyis Vérbulcsú kapitánysága, Erdély (a térképen koponya 

formájú!) Gyula birodalma lett, és ami érdekes, Erdélytől délre található egy jókora terület 

Capit. Cun névvel, ami dél felől a Terra Racy et Bulgari, vagyis a Rácországgal és Bulgáriával 

határos. Ezt a hatalmas területet a kunoknak egy másik ága birtokolta már a honfoglaláskor. 
 

 

Magyarország honfoglaláskori térképe 
 

Érdemes tanulmányozni ezt a térképet, hogy pontosabb képet kapjunk az akkori „állam” 

berendezkedéséről. Ferdinandy Mihály elméletét igazolja, amely szerint még kiforratlan volt 



224 

 

az európai magyar állam, amely voltaképpen Szent István uralkodása alatt erősödött a 

későbbi magyar királysággá, azaz egységesült. Nem mintha a többi ország különb lett volna 

nála, hiszen a Római Birodalom széthullása után valódi, egységes állam nem létezett sehol 

Európában. Később sem, jó ideig. Nálunk a honfoglaló törzsek fennhatósága alá tartoztak az 

egyes régiók, melyek korabeli magyar neve kapitányság (a kunkapitányság intézménye 

mindmáig túlél), Németországban és Itáliában hercegségek voltak, hasonlóképpen 

Lengyelországban. Ezek hol összefogtak, hol harcoltak egymással, ahogyan a Német 

Császárságban, amely csupán egy örökösödési szerencséjének köszönhette a későbbi Német-

Római Császárság nevet, egyébként inkább különálló hercegségek formájában működött. 

Ezek torzsalkodásai határozták meg Európa nyugati részének a történetét évszázadokon át. 

Ezt a nem túl jó szokásukat hagyományozták tovább egészen a XX. századig, amikor a francia-

német ellenségeskedés provokálta ki a további háborúkat, a két szörnyű világégést. 
 

 
 

A kunokról mindenütt azt írják, hogy török származékok. Erre vonatkozó genetikai 

bizonyítékról nem tudunk, nyelvük pedig kihalt. A bolgárokról Ferdinandy azt írja, keverék 

nép, és ez adódhat a kunokkal való együttélésből, valamint abból, hogy minden, a Selyemút 

nyugati irányban való meghosszabbítására irányuló törekvés errefelé tendált, az erők ezen a 

balkáni területen csaptak össze, hogy aztán mindenki visszavonuljon a saját területeire 

(további erőt gyűjteni a későbbi csatározásokhoz, illetve hódító háborúkhoz). 

Mikor rákerestem a Terra Cumanorum névre, azonnal megleltem a Kunországot jelölő 

térképet, ami nem azonos a Magyarországon belül megjelölt kun tartományokkal. Ez sem a 

mai értelemben vett egységes, központosított országot jelenti, ahogyan az európai országok 

se voltak azonosak a mostani jól szervezett államformákban létező országokkal. Hatalmas 
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területet ölel fel a Terra Cumanorum vagy Terra Kumanorum: a Balhas-tó vidékétől nyugati 

irányban egészen a Fekete-tenger vidékéig terjedt, a térképen sárgával jelölik. Kipcsakok, 

sárga ujgurok és ázsiai kunok tartoztak közéjük, és a történelmi emlékezet szerint sokáig 

„nyugtalanították” a magyarokat, lengyeleket, bizánciakat, oroszokat és délszáv országokat. 
 

 
 

Ebből a számunkra fontos információ az, hogy az ujgurokkal álltak rokonságban, illetve közös 

államszövetségbe tartoztak, és feltehetőleg keveredtek velük. A szövetséget hagyományosan 

házasságokkal is megerősítették. A legfrissebb genetikai kutatások alapján kiderült, hogy az 

ujgurok nekünk is rokonaink. Ők a mai Kína területén élnek, muzulmán vallásúak, és nem túl 

rózsás a kapcsolatuk a kínaiakkal. Fizikailag, küllemükben teljesen ránk, magyarokra 

hasonlítanak.  

A kunok történetéről tudjuk azt is, hogy őket meg a kitajok támadták folyton, s hogy az 

országukat végül a mongolok, azaz a tatárok verték széjjel az 1200-as években. Nyilván az 

útjukba estek, és így akadályozták őket abban, hogy nyugati irányban rablóhadjáratokat 

folytassanak, valamint hogy a Selyemúton át bonyolított kereskedelmet is sarcolják. Egészen 

bizonyos, hogy szinte minden, dominanciára törekvő népnek az útjában álltak, ezeknek pedig 

nem állt érdekükben, hogy rajtuk kívül más nagy népek is létezzenek. Eddig úgy tanultuk, 

hogy az alánok, úzok és besenyők, valamint a kazárok űzték a magyarságot, míg végül 

jelenlegi hazánk területén telepedtünk le. A kunok története viszont árnyalja a kérdést. A 

kunokat is szorongatták kelet felől, tehát nem szórakozásból vagy velük született vadságuk 

miatt terjeszkedtek nyugat felé, hanem mert az igen erős és kegyetlen mongol hadak voltak 

a sarkukban. A korábbi sztyeppelakó kunok, akiknek a neve kísértetiesen egybehangzik a 

„hun” névvel, ugyancsak rokonságban állhattak az akkor még Szibéria területén élő hunokkal 

is. A hunok egy része, ahogy a magyaroké is, nyugat felé terjeszkedett, vagy menekült az 

őket kelet felől folyamatosan támadó más népek elől. A kunokról azt olvassuk, hogy az Amur 

vidékén éltek, és az V-VII. század között fejlődtek külön etnikummá. A kitajok vagy kitanok 

986 körül támadták meg őket, nyomukban menekültek szintén a kitajok elől a kájok. 1120 

körül a kunokat nesztoriánusként említik. Ez egy később eretnekké nyilvánított krisztológiai, 

azaz bizánci típusú vallás volt, amelyet a katolikus egyház betiltott. 
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Megint kell tartanunk egy kis pihenőt, azaz emészteni az információt. A távoli történelmi 

múltba tekintünk vissza, és félre kell söpörnünk az útból az eddig tanultak egy részét, ami 

szerint a kunok türk nép lévén egyszer muzulmánokként, máskor pogányokként vagy 

sámánistaként említődnek meg, bizánci keresztényként viszont soha. 
 

 
 

Ha azonban összevetjük mindezt a történetükkel, ismét belegabalyodunk távoli rokonaink, az 

ujgurok históriájába. Őket is a kitajok támadták meg 1008-ban (A kitajok Mandzsúria egy 

részét uralták egy időben, később Kínában magas tisztségeket töltöttek be). Ekkor az ujgurok 

a Nansan hegység vidékén, a Tarim-medencétől nyugatra éltek. A legyőzöttek egy része 

visszatért eredeti hazájába, míg más részük csatlakozott a kunokhoz. A kunok és a sárga 

(szőke) ujgurok, más néven szárik nyugat felé vonultak a türkmének földjén át. A türkmének 

emiatt nyugat felé kényszerültek, és nyugat felé szorították az oguzokat (úzokat). Az úzok 

szorongatták a besenyőket, ekkor már a Volga sztyeppevidékén járunk. A türkmének kitértek 

a kunok és a sárga ujgurok elől, a Szir-Darja déli oldalára települtek. A kun-szári-kipcsak 

egyesített seregek elfoglalták a türkmének elhagyott területeit, a Balhas-tótól az Urálig 

uralmuk alá vonták a türkmének és úzok korábbi birodalmát. 1043-ban már egységes 

kipcsak-szári-kun szövetségről beszélnek, bár birodalmuk határait nem lehet pontosan 

meghatározni, illetve, hogy mely területen melyik csoportjuk jelenik meg. A legnagyobb 

valószínűséggel állandóan mozgásban levő törzsekről, népcsoportokról lehet beszélni. Ez 

összefügg a lótartó nomád életmódjukkal; az állatok számára mindig gondoskodni kell friss 

legelőkről, ezért folytonosan összetűzésbe kerülnek a riválisokkal. 
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Ez a hármas törzsszövetség (kipcsak-szári-kun) állandó nyomás alatt tartja az úzokat és 

besenyőket, akiket megint csak kegyetlen harcosokként tart számon a magyar 

népemlékezet. A XI. században a kunok „megjelennek Európában”, amit szintén újra kell 

értelmezni. A honfoglalás kori térkép tanúsága szerint ugyanúgy lejelentkeztek itt 

letelepedett rokonaiknál, mint korábban a magyarok a hun származék székelyeknél, hogy 

aztán nyugatra tovább haladva végleges hazára leljenek. A kunokról úgy jegyzik a krónikák, 

hogy beolvadtak egyrészt a magyarságba, másrészt a délszlávok, bolgárok és oláhok közé, 

akik akkor még Bulgáriától északra voltak megtalálhatók egy kicsiny területen Dél-Erdély és 

Bulgária között. Tudjuk, hogy a dákoromán elmélet megszállottjai haragudni fognak ezért a 

megjegyzésért, ám a honfoglaláskori térkép sehol nem jegyzi őket Erdély területén. Mivel az 

a kis hányaduk, amelyik voltaképpen szláv népek közé ékelődve vetette meg a lábát a 

középkori Kelet-Európában, máris magyarázatot kaphatunk arra, miért tartalmaz olyan 

magas arányban (közel 50%) szláv szavakat a román nyelv.  

De nem velük akarunk most foglalkozni, hanem a kunokkal. Ők ismét megjelennek a keleti 

végeken, bár korábban is jegyzi őket a térkép. A Prut folyó mentén északon is találunk egy 

„Cumani’ területjelzést. Ők a vereckei bevonuláskor maradhattak ott. Ami miatt most 

érdemes rájuk figyelni, az az ujgurokkal való rokonság. Kőrösi-Csoma Sándor az ujgurok 

között kereste a magyarok távoli rokonait. Ez a „távoli” földrajzi távolságot jelez, nem 

genetikait. Az egykori birodalomnak már nem léteztek települései, sem szétszórt 

népcsoportjai, mivel a kínai és a mongol térhódítás elsöpörte őket az útjából. Az ott egykor 
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élt rokonok egy része letelepedett vagy visszatelepült a mostani Kína területére, míg a 

vándorló rokon kunok követtek bennünket a népvándorlás útvonalán nyugati irányban. A 

rengeteg háborúskodás meggyengíthette az egykor hatalmas terület fölött diszponáló 

kunokat is, így részben szétszóródtak, másrészt beolvadtak különböző népekbe. A krími 

tatárok is részben kun, részen mongol leszármazottak. 

A XI. században már az Al-Dunánál tartanak, és leigázzák az úzokat, akiknek leszármazottait 

később fekete kunokként említik. A „fekete” a középkori krónikások szóhasználatában a 

leigázott, alávetett népcsoportokat jelenti, míg a „fehér” a nemeseket. Az orosz évkönyvek 

négy kun ágat említenek: besenyő, türkmén, török és polovec. A polovec oroszul kunt jelent. 

Latin nevük cumanus. Ezek a népek a honfoglaláskorban és azt követően a középkorban már 

mint néptöredék kapnak említést, később szinte felszívódnak, azaz asszimilálódnak más 

népekbe. A korábbi, ellenséges viszony megváltozik az egymás mellett élés során, egykori 

jelenlétüket egyes családnevek őrzik. 

Történelmi tanulmányainknak azt a részét, amely a honfoglalással, illetve a magyarok 

származásával foglalkozik, felül kell vizsgálnunk. Ez a feladat a történészeket illeti, mint 

ahogy az is, hogy bekerüljön ez az információ a történelemkönyvekbe, immáron történészi 

megfogalmazásban és egzakt adatok, leletek, stb. alátámasztásával. Fontos volna kaukázusi, 

japán, koreai, török és kínai könyvtárak, archívumok anyagát is feldolgozni ehhez. Szabó 

Magda ismerhette ezt a történetet, hiszen a fent említett drámájában igen érzékenyen és 

árnyaltan láttatja a XIII. századi magyar-kun kapcsolatokat, és rá az igen alapos 

előtanulmányok jellemzőek. 

A tatárjárás korára már pár évszázad honváltás és nyugati kereszténység jókora szakadást 

jelentett a magyarság és a kelet felől érkező kunok között. A magyarok letelepedtek, 

megszüntették a vándorlást és kalandozásokat, a hűbéresi rendszerben nekik jutatott 

földekhez ragaszkodtak, hiszen az jelentette a vagyont, társadalmi státuszt és a megélhetést. 

Az idegen papok erőszakos térítési módszereihez is „hozzászoktak” valamelyest, a kunok 

viszont nagyon nehezen tűrték. Királyuk, Kötöny mai értelemben véve politikai 

menedékjogot kért népének IV. Béla királytól, cserébe katonai szolgálatot vállaltak, s hogy 

részt vesznek a kelet felől fenyegető mongolok elleni honvédelemben. Itt viszont nem rokon 

népként, hanem idegenként fogadták őket, nomád életmódjukat, szilajságukat nehezen 

tűrte a már feudális viszonyok közt élő magyarság. A pusztai életmódot folytató népek 

viszont egymást fosztogatták, s mivel nem tartoztak alaposan szervezett igazi állam 

irányítása alá, öntörvényűek voltak. A szigorú Szent István-i törvények, melyeket az 

Aranybulla is továbbír, erősen büntették a lopást, egyéb bűncselekményeket. A konfliktus a 

két nép között azért tört ki, mert szokásrendjük nem nagyon illett egymáshoz. Nem volt 

kompatibilis egymással, mondja a mai nyelv. A meráni fiú c. drámából már ismerjük a 

végkifejletet. Magyar sors, összegzi és formálja át valami előítéletté a nyugati felfogás, de ne 

felejtsük ki belőle a német papságot és lovagrendet se, amely folyamatosan a kunok ellen 

gerjeszti a hangulatot. Térítési módszereik mai fogalmak szerint elfogadhatatlanok, 

erőszakosak, teljesen ellentétesek a krisztusi tanításokkal, azaz az erőszak elvetésével. 

Később ki is űzik a német lovagrendet emiatt Dél-Erdélyből. Igaz, a kunok életébe még Mária 

Terézia idején is durván beleszólnak. 
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A kígyóspusztai csat 

Természetesen nem keresünk bűnbakokat, de az igazságot akkor is le kell írni, ha az 

másoknak kellemetlen. Különösen annak tükrében, hogy a nyugati újságírás valósággal ránk 

kapott, magyarokra, a bűnbakkeresés olyannyira jellemzi őket, hogy felháborító stílust 

engednek meg maguknak, már-már a Harmadik Birodalom nyelvezetét idézve. Amint a fent 

említett drámából is kiderül, Magyarországot már akkor is el akarták veszejteni a nyugati 

„szövetségesek”, de Isten szándékaival szemben csak részleges sikereket érhettek el. Nekünk 

tetemes veszteségeket okoztak. Békés úton akkor is elérhették volna, hogy a keleti és 

nyugati kereskedelem összekapcsolódjék, éppen Magyarországon keresztül, de ők az 

agresszió útját választották, mert a teljes koncot akarták. Ők kelet felé kívántak terjeszkedni. 

Ugyanez ismétlődik meg az 1500-as években, amikor ugyanezt tervezik, akkor a törökkel való 

praktikálás történetében. Nem véletlen, hogy Mohácsnál akkora veszteségeket szenvedtünk, 

mert akkori nyugati „szövetségeseink” se véletlenül nem siettek segítségünkre, hanem épp 

erre a kudarcra vártak. Ehhez ráadásul megnyerték előzetesen X. Leó pápa támogatását is, 

ám ennek felemlegetését nem szívesen veszi a pápaság, mi pedig csupán megemlítjük, nem 

nyitunk rajta hitvitát. 

Egyetlen utalást látunk fontosnak még: az analógiák felismerésének szükségességét. 

Ahogyan a középkor kezdetén is a legnagyobb kereskedelmi útvonal felügyeleti jogáért 

folytak a háborúskodások, megspékelve némi vallási színezettel, ma se fordíthatjuk el 

szemérmesen a tekintetünket azon jelenségekről, amelyek ugyanúgy hegemóniára törekvést 

lepleznek, valamint ezek szítói ugyanúgy képesek és hajlandóak bármikor hátba támadni 

bennünket, ha nekik úgy tetszik. A Selyemút már itt van, csupán idő kérdése, hogy ezt mások 

is észrevegyék. Most nem a már kihalt kazárok és izmaeliták, egyéb vallási csoportok 

bomlasztják a korábban kialakult társadalmak rendjét kelet felől, hanem a gyűlöletet szító 

sajtó, a modern társadalmak előretolt hadállásait jelentő, uniformis nélküli hadak nyugati 

irányból. Stílusuk semmiben nem különbözik a rég kihaltakétól, ők ugyanúgy 

csatakiáltásokkal töltik meg a levegőt, ahogyan középkori társaik, akik azért hozzájuk képest 

bátrak voltak, mert szemtől-szembe vívtak meg az ellenfeleikkel, nem pedig gyáván 

meghúzódva a háttérben, jelentős fizetéseket felmarkolva ezért a hitványságért és 

folyamatosan hátba támadva, rágalmazva másokat. Bárminek is nevezik a köreikben már 

kötelező PC nevében, ami nem más, mint tömény hipokrízis, a felismert igazságtól már nem 

tudják elvonni a figyelmünket. Még akkor se, ha ismét vannak hazai labancok is, akik éppen 

ezt a célt szolgálják ki, a legnagyobb szolgalelkűséggel, modernkori lakájok gyanánt. 

https://www.nyest.hu/media/a-kigyospusztai-csat.jpg?large
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Az Európára erőszakosan „rátolt” migránsáradat úgy keleti, mint déli irányból ismét a 

kiszemelt áldozatok megsemmisítését célozza. Azért ilyen egyszerű felismerni a szándékokat, 

mert a terv kikoholói primitív agyúak, soha semmi újat nem képesek kitalálni, hanem ismétlik 

az ősök tévedéseit a halálos dögunalomig da capo al fine.  

 

A kun Miatyánk fennmaradt változata (Kunszentmiklóson jegyezték le 1968-ban): 

Bezen attamaz kenze kikte 

szen lészen szen adon 

dösön szen küklön 

nitziengen gerde ali kikte 

bezen akomezne oknemezne 

bergezge pitbütör küngön 

ill bezen menemezne 

neszen bezde jermez 

berge utrogergene 

illme bezne algyamanna 

kutkor bezne algyamanna 

szen börsön boka csalli 

batson igye tengria. 

Ámen. 

 

Nyelvtörténeti szempontból érdekesek Kiszely István jegyzetei. Ő is belső-ázsiai türk népként 

említi a kunokat, akik az Isim és Tobol folyók közötti részen éltek, az irtiszi kimekektől 

nyugatra. A kipcsakok az 1030-as években váltak a kelet-európai sztyeppevidék uraivá. A XII. 

században úgy említik őket, hogy a kitajok országából érkeztek. Erőteljes terjeszkedésük a XI. 

században történik, és folytatódik a XIII. század elején is, akkor már igen erős mongol 

nyomásra. Az európai történetírás a XI. század elejétől jegyzi tevékenységüket. Miután 

átkeltek a Volgán, maguk előtt szorítják az ogúzokat (úzokat), 1078-ban érik el a Duna 

vonalát. Itt felmerül a kérdés: ha csak 1078-ban érkeznek el a Dunához, akkor hogyan létezik, 

hogy a honfoglaláskori térképen már saját területeik vannak Magyarországon belül, valamint 

a jelenkori Bulgária akkori területén, amely akkor Magyarország részét képezte? Abban 

minden történetíró egyetért, hogy a kunok birodalmára a tatárok mértek megsemmisítő 
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csapást 1236-ban, 1238-ban, majd végül 1239-ben. Ekkor történik meg magyarhoni 

szerencsétlen bevándorlásuk, majd kivonulásuk, aminek következtében Magyarország 

szövetségesek nélkül marad a tatárjárás elleni honvédelemben. A tatárjárás után IV. Béla 

visszahívja és letelepíti őket a Duna-Tisza-közén és a Mezőföldön. Mátyás király idején is 

történik egy jelentősebb betelepítés, amikor Buda környékén és a Csepel-szigeten kapnak 

szálláshelyeket 1473-ban. Mátyás király, legműveltebb királyunk feltehetőleg tisztában volt a 

rokoni kapcsolatokkal. A corvinák erre is választ adhatnának, ha visszaszolgáltatnák nekünk 

mindazok, akik széjjellopkodták őket. 

A gesták a XIII. században említik őket cuni (= kunok) néven, ami akkor keleti nomádokat 
jelentett. A XIII-XIV. század fordulóján készült a Codex Cumanicus, amelyből megismerhetjük 
a kunok kultúráját, életét. Nagyállattartó belső-ázsiai népként írják le őket, jelentős 
mezőgazdasággal, ősi építkezési módjuk utóbb az egész Alföldön elterjedt. E kódex 
kuriózuma az is, hogy kiderül, miszerint ugyanúgy művelték a solymászatot, mint a mi őseink. 
A sólyom (turul) neve is hasonló a kun nyelvben: ’toghrul’, és a magyar alapszavak jelentős 
részét is megtalálni benne: ata (apa), ana (anya), jurt (jurta), szan (szám), bor (bor), kendir 
(kender), tarlov (tarló), arpa (árpa), töve (teve), jugurt (joghurt), burcs (borz), stb. Kumiszt 
ők is erjesztenek lótejből, a méhészettel kapcsolatos szavakat és a vadnövények neveit 
ugyanabban az alakban használják, mint mi a magyarban. „A kunoknak fejlett volt bőr- és 
ércfeldogozása, építkezése, kocsigyártása, nyeregkészítése, íjászata, fonása, szövése, 
nemezgyártása, kötélverése, varrása, edények-, ládák- és munkaeszközök készítése. Ezeknek 
és az ezekkel kapcsolatos tevékenységek török eredetű neveit máig használjuk.”, olvassuk 
Kiszely Istvánnál. Nemzetségi szervezetekben éltek, ennek alapja a nagycsalád volt. A 
nemzetségek törzsekké szerveződtek, a törzsek alkották a népet. Házasságuk szigorúan 
egynejűségen alapult, feleségeiket leányrablással szerezték, és a magyarokkal ellentétben ők 
rabszolgaféle cselédekkel dolgoztattak. Később ezért büntették őket, amikor már a Magyar 
Királyságon belül éltek. Hadseregük beosztása azonos a belső-ázsiai lovas népekével. [A 
nőrablás a sztyeppei népeknél volt szokásban, a mi őseink is gyakorolták, ld. A csodaszarvas 
legendája, valamint Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya c. regényéből és a belőle készült 
filmadaptációból ismerhetjük, hogy Erdélyben még századokkal később is előfordult, habár 
akkor már szigorúan büntették.] 

Néhány dologra érdemes felfigyelni és összehasonlításokat tenni: a törzsi szerveződés 
formájára, amely azonos a miénkkel, a monogám házasságra, a hadsereg felépítésére, a 
sólyommal való vadászatra és a sok közös alapszóra. Sokféle nyelvi gazdagodás, változás, 
szóátvétel fordulhat elő minden nyelvben, de az alapszavak nem változnak. Azok a 
legárulkodóbbak. Hasonlóképpen az is, hogy a kun írás ugyanolyan rovásírás, mint az ősi 
magyar. Mindkettőt arameus eredetűként említik, ugyanezzel egyezik az ujgur írás is. Talán 
nem túl nagy merészség mindezek alapján arra következtetni, hogy az ujgurokhoz hasonlóan 
a kunok is rokonaink. 

A kun nemzetségfő és családfő feladata az ősök tiszteletének ápolása, ahogyan a magyar 
hagyományok szerint is. A kunok temetkezési módjához tartozik a kunhalmok emelése, 
melynek tetejére szobrot volt szokás állítani. Ezek eltűntek, és a kunhalmokat is többször 
kirabolhatták, hiszen a halottakkal együtt temették el legkedvesebb használati tárgyaikat. 
Ezekre vadászhattak a sírrablók, emiatt nem tudták sokáig értelmezni. A szobordöntés már 
régebben is eltüntette az elődök emlékét, így sokszor vallási okokból romboltak a nekivadult 
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vallási fanatikusok. Ha egy pillantást vetünk a Húsvét-szigetek különleges szoboróriásaira, 
szomorúan jegyezhetjük meg, milyen különleges látványt nyújthatnának a kunhalmok 
tetején máig megtartott szobrok. Amiket persze aztán nem tartottak meg. Utalhatunk ismét 
a Dél-Amerikából rabolt aranykincsekre, azokon is gyakorta a saját istenségeik, tisztelt 
állataik ábrázolásaival, amelyeket végül barbár módon beolvasztottak, hogy belőlük egy igen 
gazdag keresztény oltárképet készítsenek Portugáliában. A célt nem vitatjuk, de az eszközt!... 
Mennyivel többet tudhatnánk meg a régi korok népeiről, azok szokásairól, a semmibe hullott 
életükről, ha ezekhez műértő módjára viszonyultak volna, nem pedig a győztesek 
agressziójával! Ugyanúgy felhívhatnánk a képzőművészek figyelmét, miféle jeleket hagynak 
maguk után, amikor teljességgel elvetik a figurális ábrázolást. 

 

Absztrakt festmény. Ebből mi tudható meg a mai emberről, életkörülményeiről, kinézetéről, stb.? 
Senkiségünk tudatában kijelentjük: minden ember egyenlő, de egyes foltjaink egyenlőbbek? A 

Medicieket ma szokás szidalmazni, hogy spicliskedő hajlamaik miatt rendeltek csupa figurálisat a 
nagy reneszánsz mesterektől. Bármi lett légyen a szándék, micsoda mesterművek születtek az ő 

megrendelésükre! 

A régi korok számtalan kézjegyet hagytak maguk után, amiből az utódok pontos képet 
kaphatnak az adott kor emberéről, társadalmáról, ruházkodásáról, szimbólumrendszeréről. 
Ugyanúgy az építészetéről, mely lehet impozáns, bizarr, lenyűgöző, monumentális, vagy 
semmitmondó, akár a szocreál. A mai festmények és a sematikus épületek alapján ugyan 
miféle képi hagyatéka lesz a mai emberiségnek? Csupa elvont, bármire ráfogható, 
értelmezhető vonalhalmaz, kockák, hasábok és gúlák, de hol marad az ember, annak arca, 
ruházata?! Vagy a szelíd vagy bárgyú utókor majd azt képzelheti, mi ágyékkötőben 
rohangáltunk, csak mert a mi technikai színvonalunk igen alulfejlett volt az övékéhez képest? 
Netán úgy vélik, hogy a kezdetleges életformákat a kocka, hasáb, gúla és egyéb mértani 
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alakzatok képviselték a Földanya mostani világában? Abban ne reménykedjünk, hogy 
maradnak fotók, filmfelvételek, számítástechnikai tárolók, mert azok anyaga nem 
maradandó. Semmiképpen nem vetekedhet azokkal az ősi szobrokkal, barlangrajzokkal, 
amelyek sikeresen dacoltak az idővel. 

 

Moai, azaz Húsvét-szigeteki szobrok 

Felmerül még egy kérdés, amelyre korábban is kerestük a választ. Kik lehettek azok a 
bizonyos kiváló fegyverkovácsok és ékszerkészítő ötvösök, akik Kijevben hátramaradtak, 
miután a magyarság elfoglalta Kárpát-medencei hazáját? Kiszely Istvánnál erre is találunk 
utalást: „A kunoknak fejlett volt bőr- és ércfeldolgozása, építkezése, kocsigyártása, 
nyeregkészítése, íjászata, fonása, szövése, nemezgyártása, kötélverése, varrása, edények-, 
ládák- és munkaeszközök készítése. Ezeknek és az ezekkel kapcsolatos tevékenységek török 
eredetű neveit máig használjuk.”  

 

Szekerező kunok, Radziwill-kódex 
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Aztán továbbgondolhatjuk, kik maradhattak Kijevben, miután az egész népvándorlás kori 
erőteljes nyomás minden népet nyugat felé szorított. Úgy a határok, mint az egyes népek, 
néptörzsek területi elhelyezkedését úgy tudjuk elképzelni, hogy egyrészt az állattartás miatt, 
másrészt a korábbi településformáknak legalább egy darabig való fennmaradása okából, 
minden átmeneti és változó volt. Voltak a nyugat felé tartó, s talán újabb földeket, újabb 
hazát kereső előcsapatok, másrészt a hátrahagyott lakosság (nők, gyermekek, öregek, 
földműveléssel foglalkozó cselédség, valamint a helyhez kötöttséget igénylő szakmák 
művelői, stb.), és az ezek közötti kapcsolat valamilyen formában fennmaradt, majd ugyanúgy 
lazult, ahogyan a mongol nyomás egyre jobban sarcolta, irtotta és továbbköltözésre 
kényszerítette őket. Hasonlóképpen a magyarok esetében, akik még évszázadokig őrizték az 
egykori őshaza emlékét és vágytak a kapcsolatra a távoli testvéri törzsekkel, rokonokkal. 
Felmerül a kérdés, hogy azok a bizonyos remek ötvösök és fegyverkészítők csak magyarok 
lehettek vagy kunok is éltek már Kijevben akkoriban, és nem ellenségként, hanem 
szövetségeseinkként? Vagy tévhit volna, hogy a honfoglalás utáni ötvösművészetünk 
színvonala valamelyest visszaesett volna? 

……….. 

 

imádkozó tibeti lámák 

A kun Miatyánk hangzása (fordítója művelt ember lehetett), jóllehet a kunt török (türk) 
nyelvnek mondják, kifejezetten mongolos. Jóval távolabbi vidékekre utal. Érdekes 
fennhangon elmondani, és átérezni, mennyire emelkedett gondolkodású személy 
közvetítésével kerültek át ezek az átszellemült igék a kun nyelvbe, hogy aztán szájhagyomány 
útján vagy fába vésett, faragott formában nemzedékről-nemzedékre hagyományozva 
épüljenek be a kun köztudatba. Inkább a görögkeleti szertartás és ódon templomok 
atmoszférája lengik körül ezeket a szépen csengő szavakat, semmint a török müezzin 
fejhangjait idéznék.  Egyúttal gondoljuk át azt is, hogy a muzulmán imádkozás a gyakran túl 
magas frekvenciákon történik, míg a keleti imák, ahogyan a lámáké is, a legmélyebb 
férfihangok torokból és mellkasból felerősített, igen férfias hangzását zengik vissza. Vagyis 
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hogy a kunok hittérítése, ugyanúgy, ahogy a magyaroké is, nem a pogányságról a római 
katolikus vallásra való áttérést fedheti, hanem a görögkeleti vallás kényszerű feladását, ami 
nem ment komoly konfliktusok nélkül. Nem beszélve arról, hogy azok, akik már Krisztus-
hívők voltak, nem egykönnyen adták fel korábbi keresztény vallásukat egy számukra 
ismeretlen nyelven (latin), eltérő liturgiával. Gondoljunk ismét a nesztoriánus korszakukra! S 
ahogy Szabó Magda is utal rá Az a fényes nap történetében, a magyarok a korábbi sámánista 
vallást sem adták fel egyértelműen, sőt az ezzel kapcsolatos tiltásokat nem értették, a 
legtöbb konfliktus ebből fakadt.  

Nem volt egyetértés a kunok letelepítésével kapcsolatosan sem. Ők folytattak ugyan 
korábban földművelést, de ezeket a munkákat az általuk leigázott népek közül elfogott 
cselédséggel végeztették. A kereszténység felvétele után erre azért nem volt lehetőségük, 
mivel a papság dörgedelmei szerint keresztény ember nem tarthat rabszolgaként másik 
keresztény embert. Summa summarum hatalmas életmódváltás volt ez az életükben. A 
magyarság ezen már jó három évszázaddal korábban átesett, a kun rokonok, annyi évszázad 
csatározás, vonulás, áttelepülés és honvesztés után kevésbé hajlottak rá. A békés szomszédi 
viszony aztán segített beilleszkedniük. Leszármazottaik egykori hagyományaikat ismét 
ápolják. Lelkes résztvevői a Kurultájnak, amely egybehívja azokat a közeli és távoli rokonokat 
egy-egy lovas találkozóra és népünnepélyre, amely mindnyájunk sztyeppei életét idézi meg. 

A nyelvi elemeken kívül mindig a zene az, amely a legősibb kapcsolatokra utal. Esetünkben 
nem nehéz felismerni, hogy a pentatónia, a magyar zene alapja, egyúttal a rokon népek 
zenéjének is kifejezési formája: japán, kínai, mongol, kínai, koreai, s ha nem tévedünk, akkor 
sorra mind a türk sztyeppei népek. Ezeknek vándorlási útvonalát a fentiekben leírtuk, a 
további összefüggések keresése már a tudósok dolga. Az ősi személynevek és helységnevek 
mindig tévedhetetlenül felfedik azokat a kapcsolatokat, amelyek elhomályosulhattak 
valamikor az időben, de felidézhetők és ápolhatók. 

 

Kurultáj, 2018, Bugac 
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Annyi valószínű, hogy a zenei kifejezésmódokat és hagyományokat nem szokás csak úgy 
feladni és elhagyni, még akkor sem, ha egy másik néppel fuzionálnak, mivel a zene a legősibb 
és a népléleknek legkifejezőbb formája. Olyasmi, ami egyenesen a lélekből fakad, azt pedig 
nem cserélhet senki. A túldíszített, azaz ornamens hangokban bővelkedő, sőt túltengő török 
vagy arab zene teljesen más, mint a fent említett pentatónia. 

 

Pajzsok, jurták, zászlók, a Kurultáj vendégei 

Hogy miért kellett éppen a kunokkal és a történelmi homályba vesző történetükkel 
foglalkozni, és éppen most, amikor mindenki a vírusokkal, azok mutánsaival és az egyre 
bővebb választékú vakcinákkal foglalkozik, nem tudnám megmondani. Az ihlet és az általa 
érkező ösztönzés nem szokott magyarázkodni. Jön, itt van, hat és valami emelkedett érzéssel 
tölti el az ember lelkét, tehát már önmagában véve is gyógyír a környezetből áradó, már-már 
monoton egyhangúsággal terjedő fenyegetés-özönre. Az ősök hazájába vezet vissza, felfed 
valamit a közös múltból, amiről annyit és annyian hazudtak nekünk. Ha egyébre nem, 
vitaindítónak jó lesz ezeknek a jegyzeteknek a közzététele. A jó szándék és a pozitív gondolat 
mindig segít felfedni és tisztázni valamit, ami fontos lehet mindannyiunknak. Jövőnk a 
múltunkba van kódolva, ugyanezt folytatja a jelen. Kétségtelen, hogy a kunok története sok 
szilaj, vad és konfliktusokkal terhelt időszakot és eseményt is takar. Ám nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy idővel sikeresen beépültek a magyar nemzetbe, katonaságunk 
jelentős részét képezve. Amit a Habsburgok elvettek tőlük, visszavásárolták, földjeiket és 
jogaikat. Érdekes, hogy épp a Német Lovagrend garázdálkodott megint, amelyet egyszer már 
kiűztek hazánkból, és akikkel a lengyel barátaink is elég gyakran kerültek konfliktusba. A 
kunokat természetesen nem vigasztalja, hogy bennünket, magyarokat is épp eleget kínoztak 
a császárság erőszakos összetákolói és összetartói. Mária Terézia éppolyan lelketlenül bánt a 
kunokkal, mint a székelyekkel, vagy bármely leigázott nemzetiséggel. Másrészt viszont 
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„kegyeskedett kegyeskedni” a stréberekkel és talpnyalókkal, ami nem teszi semmissé 
magyarellenes rendelkezéseit és népirtó intézkedéseit. A mérleg nyelve sehogy nem tud 
egyensúlyba billenni, még mindig annyit nyom a latban a sötét oldala, a magyarság ellen 
elkövetett rengeteg bűn. 

Ha az okokat keressük, elsősorban abban kell meglátnunk, hogy a nemzet egységesítése és 
mindenkori boldogulása helyett valami egészen másra törekedtek. Egyébiránt miért 
ugrasztották volna egymás ellen a Monarchia népeit és célozták volna meg ezek megosztását 
vagy akár megsemmisítését is?! Az idő jótékony homálya egykor talán elfedi mindezt, és az 
utódok jó szándéka segít abban, hogy túl lehessen lépni valahára az ősök tévedésein. Meg a 
saját rossz tapasztalatainkon. Igaz, ahogyan velünk az elvtársak leszármazottai viselkednek, 
egyelőre nem ad semmiféle nagy reményre okot. Ők ugyanazokat a tévedéseket és bűnöket, 
agresszív cselekedeteket ismételgetik, mint a felmenőik, s nem is akárhogyan, hanem dafke, 
cum trucc, csak azért is. Ez egy kórosan rögzült dackorszak és a retardált kamaszkor 
szerencsétlen keveréke. Kívülálló nem változtathatja meg, csak az egyén, aki ebben szenved. 
Ahhoz legelőször is neki kell rászánnia magát, mert amíg nem kér orvosi segítséget, addig 
ugyanolyan reménytelen, mint az ősei is voltak. De hát hol van az az ember, „aki abban 
elhitetné magát, hogy ő közikbe tartozik…?” 

 

 

Bercsényi Miklós: „Eb ura fakó!” 
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Utószó 

Ezek a rövidebb-hosszabb jegyzetek néha etűdöknek tűnhetnek, írói ujjgyakorlatoknak, de a 
kötetvégi őstörténeti írások túlmutatnak ezen a szándékon és formán. Különös egybeesés, 
hogy amikor bekövetkezett az össznépi visszahúzódás és vele együtt a sok csendes óra, 
sokan kezdtünk gyökereink után keresni, egészen régi történetekkel foglalkozni. Ugyanezzel 
egy időben a régészek is komoly leletekre bukkantak és vetették alá ezeket genetikai 
kutatásoknak. Mintegy varázsütésre feltárult előttünk a múlt, vagy legalább annak egy kis 
részlete, epizódja. A tudósok most egzakt magyarázatokkal fognak szolgálni, mennyi az 
igazságelem, s hogy a korábbi (szándékos) torzításoknak van-e egyáltalán valami alapja. 

A honfoglaláskorral és az azt megelőző korszakkal nem tudatos felkészülés alapján kezdtem 
el foglalkozni. Egyszer csak itt volt, és beköszöntött, mint egy rég nem látott, távoli rokon. A 
téma szólított meg engem, s nem fordítva. Ennek a váratlan eseménynek folytatása lett, és 
ahogy ismerem magamat, nem fogom csak úgy félrepöccinteni, mert ennek a könyvnek a 
formája már kialakult, nem igényel további bővítéseket. Ám abban se fog meggátolni senki, 
hogy később is gondoljak ezzel az izgalmas és kevéssé ismert korszakával a magyar 
őstörténetnek. Normális körülmények között az ilyesmit nem támadják, hanem örülnek neki, 
hogy akad valaki, aki ennyire mélyre és távolra képes tekinteni a néplélekbe. De hol vagyunk 
ma már a normalitástól?! 

Évszázadokon át hazudoztak, átírtak, a mindenkori győztesek szájíze szerint hamisítgattak, 
mert nehéz volt elviselni a tudatot, hogy van valami, amiben különbek vagyunk másoknál. 
Annyi torzítás és néprontó szándék ellenére megmaradtunk, és ezzel olyasmit 
bizonyítottunk, amivel senki nem számolt: Isten akaratával nem lehet büntetlenül 
szembeszegülni. Akit Ő meg akar tartani, az a csatatéren is sértetlen marad. S ugyan mire 
való a pusztító szándék? Még a legparányibb lény is tudja, hogy életével hozzá kell tennie 
valamit a közös nagy építményhez, s ha ideje lejárt, teste fennmaradt anyagával járul hozzá a 
mások gyarapodásához. A korhadt falevélből tápanyag lesz, ezzel viszonozza az 
anyanövénynek, amit tőle zsenge korában kapott. Más részéből csúszómászók, rovarok és 
gombák táplálkoznak, ezeket elfogyasztják a madarak, sünök és egyre fejlettebb lények, akár 
az ember is. Hogyan? Hát például az erdei gombák, málna, szamóca, szeder ízletes nedveivel. 
És ennek a titkát éppen az önmagát a legfejlettebb lénynek tartó ember ne tudná? Tudta, de 
elfelejtette. Ősember-magához képest mélyebbre süllyedt. Egyre kevesebben vannak, akik 
vágynak az élet tudatos megélésére. Félrelökik küldetésük lényegét: a kötelességet. 
Öncélúvá és önössé vált a városi élet. A formálisan kapott kényelem formailag kiürítette a 
társadalmi lény életét. Kiszolgálás még van, törődés már nemigen, vagy csak ritkán. 
Történnek kísérletek arra, hogy az egyes ember még újrakezdheti vidéken, igen egyszerű 
körülmények között. Van, akinek sikerül, mások egy idő után visszamenekülnek a 
betongettókba, mert nem tudják nélkülözni a kényelmi berendezéseket és a közös nyüzsgés 
lehetőségét. 

A régi korba tekintés, a gyökerek keresése jelentős szabadságot ad, s bár a jurta-életet, 
gyűjtögető életmódot nem tudnám vállalni, az őstörténeti információkat mégis örömest 
veszem. Olyan hiányos történelemoktatás után, mint amiben generációm részesült, nem 
csoda, ha fontosnak minősülnek, egyfajta korrekciónak, hibajavításnak, amit a bennünket 
egykor nevelt tanárok nem tudtak vagy nem akartak, nem mertek közölni velünk, akkori 
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diákokkal. Azt hiszem, minden válságkorszakban megszólít, és ezáltal megtanít bennünket 
valamire a közös történelem. Olyan ez, mint a kedves emlékű nagyapóra vagy rég elhalt 
édesanyánkra gondolni, amikor bajban vagyunk. Ezek a szálak eltéphetetlenek. Aki mégis 
megtagadja őket, meghasonlott lélekké válik, élete törvényszerűen jut kátyúba. 

Szabó Magdával és műveivel egy korábbi kötetben már foglalkoztam. Újabb jegyzetekkel 
egészítettem ki a korábbiakat. Különösen sokáig foglalkoztatott a Pilátus c. regényének 
filmadaptációja, melynek koncepciójával nem értek egyet. A róla készült elemzések felhívják 
a figyelmet, mennyire fontos tiszteletben tartani a művész eredeti szándékát. Le kellene már 
szokni a rendezői mindenhatóság illúziójáról, mely a klasszikus szerzőket és műveiket se 
kíméli. Az olvasói kritika úgyis helyre teszi az efféle művészkedést. Ha nincs tisztelet, 
magának se követelheti meg ezt a félreinterpretáló alkotó. A szentencia velős. Nagy arc – 
kicsiny tehetség. Túl nagy hang: igen csekély mondanivaló. Egyébként, aki a mások 
tekintélyét igyekszik rombolni, az a sajátját nullázza le.  

Egy-egy kötet elkészültével gyakran megtorpanok. Ez szinte törvényszerűen következik be. 
Oka: a közönség visszajelzésének hiánya. Természetesen van az valahol, legfeljebb most még 
nem hallom. A könyveket akkor is útjukra kell bocsátani, máskülönben nem lenne értelme 
megírni őket. „I say good-bye and you say hello”, idézzük a Beatles régi híres számát. Vagyis 
én ezennel elköszönök, míg aki kapja a palackpostát, az még most, azaz újonnan üdvözli az 
üzenetet, és talán annak feladóját. 

Murawski Magdolna 

Eger, 2021. április 2. 
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Történelmi térképek 
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Mátyás serege pusztító hengerként söpörte el a török hadakat 
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Magyarország nagycímere 1849 
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Murawski Magdolna mindig szolgál 

meglepetésekkel sorra megjelenő köteteinek 

anyagában. Naplójegyzeteket adott már közre 

korábban is, és a filozofáló, töprengő, elmélkedő 

hangvételt is megszoktuk tőle. A Naplócska, amely 

előbb kisebb jegyzeteket sugall címében, talán így 

is indult, mégis továbblép ezen, s nemcsak amúgy 

józsefattilásan, „e mai kocsmán”, melynek 

jelenkorát gyakorta érzi. 

A kötet kezdő bejegyzése akár egy Beethoven-

Auftakt, mondjuk a Fidelio zenei motívumába 

belevágva: egy kozmikus kép jelenik meg, mintegy 

zoomolva a Föld életének záró szakaszát. Ez 

egyúttal saját életének végső, összegző periódusát 

is idézi: az író most akar átadni mindent, amit még 

nem adhatott át a közönségének. Ez így is tisztességes, Murawski másként nem tehet. Aztán 

végigcsapong sok történelmi koron, és a legnagyobb meglepetést az nyújtja, amikor a magyarság 

történetének hajnalára tekint vissza honfoglalás kori jegyzeteivel. Közös töprengésre hív egy olyan 

korszakról, amelynek történetével fukarkodik az iskolai történelemtanítás. Ez egyúttal sokat vitatott 

és gyakran elhazudott emlékünk, amelyet szorgos kezek alaposan kikancsukáztak az egyébként oly 

megbízható kollektív vagy népemlékezetből. 

Hogy Szabó Magdával sokat foglalkozott Murawski, azt is jól tudjuk, és ennek a kötetnek a végén 

találhatók a Pilátus c. regény filmadaptációjával kapcsolatos jegyzetei, amelyek filmkritikának túl 

hosszúak, míg esszének rövidek, de szerteágazóak. Nem is ez volt a célja vele, hanem csupán 

emberközelbe hozta Szabó Magda érzékeny lélekábrázolásának azt a momentumát, amelyet a film 

szinte figyelmen kívül hagyott. Szabó Magda történelmi drámáiról is találunk elemzéseket, 

kiegészítve a távoli múlttal kapcsolatos utalásokkal és adatokkal, amelyek nem ártanak sem iskolai 

elemzésekhez, sem egy esetleges rendezői újraértelmezéshez. 

S hogy közben mi található? Nagyjából minden, ami egy tartalmas élet során egy érzékeny költői 

lélekben lecsapódik. Az írónak minden írása egy sajátos szűrőn keresztül jut el az olvasóhoz, aki általa 

fedezheti fel a magyar irodalomnak máig sokat mellőzött nagyjait, úgy, mint Kodolányi Jánost, de ír 

még Kosztolányiról és Márairól is. Nem hiányozhatnak ebből a kötetből nagy kortárs példaképei: 

Makovecz Imre és Melocco Miklós sem. Nem különös? Mindhármukat lehetne egy nagy M-mel 

Emmnek nevezni akár… De Murawski nem azért ír róluk, mert a társaságukban akar tetszelegni, 

hanem mert annyira becsüli és tiszteli a két leggerincesebb magyar művészt. 

Foglalkozik egyben a művész feladatával, az ars poeticával is, amelyet manapság helytelenül 

terjesztenek ki minden foglalkozásra, pedig a név magában foglalja a latin „poetica” elemet, ami 

egyértelműen költészetre, költői mesterségre utal. Fontos ezt is megtanulni tőle. Historizáló kedvét 

erősítette Ferdinandy Mihály, akit idehaza nemigen szokás emlegetni. Honnan ez a kapocs közte és a 

nagyon-nagyon régmúlt között? A néhai történész professzor könyveit a szintén néhai Besenyő 

professzor adta egykor Murawski kezébe. Mindketten olyannyira hatottak rá, hogy máig ízlelgeti a 

tőlük tanult mondatokat, történelmi elemzéseket. 

A kötetet Fridél Lajos különleges illusztrációi díszítik, melyek mindig harmonizálnak Murawskival, és 

van szép számmal történelmi fotó, melyek képileg is közel hozzák a mai olvasóhoz a régi korokat. 

Lopes-Szabó Zsuzsa 

  


