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Rozsnyay Béla: Könyvkatedrális (acél, dán nyelvű könyv, 40×15×22 cm, 2016)

Limpár Péter

Mi lett volna, ha…?
Egy sosemvolt háború hiteles krónikája
„Már a székely alig győzi,
Már veszélyben a nagy zászló,
De fölharsog a kiáltás:
»Uram Isten és Szent László!«”
(Arany János: Szent László)

Történészként Trianonról írni könnyű: egy téma, ami minden olvasó embernek
ismerős, egy téma, amiről mindenkinek van véleménye. Történészként Trianon
ról írni nehéz: az olvasó már többnyire kialakította a saját véleményét, gyakran
már évtizedekkel ezelőtt, sőt, lehet, hogy örökölte az apjától, nagyapjától, eset
leg dédapjától – de a századik évfordulón már az ük- és szépapákat sem zárhat
juk ki. Történészként Trianonról írni könnyű: bőségesen állnak rendelkezé
sünkre források az élet minden területéről, egy ember számára áttekinthetetlen
mennyiségben; de a téma népszerűségének köszönhetően a sok fókára jut elég
szorgalmas eszkimó, így a bőséges szakirodalom révén az emlékanyag teljes
ségének ismerete nélkül is kialakítható koherens kép. Történészként Trianonról
írni nehéz: sok adat hiányzik, elveszett vagy még feltáratlan. A forrásbőség
gyakran azt is jelenti, hogy mindenre és mindennek az ellenkezőjére is akad
korabeli adat, szemtanú, visszaemlékező; így a legvadabb prekoncepciót is alá
lehet dúcolni innen-onnan összeszedett, de tulajdonképpen hiteles bizonyíté
kokkal. A nagyközönség pedig nem mér a szakma patikamérlegén, örül, ha egy
jól megírt, jól felépített művet olvashat. Történészként Trianonról írni könnyű:
a téma sokakat érint és sokakat érdekel; végre nem néhány pályatárshoz, hanem
a széles közönséghez szólhat. Történészként Trianonról írni nehéz: családi le
gendáriumokkal, generációk személyes és olvasmányélményeivel kell verse
nyezni; ideológiai, politikai kerítéseken kell rést vágni. Felvidéki történészként
Trianonról írni könnyű: eszmélésemmel együtt tapasztaltam meg Trianon örök
ségét, a kisebbségi sorsot, hallhattam a családi történeteket; a kutatáshoz és a kép
alkotáshoz pedig nagy segítség egy utódállam, a másik oldal nyelve. Felvidéki
történészként Trianonról írni nehéz: érintett – egyesek szerint sérült – vagyok,
több generációnyi fájdalom és megaláztatás örököse, amihez mostanra már
hozzárakhattam pár évtizednyi saját élményt is. Mekkora az a távolság, amit
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történészként be kell tartanom, illetve mekkora az a távolság, ahol már ön
magamat tagadom meg, és a szakmai objektivitás árát lelkem (és felmenőim
lelkének) darabjaival törlesztem?
Kedves Olvasóimnak bizonyára feltűnt, hogy a magyar tudományosságban
megszokott többes szám helyett a jóval személyesebb egyes számot használom.
Úgy gondolom, ebben a centenáriumi írásban ezzel is jelzem, hogy mint oly sok
nemzettársamnak, a Trianon-ének nekem is több szólamban szól. Nem lehetek
kívülálló, és nem is akarok az lenni. Immár száz esztendeje rágjuk ezt a keserű
falatot, most elkészítem a saját receptem szerint: a továbbiakban az alapanyag
minden esetben valós lesz, a fűszerezés azonban kétségkívül egyedi és talán
szokatlan; hogy ízletes-e, azt a vendégül látott Olvasó dönti el.

Székely vitézség, felvidéki szégyen
Az első olvasásra talán kissé rejtelmesnek hangzó cím feloldását, régi mese
mondó szokás szerint, két történettel kezdem. Az első 1916. szeptember 15-én
játszódott le Pálosnál; az Erdélyt védő csapatok már hetek óta hátráltak az or
szágra zúduló román túlerő elől, amikor a székely gyalogezred katonái, látván
az elbizakodottan, menetalakzatban előnyomuló románokat, parancsot nem
várva, sőt annak ellenére, szuronyt szegezve megrohanták őket, és fényes – bár
véres – győzelmet arattak. Ahogy a két háború között megjelent magyar had
történeti művek megjegyzik: az ezred történetében ez volt az egyetlen parancs
megtagadás. A képet árnyalja a reprezentatív gyalogságtörténet, amely szerint
a hadosztályparancsnokság előzőleg utasította az ezredet, hogy keresse az ös�
szecsapást az ellenséggel, és próbálja meg azt visszaszorítani, így a székelyek
nem parancs ellenére, hanem közvetlen feljebbvalójukét nem bevárva cseleked
tek. A hadjáratról készült hadtörténelmi összefoglaló azonban egészen más
látószögből mutatja be az eseményt: még 1916 júliusában a német főhadiszállá
son összeült a hadvezetés, és megvitatták, mi a teendő, ha Románia végül még
is belép a háborúba. A döntés indoklása első látásra talán furcsának tűnik:
a központi hatalmak túl gyengék a védekezéshez, ezért támadniuk kell. Verdun
és a Bruszilov-offenzíva évében járunk, a frontok számolatlanul nyelték az em
bert és a hadianyagot; egy újabb, több száz kilométeres arcvonal fenntartása
hosszú időre lehetetlennek látszott. A határozat szerint román támadás esetén
az osztrák–magyar csapatok a Maros vonaláig lassan hátrálva időt nyernek,
amíg beérkezik az erősítés, többek közt egy teljes német hadsereg; majd átmen
nek támadásba, hogy megszerezzék a román olajat, illetve gabonát, ami tovább
táplálja a háborút. A 82. gyalogezred parancsnoka vagy éppen a nekivadult
székely bakák nem sokat sejthettek abból, hogy mindaz, amit tesznek, néhány
szivarozó német úr, térképek és statisztikák fölött, hetekkel azelőtt kiszámolt,
kiagyalt nagy tervének a része. Ugyanebben a műben a pálosi ütközet csak egy
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bejegyzést kap, ami szerint a 71. hadosztály zöme megverte a román 6. hadosztály
jobbszárnycsoportját, és a harcban különösen kitűnt a székely 82. gyalogezred.1
A másik történet – pontosabban inkább hangulat – 2009. augusztus utolsó
napjaiból való. Hátteréhez hozzá tartozik, hogy ekkoriban éppen csak túl voltunk
azon (ha túl tehetjük magunkat ezen egyáltalán), hogy Sólyom Lászlót, Magyar
ország államfőjét a komáromi híd közepéről fordította vissza megalázó módon
a szlovák hatalom. E sorok írója pedig a Hadtörténelmi Levéltárban olvasta a ma
gyar Vörös Hadsereg főparancsnokságának 1919. júniusi iratait, azon időszakét,
amikor a politikusok már eldöntötték, hogy engedelmeskednek a második Cle
menceau-jegyzék követelésének, és feladják a vérrel visszaszerzett felvidéki
területeket, míg a vezérkar még mindig az offenzíva felújítását tervezte, bízva
a csodában, de – mint a magyarok históriájában annyiszor – hiába. Nyitra el
foglalásának és a további támadó hadműveletek részletes előkészületeit olvas
ván, a múlt megváltoztathatatlanságával nem törődve csak azért szurkoltam,
hogy folytassák harcot, induljanak és mutassák meg, legalább ott, akkor, amikor
még lehetett. Bár egyáltalán nem volt meglepetés, mégis mellbevágó vagy inkább
letaglózó élmény volt a legutolsó, június 28-án kiadott haditerv alján a ceruzá
val írt bejegyzést olvasni: „sajnos tárgytalan”.2

Újraírandó múlt
A történelem, művelőinek és rajongóinak nagy bánatára nem kísérleti tárgy;
nem vonulhatunk el egy laboratóriumba, hogy egy-egy elem kiemelésével vagy
hozzáadásával újra és újra lefuttassuk a sikertelennek bizonyult folyamatokat.
Mint a bevezetőben láttuk, még egy győzelemnek is többféle elbeszélése létezik,
a vereségnek pedig jóval több. Nehéz lenne vitatni, hogy Trianon (és az ahhoz
vezető út) egyik legnagyobb nemzeti tragédiánk, mai megosztottságunk (le
gyen az politikai vagy területi) egyik baljós forrása; ha tehát visszakövetnénk
a jelen lövészárkait, akkor az első ásónyomokat nagy valószínűséggel 1918-ban
találnánk meg. Ennek köszönhetően számtalan népszerű verziója van ennek
a történetnek, és tekintettel arra, hogy a történelmi léptékű katasztrófa egyér
telmű, ezek szinte mindegyike a hibákról, elszalasztott lehetőségekről, illetve
lehetséges megoldási módokról szól. „Mi lett volna, ha…” – ezek azok a szavak,
amelyeket egy céhbeli történész nem fűzhet így össze, mert ettől a varázsigétől
a tudomány átbucskázik fikcióba, és a neves kiadónál, többkörös bírálat után,
1

2

Julier Ferenc: Erdély védelmezése az oláh betörés ellen. In A magyar gyalogság. Szerk. Doromby
József. Budapest, é. n. 396; A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története. Budapest, 1931, 183–184;
Nagybaczoni Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat. Budapest, 1923, a M. Kir. Honvédelmi
Ministerium Kiadása, I. kötet, 44–54, 92.
Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban HL), Magyar Tanácsköztársaság iratai (a továbbiak
ban: MTK) V. hdt 628/12. 58/10.131.
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komoly jegyzetapparátussal, kemény kötésben megjelent monográfia (a Mű),
átváltozik színes mesekönyvvé. A történettudomány tehát nem foglalkozik
a múlt alternatíváival. Vagy mégis? Egy jó történelmi munkának része a múlt
béli szereplők tetteinek értékelése, márpedig ebben a „bírói” szerepben a törté
nész óhatatlanul egy gyakran talán túl ideális, de minden esetben általa elkép
zelt fiktív múltat használ mércéül. Ennek a jelenségnek a tudatosulásával jött
létre az úgynevezett kontrafaktuális történetírás, amely elég merész feltenni
a kérdést: hogy alakult volna a történelem, ha a múlt egy-egy kulcsfontosságú
nak érzett pontját megváltoztatjuk? Az irányzat népszerű az olvasók körében,
hiszen sorra felteszi azokat a kérdéseket, amelyek a nagyközönséget foglalkoz
tatják; de művelői nem csak a népszerűség, illetve ennek anyagiakra váltható
sága miatt választják ezt a módszert. A kulcspontok megkeresése, a kérdések
feltevése és a lehetséges alternatívák alapos kidolgozása inspiráló hatással van
a hagyományos történetírásra is, addig figyelmen kívül hagyott kutatási témá
kat vet fel, új szemszögből mutatja meg a megcsontosodott konstrukciók eset
leges hiányosságait, és nem utolsósorban: kirángatja a tudományosságot ké
nyelmes, de ernyesztő komfortzónájából. A magyar történetírásra nem jellemző
ez a szemlélet, túl közel állónak látszik a sajnálatosan elszaporodott történelmi
fantazmagóriák népes seregletéhez, egyedül a Rubicon folyóirat szentelt egy
különszámot a magyar történelem ilyen szempontú tárgyalásának.3
A továbbiakban tehát egy ilyen fantasztikus utazásra invitálom a kedves
Olvasót: a békeszerződés megkötése előtti időszakra fókuszálva a Magyaror
szág feldarabolásával szembeni fegyveres ellenállás lehetőségeit fogom vizs
gálni. Köztudomású, hogy a korszakban számos ideológia és párt vetélkedett
a legyőzöttség vigaszdíjául függetlenséget nyerő ország vezetéséért; és ez a küz
delem, ha nem is vezetett polgárháborúhoz, de vértelennek sem mondható. Tény,
hogy nem sikerült egy olyan – akár ideiglenes – megoldást találni, ami egyesít
hette volna az összes irányzatot, és a mindenkori kimaradóknak elég erejük
maradt ahhoz, hogy hiányuk jelentősen gyengítse az aktuális rendszert. A sta
bilitás hiánya pedig azt eredményezte, hogy a hatalom mindennél jobban rá
volt utalva a külföld jóindulatára, amit területfeladással látszott a legkönnyebb
nek biztosítani. Ezért a háborús összeomlás utáni időszak vizsgálatánál egy
idealizált belpolitikai állapotot veszek alapul, amelyben nincs gátja az ország
összes erőforrása igénybevételének, így néhány oldal erejéig feloldom a turáni
átkot. Vizsgálatom tárgya Magyarország és az ellenfelek nyers katonai poten
ciálja mint egy fiktív nagy honvédő háború rideg valóságot képező alapja. Az
írói szándékot azonban máris felülírja a történelem: ha nem is nagy, de egy kis
honvédő háborút megvívott Magyarország 1919-ben, amit nem hagyhatok figyel
men kívül, különös tekintettel arra, hogy az ekkor keletkezett iratanyag képezi
3

6

Ebben a Trianon kérdéskört a téma vezető magyar kutatója, Ablonczy Balázs járta körül, aki
írásában érinti a hadtörténeti kérdéseket is. Ablonczy Balázs: Ha nincs Trianon. Rubicon,
2018/10, 18–27.
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a kérdés alapvető forrásanyagát. A Tanácsköztársaság politikai berendezkedése
azonban annyira speciális, hogy teljesítményének értékelésekor ezt nem lehet
figyelmen kívül hagyni.

Vágyvezérelt szakvélemények
A világháború szakirodalmában a két háború között különös hangsúlyt kapott
az összeomlás kérdése, és ezzel párhuzamosan természetesen az alternatív
végkifejletek tárgyalása is. Ezeknek az elképzeléseknek különös sújt ad, hogy
a nagyobb hatású korabeli szakírók mindegyike aktív törzstiszt volt a háború
ban, így testközelből tapasztalhatta meg az eseményeket, és szerzett benyomá
sokat, később pedig kutatóként otthonosan mozgott a katonai iratanyagban.
A sort nem szakíróval, hanem politikussal kezdjük: Gömbös Gyula fontos
megállapításokat tett az ország védhetőségével kapcsolatban, és bár ezen írásai
politikai pamfletek és nem történeti munkák, szerzőjük mégis vezérkari száza
dos volt, akinek a szavai vélhetően tükrözik a hivatásos tisztikar gondolatait.
Gömbös szerint Magyarországnak már 1918 szeptemberében saját kezébe kel
lett volna vennie a déli határ védelmét, és kikövetelnie a Monarchia hadveze
tésétől az ehhez szükséges számú magyarországi kiegészítésű seregtestet. Úgy
látta, hogy az olasz front kisebb erőkkel is tartható lett volna, de a legrosszabb
esetben még mindig kedvezőbb megoldásnak tartotta, ha az ellenség területéből
kell feladni, mint a sajátunkból. Szerinte katonai összeomlás után sem volt vesz
ve minden, csak a politikai akaraton múlott, hogy nem sikerült a hazatérő had
seregből „legalább 8–10 hadosztályt a bomlástól megmenteni”.4
Doberdói Bánlaky Breit József altábornagy, a korszak legtermékenyebb szak
írója éppen a világháborút hanyagolta el életművében, az összeomlás utáni
időszak hadtörténetét viszont elsőként írta meg. Bár munkásságára jellemző,
hogy a történelmi részek közé hadművészeti fejtegetéseket, bírálatokat is beépít,
az ország védhetőségének tárgyalásakor ettől látványosan eltekint, és megma
rad az általánosságoknál. Nem tagadja le a hadsereg válságos állapotát, de nem
győzi hangsúlyozni, hogy a magyar alakulatok jó szelleme ezen mindenképpen
felülkerekedett volna. Szemléletére jellemző, hogy még az olasz fronton is el
képzelhetőnek tartotta szívós védelemmel kitartani addig, amíg nem sikerül
jobb békefeltételeket kiharcolni. Ez a túlzott optimizmus részben talán annak
köszönhető, hogy egy nagyra értékelt alakulatot, a 39. honvédhadosztályt ve
zette, amelynek magyar és szlovák katonái kétségkívül a megbízhatóbbak közé
tartoztak a Monarchia haderejében, és a „doberdói” előnevet sem az íróasztal
mellett szerezte, volt tapasztalata a reménytelen helyzetben való kitartásban.
Úgy érzékelte, hogy a bomlás csak a nemzetiségi és városi legénységet érte el,
4

Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és az ellenforradalomról.
Budapest, 1920, Budapesti Hírlap kiadása, 29–30.
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a tiszta magyar paraszti alakulatok viszont megbízhatók maradtak, és meg
felelően vegyítve biztosíthatták volna az előbbiek felhasználhatóságát is, akik
így a haza védelmét „nemcsak ímmel-ámmal, hanem dicséretreméltó odaadással
és lelkesedéssel oldották volna meg”.5
Az 1918-as katonai összeomlás magyar szempontú történetét Rubint Dezső
tábornok írta meg. Az alapos katonai szakmunka ugyanattól a kettősségtől szen
ved, mint a téma hasonló feldolgozásai. Józan, a katonai racionalitáson alapuló
elemzések, a hadsereg sanyarú helyzetének bemutatása az egyik oldalon, a má
sikon pedig a nehézségeken csak az árulás miatt felülemelkedni nem tudó magyar
vitézség dicsőítése. Rubint részletesen elemzi a balkáni front eseményeit 1918
őszén, bár igyekszik az összeomlás felelősségét a Károlyi-kormányra hárítani,
kénytelen elismerni, hogy a kilátásba helyezett csapaterősítések, a vasúti szál
lítás sanyarú helyzete miatt, csak decembertől lettek volna fokozatosan harcba
vethetők, így az antant hetekig legalább kétszeres fölény birtokában próbálhatta
volna meg áttörni a Száva–Duna-védővonalat. Ezek után furcsa logikai bukfenc
cel mégis Károlyit vádolja meg árulással a belgrádi egyezmény aláírása miatt
(bár jelzi, hogy az aláírásban szerepet játszhatott, hogy a szerbek akkorra már
behatoltak Magyarország területére, és sok helyen el is érték a majdani demar
kációs vonalat). Szerinte ekkor még „a harc sikerére akkor minden reménység
megvolt, mert egyrészt az olasz fronton a magyar csapatok épp azon kívánságu
kat fejezték ki, hogy szállíttassanak az ország védelmére haza, kinyilatkoztatván,
hogy utolsó csepp vérig fogják védeni az ezeréves hazát; másrészt azon időben
a prédára leső és a mai kis-antanthoz tartozó államok közül komolyan számba
vehető hadereje csakis Szerbiának volt”.6
A két háború közötti katonai szakirodalom legérdekesebb képviselője Julier
Ferenc alezredes, a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének vezérkari főnöke,
aki a világháborús összefoglaló művében és a tanácsköztársaságbeli szerepéről
szóló emlékirataiban is kitért az ország védhetőségének kérdésére. Ő nem szá
molt a Száva-vonal védelmével, helyette a Drávát jelölte ki, és a hidak felrobban
tását tervezte. Újvidék–Péterváradnál viszont megtartotta volna a Duna-hidat,
mivel ott a déli hídfő jól ki volt építve. Erdélyt a Havasalföldön álló Mackensenhadsereg biztosíthatta volna, amíg a harctérről hazatér a 17 magyarországi
gyalog hadosztály és 6 lovashadosztály, amely erő elegendő lett volna a kivér
zett románok és szerbek ellen. A cseheket csekély erőkkel is fel lehetett volna
tartani a történelmi határon, a franciákat pedig szerinte nem hajtotta a harci
kedv, hogy Budapest ellen vonuljanak. Julier mindkét munkájában a fenti véle
ményt képviseli, van azonban egy lényeges különbség: a világháborúról szóló
műben nem számol az összes magyarországi csapattest bevethetőségével,
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hanem így ír: „a magyar hadosztályok mintegy harmadrésze teljes rendben ér
kezett a magyar határra. Ha a forradalmi kormány ezeket szét nem kergeti, ha
nem némi pihentetés és megfelelő lelkesítés után, régi tábornokai vezetése alatt
a határra küldi, azon az ellenség sehol sem jön át.”7 Ez az egyharmad már csak
7–8 hadosztályt tett ki, és ezt a számot érdemes összevetnünk Gömbös elkép
zelésével a 8–10 együtt tartható hadosztályról. Az egybeesés nem véletlen, mind
ketten a honvédelmi minisztériumban szolgáltak 1918-ban, így elvileg ugyanazok
ból az információkból dolgozva juthattak hasonló véleményre. Mindenesetre
ez a szám reálisabbnak tűnik, mint Breit és Rubint víziója a haza védelmére
hazasiető 21 hadosztályról. Más kérdés, hogy a történelem és az antant nem
adott időt a csapatok hazaszállítására, különösen nem pihentetésére, így a déli
védővonalról le kellett mondani.

Gyűlölt ellenségeink
Egy ország katonai lehetőségeinek megítéléséhez elengedhetetlen a szomszé
dok ismerete, különösen, ha azok területi igényekkel lépnek fel, és jóban vannak
az éppen a világot vezető nagyhatalmakkal. A majdani kisantant államok meg
ítélése a magyar köztudatban egyértelműen negatív, de sajnos gyakran hiányos
információkon, illetve nehezen igazolható sztereotípiákon alapszik.

A vad rácok
1918-ban a térség legnagyobb tekintélynek örvendő hadserege a szerb volt. Ez
a haderő 1912 és 1914 között győzelmet győzelemre halmozva tett bizonyságot a sajátos balkáni viszonyokhoz való tökéletes alkalmazkodásáról, vezetői
nek tehetségéről és katonáinak szívósságáról. Az első Balkán-háborúban a török
fősereggel mérkőztek meg (köszönhetően a Balkán-szövetség gyors mozgósí
tásának, itt túlerőben voltak), és győztek. A második Balkán-háborúban a térség legerősebb hadseregének tartott bolgár haderővel mérték össze fegyverei
ket, megint csak eredményesen. A teljesítmény értékét emeli, hogy ekkor – a had
járat első szakaszában – még közel kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok;
később magát a konfliktust már Románia és Törökország belépése döntötte
el végleg.
1914-ben a Szerbia ellen fölvonuló osztrák–magyar haderő túlerőben volt, de
a csapatok egy részét hamarosan átirányították a keleti frontra, így a létszámok
nagyjából kiegyenlítődtek. A szerb hadsereg készleteit azonban kimerítették
a Balkán-háborúk, kicsi volt a lőszertartalék, és csak az első vonalbeli csapatoknak
7
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jutott korszerű fegyverzet, illetve egyenruha. A katonák jelentős része bakancs
helyett bocskorban vonult hadba. A nehéz terepen a támadást erőltető osztrák–
magyar haderő kudarca ugyan érthető volt, de nem lett volna ekkora, ha szerb
hadvezetés nem áll a helyzet magaslatán, és a védelem összeomlik a főváros
elvesztése után. 1914 azonban hiába volt egyértelmű szerb győzelem, a veszte
ségeket a kis ország nem tudta pótolni, ellentétben a Monarchiával. Az 1915-ös
hadjáratban Szerbiának már esélye sem volt: a bolgár hadsereg önmaga akkora
volt, mint a szerb, és ugyanekkora a bevetett osztrák–magyar, illetve német erők
létszáma is, ráadásul ez utóbbiak egyértelmű technikai fölényben voltak. Az
elszigetelt Szerbiának nem volt saját hadiipara, így behozatalra szorult, ami az
adott geostratégiai viszonyok között komoly akadályokba ütközött. A vészter
hes helyzetből mindennek dacára sikerült kimenteni a hadsereg felét, amelyet
először Korfura evakuált az antant flotta, majd 1916 nyarától, immár új, korszerű
felszereléssel a macedóniai hadszíntéren működött az ottani antant haderő leg
tekintélyesebb részeként.8
1918 őszén az antant balkáni offenzívájának megindulásakor a két had
seregbe szervezett 7 szerb hadosztály oroszlánrészt vállalt a bolgár hadsereg
megtörésében, majd – a központi hatalmak által nem túl vehemensen védelme
zett – Szerbia visszahódításában. Az ellenfelek által is sokra tartott, a kor szín
vonalán felszerelt és immár rövid időn belül a harmadik győztes háborúját
megvívó szerb hadsereg önmagában is komoly fenyegetést jelentett Magyar
országra 1918 novemberében.
A történészi értékelésekben is visszaköszön az az érv, hogy a háborús kime
rültség (és ki nem mondottan: a megszálló központi hatalmak által kegyetlenül
kizsigerelt országterület) miatt a szerb hadsereg a háború végén már nem kép
viselt nagy támadóerőt. Lakosságarányosan ugyan Szerbia szenvedte a második
legnagyobb veszteséget a világháborúban (és ehhez még hozzá vehetjük a Bal
kán-háborúk áldozatait is), de a hirtelen megnövekedett ország az új területek
megörökölt hadszervezetét és a frontról hazatért egykori ellenfeleket is könnyen
felhasználhatta (kb. 3–4 hadosztálynyi erőt), még ha kétségek is merültek fel
a friss állam iránti lojalitásukat illetően. Egy háború esetén persze komoly lo
gisztikai problémát okozott volna a vegyes, francia, illetve osztrák–magyar
fegyverzet és felszerelés. A magyar hadtörténetírásban Rubint Dezső nyomán
szívesebben hagyták ki a számításból a Monarchia volt katonáit, sőt azt fel
tételezték, hogy a szerb hadsereg nagyobb részét is lekötötte az új területek
megszállása.9 Bár a szerbek látványos passzivitása 1919-ben igazolni látszik ezt
a feltételezést, ennek értékelésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a ma
gyar haderő 1918 novemberében megszűnt létezni, és később a Tanácsköztársa
ság is látványosan elvonta a csapatait a déli demarkációs vonalról, így fenyegetettség
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híján szükségtelennek látszott a nagyobb katonai aktivitás. Zárásként álljon itt
a korszak jeles hadtörténetírójának, Olysói Gabányi Jánosnak az értékelése:
„Talán azt mondhatom, hogy csak a szerb haderőt nem törte meg a hosszú
hadjárat, mert ott katona és polgár, ifjú és agg, rendes harcos és komitácsi fegy
vert ragadt, hogy hazáját védelmezze. Miért? Mert őket erre nevelték! A narodna
Obrana és a számtalan egyéb »kultur- és testnevelő« egyesület nagyszerűen
működött! Összeforrasztottak mindenkit abban a törekvésben, hogy a gyűlölt
»svabát« megsemmisítsék. Tanulhatunk tőlük hazaszeretet és gyűlöletet ha
zánk ellenségei iránt!”10

A hitszegő oláhok
A román hadsereg megítélése a magyar hadtörténetírásban korántsem olyan
egyöntetűen pozitív, mint a szerbé. Ennek okai összetettek: érzelmileg, és talán
a legnagyobb súllyal az okozott veszteség miatti sajgó fájdalom indokolja, hi
szen Horvátország nem említhető egy napon Erdéllyel, sem területi, sem gaz
dasági, sem nemzeti szempontból. Azonban a szubjektív elemen túl a román
hadsereg hadi krónikája is igazolni látszik a helyenként lenéző véleményeket.
Románia csak a második Balkán-háborúban vett részt, de harctéri veszteség
nélkül, mivel belépésével annyira eltolódtak az erőviszonyok, hogy a bolgár
ellenállás értelmetlenné vált. 1916 nyarán, felbátorodva az osztrák–magyar had
erő keleti katasztrófáján, és elcsábíttatva az antant nagyvonalú területi igényei
től, szinte a teljes férfilakosságot mozgósítva, pusztán számerejére támaszkod
va próbált meg döntő szerepet játszani, de az év végére még saját fővárosát is
elvesztette. Az első háborús hónapok kudarcai alapján azonban elhamarkodott
volna ítéletet hirdetni. A háborús tapasztalatot nem pótolhatja a békekiképzés,
ezt a Monarchia katonái is keservesen megtanulhatták 1914-ben, amikor az
orosz–japán, illetve a Balkán-háborún edződött orosz és szerb haderő leisko
lázta az elbizakodott nagyhatalmat. 1916 nyarán a súlyos veszteségek ellenére
a központi hatalmak még mindig félelmetes fegyveres erővel rendelkeztek,
amelyben a felhalmozott tapasztalat, ha nem is a kezdet lelkesedésével, de győzni
akaró elszántsággal társult a legfelső vezetéstől a legénység túlnyomó részéig
bezárólag. A diadalmenetre készülő román hadsereg lelkes amatőrként szorult
be a profivá érett német, osztrák–magyar és bolgár erők közé, és a végeredmény
megfelelt a papírformának. Bár kétségtelen tény, hogy a Monarchia hadvezeté
se, tőle szokatlan módon, igyekezett magyarországi alakulatokból összeállítani
az Erdélyt védő 1. osztrák–magyar hadsereget, építve a honvédelem eszméjére,
így akár azt is mondhatnánk, hogy „Mi, magyarok” vertük vissza a román tá
madást, bizonyítva akkori katonai fölényünket, esetleg megelőlegezve az összes
további konfliktus végeredményét az idők végezetéig. Anélkül, hogy egy csöppet
10 Olysói Gabányi János: A harc és általában a háborús tevékenységek psychológiája. In Magyar
Katonai Közlöny 1924/3-4, 16.
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is csökkentenénk Erdély védőinek teljesítményét, nem feledkezhetünk meg
arról, hogy a bolgár hadsereg jóval látványosabban járult hozzá a román ku
darchoz. Az előre eltervezett visszavonulás és halogató harc során ugyanis csak
viszonylag kis veszteséget lehetett okozni a túlerőben támadó románoknak;
míg a bolgárok merészen léptek fel az egyenlő erejű, de széttagolt 3. román
hadsereg ellen, és több súlyos vereséget mértek rá, amelyek közül kiemelke
dett a „Balkán Verdunjének” szánt Tutrakan erődjének rohammal való bevétele.
Románia hiába mozgósított nagy haderőt, ha felszerelni már nem tudta, egész
hadosztályok voltak egyetlen géppuska nélkül, miközben a Monarchia hadse
regében már zászlóaljanként 6 darab volt rendszeresítve (hadosztályonként
80–90) a világháború egyik meghatározó fegyveréből. A korszak tüzérségének
óriási lőszerigényét a román ipar képtelen volt fedezni, és behozatalra is csak
a hasonló problémákkal küszködő Oroszország felől számíthatott. Az első hóna
pok katasztrofális román teljesítménye azonban fokozatosan javult. Az óriási
veszteségek miatt a hadsereg kisebb, de jobban kézben tartható és hatékonyabb
lett, a hazájukat védő román katonák szívósságát és bátorságát az ellenfelek is
kénytelenek voltak elismerni. A fele királyságot, Moldvát végül sikerült is meg
tartani.11 A román hadsereg így hazája földjén harcolva védekezett 1918-ig, és
ekkor sem saját gyengesége, hanem az orosz összeomlás miatti teljes elszige
telődés miatt volt kénytelen feladni a harcot. A bukaresti békének a hadseregre
vonatkozó katonai rendelkezései nagyjából megfelelnek a későbbi belgrádi ka
tonai konvenció előírásainak, de lakosságarányosan sokkal nagyobb fegyveres
erő kereteinek fenntartására kapott engedélyt azzal a speciális kitétellel, hogy
a széteső és polgárháborúba hulló Oroszországban kialakult helyzet miatt,
Románia feladata lett a besszarábiai rendfenntartás, amihez hadiállományon
tarthatott két hadosztályt.12 Ráadásul a központi hatalmak egyre súlyosbodó
helyzete miatt nem maradt elég erő és figyelem a románok által halogatott le
szerelés végrehajtatására. Az antant őszi balkáni offenzívájának sikere egyér
telművé tette, hogy Románia rövidesen ismét be fog avatkozni a konfliktusba,
aminek egyetlen akadálya akkor már csak a Havasalföldet megszállva tartó
német Mackensen-hadsereg volt, az az egyedüli erő a térségben, amelytől az
antant komolyan tartott.
A román hadsereget ugyan megverték 1916-ban, a következő évben azonban
kiköszörülte a csorbát, és elkerülte az összeomlást, így a félig-meddig végre
hajtott leszerelés után viszonylag gyorsan ismét ütőképes erővé lehetett fejlesz
teni. A Monarchia hadvezetése hét fegyverben maradt román hadosztállyal szá
molt 1918 októberében.13 Így miután a németek távoztak a térségből, Románia
11 Nagybaczoni Nagy Vilmos: A Románia elleni hadjárat. Budapest, 1923, A M. Kir. Honvédelmi
Ministerium Kiadása.
12 Rubint Dezső i. m. 251–252.
13 József főherceg: A világháború, ahogyan én láttam. Budapest, 1934, a Magyar Tudományos
Akadémia kiadása, VII. kötet, 375.
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viszonylag jó pozícióból kezdhetett neki területi igényei valóra váltásának.
Köszönhetően az 1918. novemberi összeomlásnak, a magyar és a román haderő
közti minőségi különbség átfordulni látszott. Egy 1919-es hírszerzői jelentés
érezhető ellenszenvvel, ugyanakkor irigységgel állapítja meg: „A román tisztek
igen unszimpatikusak, kifestettek, púderezettek, sok van közöttük a mi volt
tisztjeinkből, és katonáik is különösen ezekből rekrutálódnak. Felszerelésük és
élelmezésük szintén elsőrendű, úgyszintén a fegyelem olyan, mint a mi volt had
seregünkben.”14

A gyáva cselákok
Ha tehát a két balkáni ellenfelünket nézzük, akkor jól látható a közös pont:
hadseregeik nagy veszteségeket szenvedtek, de ennek dacára kitartottak, és el
kerülték az összeomlást; ha megfogyatkozva is, de ép struktúrával néztek a térség
végső felosztása elé. Velük ellentétben a cseh fegyveres erő osztozott a Monar
chia sorsában. A cseh és morva ezredek ugyanúgy szétzüllöttek a fronton, ha
zaszállítás közben vagy az után, mint a magyarországiak. Érdekes ellenpélda
a 30. gyalogezredé, amelynek ezredtörténete büszkén ecseteli, hogy napokig
segítették lefegyverezni a Monarchia csapatait, majd zárt rendben, fegyelme
zetten utaztak haza, a rövid szabadság után pedig a katonák nagy része újra
bevonult, hogy fegyverrel harcoljon az új állam határaiért. Ez 1918-ban kirívó
teljesítmény volt Csehországban is. Ellentétben a román és a szerb magterület
tel, Cseh- és Morvaország vegyes lakosságú volt, és a német kisebbségre a kez
deti időben nem számíthattak (nem is próbálták besorozni őket), ami komoly
gondot okozott, mert a speciális (német nyelvtudást inkább megkövetelő) fegy
ver- és csapatnemeknél, mint a lovasság és tüzérség, műszakiak stb. a németek
száma még az országos arányszámuknál is nagyobb volt. A csehek állammal
ugyan nem, de hadsereggel tulajdonképpen rendelkeztek a világháborúban:
1918-ra az önkéntesekből (túlnyomórészt hadifoglyokból) álló csehszlovák lé
giók 6 hadosztályt számláltak (3 Oroszországban, 2 Olaszországban, 1 Francia
országban szolgált). Az oroszországi csapatokat sokáig lekötötte a polgárháború,
így azok csak 1920-ban tértek haza, a másik három hadosztály azonban 1918
végére megérkezett, és gerincét adta az új csehszlovák hadseregnek.15
A két háború közötti magyar katonai szakirodalomban többnyire elítélő
hangnemben szólnak a csehekről, egyrészt vélelmezett harctéri gyávaságuk,
másrészt a legionáriusok esküszegő magatartása miatt. A két állítás egyszerre
nem lehet igaz: a légióba való belépéssel együtt járt a valós fenyegetés, hogy
14 HL MTK Hünb Politikai Osztály 523. 13/15.
15 A csehszlovák hadseregről sajnos nincs magyar nyelvű összefoglaló. A korszak legalaposabb
hadtörténeti feldolgozása Ježek, Zdeněk: Boj o Slovensko v letech 191–1919. Praha, 1928; a 30.
gyalogezred története Třicátníci: sborník prací k desátému výročí bojů pěšího pluku 30 Aloise Jiráska.
Szerk. Kühn, Ludvík. Vysoké Mýto, 1929, 70–79.
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(újabb) hadifogság helyett, árulóként a kivégzőosztag elé kerül az önkéntes, ami
kétségkívül rosszabb, mint egy antant fogolytáborban kivárni a háború végét.
Ezen bírálathoz még annyit, hogy a magyar történelem ismeretében nem árt
óvatosabban bánni az esküszegő címkével…
Mindenesetre tény, hogy 1919-ben a három csehszlovák légiós hadosztály
jól teljesített a felvidéki hadjáratban. Komoly gondot okozott viszont, hogy ta
pasztalt magasabb parancsnokokkal sem rendelkezett az új állam. A Monarchia
katonai felsővezetőiből nem kértek (a cseh területekről származók nagy része
német volt vagy teljesen elnémetesedett), így kénytelenek voltak külföldiek ál
tal vezéreltetni magukat, ezért 1918 végétől 1919 júniusáig a Felvidéken olasz
parancsnokság alatt működtek a cseh csapatok, ezután pedig a vezetést átvették
a franciák. A következő években Csehszlovákia olyannyira alárendelte magát
a korabeli Európa legerősebb katonai hatalmának, hogy 1925 végéig a legfelsőbb
szintű tényleges irányítást végző vezérkari főnök posztját a francia hadsereg
tábornoka töltötte be. Ellentétben a két iparilag fejletlen balkáni állammal Cseh
országnak jelentős ipara volt, így elvileg önerőből is el tudta látni hadseregét,
a gyakorlatban azonban ez 1919-ben nem működött, ugyanis a háború végén a haditermelés leállt, és a védtelen Felvidék megszállása nem is követelt
komolyabb ráfordítást. A júniusi magyar offenzíva ezért készületlenül érte
a csehszlovák hadsereget, amely nem rendelkezett elegendő löveggel, és komoly
lőszerhiánnyal küzdött. A gondokat csak a bőséges francia szállítások révén
tudták orvosolni.
Egy haderő teljesítményét nagyban meghatározza, hogy az egyes alakulat
részek mennyire képesek együttműködni. A békeidőben kialakított vagy a harc
ban összekovácsolódott struktúrákat nem lehet büntetlenül szétverni. Még az
előző rendszer tagadására épült Tanácsköztársaság is megtartotta a honvédség
(és részben a közös hadsereg) szervezeti egységeit az ezredektől a hadosztályo
kig. A cseheknek ez sokkal nehezebben ment: mivel a németeket nem merték
besorozni, így a vegyes lakosságú területekről toborzódó ezredeik jó része csak
csonkán (egy-egy zászlóaljjal) szerepelt 1919-ben. A légiós hadosztályok mellé
sokáig nem szerveztek újabbakat, így a rögtönzött, különféle zászlóaljakból
összeállított „kombinált” ezredek képviselték a legmagasabb szervezeti szintet
– általában nélkülözve a kiegészítő szakcsapatokat. Ez a rendszer egy megszál
láshoz elegendő volt, de komolyabb harcban hamar kiütköztek a problémák.
Ellenfeleink közül kétségtelenül a cseh hadsereg volt a leggyengébb, részben
meglehetősen heterogén összetétele miatt. Egy magyar hírszerző jelentés pár
huzamot is vont az egyes alakulatok felállítási helye és használhatósága között:
„A fegyelem a francia legionista ezredeknél nagyon jó, az olasz egyenruhások
nál még kielégítő, ellenben a volt közös és landwehrekből alakult és újonnan
felállított ezredeknél laza. A tisztek tekintélye azonban mindenütt megvan.”16

16 HL MTK Hünb 331/250Ht 5. oszt. helyzetjelentés márc. 31. dél. 8. 43/5.
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Fegyverbe!
Mielőtt felemelkednénk a kontrafaktualitás szférájába, szükségesnek érzem
néhány szilárd tényhez rögzíteni a mondanivalómat. A továbbiakban áttekin
tem Magyarország hadiipari potenciálját, a hadsereg fegyverzeti és ruházati
helyzetét, a lovasítás lehetőségeit, valamint a szénhelyzetet. Az alábbiakban
tehát egy adatgazdag rész következik, a kifejezésnek abban az értelmében, hogy
a „többség számára száraz és unalmas”.
Julier Ferenc az ország védhetősége mellett érvelve kifejti, hogy hazánk 1918
őszén még elegendő nyersanyaggal rendelkezett egy tekintélyes véderő fenn
tartásához, hiszen még több havi káosz és területfeladás után is sikerült a Ta
nácsköztársaságnak 1919 tavaszán–nyarán egy tekintélyes 110 000 főnyi haderőt
felállítani, felszerelni és felfegyverezni. Ha pedig „ezt a szervezési munkát
nemzeti alapon álló kormányzat 1918 novemberében végzi el, akkor Magyar
ország mindhárom ellenfelével szemben elegendő és jó haderőt tud állítani”.
A Tanácsköztársaság hadiiparáról fennmaradt gyér források alapján ez a meg
állapítás rózsaszínűbb képet fest a valóságosnál; ami tekintve, hogy Juliernek
számos alkalma volt szembesülni a Vörös Hadsereg ellátási problémáival, nem
magyarázható mással, mint hogy ezzel a csúsztatással is a népköztársaság pa
cifizmusát kívánta pellengérre állítani.17
A hadsereg az állam fegyveres ereje, tehát fegyver nélkül nem hadsereg
a hadsereg. A honvédő háborúban bevethető erő nagyságát meghatározta az
elérhető fegyverek száma. Elméletben Magyarország rendelkezett a szükséges
mennyiséggel 1918 őszén, hiszen a hadsereg hazatérő alakulatai megfelelően
fel voltak szerelve. Az események sodrában azonban a több lépcsőben is nagy
számú katonai anyag veszett oda. A haderő zöme 1918-ban az itáliai fronton
állt, ahol a sikeres olasz offenzívának, és a fegyverszünettel kapcsolatos félre
értéseknek köszönhetően a nehézfegyverzet egy része elveszett, ehhez jött még
a padovai fegyverszünet értelmében kötelezően átadandó tüzérségi anyag.
A visszavonulás során a felbomló alakulatok szintén nagy mennyiségű fegy
verzetet hagytak el – megint csak a nehézfegyverzet szenvedett nagyobb hiányt,
hiszen katona a saját fegyveréért nagyobb felelősséget érzett, ráadásul az segít
ségére is lehetett a kaotikus viszonyok között. Az utódállamok gyorsan reagál
tak az új helyzetre, és többé-kevésbé szervezetten igyekeztek megszabadítani
a hazafelé tartó csapatokat katonai (és ha esély volt rá, személyes) tárgyaiktól.
Ennek a tevékenységnek különösen jó alanyai voltak az Ausztrián és az ala
kuló délszláv állam területén hazavonulni kénytelen magyarországi alakulatok.
A hazatértek önkényes leszerelése (és fegyveres távozása), illetve a katonai
17 Julier Ferenc: 1914–1918…, 277. A Tanácsköztársaság hadiipar-történtének mindmáig legala
posabb feldolgozása (bár a korszellem miatt értékelései csak fenntartásokkal használhatók)
Dömötör Gergely: A Magyar Tanácsköztársaság hadigazdasága. In Hadtörténelmi Közlemények,
1956/1, 120–149, 1956/3–4, 209–239.
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összeomlással, valamint a politikai káosszal együtt járó fosztogatások további
érzékeny – és nehezen pótolható – hadianyag-veszteséget jelentettek.18
A népköztársaság nem bízott a régi hadseregben, és igyekezett nagy iramban
kiépíteni a saját, lojálisnak gondolt rendfenntartó erejét. A nemzetőrségnek né
hány hónap alatt 80 000 puskát és 350 géppuskát utaltak ki, ami aztán szőrénszálán eltűnt, legalábbis az utódszervezet vörösőrség egyáltalán nem tudott
vele elszámolni 1919 májusában. Természetesen a veszteség nagy része az idő
közben föladott területekre esett, így fölösleges lett volna a személyi felelősöket
keresni. Viszont önmagában figyelemreméltó az a tény, hogy ez a mennyiség
puskából 6 hadosztály teljes gyalogságának és 3 hadosztály géppuskás száza
dainak a felszerelésére elegendő lett volna. A Tanácsköztársaságnak – elődjéhez
hasonlóan – a saját fegyveres rendfenntartó erő volt az elsődleges, így újabb
jelentős fegyverkiutalások történtek a vörösőrségnek (több tízezer puska és pár
száz géppuska). Május végén a Hadügyi Népbiztosság raktáraiban már csak
5000 kiadható puska és 10 géppuska volt, javítás alatt állt 15 000 puska és 200
géppuska (erre tíz napot számoltak). A gyártási kapacitást pedig napi 500 pus
kára becsülték. A Tanácsköztársaság első két hónapjában összesen 77 085 puskát
és 786 géppuskát utaltak ki (a vörösőrséget is beleszámítva), de a hadsereg fegy
verállománya mégis csak 48 582 puska és 579 géppuska volt.19
A javító- és gyártókapacitás növelésére komoly erőfeszítéseket tettek (több
száz új munkás bevonásával), míg május elején csak napi 250 puskát tudtak
megjavítani, a hónap végére ez a szám már elérte az 1400-at, így a hó elején meg
levő 60 000 rossz fegyver háromnegyedét sikerült használhatóvá tenni három
hét alatt. Sajnos a későbbi időszakról nem rendelkezünk ilyen összefoglaló ki
mutatással, június második hetéből azonban van négynapi fegyverállomány
jelentésünk, amiből azt láthatjuk, hogy a javítókapacitás napi 400–1300 között
ingadozott (vélhetően részben a frontról visszaérkező sérült fegyverek mennyi
ségének függvényében), a gyártás viszont nem érte el a tervezett napi 500 da
rabot, hanem csak 400–450 volt. A raktárkészlet ebben az időszakban 14–16 000
darab volt, ami a hadsereg fogyatékának pótlására elég lehetett, de új alakulatok
felállítására már kevés. Géppuskagyártás Magyarországon nem volt, a javítot
tak száma napi 5 darab, a raktárkészlet 50–60 darab volt, amiből legfeljebb egy
fél hadosztályt lehetett volna felszerelni.20
Az új alakulatok felállításának szűk keresztmetszete a rendelkezésre álló gép
puskák korlátozott száma volt, ezért a hadvezetés minden megtett azért, hogy
a zászlóaljanként előírt 8 gépfegyvert valahonnét előteremtse, amire a katonai
18 Doberdói Breit József i. m. 39.
19 HL MTK Hünb 131819szám/50/a-1919. 4/246.
20 A május eleji állapot: HL MTK Hünb 8348/eln50 30/8; a júniusi fegyverállomány kimutatások:
HL MTK 9/32.708; 9/36.783; 9.37/799; 9/39.872.
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szempontból kevésbé értékes vörösőr egységek, különítmények készleteinek
korlátozása lehetett a megoldás. Ugyanakkor a legharcképesebb alakulatok fö
lös fegyvereit is megpróbálták elvonni. A géppuska és tartozékai ugyanis elég
nehezek, így a menekülők attól szabadultak meg a leghamarabb. A csapatukat
kézben tartó parancsnokok gondot fordítottak rá, hogy az elhagyott fegyvereket
összeszedessék (arról nem is beszélve, hogy az ellenségtől elvenni is nekik volt
esélyük). Így természetes folyamat volt, hogy a gyáva alakulatok állandó géppus
kahiányra panaszkodhattak, míg a magas harcértékűek bővelkedtek géppuskák
ban, ami tovább növelte katonai hatékonyságukat. Erősen kérdéses, hogy a fo
lyamatba való beavatkozásnak a hadvezetőség részéről mekkora hozadéka
lehetett, az elszántabb parancsnokok biztos megtalálták a módját, hogy eltitkol
ják fölöslegüket.21
A szűkös gyártási kapacitás és a nyersanyaghiány miatt különösen fontos volt,
hogy a harc közben megrongálódott fegyverzetet begyűjtsék, és javításra a hát
országba küldjék, ugyancsak a fronton kellett gyűjteni a sebesültek, betegek
fegyvereit – ezek azonban akár helyben felhasználhatók voltak. A gyakorlat
azonban szokás szerint szembe ment az elmélettel. A Hadügyi Népbiztosság
1919. június végén kénytelen megállapítani, hogy az arcvonal állandóan nagy
mennyiségű fegyvert igényel, miközben a pótlások mind teljes felszereléssel
mennek ki, a fogyaték fegyvereiből pedig nem küldenek vissza semmit a hát
országba, aminek így elvileg fegyverbőséget kellene eredményeznie az arc
vonalban. A Hadseregfőparancsnokság megpróbálta feltárni a folyamat hátte
rét: a III. hadtest és az 5. hadosztály válasza fennmaradt a levéltárban, ezekből
kiderül, hogy a leadott fegyvereket az új alakulatoknak, bevonultaknak osztot
ták ki, de ezekről nem vezettek kimutatást, kivéve az 5. hadosztályt, ahol más
fél hónap alatt 1800 puskát gyűjtöttek be (ennek nagy részét szintén kiosztották).
Ne feledjük, hogy még zajlott a felvidéki offenzíva, és a felszabadított területek
magyarsága nagy számban állt be a Vörös Hadseregbe – tekintve, hogy zömmel
kiképzett, katonaviselt emberekről volt szó, akik jobb híján még többnyire vi
selték is a régi egyenruhájukat – a leggyorsabb és leghatékonyabb módja volt
a veszteségek pótlásának, ha fegyvert nyomnak a kezükbe, és kiküldik őket az
arcvonalba.22
1918–1919-ben Magyarország területén nem dúltak nagy harcok, így a tüzérség
lőszerfogyasztása sem volt mérhető a világháborúban megszokotthoz. A viszony
lag alacsony intenzitású felhasználást a hazai lőszergyártás látszólag pótolni
tudta. A felvidéki hadjárat során nem voltak utánpótlási problémák, de a tiszán
túli offenzíva katasztrófájában már közrejátszott a lőszerhiány. A legjobban
21 HL MTK HP 527/16, 52/4.77.
22 HL MTK Hünb 222492 50a-1919. 58/3.35; HL MTK III.hdt 622/156. 59/9.76; HL MTK 5.ho
136/tüz. 59/21.210/I.
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használható lövegtípus, a tüzérségi anyag több mint 40%-át kitevő, a 10 cm-es
tábori tarackhoz való lőszer teljesen kifogyott a támadás során, az anyag felét
kitevő tábori ágyúkhoz is csövenként 900 lövés maradt, ami néhány harci nap
szükséglete volt (a 2. hadosztály a csongrádi átkelésnél, nem túl heves harcban,
lövegenként több mint száz lövést adott le). A vizsgálat során a csepeli lőszer
gyár jelentése is előkerült, ami már előre vetítette a Tanácsköztársaság buká
sát: már csak 75 000 db tüzérségi lőszert tudtak legyártani a rendelkezésre álló
nyersanyagból (4 hét alatt) a két leggyakoribb lövegtípushoz, megszüntetve
minden egyéb gyártást, de ez is csak lövegenként nagyjából 260 lövést jelentett
volna. Az illetékes osztály megjegyzése mindent elmond: „a még várható lő
szermennyiségnek hadműveleti szempontból különösebb jelentősége nincs”.23

Rongyos gárdák
Az egyenruha talán nem tűnik egy hadsereg létfontosságú részének, de az kön�
nyen belátható, hogy a katonák állóképességét jelentősen befolyásolja a ruháza
tuk milyensége. A háború végén a katonák lehangoló képet mutattak, ahogy egy
hivatásos tiszt írja: „még cérna sem volt, hogy a rongyos ruhát foltozhattuk volna.
Láttam nyári hőségben felöltött köpennyel menetelő csapatokat, mert a nadrág
az embereken rongyokban lógott. Sok helyütt a leleményes katonák a sátorlapok
hulladékából sodortak cérnát, hogy rongyaikat rendbe hozzák.”24
1918-ra nemcsak a sereg, hanem az egész ország lerongyolódott, a leszere
léskor a katonáknak mindenképpen meg kellett hagyni a kincstári ruhát, hiszen
nagy részük semmivel sem tudta volna azt pótolni. Így egy újabb bevonuláskor
a ruhadaraboknak legalább egy részét nem kellett kiadni (ezekért rendszeres
pénzbeli kárpótlás járt a katonának, amit a zsolddal együtt kapott meg), de ez
csak ideiglenes könnyebbséget jelentett, hiszen harctéri körülmények között
a ruházat nagyon gyorsan elhasználódott. 1918 októberétől a még meglevő ka
tonai raktárkészletet gyakorlatilag felszámolták: egyrészt civil kezdeményezésre
a helyi fosztogatók, másrészt hangulatjavító intézkedésként maga a kormányzat
osztotta ki (a hadügy nyilvántartása szerint félmillió ember jutott így katonai
ruhadarabokhoz). 1919. április elején mind katonai ruházatból, mind szükséges
szövetből hiány volt, a hadügy minden textilárut le akart foglalni a katonaság
részére, mert a Vörös Hadsereg felállítása miatt számításaik szerint rövid időn
belül 100 000 embert kellett volna felruházniuk, de a szociális termelés népbiz
tosságánál másképp gondolták, Rákosi Mátyás a proletárok felruházását előbbre
valónak tartotta. A végső döntést azzal odázták el, hogy felmérik a behozatal
23 HL MTK HP tüzércsoport 725/125. 61/24.268; a 2. hadosztály lőszerfogyasztása: HL MTK
I. hdt 217/16. 61/15.139.
24 Nagy Sándor: Az anyagi szolgálat a hadra kelt seregnél. In Magyar Katonai Közlöny, 1920/5,
316–328.
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lehetőségeit (ez akkor csak Ausztriából volt elképzelhető). Az egyenruhahiány
miatt komolyan felvetődött az is, hogy a toborzás ütemét lassítani kell, és a had
sereg létszámának szaporítását a rendelkezésre álló ruházathoz igazítani.25
A hadsereg felruházásánál alapvető probléma volt, hogy a birodalmon belül,
történeti okokból, a textilipar elsősorban nem Magyarországra települt. 1918 no
vemberétől a hadi megrendelések leálltak, és közel félévi pangás után a hirtelen
megnövekedett igényeket nehezen tudták kielégíteni. Az ipart általánosan sújtó
jelenségek, mint a teljesítménybérről az órabérre való átállás, a munkafegyelem
általános leromlása, a bérek inflációja mellett voltak speciális problémák is: pél
dául a hátizsák-, tarisznyavarrás jóval nehezebb munka volt, mint a ruhakészí
tés, így a munkások, amint megtanulták a varrógépkezelést, rögtön jobb/kön�
nyebb állás után néztek, állandósítva a munkaerőhiányt.26
Július elején a Hadügyi Népbiztosság összesítette a március 22. és július 5.
között kiadott ruházati anyagot. A számok impozáns haderőt sejtettek: ha
a 231 268 sapka, 244 837 zubbony, 222 542 nadrág, 207 091 köpeny (vagy bekecs),
255 926 bakancs és csizma, valamint 277 646 készlet fehérnemű három hónap
alatt gazdára talált, akkor több mint 200 ezer fővel nőtt meg a hadsereg. Ezt
a növekményt azonban a hadrendek nem igazolták vissza, gyakorlatilag két
szer ruházták fel a sereget. Azzal mindenki tisztában volt, hogy a mozgó há
borúban sokkal gyorsabban elhasználódik a ruhaanyag, mint állóharcban, de
három hónapot még a rossz minőségű háborús textíliáknak is ki kellett volna
bírniuk. A kézenfekvő magyarázat a hanyag kezelés és a nagyarányú lopás
volt. Július végén ezért szigorúan korlátozták a ruhaigényléseket. Sokat elárul
az előző viszonyokról, hogy a harcoló csapatok lábbeli-igénylését a létszám
20%-ban, ruhaigénylését 10%-ban maximálták (havonta két igénylést lehetett
benyújtani). A nem harcoló csapatok ekkor már nem adhattak be kiutalási
kérelmet.27

Energiaválság
Az első világháború ipari háború volt, és a hadipar óriási mértékben fogyasz
totta az energiát, ezért kulcsfontosságú volt, hogy egy-egy ország mekkora
készlettel rendelkezik a korszak domináns energiahordozójából, a szénből. Ma
gyarország helyzete nem volt túl rózsás, mert békeidőben is kénytelen volt kül
földről behozni szénfogyasztásának harmadát (kalória értéken számolva a 40%-át,
mivel kokszolható szén szinte csak importból jött). 1916-tól több szénválság is
volt, 1918-ra pedig a helyzet katasztrofálissá vált. Ez nemcsak az ipari termelést
25 HL MTK Molzer Ferenc: Emlékeztető a Vörös Hadsereg részére szükséges ruházat és fel
szerelés ügyében, 175/a-d. 4/47.
26 HL MTK Hünb műszaki-gazdasági főcsop. 1.csop. 261567/Mgf.I.text. 10/24.111.
27 HL MTK HP 713/612-1919. Ruhaigénylések szabályozása 61/13.134.
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veszélyeztette, hanem a szállítást is, mivel a vasút – a szén nagy szállítója – egy
ben a legnagyobb felhasználó is volt, 1913-ban a fogyasztásból 41%-kal vette ki
a részét.
A belgrádi egyezmény az ország négy nagy szénmezőjéből rögtön elragadott
kettőt: Petrozsény román kézre került, a mecseki szénbányákat pedig a szerbek
szállták meg. A harmadik, Salgótarján, a Tanácsköztársaság alatt több mint egy
hónapig a frontvonalban volt, így ott is zuhant a termelés. Az elmérgesedő cseh–
magyar viszony akadályozta a csehországi és a németországi behozatalt, Auszt
ria is leállította a szállításokat, így az összes eddig beszerzési forrás elapadt. Az
ország tehát 1916-tól egyre súlyosbodó energiaproblémákkal küzdött. 1919 nya
rán a megmaradt országterület legszükségesebb ellátásához napi 838 vagon
szénre lett volna szükség, ezzel szemben a termelés június végén napi 780 és
800 vagon között ingadozott. A hadsereg a szénhiányt sokáig csak áttételesen,
a haditermelés akadozásán keresztül érezhette, de 1919 májusától már szigorúan
korlátozni kellett az „indokolatlan” katonai vasúti mozgásokat (bár a nagyobb
csapatszállításokat ez még nem akadályozta).28
Az ásványi energia mellett nem hanyagolhatjuk el az állati energiát sem, hi
szen ahol nem volt sín, ott többnyire csak szekér járt. 1914-ben a Monarchiában
3 900 000 ló volt (a Magyar Királyságban 2 millió, Horvátországban 300 000),
ebből a hadsereg békeállománya 125 000, ami a mozgósítás után 600 000-re
nőtt. A háború első, sok mozgással járó szakasza a bevonult lovak tetemes
részét felemésztette, 1914 végéig mintegy 190 000 ló, az induló állomány har
mada pusztult el (a lovashadosztályok hátasai még nagyobb arányban hullot
tak – szeptember végére csak az állomány negyede maradt harcképes). A bi
rodalom 1916-ig még pótolni tudta a hiányokat, sőt 1914-ben nagyvonalúan
megsegíthette német szövetségesét 100 ezer ló átadásával, de a háború harma
dik évétől már érződött a mezőgazdasági termelés hanyatlása, ami súlyos
takarmányhiánnyal és egyre nagyobb pusztulással járt. Az utolsó két év el
húzódó agónia: 1917-ben 337 000, 1918-ban 463 000 ló dőlt ki a sorból. A mo
narchia összvesztesége a háború alatt mintegy 1 500 000 ló volt, aminek 90%-a
ténylegesen elhullott, a maradékot mint katonai szolgálatra alkalmatlant ki
selejtezték. Dacára annak, hogy a keleti győzelmek után a lengyel és ukrán
területek is hozzájárultak a lóellátásához mintegy 190 000 állattal, a háború
végére a hadsereg állománya 400 000-re csökkent, ami kevesebb mint fele a csúcs
évnek számító 1916-os 943 000 lónak. Ekkora már gyakorlatilag megszűnt
28 A háborús széntermelés legalaposabb áttekintése Báró Szterényi József – Ladányi Jenő:
A magyar ipar a világháborúban. Budapest, 1934, Franklin Társulat; legfrissebb összefoglalása
Nagy Péter: Harc a szénhiány ellen. A szénkormánybiztosság működése Magyarországon,
1917–1924. In Háborúból a békébe: a magyar társadalom 1918 után. Szerk. Bódy Zsombor. Budapest,
2019, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; a Tanácsköz
társaság széntermelése Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. München, 1923, Verlag für
Kulturpolitik, 358; katonai korlátozások HL MTK HP 527/12. 52/4.65.
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a lovasság, de a tüzérség sem rendelkezett elég fogattal, a lövegeket csak fel
váltva tudták mozgatni.29
1918 után az egykor lóexportőr Magyarországon is komoly hiány volt, a belg
rádi egyezményben engedélyezett két lovashadosztály felállítását el sem kezd
ték, és a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege is csupán egyetlen lovasezredet
tudott felállítani, bár ez részben annak volt köszönhető, hogy a lovak zömét az
erőltetett tüzérségfejlesztésre tartották vissza (a tüzérségnek, amelynek viszont
egy idő után már nem jutott lőszer). Az 1919-es harcokban valószínűleg nagyobb
hasznát látta volna az ország néhány nagyobb lovas köteléknek – a románok
nyári elsöprő győzelmében oroszlánrészt játszott a két lovashadosztályuk.
A Vörös Hadsereg történetét végigkíséri a lóhiány, tengernyi igénylést nyújtot
tak be a csapatok, ezt végül júliusban azzal zárta le a Hadseregfőparancsnokság,
hogy teljes készlethiány miatt ne is próbáljanak igényelni.30
Összegezve Magyarország lehetőségeit: az adatokból úgy tűnik, hogy egy
100–150 000 fős hadsereg az ország akkori állapotában rövid távon fenntartha
tó volt (ez megfeleltethető a Julier és Gömbös által feltételezett 8–10 hadosztály
nak). A világháború tönkretette a mezőgazdaságot, így az országban nagy volt
az ínség, ez nyilvánvalóan kihatott a hadsereg állóképességére és méretére is.
Az adatok alapján, ha szűkösen is, de 1919-ben augusztusig még élelmezhető
volt a Tanácsköztársaság fegyveres ereje a megmaradt országterületről, de
a Tiszántúl visszaszerzése kulcsfontosságú volt a jövő szempontjából.31

Háborús forgatókönyvek
A címben egy honvédő háború krónikáját ígértem, és a kedves Olvasó jobbára
csak száraz adatokat kapott, de úgy gondolom, hogy ennyi ismertető elkél, ha
egy száz éve letűnt világba tennénk fantáziautazást. Már ismerjük az ellenfele
ket, az ország gazdasági lehetőségeit, eztán csak bele kell képzelnünk magun
kat egy nemzeti egységkormány helyébe, és ki kell találnunk, hogy mi a teendő
29 A háborús lóveszteséghez a következő munkák szolgáltattak (néha egymásnak ellentmondó
adatokat) Ajtay Endre – vitéz Péczely László: A Magyar Huszár. Budapest, 1936; Gottl Jenő –
Mojzer László: Hadseregünk ellátása a világháborúban (1914–1918). Budapest, é. n.; Székely Imre
György: A lótenyésztés. In A trianoni Magyarország mezőgazdasága. Szerk. Horváth József. Bu
dapest, 1940.
30 HL MTK HP 726/412. 86/21.115.
31 Terjedelmi okokból nem foglalkozom a hadseregtoborzás kérdésével. Ismereteim alapján
ennél sokkal nagyobb tömeget nem mozgósított a háborút vívó Tanácsköztársaság sem, de
hosszabb távon egy nagyobb hadsereg nem is lett volna fenntartható. A téma eddigi leg
alaposabb feldolgozása: Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege
1918–1919-ben. Budapest, 2019, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi
Intézet; az élelmezéshez: HL MTK Hünb 128976/52. 33/50.
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szorult helyzetünkben. Mikor vívjuk meg a háborút? Támadjunk vagy véde
kezzünk? Mi legyen a hadicél? Ki legyen a fő ellenfél? Kivel próbáljunk meg
egyezni? Azok kedvéért, akik nem tanulták részletesen a korszakot (különösen
a „dicsőséges 133 nap” történetét), legyenek túl fiatalok vagy egykori rendszer
ellenes lázadók; az alternatív történelemhez lábjegyzetben mellékelem egy-egy
időszak valós eseményeit.
Egyetértek a korszak szakíróival abban, hogy az országot 1918 őszén a tör
ténelmi határokon kellett volna megvédeni. Erről azonban a Monarchia had
vezetése nem gondoskodott, illetve szorult helyzetében nem is nagyon gon
doskodhatott. A birodalom összeomlása utáni káoszban bármilyen magyar
kormány kényszerhelyzetben lett volna; szerencsétlenségünkre a déli védő
vonal centrumában álló két közös hadosztálytól nem lehetett elvárni, hogy har
coljon a történelmi határért, tekintve, hogy az egyik lengyel a másik cseh legény
ségű volt. A német csapatok már nem voltak szövetségeseink, és egyébként is
november 11-étől életbe lépett a német fegyverszünet is.
Nézzük, mi történik, ha Magyarország az ellenállást választja 1918 novem
berében!
A hátországi alakulatok felbomlását nem lehet megakadályozni, a kormány
csak a hazatérő fegyelmezett és magyar legénységű csapatokban bízhat. A belg
rádi egyezmény elutasítása kapóra jön Louis Franchet d’Esperey tábornoknak,
hogy a háború befejezése után még időn túli háborús babérokat arasson, és
a szerb–román–francia csapatok széles fronton nyomulnak előre. A tíz antant
hadosztálynak nem kell komolyabb harcokat vívnia, az egyes elszigetelt ellen
állási gócokat (nemzetiségi területeken a magyar többségű városokat) egysze
rűen megkerülik. A nyugati harctérről beérkező szerelvényekről, kiszállás után
azonnal a frontra küldött, kimerült magyar csapattöredékek képtelenek feltar
tóztatni az ellenséget. Ráadásul a nemzetiségiek egy része azonnal megadja
magát, amire válaszul a hadvezetés megpróbálja lefegyverezni a megbízhatat
lan alakulatokat, amelyek fegyverrel állnak ellent – így tűzharcok bénítják meg
a nagyobb vasúti csomópontokat. A magyar katonák sem tudnak ellenállni az
otthon közelségének, tömegesen térnek otthonaikba, a hadsereg nagy része így
területvédő milíciává alakul. Hetek alatt elveszik Erdély, a Délvidék és a DélDunántúl. Decemberben a budapesti munkásság frontra küldésével még sike
rül megtartani a Budapest–Szolnok vasútvonalat, és ezzel meggátolni az ország
kettészakítását. A front stabilizálódik, az erők kiegyenlítődnek. Ám ekkor a cseh
szlovák légiós hadosztályok megindulnak a Felvidékre, és lendületesen törnek
előre a katonailag védtelen régióban, ide már nem jut erő, a magyar védelem
összeomlik. Vesztettünk.32
32 A valóságban a magyar kormány 1918 novemberétől a pacifizmus és a leszerelés mellett
kötelezte el magát, a fegyveres ellenállást eleve lehetetlennek tartva. A Monarchiától meg
örökölt fegyveres erő ráadásul kettős fenyegetést jelentett: egyrészt a felbomlott alakulatok
legénysége fegyveresen hazatérve veszélyeztette a társadalmi rendet és a közbiztonságot,
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Nézzük, mi történik, ha várunk a fegyveres harccal egy ideig?
1918 novemberében az ellenállás értelmetlen, az antant nem hagyhatja, hogy
egy ország nyíltan megkérdőjelezze a győzelmét és az új világrendet. A balkáni
francia haderő még mozgásban van, és nincs időnk a védelem megszervezésére
sem – a legjobb védővonalat november közepére már elveszítjük, mert nincs ele
gendő katonánk idehaza. Ezt szerencsére felismeri a magyar politikai és katonai
vezetés, és úgy dönt, hogy kivárja a kedvezőbb alkalmat. Elfogadjuk a belgrádi
egyezményt, a hadsereg látszólag ennek megfelelően csökkentjük, a 6 gyalogos
és 2 lovashadosztály mellé megszerveződik a nemzetőrség, ami a haderő má
sodik, idősebb korosztályokból álló – területvédő – vonala, és egyben rendfenn
tartó erő is. A Székely Különítmény nem tagozódik be a hadseregbe, mert ön
magában hadosztály erősségű, és ezzel megsértenénk a belgrádi egyezményt.
A katonatanácsok hatalmát sikerül felszámolni, néhány kompromittált vezetőt
hadbíróság elé állítanak, másokat jól fizető állásokkal győznek meg, a hadsereg
ben fokozatosan helyreáll a rend.33
A hadügyben 1919. december elején megvitatják egy új háború esélyeit: nyil
vánvaló, hogy az ország bekerített állapotában védekezéssel csak elodázni lehet
az összeomlást, ezért támadólag kell fellépni, és meg kell törni az ellenség fegy
veres erejét. Erre csak akkor van mód, ha egyszerre egy ellenfélre tudunk csa
pást mérni, a többi fronton védekezünk. A bekerítettség (és a sűrű vasúthálózat)
előnye, hogy a magyar csapatok könnyen és gyorsan átcsoportosíthatók. Mivel
mozgó háborút tervezünk, szükségünk lesz nagy lovas alakulatokra, ezért a tü
zérség rovására átcsoportosítjuk a lóanyagot, és az egyik engedélyezett lovas
hadosztályt ténylegesen lovasítjuk (a másik gyalogos hadosztályként szerve
ződik meg). A támadó háborúhoz szükséges még a társadalmi támogatottság
és a katonák lelkesedése, ez azonban 1919 decemberében még nem kellő mér
tékű, de nem baj, téli körülmények közepette egyébként is nehéz lenne manő
verezni. Időközben a csehszlovák csapatok megszállják a Felvidéket, ami nem
a még fegyelmezett egységek pedig eszközei lehettek egy katonai puccsnak. Mindkét prob
lémára a leszerelés látszott a megfelelő megoldásnak.
33 A valóságban a hadseregszervezés során csak a hat gyalogos hadosztályt állították fel (a régi
honvéd hadosztályokat megtartva), lóhiány miatt a lovasságot nem. A Székely Különítmény
re tényleg a rejtés miatt nem használták a hadosztály megjelölést, pedig ez volt a haderő
legerősebb alakulata, az egyetlen, amely ténylegesen kitett egy hadosztályt. A legnagyobb
gond az volt, hogy a kereteket nem sikerült kitölteni, a katonáskodás érthetően nem volt túl
népszerű, ráadásul a különféle egyéb fegyveres alakulatokban magasabb volt a zsold, és la
zább a fegyelem. Létfontosságú lett volna egy megbízható mag kialakítása, de az erre irá
nyuló próbálkozásokat a katonatanácsok sikeresen hárították. 1919 elejére maga Károlyi is
belátta, hogy fegyveres erő nélkül az ország szabad préda, és támogatta egy 100 000 fős
hadsereg mielőbbi felállítását, de akkor már késő volt. A nemzetőrség legfeljebb karhata
lomnak volt jó, ráadásul a nemzetiségi területeken éppen a szeparatisták kezébe került így
fegyver. Viszont 1919 tavaszán, a tényleges hadszervezés során több volt nemzetőr alakulat
betagozódott a hadseregbe.
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megy harcok nélkül, és komoly vita alakul ki a kormányzatban arról, hogy en
gedjünk-e az antant ultimátumának. Végül a katonák szava dönt, akik szerint
a hadsereg még nincs felkészülve. A felvidéki menekültekből és a kimentett
katonai anyagból a székelyek mintájára megkezdődik egy felvidéki különít
mény szervezése. Kárpátalján autonóm tartomány szerveződik, de a cseh, román
és ukrán területi igények – bármennyire is kioltják egymást – csupán névleges
sé teszik a magyar fennhatóságot. A tél különösen nehéz, de a kormányzati
propaganda az élelmezési és tűzifaválságért, valamint a munkanélküliségért
is a megszállást okolja, meglehetős eredménnyel. 1919. március 20-án Vix ezre
des átadja az antant jegyzékét, amelyben a magyar csapatok további vissza
vonását követelik a román fronton. A kormány és a parlament 24 órán keresztül
ülésezik; végül a Népszava március 21-ei vezércikke, amely nemzeti összefogást
és honvédő háborút követel, döntőnek bizonyul: a kormány visszautasítja a Vixjegyzéket.34
Lássuk, mi történik egy tavaszi hadjáratban!
A magyar hadsereg 8 élvonalbeli gyaloghadosztállyal (beleértve a székelye
ket) és egy lovashadosztállyal bír, ezt az erőt 3 hadosztálynyi nemzetőrség egé
szíti ki, de ez utóbbi csak védekezésre alkalmas. A lőszertartalék egy hónapra
elegendő, az élelem még kitart aratásig, de kérdés, hogy ki fog aratni az ország
ban. A kormány a sokáig halogatott földreformot összeköti a katonai szolgálat
tal, minden vitézi éremmel kitüntetett harcosnak garantálja a földjuttatást – ezt
visszamenőleg is érvényesíti, tehát azok a világháborús hősök, akik újra vállal
ják a fegyveres szolgálatot, azonnal jogosulttá válnak. Egyelőre nem kell tarta
nunk a francia beavatkozástól, a balkáni megszálló erő egy részét már haza
szállították, és az elmúlt négy hónap békeszolgálata során alább hagyott a harci
kedv. A szerbek láthatóan megelégszenek a mecseki szénbányákkal, és nem
mutatnak támadó szándékot. A Vix-jegyzék visszautasítása elsősorban a romá
nokat sérti, így ők minden bizonnyal támadni fognak, amihez a csehek is csat
lakoznak. A két hadsereg együttes ereje 8 hadosztály, és a megszállt magyar
területen újabbakat is szerveznek, így az erőviszonyok kiegyenlítettek. Bár a ro
mánok elleni offenzívának komoly támogatottsága van, ennek sikere esetén
a magyar főerő végzetesen eltávolodna a fővárostól, így az Ipolynál álló csehek
egy gyors támadással megszerezhetnék a kulcsfontosságú salgótarjáni szén
medencét és az ország központját. Mivel a csehek a leggyengébb ellenfél, ezért
rájuk mérjük az első csapást, az Ipoly-vonalról kiindulva Léva—Zólyom irányába
34 A valóságban ebben az időszakban nem zajlott érdemi hadseregszervezés. A Felvidéken
a csehekkel voltak összecsapások, mert a bevonulást a kormány is a belgrádi egyezmény
megsértéseként értékelte, de a bevetett csapatok látványos kudarcai és az antant fenyegetése
miatt kénytelen volt meghátrálni. Kárpátaljának külön minisztere volt a kormányban de
cember végétől, de a terület megtartása nem Magyarországon múlt. A Vix-jegyzék visszauta
sítása a pacifizmus elismert csődje volt, a hatalom átadása a baloldalnak elsősorban abban
a reményben történt, hogy vállalják a fegyveres honvédelmet.
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6 gyalogos és 1 lovashadosztállyal, a maradék két hadosztály lassítja a románok
tiszántúli előnyomulását, majd visszahúzódva biztosítja a Tisza-vonalat, külö
nös tekintettel a hídfőkre.35
Április közepén megindul a román támadás, a csehek pedig bevonulnak
Kárpátaljára, ezzel egy időben megkezdődik a felvidéki magyar offenzíva is.
A románok két hét alatt elérik a Tiszát, de Szolnoknál és Tokajnál sikerül meg
tartanunk két hídfőt. A Felvidéken a csehek szétszórták csapataikat a demar
kációs vonalon, így a szűk arcvonalon támadó magyar hadosztályok gyorsan
legyűrik az ellenállást: az első hét végén kezünkben van Érsekújvár, Léva, Zó
lyom (az egész Garam-völgy) és Losonc. A második vonalból előre vont pihent
erők folytatják az offenzívát Nyitra és Besztercebánya felé, de a fő csapást a lo
vashadosztály méri Ruttka irányába. Az előretörést 10 magyar páncélvonat
támogatja. A hadjárat harmadik hetére Nyitra és Ruttka is magyar kézen van,
ezzel megnyílik az út Pozsony felé, és sikerül elvágni az északi vasútvonalat,
így a Keleti–Felvidéken és Kárpátalján álló cseh csapatok kapcsolata megszűnik
Csehországgal. A magyar főerő elfoglalja Pozsonyt és Zsolnát, ezzel nyugatra
szorítva a cseh hadsereg felét, majd védelemre legalkalmasabb vonalon megáll,
és a legkevésbé kifáradt hadosztályokat átdobják Ruttka, Besztercebánya és Mis
kolc térségébe. Az elvágott cseh erők tesznek néhány kitörési kísérletet, ezután
megpróbálnak lengyel területre húzódni, de a lengyelek a fennálló területi vi
ták miatt le akarják őket fegyverezni. A francia diplomácia közbelépésére végül
átengedik a cseh csapatokat, addigra azonban ezek nagy része leteszi a fegyvert
a diadalmasan előretörő magyarok előtt, akik erőiket átcsoportosítva délről, Zó
lyom–Besztercebánya és Miskolc–Kassa–Igló irányban is támadást indítanak.36
A cseheknek időre és sok francia szállítmányra van szükségük ahhoz, hogy
talpra álljanak, ráadásul a háború egyre népszerűtlenebb náluk, a vereség pedig
felbátorította a csehországi németeket, akik széles körű kisebbségi jogokat köve
telnek. Május végén megkezdődik a magyar fősereg átcsoportosítása a Tiszához.
35 A valóságban a Tanácsköztársaság vezetői inkább abban bíztak, hogy a világforradalom
megoldja a honvédelem kérdését is, így a hadseregfejlesztés továbbra sem volt elsődleges.
A földreform lekerült a napirendről, a régi kitüntetéseket nem is lehetett viselni (a kitünte
tettek zsoldkiegészítését viszont nem törölték el). Az erőviszonyok a valóságban is ilyenek
volt, de magyar részről nem voltak feltöltve a keretek, és eggyel kevesebb gyaloghadosztály
volt, a vörösőrség pedig nem volt katonailag megszervezve.
36 A valóságban a román támadás így zajlott, amihez a csehek is csatlakoztak, és elfoglalták
Miskolcot (meg persze Kárpátalját). A Tiszántúlon a bevetett magyar erők felmorzsolódtak,
a Székely Hadosztály pedig letette a fegyvert, és nem sikerült megtartanunk a hídfőket.
A Vörös Hadsereg is támadást tervezett, de nem volt még felkészülve, így május végéig véde
keznie kellett. A felvidéki hadjáratra két haditervet készítettek, de végül a nyugati irányú
(Ruttka felé) helyett a keletit (Kassa–Eperjes) választották, mivel Miskolc visszafoglalása
miatt a magyar haderő eleve keleten összpontosult. Csak a hadjárat második szakaszában
helyezték át a támadás súlypontját nyugatra, de végül nem sikerült az áttörés, bár nem sokon
múlott. Június végén a Clemenceau-jegyzék hatására kiürítettük a Felvidéket.
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A Felvidék szlovák többségű megyéi és Kárpátalja autonóm tartományokká
alakulnak saját nemzetőrséggel. A cseh határon két első vonalbeli hadosztály
marad, a felszabadított felvidéki területről pedig egy nemzetőr hadosztály szer
veződik (főleg magyarokból és németekből). Június elején megkezdődik a tiszai
átkelés. A románok két Erdélyben frissen szervezett hadosztállyal tartják a Tiszavonalat, négy regáti gyalogos hadosztályt és két lovashadosztályt pedig Debre
cen–Nagyvárad körzetében csoportosítanak ellentámadásra készen. A magyar
hadsereg 6 élvonalbeli gyaloghadosztállyal és a lovashadosztállyal támad, a ro
mánok enyhe számbeli fölényben vannak, de a mi csapataink jobb minőségűek
(a frissen szervezett román hadosztályoknak nincs tüzérségük). A csehektől
zsákmányolt lőszer és az áprilisban gyártott még két–három hétre lehet elegendő,
sajnos a nyersanyaghiány miatt a termelés akadozik. A tiszai átkelés fényes
siker. A román hadvezetés tisztában van azzal, hogy csak a két hídfőből támad
hatunk, mivel szükségünk van a vasúti hidakra, hogy az utánpótlást és a pán
célvonatokat át tudjuk vinni a Tiszántúlra, ezért úgy dönt, hogy az egyik hídfő
felszámolására veti be minden erejét. Szolnok és Karcag között egy hétig dúl
a véres harc, de közben a Tokajnál átkelt magyar csapatok leküzdve a gyenge
román erőket előretörnek Nyíregyháza felé, ezért a románok kénytelenek vis�
szavonulni Karcagtól Debrecen irányába. A magyar csapatok diadalmasan tör
nek előre, és rövidesen felszabadul Debrecen és Nagyvárad, a román hadsereget
azonban nem sikerül döntően megverni, mert két lovashadosztályukat gyorsan
át tudják csoportosítani oda, ahol szükség van rájuk. A hónap végére elérjük
a történelmi Erdély határát.37
Időközben az antant aktivizálódik: a cseh hadsereg újrafegyverzése halad,
a szerbeknek odaígérik egész Baranyát, cserébe a csatlakozásért, a románok új
hadosztályokat dobnak át Erdélybe. Clemenceau jegyzékben követeli a Felvidék
kiürítését és a románok elleni támadások leállítását, engedelmesség esetén ki
látásba helyezi a békekonferenciára való meghívást. A kormányon belül és a par
lamentben parázs viták zajlanak…38
A magyar haderő elérte teljesítőképességének határait, így itt az ideje abbahagy
nunk a gondolatkísérletet. Mese volt? Talán. De olyan mese, aminek számos
eleme visszaköszön a korabeli iratokból, és tulajdonképpen végig a lehetséges tartományon belül marad. A magyar hadseregszervezést vettem egy kicsit
37 A valóságban a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása tulajdonképpen megfeleltethető az
adott helyzetben az autonómiának. A csehekkel hivatalosan fegyverszünetet kötöttünk
a Felvidék kiürítése után. A tiszai offenzíva hasonlóan zajlott (egy gyalogos és egy lovashad
osztállyal kisebb magyar erővel), azzal a lényeges különbséggel, hogy a román ellentámadás
sikeres volt, majd ők keltek át a Tiszán, és megnyerték a háborút.
38 A valóságban is így zajlott, csak a Clemenceau-jegyzék született más körülmények közepette.
Az alternatív történet itt azért marad abba, mert még ebben a fantáziavilágban is elfogyott
a lőszer, így a sorsunk már nem a saját kezünkben van, hanem az antanton, illetve a szom
szédainkon múlik.
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eredményesebbre, de olyan pontokon – a politikai akaratnál, illetve katonai
szakmai döntéseknél –, ahol tényleges szerepe van az egyéni elhatározásoknak.
A fizikai korlátokat, mint a meglevő felszerelés, hadiipari kapacitás, tiszteletben
tartottam. A fent leírt hadműveletek részben lezajlottak a valóságban is (a Tanács
köztársaság idején), részben haditervek maradtak (de kétségkívül reális alter
natívát jelentettek). A franciák és a szerbek passzív viselkedése 1919 áprilisa és
júliusa között tény, ahogy az is, hogy aktivizálódtak volna, ha Románia nem
győz júliusban.39 Feltűnhet, hogy mindkét tárgyalt hadjárat messze jobb ered
ménnyel zárult, mind az a valóságban történt. A háborúban hasonló erőknél
gyakran apróságokon múlik a siker, és a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege
számos jó lehetőséget szalasztott el a gyenge fegyelem miatt, ami egyenes követ
kezménye volt a haderő többé-kevésbé tudatos szétzüllesztésének 1918 őszétől.
Ebben az alternatív történelemszálban a katonatanácsok befolyását időben sike
rül visszaszorítani, így a hadsereg is fegyelmezettebb, a militarista alapú föld
osztásnak köszönhetően pedig motiváltabb lett.
Ez a honvédő háború azonban csak puszta fikció, és felveti a kérdést, hogy
érdemes lett volna-e egyáltalán megvívni. Még ha túlteszem magam azon,
a profán korunkban megmosolyogtató ötleten, hogy csak a csatatérre kiállva
idézhetjük meg a védelmező Szent Lászlót (segíts magadon…), akkor is úgy
gondolom, hogy igen, de nem elsősorban a kicsivel kedvezőbb határokért vagy
helyi népszavazásokért. Leginkább azért, mert nemzeti fejlődésünkben 1918–1920
egy fájdalmas lyuk, amelynek értékelése jó ideje elsősorban a politikai identi
tástól függ, és mint ilyen, sokkal inkább szétválaszt, ahelyett, hogy összekötne.
Nem áll tőlem távol, hogy antropomorfizáljam a nemzetet, és úgy látom, hogy
a modern nemzetek általában vérben születnek, vagy még inkább: vérrel keresz
teltetnek. Esetünkben a reformkor tekinthető az „áldott állapotnak”, a szabad
ságharc pedig a keresztelőnek. A keresztségnek azonban szüksége van megerő
sítésre, a felnőttkor küszöbén ezért van a bérmálás/konfirmáció. A nemzeti
fejlődés egy pontján, úgy tűnik, szintén szükség van megerősítésre, egy nagy
közös élményre. Ez az élmény lehetett volna egy nemzeti összefogással vívott
háború még akkor is, ha kudarccal zárul. 1849-ben sem volt másképp, mégis
meghatározza magyarságtudatunkat mind a mai napig. Amikor számba veszem
Trianon veszteségeit, akkor a földek és népek mellé ezt a hiányzó nemzetteremtő
közösségi élményt is oda kell raknom.

39 A fent vázolt eseménysort érdemes összevetni a Tanácsköztársaság hadtörténetével, amely
nek még mindig a legjobb feldolgozása Liptai Ervin: A Magyar Vörös Hadsereg harcai, 1919.
Budapest, 1960, Zrínyi Kiadó; A külpolitikai lehetőségekről pedig Ormos Mária: Padovától
Trianonig, 1918–1920. Budapest, 1983, Kossuth Könyvkiadó.
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Pollágh Péter

Alsóbbrendű út
(1918)
A Pókateleki Pollágh–Kondé–Márton család emlékére
„Egyszer eljön majd a pillanat,
amikor mindenki mindenről számot ad”
Historica

Porkolábok várnak. Vezetik ki a felmenőket
a történelemből, és a történelemnek nincsen vége,
sajnos vagy szerencsére, sajnos vagy szerencsére.
Mit csinálsz, szellem?
A gerinctelen szélben
testet öltök éppen.
Hol teszed, szellem?
Erre, itten, eme szóvereségben.
Visszaveszem Pókatelket!
Már nem létezik,
így könnyebb lesz.
Testet ölteni amúgy sem szeretek.
Parfüm leszek, ha meghalok.
Addig meg költőből költőbe
költözöm. Legalábbis kőből kőbe.
Eltűnt Póka, eltűnt Felka.
Bujdosó nyelv. Elsodort tabuk.
Elveszett Ronka, Vajka, Jóka.
Elmerült sok öreg család.
Kivagyi, kivágott ág.
Magyar vagy, amin jársz: csapás,
alsóbbrendű út. Elfogadhatatlan
valóság: tahóság.

Pollágh Péter (1979) József Attila-díjas költő, író, szerkesztő.
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Kiégett valami, ami nem volt lámpa.
Száz éve oszlott szét a szép.
Egy egyes és két kurva nulla.
Kazinczyval leveleztünk,
ültünk a pozsonyi parlamentben,
a lőcsei városháza élén,
a szerdahelyi sárga kastélyban,
végül a somorjai kisházban,
aztán ott se.
Észak bezárt. A boltnak vége.
Megyünk a grandiózus szelfbe.
Megyünk a semmiségbe.
Mért akarnék máshogy beszélni, mint lelkesen?
Ne félj a széptől: csak a cukor nem romlik el.
A Dédi is tudta, mikor előneveit a Dunába dobta.
Hány nyelvet fogunk még elnevezni?
Leverjük az ékezetét és a néma H-ját.
Hány neven fogunk még átevezni?
Száz év után még kér a név. Zabagép.
Könnyen elvesztem.
Az érdeklődésemet.
Lövésem sincs (kit hibáztatnék).
Mikor lesz a fájdalom nullánál is kevesebb?
Na, ne röhögtessetek:
három magyar nagyszülővel szlovákok lettetek.
Minket meg irtotok, elírtok.
Rohadjon rátok a rabruhátok!
Nem kell túlozni, félni:
csak a nevetek ég, nem az erdő.
Ki van ez találva.
Mindig maximumra tekerve
a hangerő, hogy ne halljuk magunkat,
ne halljuk az ismerőst, ne az eredőt.
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Észak nem felejt
(1918)
Száz éve megszállás alatt.
A szárnyak leválva.
Belőlünk az üresség már kimutat.
Ne gondolj dzsinnekre, Sinn Fein-re,
se arra, hogy nem gondolni jó lett
volna: ez a legjobban fizető munka.
Mért van az, hogy mindenre rímel:
kurva? Lefő a kávé. Minden égett.
Pozsonyi kiflivéget: sem kaptam.
Vessünk a morálnak kereszteket,
Tótra én át nem keresztelkedek.
Ássunk meg egy ósdi véget.
Szavakat tiltsunk: Felvidéknek kicsengettek.
A jövője nullánál is kevesebb.
Levágják a kalapunkat. Észak megy a kukába,
de nem felejt. A hűtő leoltva.
Leolvad, és nem csak a mosolya.
Jégvilág. Jégtisztek. Jégdámák. Jéglég.
Lebegő, hóédes levegő.
Nem is annyira jégautóra vágyom, hanem jéghajóra!
Lékeljetek meg. Értem ébredjetek meg.
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Göncz László

Impériumváltás a Mura mentén
Az első világháború utáni események jellege és summázása
– száz év távolából
I. Általános magyar és muravidéki „mérleg”
Következmények és értelmezések
Az első világháború utáni időszak a magyar történelem egyik legnehezebb
periódusának számít, melynek keretében óriási emberi, gazdasági és területi
veszteségek sújtották Magyarországot. Azokban az években a Kárpát-medencei
társadalom – ideológiai és politikai káosz közepette – mérhetetlen szociális
válsággal, általános bizonytalansággal és a lakosságot tizedelő spanyolnáthával
is szembesült. Utólag az akkori történések részben „törvényszerűnek” mond
hatók, melyek az adott kül- és belpolitikai körülmények, valamint az elkövetett
hibák miatt elkerülhetetlenek voltak. Száz év távlatából felesleges annak a meg
kérdőjelezése, hogy magyar lakossággal alig rendelkező területek – az első vi
lágháború után érvényesülő nemzetközi légkörben – Magyarország határain
kívülre kerültek. Mellőzni kellene olyan „magyarázatokat” is, hogy abszolút
vagy relatív többségben magyarok lakta területeket, esetenként egész régiókat
jogosan csatoltak el Magyarországtól – efféléket a szomszédos államok közegé
ben még mindig gyakran lehet hallani. Ami a két világháború közötti „mindent
vissza” nézetet illeti, mára felelősségteljes körökben objektív nesze sincs ilyes
minek, míg a Magyarországtól elcsatolt magyarok lakta és magyar többségű
vidékek megítélésénél még nem tartunk itt (ha valamennyire változott is a hely
zet). Néha ma is hasonló „érvekkel” találkozunk, amilyenekkel 1919 idején ma
gyarázták az újonnan létrejött állomokhoz csatolás létjogosultságát.
Az 1918 végétől 1920 közepéig bekövetkezett magyar nemzeti tragédia „sú
lyát”, arányait lehetetlen volt előre látni vagy megjósolni. Sokan vallják, hogy
az említett válságos időszakban szükség lett volna határozottabb kormányzati
és katonai magatartásra, ami azonban csak akkor következhetett volna be, ha
az ország nem teljesen szétzilált állapotban fejezi be a „nagy háborút”. Amikor
Göncz László (1960), Alsólendván élő író, történész, a ljubljanai Nemzetiségi Kutatóintézet
(Inštitut za narodnostna vprašanja) kutatója. Legutóbbi könyve: Emberek a pannon végeken (2019).
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Tisza István kimondta, hogy „a háborút elveszítettük”, és Ady Endre Üdvözlet
a győzőnek című, utolsó versében megjósolta a borús jövőt, már sokán érezték,
hogy nagyon nagy a baj. Mégis leginkább „útközben” derült ki, hogy a korabeli
magyarországi társadalom mennyire csúszott bele a gödörbe, és meddig süllyed
a meglékelt hajó. Az is a legnehezebb időszakban vált egyértelművé, hogy nem
zeti, politikai, gazdasági szempontból mennyire nem volt egységes az ország.
A „boldog békeidők” látványos eseményei és fejlődési mutatói eltúlzott Csipke
rózsika-álomba ringatták a társadalom jelentős részét. A megoldatlan problé
mák (a földesúri nagybirtokstruktúrából adódó, vele összefüggő szociális kilá
tástalanság, a rosszul kezelt és megoldatlan nemzetiségi kérdés stb.), amelyek
már régóta tomboltak a színfalak mögött, akkor törtek a felszínre, amikor már
az utolsó hajó is elúszott. Hatos Pál találóan fogalmazott, amikor a száz esz
tendeje történt események illusztrálásánál arra utalt, hogy „izgalmas feladat
a megkövesedett események mögött felfedezni a vulkáni erejű egykori sodrást
és sodródást, amelyben a tettek formálták a gondolkodást, s a történelmi idő
szédületében természetessé vált a kiszámíthatatlan”.1 A turbulens időszak záró
aktusa az ún. trianoni békeszerződés (magyar szempontból: diktátum) aláírása
volt, a sorsdöntő események és a tényleges döntések azonban már sokkal koráb
ban eldőltek. A békeszerződésben rögzített határozatok jelentős része, minden
részrehajlást mellőzve, nem minősíthető sem igazságosnak, sem racionálisnak.
Ezúttal nem elemezzük a különböző rendelkezések tartalmát, azt azonban meg
kell jegyezni, hogy a békeszerződés és a magyar feltételek alakulásánál a győz
tesek igényei, a szomszédos államok (nemzetek) területi követelései és a ma
gyarországi belpolitikai káosz mellett (az ún. proletárdiktatúra különösképpen
vörös posztó volt a nyugati világ és békekonferencia döntéshozóinak a szemé
ben), a véletlen és a közömbösség is esetenként meghatározó volt. Ha ez nem
a nagy terjedelmű területek elcsatolásánál mutatkozott is meg, de néhány ki
sebb tájegységet illetően még a legbefolyásosabb „béketeremtőkre” is vonatkoz
tatható. Erre utal Margaret Macmillan, a párizsi békekonferencia folyamatát és
a meghatározó döntéshozók (Clemenceau, Wilson és Lloyd Georg) jellemvoná
sait, vezetői sajátosságait kutató történész megállapítása, amely szerint „hibáik
és erősségeik, kimerültségük és betegségeik, az általuk kedvelt és nem kedvelt
dolgok szintén hatással voltak a béke-megállapodásokra”.2
Magyarország valamennyi, az első világháború után, illetve később létrejött
szomszédos utódállama (mivel a jugoszláv és a csehszlovák állam a múlt század
kilencvenes éveinek elején szétesett, és a helyén újak alakultak) megkülönböz
tetett figyelmet szentelt a száz éve történt eseményeknek, ami érthető, hiszen
számukra – részben vagy egészében – sikeresen végződött a „nagy háború”
1
2
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utáni átrendeződés. Ők más perspektívából néztek, néznek az 1918 és 1920 kö
zött történtekre, mint a magyarok. Centenáriumi ünneplésről beszéltek (nem
emlékezésről), mivel az első világháború után nagy területekben részesültek.
A hasonló jellegű megnyilvánulások korábban rendszerint érzékeny reakciót
váltottak ki Magyarországon, valamint a szomszédos országok területén élő
magyar nemzeti kisebbségnél, hiszen – egyebek mellett – 1918–1919-ben olyan
területek is idegen fennhatóság alá kerültek, ahol a magyarság összefüggő,
kompakt (esetenként több száz ezres, sőt milliós nagyságrendű) közösséget al
kotott. A szomszédos országok pedig érzékenyen állltak a korábbi június 4-ei
magyar gyásznaphoz, majd később a Nemzeti Összetartozás Napjához, mivel
abban sztereotip módon a revízió felélesztését keresték. A rendszerváltás utáni
Magyarország határok feletti nemzetegyesítésének a kinyilvánítása (amit szinte
valamennyi közép-európai nemzet hasonlóan értelmezett saját nemzeti kisebb
ségei iránt), valamint egyértelmű elhatárolódása a határrevíziótól nem győzte
meg őket, mert azt tudatosan (vagy ösztönösen) nem akarták meghallani. Az
ún. környező országok „nemzettudatának” erősítése száz esztendeig elégé egy
oldalú magyarázkodásokon és parciális igazságokon alapult, aminek a konszen
zus, a kiútkereső törekvés nem feltétlenül használ.
A centenárium idejére aztán mégis mintha történt volna valami előremutató;
szó sincs áttörésről vagy kánonváltásról, de aprócska közeledés mégis mintha
mutatkozna. Magyar és szlovén tekintetben ez elmondható. A sokszor pattaná
sig feszült körülményekhez képest a centenáriumi rendezvények mintha köl
csönösen nyugodtabb légkörben zajlanának. Nem szűnt meg a figyelemmel
kísérés, főképpen a nagyobb határon túli régiókban, amit a média és a politikai
szélsőségek befolyásolnak, azonban enyhe tompulás talán mindenütt észlel
hető. E jelenség nemcsak a magyar történelmet illetően tapasztalható, hasonló
történik másutt is, például osztrák–szlovén viszonylatban, ahol az ausztriai szlo
vénok egyes szervezetei az utóbbi néhány évben elmentek a szlovén nemzeti
szempontból tragikus karintiai népszavazás ünnepeire is (1920. október 10-én
volt). A központi klagenfurti (celoveci) ünnepségen pedig szlovén műsorszámok
is elhangzottak, akárcsak magyar nyelvűek az országos „muravidéki” ünnepen
2019. augusztusban. Erre ezúttal – száz esztendő után először – a muravidéki
magyarok képviselői is elmentek, ami – valamennyire talán meglepetésszerűen
– pozitív visszhangra lelt a többségi szlovénok és a magyar anyanyelvű lakosság
körében. Amikor e sorok íródnak, még nem tudni, hogy a Nemzeti Összetar
tozás Évének a rendezvényei milyen hangulatban és légkörben zajlanak majd
(ha a koronavírus nem akadályozza meg őket), de reménykedjünk, hogy bizo
nyos szintig folytatódik a közeledés.
A korábbi feszültségek „tompulása” ellenére a környező államok első világ
háború utáni időszakról alkotott nézete – bár már nem ugyanazok az országok
Magyarország szomszédjai, amelyek 1919/1920-ban voltak – ma is leginkább az
ún. kis-antant országok által száz éve megalkotott történelemértelmezésen alap
szik. Álláspontjuk – leegyszerűsítve – arra fókuszál, hogy jogos volt a történelmi
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Magyarország elcsatolt területeinek a megszerzése, mert azzal ezeréves rabság
ból szabadították fel az adott régió lakosságát. Hogy miként alakul a történelmi
kánon a környező országokat illetően, arra már közvetlenül az első világháború
után lehetett következtetni. A ma Szlovéniához tartozó Muravidék elfoglalása
kor, amelyet a békekonferencia döntése alapján a Szerb–Horvát–Szlovén Király
ság katonasága 1919. augusztus 12-én szállt meg, a szlovén tartományi kormány
táviratban értesítette a jugoszláv trónörökös-kormányzót. A szövegben közöl
ték, hogy „Smiljanić tábornok vezényletével a Muravidéket nagyobb ellenállás
nélkül elfoglaltuk úgy, ahogy azt a párizsi békekonferencia elrendelte. Ebből
a történelmi alkalomból, amikor muravidéki testvéreink Őfelsége rendelete
alapján felszabadultak az ezeréves rabság alól, a teljes szlovén nép köszönetét
és hódolatát küldjük Önnek!”3 A békekonferencia döntése előtti hónapokban,
és utána is, ennél sokkal durvább, magyarság-lejárató újságcikkek, nyilat
kozatok és röplapok is napvilágot láttak. Egyik magyarellenes röplap szövege
a magyarokat ázsiai rablóknak nevezte, akiknek nehéz igája alatt a szlovén la
kosságnak szenvednie kellett. A szöveg folytatásában a történelmi Magyar
ország feldarabolását dicsőítették, a magyar nyelvet pedig Európa utolsó nyel
vének nyilvánították.4 Az „ezeréves rabság” hangoztatása a két világháború
közötti időszakban (de csökkenő intenzitással később is) rendszeresen része volt
a médiaközleményeknek, az oktatásnak, a különböző állami és más szervek
közötti kommunikációnak. Alaptalan volna állítani, hogy a történelmi Magyar
ország kisebbségbarát politikát folytatott, és ahhoz sem fér kétség, hogy a du
alizmus idején (főképpen annak a második felében) asszimilációnak voltak
kitéve a magyarországi nemzetiségek, a kormányoknak nem sikerült közös
nevezőre jutni a kisebbségekkel (ami nem volt könnyű feladat!), azonban ennek
ellenére az „ezeréves rabság” folyamatos hangoztatása alaptalan volt. Valójában
kommunikációs fogás volt, és a magyarság iránti ellenszenv minél gyorsabb
kibontakozását szolgálta, ami – az állandó hangoztatásnak köszönhetően –
a 20. század közepére a nem magyar anyanyelvű lakosság körében meglehető
sen elterjedt.
Az említett „szemlélettel” szemben máig nehéz meggyőzően érvelni. Az
ilyen értelmezés erősen rögződött a szomszédságban, és valamennyire a tágabb
európai térségben úgyszintén. A száz esztendeje bekövetkezett események, po
litikai döntések látványos következménye, hogy valamennyi közép-európai
országban a nemzeti kisebbségek aránya, érvényesülési ereje és mozgástere
drasztikusan csökkent. Ez annak ellenére igaz, hogy az első világháború óta
3

4
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a „kötelező” kisebbségvédelmi rendelkezések fontos formális részei voltak leg
több nemzetközi és bilaterális egyezménynek, szerződésnek, valamint a demok
ratikus alkotmányoknak, jogszabályoknak. A gyakorlatban azonban a kisebb
ségvédelmi rendelkezések megvalósítása többnyire elmaradt, az ellenőrzéssel
együtt! Anélkül, hogy ezúttal a kisebbségi lét problémájának jelenét és jövőjét
mélyebben boncolgatnánk, fontos megjegyezni, hogy az említett negatív jelen
ség – bármennyire szeretnénk az ellenkezőjét megmagyarázni – az őshonos
nemzeti kisebbségek megmaradásának a zsákutcáját jelenti. A kisebbségben
élő magyar közösségek aránya a szülőföldjükön mindenütt jelentősen romlott.
Több tájegység egykor kompakt magyarsága elszórványosodott, több szórvány
közösség pedig mára teljesen eltűnt. A magyar nyelvhatár több szakaszon na
gyon közeledik az ún. trianoni határhoz, aminek következménye, hogy számos
területen teljesen eltűnik (sőt eltűnt már) a magyar nyelv és a magyar kultúra.
A múltbeli többnyelvű városok (Pozsony, Temesvár, Szabadka, Munkács stb.),
amelyekre korábban a spontán tolerancia volt jellemző, ami a fejlődésnek is
fontos mozgatója volt, mára többnyire egynyelvűvé váltak. Az utóbbi évtized
ben ugyan az angol nyelv térhódítása „pótolja” a népesség kétnyelvűségét, ami
üdvözlendő, csakhogy a tradicionális közép-európai kulturális értékrendet és
az együtt élő közösségek nyelvének és kultúrájának kölcsönös megismerését ez
nem helyettesíti. Helyenként még ennél is aggasztóbb jelenség érvényesül:
a „digitális világ” térhódítása miatt az ún. kisebbségi nyelvek szerepe minima
lizálódik, őshonos közegben a harmadik vagy negyedik helyre szorul vissza
(az angol, a többségi nemzet nyelve és több közegben még egy erősebb idegen
nyelv után). Néhány újabb keletű pozitív fejlemény, mint például a magyar
(vagy másutt a cseh, a szlovén stb.) kisebbségi nyelv tanulásának növekedése
bizonyos régiókban üdvözlendő és fontos, ám összességében alig változtat az
alaphelyzeten.

Magyar–szlovén „párhuzamok”
Magyar–szlovén vonatkozásban a többi Magyarországgal szomszédos állam
hoz viszonyítva valamennyire eltérő a helyzet. Az első világháború után a szlo
vén nemzetnek is – arányaiban – a magyarhoz hasonló veszteségei voltak, hiszen
a szlovénoknak kb. egyharmada az újonnan létrejött jugoszláv államon kívül
maradt. A mai nyugati szlovén határ, amely a Júliai Alpoktól délre, az Isonzó
mentén (vagy annak közelében) húzódik, és a piráni (piranói) öbölig terjed,
a két világháború között nem ott volt. Azon a szakaszon jóval keletebbre húzó
dott az olasz–jugoszláv államhatár, amely a rapallói egyezmény értelmében
(1920. november 12.) a Júliai-Alpoktól Postojna mentén, Fiuméig terjedt, aminek
következményeként a szlovénok lakta terület számottevő része, háromszázezer
szlovén anyanyelvű lakossal, Olaszországhoz került. A már említett karintiai
népszavazás, valamint a békekonferencia egyéb döntései következményeként északon is nagyszámú szlovén közösség maradt Ausztriában. Államjogi
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tekintetben nem vonhatunk közvetlen párhuzamot az 1919 utáni magyaror
szági és a délszláv-állambeli folyamatok között (az egyiknél ezeréves folytonos
ság szakadt meg, a másik esetében egy új államalakulat formálódott), azonban
az említett veszteségek a szlovénoknál hasonló sebnek számítottak, mint Ma
gyarország számára Erdély, a Felvidék és a többi magyarok lakta terület elvesz
tése volt. A szlovénok nemzeti hiányérzetét 1918 után enyhítette a délszláv
összefogás (aminek hosszú távú létezésében akkor még sokan reménykedtek)
és a Muravidék megszerzése.
A magyar–szlovén „ütközőzóna”, a Muravidék esetében más (volt) a helyzet,
mint az elveszített karintiai és karsztvidéki szlovénokat illetően. Ez volt az
egyetlen tájegység, amely szlovén szempontból területszerzési fejleménynek
számított az első világháború után. A szlovénok számára emiatt ma is nagyon
fontos kérdés a Mura mentén 1919-ben elért területgyarapodás. A szlovén or
szággyűlés 2006-ban a Muravidék megszerzését az állami ünnepek sorába
emelte. A tájegység délszláv katonai megszállására 1919. augusztus 12-én került
sor, mégsem ezt a dátumot nyilvánították ünneppé, ahogy a Legfelsőbb Tanács
nak a Muravidékre vonatkozó döntését sem (1919. július 9.), hanem augusztus
17-ét, amikor 1919-ben a katonai hatóság a belatinci ünnepi népgyűlés keretében
átadta az igazgatás jogát a polgári kormánybiztosnak. Magyarország nézőpont
jából vizsgálva a Muravidék hovatartozásának alakulását, kevésbé emlegetett
veszteségről beszélhetünk, amit a múltban (az 1990-es évekig) a délvidéki vesz
teségek között tartottak számon, ha esetenként néha megemlítették. Ennek oka
részben a tájegység meglehetősen kis terjedelmében kereshető, ami Erdélyhez,
a Felvidékhez vagy a Délvidékhez viszonyítva eltörpült, de még a Kárpátalja
és az elcsatolt Nyugat-Magyarország (Burgenland) említésekor is gyakran el
feledkeztek róla. Ennek ellenére „kifelejtése” jogtalan volt, amit száz esztendő
után fontos lenne pótolni. Ez mindenekelőtt a korabeli események hiteles fel
tárásával és tudatosításával lehetséges. A múltban csupán a közvetlenül érintett
megyék, Vas és Zala képeztek kivételt, ahol emlékeztek az elcsatolt területekre,
és később, a múlt század nyolcvanas éveitől (a rendszerváltás előtt is) erőteljesen
segítették a muravidéki magyarság közösségi és kulturális életét. A rendszer
váltás után a helyzet megváltozott, az utóbbi években a muravidéki magyar
érdekvédelmi szervezetek és intézmények, valamint a vállalkozók jelentős ma
gyarországi állami támogatást kapnak, azonban a tájegység „térképre helyezé
séért” még tenni kell.
Muravidék megnevezésen magyar nyelvi környezetben általában azt a terü
letet értjük, amely az első világháború után a történelmi Vas és Zala vármegyétől
az egykori délszláv állam szlovén érdekszférájához került, és ma az önálló Szlovén
Köztársaság része. Korábban, 1919 előtt e megnevezés – ellentétben a Mura
folyótól délre levő Muraközzel (amely ma Horvátország legészakabbra fekvő
megyéje) – mai értelmében nem létezett. Esetenként földrajzi vonatkozású meg
jelölésként fordult elő szláv nyelvi kontextusban, de semmiképpen sem a mintegy
950 négyzetkilométernyi, mára „összeforrott” statisztikai régió megjelöléseként.
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A tájegység nem zökkenőmentesen illeszkedett be a délszláv környezetbe. Egye
sek szerint a folyamat még mindig tart, azonban a „zalai” és a „vasi” identitás
mint regionális kötődési forma az elmúlt száz esztendő során nagyrészt felmor
zsolódott. A „muravidéki” regionális identitás helyettesíti, tekintet nélkül arra,
hogy magyarokról vagy szlovénokról beszélünk.
Az első világháború után a mai Muravidéken mintegy kilencvenezer ember
élt, akik közül bő 20 ezret tekinthetünk magyar nemzetiségűnek. A szlovén
lakosság, amelyet magyar nyelvterületen általában vend, archaikusabban tót
névvel illettek (ami akkor még nem volt pejoratív hangzású), 1918 előtt erőtel
jesen magyar tudatú volt. Ugyan 2002 óta Szlovéniában nincs klasszikus nép
számlálás, a kutatások alapján megállapítható, hogy a magukat magyarnak
vallók aránya a száz évvel korábbinak a negyedére csökkent. A magyar kötő
désűek, a magyar kultúrát is a sajátjuknak vallók száma (akik nagyrészt vegyes
házasságokból származnak) ennél kedvezőbb, reményeink szerint tízezer körül
mozog, aminek nem mennyiségi, hanem közösségformáló szempontból van
jelentősége. A magyar tudatú szlovénok száma már a két világháború közötti
időszakban jelentősen csökkent, az 1950-es évekre pedig megszűnt. A magyar
nemzettudatúak többsége kettős kötődésű, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelv
hez, az egyetemes magyar kulturális értékekhez is kötődnek, azokat a magu
kénak vallják, de a szlovénnal is valamennyire azonosulnak. A magyar érzel
műeknek már csak a kisebb hányada tekinti Magyarországot is a hazájának
(Szlovénia mellett). Gyakori a regionális kötődésű azonosulás (pld. muravidéki,
hetési, dombvidéki stb.). Hasonló állapottal találkoztunk már a jugoszláv idő
szak utolsó két évtizedében is, Szlovénia önállósulása után azonban az állam
polgárság még erőteljesebben befolyásolja a muravidéki magyar közösség kö
tődését és hazaértelmezését. Ez a jelenség nem feltétlenül csak a fiatalabb
korosztályokra jellemző (bár náluk erőteljesebben kifejeződik), mert a múlt
század hatvanas–hetvenes éveiben szocializálódók jelentős hányadánál is már
érvényesült. A folyamatnak kedvezett, hogy a szovjet zónához tartozó Magyar
országhoz viszonyítva a délszláv államban (azon belül a szlovén tagköztársa
ságban kiváltképpen) jobb volt a gazdasági és szociális helyzet. A múlt század
hatvanas éveitől a kisebbségi jogvédelem terén Szlovéniában nagy előrelépés
következett be. Mindez erőteljesen hatott a muravidéki magyarok nemzeti ön
képére és kötődésére.5
A Muravidék hovatartozására vonatkozó, 1918. október után bekövetkezett
események eléggé sajátosak. Amint már utaltunk arra, nem minden tekintetben
mutatnak hasonlóságot a Magyarországtól elcsatolt többi tájegységgel, még
a délszláv államhoz került magyar területek keretében is meglehetősen egyedi
volt a Mura mente elcsatolásának a folyamata. A következő fejezetben néhány
fontosabb eseményre, jelenségre utalunk.
5
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II. A Muravidék hovatartozása szempontjából fontos események
1918. ősztől 1919. nyárig
Bizonytalan időszak és szlovén autonómiatervek
Az első világháború után, 1918 késő őszén a mai Muravidék területe Magyar
ország azon tájegységei közé tartozott, amelyről kevesen feltételezték, hogy egy
szűk esztendővel később egy másik országhoz tartozik majd. A viszonylag ke
vés reménykedő (a háborúból hazatérő és a wilsoni elvek alapján felbuzdult
néhány fiatalember, a stájerországi szlovén nemzeti tanács szakemberei, fél
tucatnyian a római katolikus papok közül) sem gondolhatta akkor még azt
megvalósíthatónak, hiszen a november 13-án Belgrádban aláírt katonai egyez
mény ebben a térségben a Dráva folyót határozta meg demarkációs vonalnak.
Az ún. belgrádi konvenció szerint a Muraköz sem volt formálisan veszélyeztetve,
pedig erőteljes horvát igénylés következtében, valamint a beszűkült magyaror
szági politikai és katonai mozgástér miatt a Zrínyiek ősi fészke már két hónap
pal később délszláv megszállás alá került. Nem felelne meg a valóságnak azt
állítani, hogy 1918. novemberben a többségében szlovénok lakta Muravidéken
nem volt támogatója az akkor létrejött délszláv államnak (amely 1918. december
1-jén egyesült a Szerb Királysággal), azonban a támogatók aránya a szlovén
anyanyelvű lakosság körében is akkor még csekély volt. A következő hónapok
fejleményei – főképpen a magyar belpolitikai bizonytalanság, a külpolitikai
„izoláltság” és ellehetetlenült mozgástér, majd végül a bolsevik diktatúra kiala
kulása, valamint az adott helyzetből jelentős politikai tőkét kovácsoló délszláv
propaganda és a békekonferencia – azonban néhány hónap alatt megváltoztat
ták a Mura mentén élő szlovénok hangulatát. Amikor 1919. augusztusban meg
szállták a területet a délszlávok, egyes Mura menti településcsoportok lakossága
már erőteljesen Jugoszlávia-párti volt (a közvetlen Mura mente Zala megyei sza
kaszán és a vasi dombvidék legnyugatibb részén, a stájer határszélen). A mintegy
70–75 ezer szlovén anyanyelvű lakosnak nem kis hányada persze akkor is ma
gyar párti volt, vagy bizonytalan (ezért az elcsatolás ellen szlovén többségű
települések is tiltakoztak), a mintegy 30 abszolút többségében magyar település
lakossága, akiket úgyszintén érintett az impériumváltás, pedig el sem hitte, hogy
ők egy számukra ismeretlen országhoz tartozzanak.
A Muravidék területe 1919. augusztus 12-éig, eltérően a többi Jugoszláviához
csatolt tájegységtől (a Bácska, a Bánát, a Szerémség, a baranyai háromszög, a Mura
köz) egy hét kivételével 1918. karácsony után nem volt délszláv megszállás alatt.
A Mariborban székelő stájervidéki szlovén nemzeti tanács, valamint a szlovén
északi határ alakulásánál nagy érdemeket szerző Maister Rudolf tábornok (ko
rábban a monarchia őrnagya) tervezte a „magyarországi szlovénok felszabadí
tását”, azonban egyrészt nem sikerült támogatást szerezni hozzá a szlovén tar
tományi vezetésnél, másrészt az említett 1918. karácsony után bekövetkezett,
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délszláv szempontból egyeztetetlen „muraközi” behatolás a horvátok részéről,
amely a Mura bal partjára is „átcsúszott” (Alsólendvát és Muraszombatot is
elfoglalták), megakadályozta őket. Hogy a szlovén tartományi vezetés tényleg
1918-ban még nem tervezte a Muravidék elfoglalását, arról a korabeli esemé
nyek egyik ismertebb muravidéki szereplője, Jerič Ivan számolt be emlékiratai
ban. Ő és egyik társa 1918. decemberben megkereste Ljubljanában a tartományi
kormány elnökét azzal a céllal, hogy ösztönözze a jugoszlávokat a Muravidék
elfoglalására. Azonban arra nem kaptak ígéretet, ezért csalódottan kellett tá
vozniuk. Egyebek mellett azt kérdezték tőlük, hogy „hol van ez a terület?”, és
„éltek a Mura folyó túloldalán (Magyarországon) szlovénok?”.6
A Muraköz az említett karácsonyi délszláv hadművelet után nem került
vissza magyar fennhatóság alá, mivel a magyar kormány (bár ezt hivatalosan
nem mondták ki) úgy ítélte meg, hogy az igencsak horvát érzelmű tájegységet,
melyet a horvát politikai elit folyamatosan magának követelt, nem foglalja vis�
sza (ezzel hallgatólag egyetértett a demarkációs vonal áthelyezésére a Dráváról
a Murára, amiről 1919. januárban kétoldalú tárgyalások folytak). Ellentétben
ezzel a Mura bal partján megszállt, szlovénok és magyarok lakta területet 1919.
január 3-ára a magyar karhatalmi egységek visszafoglalták. Ellenállásra csak
Muraszombatban került sor, máshonnan a jugoszlávok maguk kivonultak.7
A párizsi békekonferencia kezdetén a jugoszláv küldöttség nem formált
igényt a Muravidékre. Ezt a békekonferencián részt vevő szakemberek (elsősor
ban Slavič Matija, a Muravidékért felelős szakértő) a három nemzet – szerbek,
horvátok és szlovénok – képviselőiből összetevődő küldöttség összehangolatlan,
a prioritásokat eltérő szempontok alapján értelmező hozzáállás számlájára ír
ták. A tájegység megszerzésére formált igényt a küldöttség szlovén főképvi
selője, Žolger Ivan csak egy hónappal később, 1919. február 18-án ismertette
a Legfelsőbb Tanáccsal.8 Röviden ki kell térni Slavičra, a békekonferencián részt
vevő jugoszláv küldöttség szlovén csoportjában tevékenykedő, a Muravidékért
felelős szakértőre. Bár nem tartozott a döntéseket közvetlenül befolyásolható
csoporthoz, a tudós római katolikus papnak (aki később két ízben a ljubljanai
egyetem rektora volt) oroszlánrésze volt a Muravidék hovatartozásának eldön
tésében. Slavič már 1918. ősszel bejárta és tanulmányozta Zala és Vas megye
szlovénok lakta területét. Alaposan felkészült a feladatra, és olyan stratégiát
dolgozott ki, amely nagyrészt meggyőző magyarázatokkal volt illusztrálva.
Időzítése tökéletes volt, hiszen kellő időben és jól tudta befolyásolni a küldöttség
rangosabb képviselőit, de a más országok szakértőire is hatással volt. A Mura
6
7

8

Jerič, Ivan: Moji spomini (Emlékeim). Murska Sobota, 2000, Zavod sv. Miklavža, 51–52.
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL). K 26 Miniszterel
nöki iratok (a továbbiakban: K 26). 1918 – XLI – 6702 (1200 cs.), 1919 – XXXVII – 174 (1216 cs.),
1919 – XXXIV – 3487 (1213 cs.). 1256.
Slavič, Matija: Naše Prekmurje (a továbbiakban: Slavič i. m.). Murska Sobota, 1999, Pomurska
založba, 213–218.
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menti területi igény megalkotásakor mélyről (időben távolról) merített. A nép
vándorlás korának homályos időszakát a szláv/szlovén szimpátia szempont
jából vázolta fel, másrészt kapóra jöttek neki a dualizmus időszakának utolsó
évtizedei; a kirívó magyarosító intézkedéseket sikeresen be tudta építeni a szlo
vén érdekek megformálásba. A békekonferencián jelentősen megkönnyítette
a dolgát, hogy Magyarországnak mint a háborúban vesztes országnak a ki
zárása miatt a jugoszláv területi igények „igazságát” a sorsdöntő időszakban
(1919. májusban) egyoldalúan lehetett bemutatni. A területkövetelési koncepció
keretében ugyanis torzítások is bőven akadtak, főképpen a nyelvterület perem
vidékének a bemutatásánál (pl. az Alsólendvára vonatkozó határozott követelés)
és a már említett „ezeréves rabság” folyamatos ismétlésénél. A magyar fél érvei
a Muravidék megtartása szempontjából – aminél nem kell feltétlenül a kormány
felelős köreire gondolni –, annak ellenére, hogy a békekonferencián nem voltak/
lehettek ismertetve, valamennyire melléfogottak voltak. Az ún. vend elmélet
nek,9 amelynek a neves, muravidéki származású fizikus, Mikola Sándor10 volt
egyik meghatározó „szószólója” (egyébként több neves muravidéki szlovén szár
mazású, de magyar érzelmű személy is támogatta), az volt a lényege, hogy „a
Muravidéken nincsenek szlovénok, csak vendül beszélő magyarok”, ami egy
részt valótlan és bizonyíthatatlan volt, másrészt a kezdetektől nagy ellenszenvet
váltott ki a kevésbé magyarbarát szlovén érzelmű értelmiségben.
Az ún. Károlyi-érában a magyar kormány, a nagyszámú nemzeti kisebbségek
(románok, szlovákok, szerbek) de facto elszakadása után, a németek és a ruténok
mellett, a Mura menti szlovénokra is jobban odafigyelt. A vashidegkúti szárma
zású Obál Bélát, az eperjesi teológiai és jogi akadémia tanárát nevezték ki szlo
vén (vend) kormánybiztosnak, aki 1918 decemberétől 1919 márciusáig nagy
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a szlovénok lakta vidék önálló ön
kormányzati státust, illetve autonómiát kapjon, és ez által Magyarország kere
tében maradjon. Obál 1918 novemberének végén, még kormánymegbízottként
(kormánybiztosi kinevezése 1918. december 12-én következett be), Jászi Oszkár
megrendelésére, terepszemlére ment a szülőföldjére,11 ahonnan telefonon je
lentette a Jászi-féle hivatalnak, hogy „a vend lakosság meglehetős elhagyatott
ságban és nyomorban él, hangulata elkeseredett, de még javunkra fordítható.
A legsürgősebb élelmezési és közszükségleti cikkek odairányítása a helyzetet

9 Angyal Endre: A vend kérdés. In Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 120. Budapest, 1972,
269–291.
10 Mikola Sándor (1871–1945), a „Mikola-cső” feltalálója, több világhírű, Nobel-díjas magyar
kutató tanára, később akadémikus, a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója; 1919 és 1921
között Muravidék-szakértő volt a magyar békeküldöttség és határmegállapító bizottság ma
gyar biztosa mellett.
11 MNL OL. K 40 Miniszterelnökségi levéltár – Magyarországon élő nemzetek önrendelkezési
joga előkészítésével megbízott tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: K 40). K 40 szn (vegyes
iratok)/1919 – XII. 47.
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kedvezően befolyásolná.”12 A félreértések elkerülése érdekében fontos meg
jegyezni, hogy Obál nem volt pártfogója az említett „vend elméletnek”. Jászi
Oszkár miniszter konkrétan foglalkozott a Mura mente ügyével. A belügyminisz
ternek 1918. december 5-én írt levelében (amelyben rossz helyismeretre utaló
pontatlanságok is voltak) egyebek mellett közölte, hogy a Mura menti területet
a háborúból hazavonuló katonaság garázdálkodásai miatt az átlagosnál jobban
érintette az élelemhiány, valamint jelezte, hogy a „vendek délről és nyugatról jövő
idegen hatásoknak vannak kitéve”. A nemzetiségi miniszter arra is utalt, hogy
„a vend lakosság a közigazgatás reformja alkalmából önálló közigazgatási egy
ségbe lenne tömörítendő, Muraszombatnak járási vagy megyei székhellyé leendő
emelése mellett”.13 Mindez után, Obál Béla közreműködésével gyorsan elkészült
a muraszombati, alsólendvai és szentgotthárdi járás szlovénok lakta településeit
magába foglaló „szlovén vármegye” terve Muraszombat központtal, amelyet
a kormány 1918. december 11-én jóváhagyott. Működése azonban nem indult el,
mivel a gyakorlati teendők egyeztetése során a szlovén érzelmű római katolikus
papok, elsősorban Klekl Jožef14 nyugalmazott plébános irányításával kezdetét
vette a szlovén „autonómia-keresés” (amit objektíve késleltetés céljából tettek,
hiszen többen akkor már a létrejött délszláv állam mellett tették le a garast),
másrészt a hónap végén sor került a már említett jugoszláv betörésre (amit 7–8
napos megszállás követett), ami úgyszintén másra terelte a figyelmet.
A következő két hónap, 1919. január és február az autonómia-tervekről szólt
a Muravidéken (készült 3–4 tervezet). Az események hangadói a kormányol
dalról Obál Béla kormánybiztos, a muravidéki szlovénok részéről pedig Klekl
Jožef voltak. Emellett Obálék intenzíven szervezték a határvédelmet, hogy meg
akadályozzák a folyamatos veszélyként fenyegető stájerországi jugoszláv (szlo
vén) betörést. A Mura menti lakosság körében az autonómia-terveket illetően
nem volt nagyobb érdeklődés, az emberek többségét a megélhetési gondok és
a földreform kérdése foglalkoztatta. A két városban, Alsólendván és Mura
szombatban, a törekvésnek alig volt támasza. A túlnyomórészt magyarok lakta
Alsólendván hallani sem akartak arról, hogy őket bármilyen formában „bele
keverjék” ebbe a kérdésbe. Amikor tudomást szereztek róla, hogy Klekl a várost
a szlovén autonóm terület keretében említette, óriási tiltakozást szerveztek el
lene. A városi képviselő-testület, valamint a környező magyar falvak elöljáró
ságai a kormánybiztosnál, a Zala megyei törvényhatósági bizottságnál (mai
értelemben: közgyűlésnél) és a magyar külügyminiszternél tiltakoztak.15
12 MNL OL. K 40. 1918 – XII tétel, 587.
13 MNL OL. K 40. 1918 – XII tétel, 637.
14 Klekl Jožef (1874–1948), nyugalmazott cserencsóci (Črenšovci) plébános, a muravidéki szlovén
nemzeti mozgalom meghatározó, legismertebb képviselője 1918–1920 közt, a Novine című,
Mura menti szlovén nyelvjárásban megjelenő hetilap szerkesztője. Később – már a délszláv
időszakban – a szlovén Parasztszövetség muravidéki vezetője és országgyűlési képviselő volt
a belgrádi parlamentben.
15 Zalai Hírlap. Politikai napilap, VII. évfolyam, Nagykanizsa, 1919. február 13., 1–2.
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A Mura menti autonómiatervekről Berinkey Dénes miniszterelnök 1919. feb
ruár 12-ére tanácskozást hívott össze Budapestre, amelyet – Berinkey megbízá
sával – Obál Béla kormánybiztos vezetett. A szövegek közül leginkább a Kleklterv kötötte le a magyar kormány figyelmét, a nyugalmazott plébános azonban
nem ment el a találkozóra, ami – egyik kiküldött képviselője szerint – azt jelen
tette, hogy ő már akkor egyértelműen a jugoszláv utat választotta.16 A tanács
kozáson kompromisszum született: egy progresszívnak minősíthető, a Klekl
által elkészített tervezet számos tételét felkaroló autonómia-javaslat készült
(Obál-javaslatként emlegették), amely több vonatkozásban követte a „rutén (ru
szin) autonómia” rendelkezéseit. Klekl Jožef szövegéből azt a részt hagyták ki,
amelyik vallási jellegű kérdésekre utalt (mivel elkészítői római katolikus papok
voltak), valamint a javaslat szerint a szlovén autonóm terület nem terjedt volna
ki a magyarok lakta településekre (Alsólendvára, Szentgotthárdra és a magyar–
szlovén nyelvhatár peremén levő, abszolút magyar többségű falvakra).
A javaslat Vas és Zala vármegye szlovénok lakta területén „Slovenska
krajina” névvel autonóm jogterület létrejöttét körvonalazta, „amelynek hatá
rait a nemzetközi békeértekezlet döntéséig ideiglenesen a Magyar Népköztár
saság és Slovenska krajina kiküldötteiből álló vegyes bizottság állapítja meg”.
Hatásköre kiterjedt volna a „beligazgatásra”, igazságszolgáltatásra, közokta
tásra, közművelődésre és egyházügyekre. Ezekben az ügyekben törvényhozó
szervnek a „szlovén nemzetgyűlést” jelölték ki, amelynek képviselőit – a ma
gyar országgyűléshez hasonlóan – „általános, titkos, egyenlő és közvetlen sza
vazással” választották volna. A szlovén autonóm terület kormányzati szerveinek
a budapesti székhelyű „slovenska krajinai minisztériumot” és a muraszombati
székhelyű „slovenska krajinai kormányzóságot” határozták meg, vezető tiszt
ségviselőknek pedig a „szlovén minisztert” és a „szlovén kormányzót”. A ren
delkezések végrehajtása a magyar kormány feladata lett volna, a működés
pénzügyi feltételeit a magyar pénzügyminiszternek kellett volna megteremte
nie, mégpedig úgy, „hogy a törvény intézkedései Slovenska krajina lakosságá
nak adóterhét nagyobb mértékben ne súlyosbítsák, mint a vármegyei önkor
mányzat költségei”.17 A miniszterelnöki kabinetben nem tetszett mindenkinek
a „bőkezű javaslat”, de a dokumentumot a kormány bizonyára elfogadta volna.
A folyamatot azonban megakadályozta a Tanácsköztársaság létrejötte. A Kor
mányzótanács „a nemzetiségi súrlódásokat az új rend és alkotmány kiépítése
alatt az új államnemzet lényegénél fogva önmaguktól eltűnőnek” minősítette,
magyarán nem foglalkozott a szlovén autonómiajavaslattal. A bolsevik időszak
ban a Mura mentén kikiáltott, néhány napig lebegő kérészállam, a „Mura Köz
társaság” pedig nem volt semmilyen szempontból folytatása sem a szlovén
közösség belső nemzeti önszervezésének, sem a délszláv állam keretében zajló
szlovén nemzeti integrációnak és Obál Béla törekvéseinek sem.
16 PAM. SI_PAM/1961. III/105.
17 MNL OL. K 26 Miniszterelnöki iratok. 1919 – XXII – 1429 (1211 cs.).
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A Tanácsköztársaság időszakának muravidéki sajátosságai
és a békekonferencia sorsdöntő határozata
A Tanácsköztársaság első heteiben folytatódott a határvédelem szervezése Obál
Béla vezetésével, aki – vend, illetve szlovén népbiztosként és Vas megyei direk
tóriumi tagként – átmentette hatalmát az új időszakba. Aktív szerepe azonban
rövid ideig tartott, mivel néhány héttel később egyetemi tanárrá nevezték ki,
és Budapestre költözött. Azt követően nagyon gyorsan a korábbi elvtársai tá
madásainak a céltáblájává vált. Budapestre távozása után a muravidéki helyet
tese, Tkálecz Vilmos18 teljhatalomra tört, amit valamennyire már korábban (már
a Károlyi-érában) is gyakorolt, mint a szlovénokért felelős kormánybiztos kato
nai „osztályának” a vezetője. Hatalmi visszaélései, valamint a határ menti csem
pészetbe való belebonyolódása miatt feljelentették, majd eljárás indult ellene.
Erre Tkálecz „gondolt egy nagyot”, és 1919. május 29-én Muraszombatban kiki
áltotta a „Mura Köztársaságot”. A katonai főparancsnokság és a Kormányzóta
nács ellenforradalmi megmozdulásnak minősítette a szlovén népbiztoshelyettes
furcsa „államát”.19 Az egypártrendszer időszakában – a források alapos felhasz
nálásával, ám a korabeli ideológiai és politikai elvárásoknak megfelelően – Kő
vágó László által készített összegzés is „szlovén ellenforradalomról” számolt
be.20 Valójában azonban mégsem tekinthető annak! Tkálecz „elnök” Kun Bélá
nak küldött táviratában a következő szöveget írta: „Van szerencsém tudomására
hozni, hogy a vend vidéki lakosságnak kifejezett kívánságára a vend vidéki mun
kás, katona és földműves tanácsok f. hó. 29-én proklamálták a Mura Köztár
saságot, amely magába foglalja Zala és Vas megye vend lakta részeit. Mura köz
társaság proklamálása a nemzetek önrendelkezési jogán alapul. Nemzetközi
18 Tkálecz Vilmos (1894–1950) az első világháború előtt kántortanítóként tevékenykedett
Cserencsócon. A háborúban megsérült és orosz fogságba esett, ahonnan 1917-ben szabadult.
Főhadnagyként szerelt le. A háború után, 1918 késő őszén közreműködött az ún. zöld káder
muraközi és muravidéki fosztogatását követő rendteremtésben. A zalai főispán által kihir
detett statárium idején alkalmazott, számos emberéletet követelő megtorláshoz neki is köze
volt, azonban konkrét szerepéről eltérőek a vélemények. A Károlyi-érában a szlovénok lakta
vidék kormánybiztosának alárendelt „katonai (védelmi) osztályt” vezette. A Tanácsköztár
saság létrejötte után vend vidéki népbiztoshelyettes volt 1919. május 29-éig, amikor – túl
kapásai és egyéni érdekei következtében indított vádaktól menekülve – kikiáltotta az ún.
Mura Köztársaságot. A kérészállamot a magyar vörös hadsereg alakulatai egy hét után fel
számoltak, Tkálecz közben Ausztriába menekült. A bolsevik időszak bukása után még vissza
tért a Muravidékre, ahol a délszlávok fogságába esett, innen megszökött, és Magyarországon
telepedett le. A leghosszabb ideig Kistarcsán tanítóskodott, és kántorként tevékenykedett.
A befogadó település iránti tiszteletből Tarcsaira magyarosította a nevét. Zeneszerzőként is
számon tartják.
19 Hadtörténelmi Levéltár MTK (a továbbiakban: HL) 46. doboz. Keleti, illetve Vörös Hadsereg
Parancsnokság. Hadműveleti, hírszerző, tüzérségi osztály. 1919. május 26–31. 52/10-12. sz.
mappa.
20 Kővágó László: A magyarországi délszlávok 1918–1919-ben. Budapest, 1964, Akadémiai Kiadó,
234–240.
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szociális demokrácia programjával szocialista állami életünk kiépítéséhez
kérjük a Magyar Tanácsköztársaság támogatását, amellyel a legbarátságosabb
szomszéd viszonyban óhajtunk élni. Azon esetben, ha a Magyar Tanácsköztár
saság fegyverrel törne a Muraköztársaság ellen, úgy kénytelenek vagyunk ki
jelenteni, hogy szükség esetén a szomszédos imperialista államok segítségét
fogjuk igénybe venni, amellyel azonban csak a végső szükség esetén fogunk
élni. Kérjük a Magyar Tanácsköztársaság csapatainak a Mura köztársaság te
rületéről való azonnali visszavonását.”21 Tkálecz kényszerhelyeztében köz
társaságról és szocializmusról beszélt, miközben jelleméhez alighanem a kon
zervatív értékek álltak közelebb, ami jellemző volt a Mura mente lakosságára
általában. A „köztársaságnak” sem kidolgozott jogi normarendszere, sem mű
ködési stratégiája nem volt, még a területe se volt egyértelműen körvonalazva.
Tkálecz, reményei ellenére, nem kapott támogatást a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyságtól, sem Ausztriából (az utóbbitól csak nagyon csekély fegyvert). Mind
ez bizonyítja, hogy a Mura Köztársaság csupán ad hoc jellegű képződmény volt,
amelyet egyéni visszaéléssel szembeni megtorlástól való félelem, hatalom- és
kalandvágy, valamint a korabeli kaotikus belpolitikai állapot együttesen tettek
lehetővé.
A Tanácsköztársaság időszakában volt még egy fontos esemény a mai Mura
vidék területén, amely időben megelőzte a Mura menti kérészállamot: az
„alsólendvai ellenforradalom”. Ez tipikus ellenforradalmi zendülés volt, amely
– zalaegerszegi kezdeményezők segítségével – az Alsólendván és környékén
állomásozó, a Tanácsköztársaság ellenében az átlagosnál elszántabb határ
védelmi alakulatok támogatásával robbant ki. Húsvéthétfőn, 1919. április 21-én,
miután letartóztatták a járási direktóriumot, néhány órára az ellenforradalmá
rok átvették hatalmat. Ez volt alighanem az ún. bolsevik magyar állam idején
a legkorábbi ellenforradalmi ellenállás, amely csupán néhány óráig tartott, mivel
a másutt is titokban tervezett ellenállások mindenütt meghiúsultak. A kialakult
helyzetben a mozgalom megijedt saját árnyékától, és azok a katonai alakulatok
számolták fel, amelyek néhány órával korábban rajongóan támogatták.22
A Muravidék kérdése a békekonferencián összefüggött a délszláv, illetve
a szlovén határ északi szakaszának alakulásával, amire már Karintiát illetően
utaltunk, valamint az új jugoszláv állam egyéb határszakaszaival (főképpen
a Bánátban). A tájegység hovatartozását illetően a döntő események a Tanács
köztársaság idején, 1919. májusban zajlottak Párizsban. Hogy ellensúlyozzák
az olasz befolyást, minthogy az olasz és jugoszláv területi érdekek ellentétesek
voltak, Pašić, a délszláv küldöttség vezetője meghívta Párizsba a neves szerb
származású amerikai kutatót, Pupin akadémikust, a Columbia Egyetem tanárát,
21 HL – 53. doboz. Keleti, ill. Vörös Hadsereg Parancsnokság. Hadműveleti, hírszerző, tüzérségi
osztály 1919. június 1–5. (53/1–3 mappa), 111.
22 Göncz László: Az alsólendvai ellenforradalom. In Lindua, 12. évf., 20. sz. Lendva, 2018, Lend
vai Könyvtár és Kulturális Központ, 19–26.
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hogy kapcsolatai révén legyen a délszlávok segítségére a kulcsfontosságú dön
téseknél. Pupin Wilson elnökkel jó viszonyban volt, mivel bizonyos ideig az
akadémiai tudományos kutatási tanács elnöki tisztét is betöltötte. Feltehetően
még fontosabb volt, hogy Pupin említett elnöksége idején a Columbia Egyetem
másik tanára, Johnson volt a testület főtitkára, akivel Pupin az egyetemen is
szorosan együttműködött. Pupin egyik levelében a szlovén területi igényeket
illetően azt írta Wilson elnöknek, hogy mivel „az éhes oroszlánok az olaszok,
a németek és a magyarok, a szlovén nemzetet emiatt veszély fenyegeti, hogy
széttépik betelhetetlen éhségük csillapítása okán. A szlovéneket nekünk, ameri
kaiaknak védenünk kell, mert jobban megérdemlik a segítségünket, mint bár
melyik másik kis lélekszámú nemzet.”23
A háttérbeszélgetések és lobbitevékenységek hatását nem lehet a békekon
ferencia határozataiban konkrétan kimutatni, sem súlyukat bizonyítani, azon
ban ahhoz nem fér kétség, hogy a kedvezőbb helyzetben levő országok, amelyek
bármilyen státusban a döntések meghozatalakor jelen voltak Párizsban, komoly
előnnyel rendelkeztek Magyarországhoz képest, amelynek képviselőit még
1919. májusban sem hívták meg a sorsáról döntő tanácskozásokra. Annak elle
nére, hogy a jugoszláv küldöttség február 16-án bejelentette igényét a Mura
vidékre, a kérdéssel a Tanácsköztársaság létrejöttéig érdemben nem foglalkoztak,
és az említett terület nem is volt a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megszál
lása alatt. Ezt követően – elsősorban Slavič Matija szakértő folyamatos ösztön
zésére és konkrét szakmai javaslatai alapján – fokozatosan változott a helyzet.
Johnson professzor, az ún. területi bizottság fontos tagja Slavič adatai alapján
a Mura és Rába folyó vízválasztóját jelölte meg nagy vonalakban magyar–jugo
szláv államhatárnak a muravidéki szakaszon. Pupin közvetett szerepére ő maga
utalt egyik visszaemlékező könyvében, ahol arról számolt be, mennyire erő
teljesen ragaszkodott a békekonferencián a Muravidékhez, Krajnához és Ka
rintiához.24
Az elmondottak ellenére a Muravidék megszerzése jugoszláv szempontból
nem volt könnyű. Május 9-én a Tardieu vezette Területi Bizottság nem fogadta
el Johnson javaslatát. A jugoszláv küldöttség azonban nem adta fel, és a nagy
hatalmak képviselőinél minden lehetséges kapcsolatot bevetettek követeléseik
érvényesítése érdekében. Beneš, akkori cseh külügyminiszter feltehetően sze
mélyesen járt közben Tardieu-nél és Lansingnál, a Wilsont helyettesítő amerikai
külügyi titkárnál, valamint a japán képviselőkkel is beszélt. Tardieu – Slavič
visszaemlékezése szerint – május 12-én már nem hivatalos formában utalt arra,
hogy a „nagyok” a Muravidéket a délszláv államnak ítélték. Egyébként a későbbi
23 Lipušček, Uroš: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919 (A Muravidék az 1919-es
párizsi békekonferencia forgatagában), (a továbbiakban: Lipušček i. m.). Petanjci, 2019,
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 69–70.
24 Pupin, Mihajlo: Od pastirja do izumitelja (A pásztortól a föltalálóig). Ljubljana, 1931, Vodnikova
družba, 7.
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francia miniszterelnök (mármint Tardieu) május 17-én azt javasolta Trumbićnak,
a jugoszláv küldöttség horvát főképviselőjének, hogy a Muravidékre és Karin
tiára vonatkozóan kérjenek újabb meghallgatást a Tízek Tanácsánál, mert az
említett két terület esetében van esély arra, hogy engedmények következzenek be. A jugoszláv delegációt egy nappal később, május 18-án fogadta Clemen
ceau, a békekonferencia elnöke, amelyen a délszláv képviselők ismételten kérték
a Muravidéket is. Nagy jelentősége volt, hogy május 20-án a jugoszláv küldött
ség képviselői a „Területi Bizottság” előtt kifejthették álláspontjukat és érveiket
a határok alakulásáról.25 Azon a napon (május 20-án), a jugoszlávok fogadása
után, a Tardieu vezette Területi Bizottság – precedens módon – ismételten tár
gyalt a Muravidék hovatartozásáról, és az olaszok tiltakozása ellenére támo
gatta a tájegységnek a délszláv királysághoz csatolását.26 A bizottsági döntés
alapján előterjesztett javaslatot a Legfelsőbb Tanács 1919. július 9-én végérvénye
sen elfogadta.27
Befejezésül idézzük Lipušček Uroš szlovén történészt és külpolitikai szak
értőt, aki 2019-ben megjelent, főképpen a békekonferencia diplomáciai körül
ményeit taglaló könyvében a Magyar Tanácsköztársaság „szerepéről” a Mura
vidék hovatartozásával összefüggésben a következőket összegezte: „A Magyar
Tanácsköztársaság összességében veszélyeztette Közép-Európa megszokott
politikai értékrendjét, ezért az antant államok elfojtották. A Tanácsköztársaság
létrejötte nélkül Magyarország bizonyára addigi területének kevesebb részét
veszítette volna el, mint amennyit ténylegesen elcsatoltak tőle. A tanácsállam
bukása után a békekonferencia a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak is enge
délyezte, hogy a jóváhagyott határok keretében megszállhatta a Muravidéket,
bár a békeszerződés még nem volt aláírva. Ezt az is befolyásolhatta, hogy akkor
még Párizsban nem voltak teljesen meggyőződve arról, hogy Európában véget
értek a bolsevista típusú forradalmak.”28

25
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Ágh István

Magyar vidék
És megjelenik a huszonegyedik századi fiatalember
a huszadik századból itt maradt márciusban,
lefordul gépkocsijával az autópálya egyeneséről,
s egyszerre barátságtalan tájban találja magát,
mintha rögtön egy végtelen parlagon járna,
szélvédőről törölve az esőt, pocsolyákat ver föl,
a tavalyi avar lucskosan kicsap az árokpartra,
s kiterül a sár keréknyomában az aszfalt peremén,
csúszkál a kocsi a kátyúk mentén, visszafogott
sebességgel a vánszorgó autóbusz miatt, így torlódik
mögötte a széles fekete terepjáró s a vontató
traktor az elfelejtett szocializmus korszakából.
Nincs már bakter, a pirosba váltó sorompónál
megállni kényszerül, s nézi a közlekedési
térképet, mint egy ujjaira feszített pókhálót,
s az eladó házak kijegyzett címét és fényképeit,
három kilométer után kezdődik az első
falu, mely a másikkal majdnem összeér,
ha lenne a múltba mutató térkép, elvezetné
a semmibe tűnt állomásig, ahol a vasutasné
állandóan a baromfiak közt mutogatja magát
a peronon várakozóknak, s a jelenkori sofőrök
szabad jelzésre várnak az elhúzó szerelvény után,
mintha a mozdonyvezető sem tudná, merre jár.
Itt meg kellene állni a tilos szemafor nélkül is,
a fiatalember csak a jelenből lát az elhúzó
vagonokra, nem tudja, hogy egy történelmi pontból
nézi a helyközi járat csupa sár, bűzlő karosszériáját,
hogy itt történt a vidék Mohácsa a váróteremben,
a peron muskátlis kővázái előtt a sárga sóderon,
mikor a lábak utoljára érintették a szülőföldet,
családok széledtek s vesztek oda az új nemzedékben,
Ágh István (1938) író, költő, műfordító. A Hitel    főmunkatársa. A Nemzet Művésze.
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hiába maradt a falvak őrének a templomtorony,
s mint a ridegtartás nyájai kuporognak a tájba vetve,
ha még hűséges valaki, nem tud erről mást vallani,
mint a vigasztalan keserűségű veszteséget.
Átkocsizva a nyomorúságon, a csúnya, esős idő
válik a vidék lényegévé annak, ki napsütésre
számított, bármelyik utcán bukdácsolna végig,
s nincs senki, aki megkérdezné tőle, mit keres,
még egy elüthető bicikli sem tűnik fel a kanyarban,
már azt hiszi, miatta bújnak házukba a kutyák,
körül kíváncsi félelem tartja szemmel az idegent,
itt jár és nem ér sehova, mint a helyszínelő betörő,
aki nem jön már vissza éjszaka, mert nincs miért,
mint az én fiatal korom mostani alteregója,
aki nem tudna itt maradni három napnál tovább,
s most már rokontalan közlekedik, s bolyong.
S hogy ne utálja meg, szeretnie kellene valahogy,
tudnia, mióta gyűlik föl a baj, akár a szemét,
hinni legalább egy itt lakó szép fiatal lányban,
s ha Kossuth szobrát fölkoszorúzzák a nemzeti ünnepen,
ne gúnyolódjon, hogy milyen elmaradott vidék,
amit a nép züllesztett ijesztő szegényteleppé,
csak amire hatvan éve számítottam, most beért,
bár ezer lakosából kétszáz mégis megmaradt
a nomádok fogadására, akik a növekvő hiányt betöltik,
s elkezdődik itt is egy másik, átkozott honfoglalás,
templomban, iskolában, kocsmában és a boltban
folytatván még a múltat a teljes tönkretételig.
Senki se tudja, ki ült a piros sportkocsiban,
amerikai rokon vagy egy német földbirtokos,
aki nem került beljebb az eladó házak kapuján,
a csönd és a pihenés ígérete tovább is az a
vénasszony marad, kire a tűzhely ontja a hőt,
nem ő az első, aki megszabadulna áron aluli
életétől, a jöttmentek fellengzős ajánlatára,
s beköltözne öregnek az aggok és a halottak közé,
ez már a végkifejlet, a tekintet nélküli végzet
utolsó vidéki megnyilvánulása, míg a
pirosra festett tűzoltófecskendő a posztamensen
nagy tüzesetek tudójaként áll föltartott karjaival.
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Torockó
Aggodalmaim terhét hordom a napsütésben,
mikor a képeslapról ismerős várost járom,
úgy látszik, semmi sem véd sehol a gyanakvástól,
hogy még a jóban is csak önmagam ellen vétsek.
A hegy tövén a zöldbe épített fehér házsor,
akár a meséskönyvbe álmodott gyermekrajzok,
a közelgő beszédből kihallom azt a hangot,
amit a Duna parton, csak a csöndjeink mások.

Rozsnyay Béla: Nautilus 2 (acél, 32×18×5,5 cm, 2010)

Elhallgatják, mit száz év hódoltsága kiváltott.
ha az égbe kiáltó vétek meghallgatatlan,
valami néma érzés, szöveg nélküli dallam
bánata szomorítja minden találkozásom.
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Mohás Lívia

Fiatal farkas
(Emlékezések)
3. rész
2019-et írunk. Kétszázhatvan esztendeje született Kazinczy Ferenc. Nyelvújító,
író, „jót s jól”, „ebben áll a nagy titok”. A hála jut eszembe róla, hála Tisztelendő
Mater Benes Annának, a magyartanárnőmnek. Olyan tüzes, heves szeretettel
beszélt Kazinczyról, ő, az apáca, aki még apácatársainál is visszafogottabb, hal
kabb, kimértebb, sápadtabb volt, nem járt, hanem suhant a folyosókon, nem
koppant a sarka, sem az ajtó, amit bezárt, halk volt körülötte a lég. Hanem Ka
zinczy Ferenc föllelkesítette. A Mátert figyeltem, nem a nyelvújítót. Úgyis enyém
lett az a rajongás és tisztelet, ami voltaképp Mater Benesben élt. Az intellektus
szenvedélyessége. Benes arany csíptetős szemüvege. Mögötte valami szelíden
fölényes nagyvonalúság. Kamaszlelkem fantáziálásba fogott, vajon ha él Kazin
czy korában Benes Anna, akkor még Annuska és civil, szerelmes lett volna
Ferencbe? Nehéz elképzelni, hogy kikezd, villog, riszál. Annuska is méltóság
teljes. Nem mutogatja a bokáját.
Engem, azt hiszem, kedvelt. Bírta kedveskedő nagypofájúságom, mert ha
mar megtanultam, hogy a Materek szeretik a kérdéseket, a problémákat, és nem
tudom, miből tanultam meg a stílust, amit méltányoltak. Ha a stílust eltaláltad,
akkor kérdezhettél lelkes kíváncsisággal vad és szinte szemérmetlen dolgokat.
Ilyen volt, amikor Darwin elméletéért, amit akkoriban összeegyeztethetetlen
nek tartottak az isteni teremtéssel, Ádám, Éva és a kígyó hármasával, bizony
én lelkesedtem. Egy percre ekkor megállt a levegő természetrajz órán, amit
Mater Bodolai tartott. A Teremtő utolérhetetlen nagyságáról okoskodtam, aki
bizonyos ponton úgy szólt bele a fejlődésünkbe, hogy azt később evolúciónak
nevezte el Darwin. A Tisztelendő Mater bólint, „majd folytatjuk”, mondta.
A legközelebbi órára meghívta az egyik tudós ciszterci papot, aki elegáns teo
lógusi rendben összeegyeztette nekünk Darwint a teremtés-mondával.
Az én méltányolható stílusom pedig abból állt, hogy a keresztény hitvilág
valamely motívumával kell bevezetni a témát, s ebben mint egy valóságos ke
retben kell elhelyezni a talán botrányos kérdést.

Mohás Lívia (1928) író, pszichológus, tanár.
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Az olasz présházban 1917-ben dr. Glück Nándor három golyóbist operált ki édes
apámból, aki előbb úgy találta, valaki megtaszította hátulról. Átlőtték a testét
bal vállon, bal felső combon, jobb lágyékon. Amikor magához tért, már a prés
házban feküdt, szemben a dombon ciprusforma fák. A főorvos föléje hajolva
a vállát kötözte, amikor a szanitéc nagyot kiáltott: „Meglőtték a főorvos urat!”
A ciprusok irányából egy eltévedt golyó a nyitott présház ajtón át, hátulról
találta el a főorvos fejét. A szanitécek ekkor a zászlóalj főorvosát fölfektették
a sebesült mellé. Egyik szanitéc befejezte a váll kötözését. Eközben lassan be
sötétedett. Feküdtek csendesen.
Az oroszlános kertben megírtam apám mesélte emlékezését, szabadon enged
tem a fantáziámat. Hosszan elképzeltem, hogy a halott zászlóalj-főorvos és
a félholt sebesült katona lelke ott, azon a csendes éjszakán, a ciprusillatban
összekeveredett, és apám átélte ott Glück Nándor múltjának némely élményét,
oda futott ki a tollam, hogy apám hajnaltájt már nem tudta, hogy ő voltaképp
maga dr. Glück Nándor vagy egyszerűen az, aki.
Dr. Glück Nándorról rendre dr. Galla Mihály jut eszembe, és nem azért, mert
mindkettő izraelita doktor, hanem mert dr. Galla az én életben-maradásomat
intézte, ahogyan apámét Glück doktor.
Akkor, azon az éjjelen Bernátnak, a kocsisnak felöltözötten a konyhában
kellett bóbiskolnia, mert dr. Galla meghagyta: amikor a kislány szuszogás he
lyett hörögni kezd és fennakad a szeme, akkor azonnal küldjenek érte. Apám
mellettem bóbiskolt, és amikor megjött a krízis, kiáltott Bernátnak. A doktor
hamarost megjött, ő is felöltözve bóbiskolhatott a lakásában. Az ebédlőasztalon
kinyújtóztattak, apának kellett leszorítani a másfél esztendős testet, Bernát tar
totta magasra a petróleum lámpát. „A szívburokba kell az injekciót adni, milyen
parányi”, mormolta a doktor, aztán még annyit szólt: „Törlés!” Akkor homlokán,
arcán patakokban futott a verejték. Apám megragadott egy damaszt szalvétát,
a tegnapi vacsoráról maradt az ebédlőasztal túlsó sarkában.
A hatvanas esztendőkben gimnáziumi tanár voltam a VIII. kerületben. Novem
ber 4-én a Corvin moziban tervezték az ünnepséget, hódolandó a szovjet had
seregnek, bejövetelük évfordulójára. Két vagy talán három gimnázium megtölti
a termet. Az igazgatónő engem jelölt ki ünnepi szónoknak. Nem lehet vissza
utasítani, ha tanár akarok maradni, de nem mondhatom el ép ésszel ezt a kurva
szónoklatot. Még az is meglehet, hogy…
Végül azt jeleztem az ünneplés előtt két nappal, hogy a járdán gördeszkázó
gyerekek feltaszítottak, agyrázkódással fekszem itthon, a kórházat már meg
jártam. Sikerült a kátyúból kimászni, a kórházban alaposan megvizsgáltak,
pontosan tudtam, bemondtam az agyrázkódás tüneteit, valóban ágyba paran
csoltak. Még az is meglehet, ha kikényszerítem magam a Corvin mozi nagy
függönye elé, az ünnepi szövegek között azt is elmondom, ennek a dicsőséges hadseregnek hat katonája megerőszakolta édesanyámat és a nők jó nagy
csoportját, a falunkban éppúgy, mint itt, a kerületben, meglehet és nagyon is
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valószínű, hogy nem kevés gimnáziumi tanuló, itt, akik közöttetek ülnek, szov
jet katona gyereke.
Éjjel álmomban az egri rendházban jártam. Vagyis a zárdában, ott is az
alagsorban, a sötét folyosón. Ide mentünk le, amikor a szirénák felvisítottak.
Indultunk, ha a rádió azt mondta: „Légi veszély! Légi veszély!” Párokban, né
mán, előbb a harmadik emeletről, majd a másodikról és így tovább, suttogni
sem lehetett, vihogni különösképp nem, lánykahisztéria gyökérnél elfojtva.
Nem hisztériáztunk. Amúgy se féltünk, többször begyakoroltatták velünk a vo
nulást és a hallgatást, ismerős volt minden, bár a szirénák hangja új, de azok
messziről visongtak.
Édes must illata és krumpli szag, vegyesen… Nem is must! Inkább bor,
a tavalyi, mert ekkor még nem lehetett meg a szüret a Szent József hajlékban.
Így nevezték a zárda nagy gazdasági udvarát, amerre a szőlőparcellák is voltak.
Szép és kellemes álom volt, csend és fegyelem.
Az esti időjárás-jelentés szerint légköri frontok várhatók, lakásom környékén
három kórház van, felélénkültek a mentőautók, álmomban a szirénázó hang
kegyesen a rendházat hozta vissza az alagsori sötét folyosóval.
Kertész Imre születésnapja van, november 9. Olvasom az egyik megemléke
zésben az író szavait önmagáról, gyerekkoráról: „sose tiltakoztam, iparkodtam
megtenni, ami tőlem telt”, és közben beleájult „a jólneveltség neurózisába”.
Pontosan, mint a testvérem! Örömömben szinte felkiáltottam: ahá! ahá. Pár
éve halt meg a testvérem, sose tudtam nevet adni neurózisának, pedig értettem
e nyavalya keletkezéstörténetét, hatását különös életfordulataira, átláttam eze
ket – de nem illett rá semmiféle patológiai meghatározás. De a jólneveltség neurózisa, az igen! Az emlékezés függönye akkorát lendült, felcsapódott, mintha
eszeveszett szélvihar tépte, szaggatta volna. Életem kezdetén nagyon szeret
tem. Majdnem olyan erősen, mint Bussa Marcsókát. Példa volt nekem, példakép
és modell sokáig. Ma már tudom, miért. Egyfelől, mert a Hős rajongott érte, és
amit a Hős tett, az volt nekem a szentség és az igazság. Másfelől, mert a testvé
rem a tehetségek terén sok áldással érkezett odaátról. Bármibe kezdett, azt hamar
és könnyedén jó színvonalon tudta, az idegen nyelvek úgy ragadtak rá, mint
énrám a por, mikor izzadva rohangáltam, bicikliztem a faluban.
Apa meghökkent, mikor testvérem első ízben hazajött a zárdából a negyed
évi iskolai szünetben, talán két és fél hónap távollét után – és zongorázott. Lola
néni tanította. Albumokat hozott magával, kiterítgette a barna pianínón, és oda
ült egyenes derékkal, magától értetődően tudott kottát olvasni, és amit olvasott,
az az ujjaiból könnyedén a billentyűkre pergett. Apa nem hitt a szemének. Ide,
oda lapozott az albumokban, rámutatott egyik, másik gyakorlatra, testvérem
hibátlanul lejátszotta. Én távolabb ültem tőlük, a szívem összefacsarodott a fél
tékenységtől, mert talán megsejtettem, ami később beigazolódott: én örökre
kimaradok ebből az együttesből. Apa rajongása az egeket verte.
„Megfelelési kényszer”, mondhatná egy idegen testvérem gyerekkori maga
tartására, és nem volna igaza. Kertész Imre kifejezése azonban telibe talált.
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Testvérem nem akart minden áron megfelelni, sőt szinte fütyült ezekre, ő egy
szerűen a jólneveltség neurózisában szenvedett. Az más. Engem épp úgy ne
veltek, épp azok, akik őt nevelték, de belül magammal hozhattam odaátról az
acélos szkafandert, amit minden fiatal farkas megkap. A szkafander mentett
meg a jólneveltség neurózisától, megadta az önvédelem lehetőségét, a szembe
fordulás bátorságát, konfliktusok szabad vállalását. Amikhez testvérem nem
kapott fentről se erőt, se biztatást.
Olykor titokban viccet űzött abból, aki nagyon bízott jólneveltségében. Mint
az olasz tanárnőből. Ötödik gimnáziumban kezdték az olaszt, testvéremre rá
ragadtak egyből a szavak, a nyelvtan, ő lett a sztár, másnapra a Divina Comedia
szakaszaiból kellett megtanulni valamennyit. A tanfelügyelőt várták, a tanárnő
brillírozni akart, másoknak is előre kiosztott kisebb-nagyobb leckéket. Nem
volt kedve a memorizáláshoz. Kihívták a táblához, dallamos olasz nyelven be
lekezdett egy hülye kis gyerekversbe: Il bove, Az ökör. Óra végén, búcsúzóul
a tanfelügyelő megköszönte a dantei élményt.
Kicsi korában kerek képű, kancsal, dagi és mafla kislány volt, szemét rendbe
hozták. Eljött a serdülés ideje, és a rút kis kacsából kikelt egy ragyogó hattyú.
Zöld szemét, vörhenyesen lobogó haját a fiúk és férfiak megbabonázására hasz
nálta. Ezt a műveletet épp oly tehetséggel űzte, mint a többi tevékenységet. Figyel
tem, hogy csinálja, hol Rebeka jutott eszembe róla a Hiúság vásárából, hol Scarlett
O’Hara az Elfújta a szélből.
Azt is Kertész Imréről olvastam, hogy sokszor idézte Emerson meghatáro
zását, miszerint hérosz az, aki a saját középpontjából kimozdíthatatlan. Aki
ilyen emersoni hérosz, az nem a testvérem. Ő kimozdítható volt középpontjából,
ha volt középpontja, és az egyensúlyából, mert belső nagyszerű adottságai kö
zött nem szerepelt egy jelentős adottság: a hosszú távra tervezett céltudatosság.
Soha nem tudtam meg, hogy miért került egy prágai börtönbe. És hogyan
hozta ki onnan Mr. Norring, aki feleségül vette, majd kihajóztak Amerikába.
Harminc év eltelt, mire kijutottam hozzá az USA-ba, kérdeztem a börtönt, hisz
térikus ordítással reagált.
Érettségi után testvérem orvosi egyetemre iratkozott, apánk nőtlen bátyjánál,
Imre bácsinál lakott, aki a szovjet megszállás utáni hetekben táviratozott haza:
a testvérem eltűnt. Apánk felrohant Budapestre, napokig járta a kerületi rend
őrségeket, a börtönöket, a hullaházakat. Három vagy talán négy hónap múlva
vastag levél jött Regensburgból. Fényképek testvérem és Mr. Norring esküvőjéről.
A harminc év elteltével – odakinn – testvérem már más ember lett: a jól
neveltség eltűnt, a neurózis tombolt. A hogyan kerültél te Prágába és ott bör
tönbe kérdésemre kirobbant hisztériázása után lassan megnyugodott, és beszél
ni kezdett. Apánk őt feltuszkolta 1945 tavaszán a vonat tetejére, akkor örökre
kiábrándult belőle. A vonat tetején utazásnak előzménye: a szovjet ágyúk már
a Kárpátoknál dübörögtek, akkor az iskolákból és egyetemekről a vidéki tanuló
kat hazaküldték.
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Átéltük otthon apánk hintó elé befogását, anyánk meggyalázását, testvérem
tele volt félelemmel. Apánk Budapest elesése után a rádióban meghallotta, hogy
orvosi és más egyetemeken az ősszel megszakított tanulmányi évet be lehet
fejezni, ha hamarost jelentkeznek a hallgatók, nem fog elveszni a tanulmányi
év. Holnap indulunk Budapestre, mondta apánk, folytatod a tanévet, testvérem
most se mert tiltakozni, noha reszketett kilépni a lakásból. Apánk ezt nem vette
észre. Másnap már vitte testvéremet az állomásra. Hely csak a vonat tetején.
„Abban a rettegésben ott a vonat tetején én meggyűlöltem.”
Mint aki csalódott első szerelmében. Pedig az hérosz volt, a szó emersoni
értelmében, saját középpontjából kimozdíthatatlan, jöhetett akár a szovjet ár
mádia, élete párját meggyalázták, őt kocsi elé fogták akár a lovakat, ennek
előtte aki tehette, menekült Nyugatra, szédült menekülés, és az emersoni hé
roszt mindenki kérdezte ámulva, hát ti tényleg maradtok, ti nem menekültök,
mire ő – miközben üveg lopóval éppen bort húzott a hordóból – két szuszogás
között felelt: huszonöt éve tanítom, hogy Hazádnak rendületlenül légy híve…
És szaladjak el, amikor baj van? Nem vette észre, hogy kedvence reszket, poszt
traumás félelem, de hogyan vehette volna észre, ha ő maga nem félt sohasem.
Utoljára mégis tizennyolc évesen a lövészárokban, az első támadás előtt min
dene remegett, egy vén, tapasztalt baka szánakozva nézte a nyálas kiskatonát,
cigarettával kínálta: „Gyújtsék rá önkéntes úr!”, apát ettől ott elhagyta a remegés
meg a félelem, azt hiszem, örökre.
Testvérem az NKVD-s tisztre is úgy tekintgetett, mint Scarlett O’Hara a férfiakra.
Akkor találkoztunk vele, miután kimásztunk a pincelakás gödréből, ahová a szov
jet megszállók elől elbújtattak bennünket. A lakás lassan kiürült, a harcosok elmen
tek, a faluból még fel-felhallatszott valami zajongás, olykor sikoltozás, de lassan,
lassan elcsendesült minden. Kifáradhattak a részeg megszállók. Ekkor lépett be
a szovjet, régen CSEKA tisztnek hívták volna, ahogyan Rahmanova könyveiben
olvastam. Nem usánkát viselt, hanem tányérsapkát, vasalt a köpeny és a ruha, az
arc borotvált, udvarias, mintha szofisztikált volna. Szerjózsa kísérte, jó arcú paraszt
fiú, aki jött, ment, nem tudom, honnan hurcolászta neki a sok savanyú uborkát,
savanyú káposztát, kolbászt és füstölt húsokat. A komisszár étkezett. A testvérem
mel vele szemben ültünk az asztalnál a kék hasú petróleumlámpa alatt. Szegény
Bussa Marcsóka amott a dikón, kómához hasonló félálomban feküdt.
Gyakorlott társaságbeli kisasszonyok lévén németül kezdtünk fecsegni
a komisszárral, dicsérgettük a kultúrájukat. Turgenyev, Tolsztoj, Dosztojevszkij
és ahány orosz művész eszünkbe jutott, nevüket emlegettük, szinte hódolattal.
Messziről ma úgy látom, mintha láthatatlan sarokba szorítottuk volna kisas�
szonyos pókhálóinkkal.
Csakhogy étkezés után a tiszt testvérem kezét kezdte cirógatni. Lassan, lassan
húzogatta ki az asztal mögül, kifelé a sötét pitvarba, testvérem onnan beszélt
hozzám, szinte könyörögve halkan, „csinálj már valamit, ez a hülye vetkőztetni
akar”. Mit tehettem? Mérges kis kakas módjára kirohantam a pitvarba és két
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ököllel püföltem, téptem az NKVD-s hátát, közéjük nyomakodtam. Megragad
tam, rángattam a ruháját, fiatal farkas, félretaszított, nem verekedett. Mintha
ordítoztam volna; „bist du ein Kulturmensch?” – „kultúrember vagy?” vagy va
lami ehhez hasonlót. Végül megunta a cirkuszolást, Szerjózsa is megjelent újabb
adag savanyú uborkával, letelepedett a küszöbre falatozni.
Emberkezdemény. Emberkezdemények. Akiket rendre visszaküldtem az égnek.
Mindig találtam orvost. Még a legdurvább Rákosi Mátyás-időkben is persze.
Kilencven esztendős koromig nem fájt, sose gondoltam rájuk. Említettem már,
a fiatal farkasokat érzelmi szkafanderekkel fölszerelve küldik le ide, ami a lelki
fájdalmakat kiszűri. Nem vagyunk érzéketlenek, nagyon nem, ám ha nem akar
juk, akkor nem fáj, ami fájna. Úgy mentem át a gyors és gyilkos műtéteken, akár
gyerekkoromban a kis Hór patakon, kezemben a piros szandálommal. Kilenc
ven évesen kezdett fájni. Milyenek lettek volna? Fiúk? Lányok? Bátrak? Szépek?
A szkafanderem a sarokba dobva, összeroskadva. Ha akarnám, felhúzhatnám.
Nem teszem. Nem akarom elhessegetni az emberkezdeményeket. Szemrevéte
lezem veszteségeimet. Haski imádta a gyerekeket, fiát, a kis Haskit is imádta,
de szülőtársnak pocsék. Sem lelkileg, se gyakorlatilag, se anyagilag nem tudott
támasz lenni az anyaság terheiben. A kis Haski egy vagy két esztendős lehetett,
amikor eldöntöttem, akkor már rájöttem: ennek az embernek nem szabad több
gyereket világra hozni. Más terveim lesznek. Haski nem tudott az emberkez
deményekről, elpusztításuk után a kórházban pár órát aludtam az evipántól, és
taxi. Otthon két nap az ágyban, ha kérdezte, „női nyavalya”, feleltem zord hidegen,
és a szemérmes rossz társ nem mert faggatózni.
A Társnak Pocsék Férfi lelki anatómiáját le tudnám írni részletező szaknyel
ven. Vagy szabatos magyar nyelven. Rossznehézség! A magyar nyelv csodás,
mert kifejező. Rossz és nagy nehézség együtt élni a Társnak Pocsék Férfival.
Nem beszélek erről. Csak rinyálás volna.
Egyet azért említek. Annyira kedvelte építészi hivatását, hogy a szakmája
kedvéért éles helyzetekben is cserbenhagyott. Az is rinya volna, ezért nem so
rolok éles helyzeteket. Csupán a magam csúf káröröméről pár szót. Tervezett
épületeiből megmaradt néhány iskola, művelődési ház és hotel a hazában. Ha
nem élete csúcspontja, szerelmetes stadionja, a Budapest Sportcsarnok porig
égett vagy majdnem porig. A maradékát ledózerolták. A képernyőn láttam,
amint a még füstölgő romok között járkál. Búcsúzik a kövektől. Rondán vigyo
rogtam. A következő pillanatban szántam, szívből sajnáltam. Megsemmisült
az álma. A megsemmisülés egyik évfordulóján Kő András írt róla a Magyar
Hírlapban. Így jellemzi: Magas, erőteljes férfi volt, sütött belőle a „tudom, mit akarok”
biztonsága. Amikor 1946-ban a Fradi-pályán amerikai atlétákkal versenyeztek, sikerült
legyőznie távolugrásban az amerikai tízpróbázó világcsúcstartó Mondscheint. Az amerikai nagy versenyző volt, de a rossz, göröngyös nekifutóhoz a magyar versenyző jobban
tudott alkalmazkodni”. „Attól a pillanattól kezdve, hogy tizenöt éves korában szöges cipőt
húzott a lábára, harmincöt évig készült erre a feladatra”, a BS tervezésére és felépítésére.
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A porig égett BS-ről beszélgettek, Haski azt mondta: „kimondhatatlan érzel
mi fájdalom”. Kő Andris: „Néztem az arcát, de szavain kívül egyetlen izom sem
árulkodott a tragédiáról. Ha az élet sok-sok tonna fegyelem, akkor ő sokat ka
pott belőle.”
Filmkritikát olvasok. Aki írta, kissé szemrehányó: „bemutathatta volna, hogy
milyen egy istentől és erkölcstől megfosztott világ poklában élni a gyerekek
nek”. Magam épp nem ilyen világban éltem. Az egri angolkisasszonyok magas
színvonalú emberek voltak. Metafizikus oldalról látták a mindennapokat. A for
dulat éve után már tudták, ez az utolsó iskolaévük a rendházukban, utána föl
dönfutó koldusok lesznek, mégis az utolsó pillanatig derűsen és úgy dolgoztak
velünk, mintha olimpiai versenyekre készítenének. És ott volt apa. Nem volt haj
landó elmenekülni a szovjet megszállók elől, mert korábban azt tanította volt:
„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar.”
Micsoda környezet! Mégis egyesek emberkezdeményeket ölnek.
Hol a szkafander?
Szent Ágoston XI. könyve szerint jelenünk nem más, mint emlékeink és vára
kozásaink egyvelege. Emlékeimet itt írom, és mind mögött, alatt meg köréje
szövődve boldog és fényes várakozás hullámzik, noha mondhatni: gyilkoltam.
Megbocsájtották. Így érzem, de csak akkor, ha rajtam a fiatal farkasoknak kijáró
szkafander. Ha nincs rajtam, akkor nagyon fáj.
Az emberkezdemények néznek rám amonnan. Nem bántanak. Olyan jólel
kűek lettek volna, mint amilyen a kis Haski, egyetlen fiam, aki amerikai ejtő
ernyős volt, és ha a dzsungel fölött ugrottak, olykor 3-4 üveg whisky lapult
a hátizsákjában. Gyógyszer (ha-ha), ilyen-olyan csípések, gyomorfájdalmak,
idegesség és szorongás ellen. Mindig egy harcos (akit előre kisorsoltak) vitte az
egész csapatnak az itókát. Ha lebukik, egyetlen ember bűnhődik.
Boldogság nekem és önigazolás az ejtőernyőzés a dzsungel fölött; jelzi: a kis
Haski bátor legény lett. Pedig majdnem elrontottam valamit óvodás korában
(erről később).
„Don’t cry for me Argentina”, énekli Madonna a rádióban. „Ne sirass engem,
Argentína”, kifelé sírni nem tudok, de befelé most ömlenek a könnyek. A dal
Mater Bodolait juttatja eszembe. Argentínába emigrált, miután a kommunisták
szétrúgták a Rendet. Átkúszott a szögesdrót alatt Kőszegnél. Hátára kötözte
szoros csomagba reverendáját és a fejre való fekete-fehér fityulákat. Évtizedek
múltán engedték haza látogatóba. Akkoriban Argentínában Evita volt a politi
kai „nagyasszony”, itthon úgy tudtuk: az egy feslett nőszemély, Mater Bodolai
csak legyintett. Mélyen tisztelte Evitát, a nyomorultak nagyasszonyának látta.
Testvéremet, mikor első ízben feltették a nyeregbe, erősen figyelte apa instruk
cióit, semmi szepegés, majd arcát hirtelen előre fordította, és kezdett lovagolni,
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mintha egész életében lovagolt volna. Évtizedek múltán engedtek ki hozzá az
USA-ba. Lovai ott is voltak, az istálló ajtaját piros-fehér-zöld színre festették.
Akkori, a második, férje: Lev, a híres, gazdag családhoz tartozott, Withney Vander
bildekhez; a nagymama alapította a Modern Museum of Art-ot, bronz mellszobra
a Fifth Avenue-n, a múzeum előcsarnokában.
Testvérem az állatokhoz úgy beszélt, ahogyan az emberekhez. Azzal a hang
súllyal, hangszínnel, mondatszerkesztéssel, és azok mintha pontosan értették
volna. Adjutánsa volt Mérike, balta pofájú, kistermetű foxi, amint a gazdája
elindult a postára, a mérnökékhez, a patikába, Bussa Marcsóka gyógyszeréért
(Belladonnáért), Mérike gyorsan előre rohant, szemrevételezte a terepet, ahova
az uralkodó közelít; talán bejelentette, hogy jön, jön, jön, és felügyelte a rendet.
A foxi bolhái testvéremet nem bántották, de engem nagyon szerettek. Ezért
Mérit kitiltottam a gyerekszobából, kora este testvérem ágya alá bújt, talán bi
zakodott, nem veszem észre, és őrizheti az uralkodó álmát. Morcan rászóltam,
bűntudatosan leszegett fejjel kikecmergett, és kopp, kopp kisündörgött az ud
varra. Félálomban gyakran hallottam, testvérem fölkel, lábujjhegyen megy az
előszobaajtóig, kiszól: Mérike, bejöhetsz, elaludt. Reggeli ébredésemkor kopp,
kopp, testvérem kimenekíti adjutánsát, ne legyen purparlé.
Gyermekem, a gyönyörű kis Haski ellentmondásos természettel érkezett. Sze
líden igényelte a szelídséget, ám ha valamit nem kapott meg azonnal, akkor
tombolni kezdett, már félévesen tombolt elkékült arccal, kimerevített testtel,
ökölbe szorított parányi kezekkel, amennyiben a reszelt jonatán almát kis ka
nállal nem elég gyorsan adagoltam neki. Buta voltam. Üvegbe kellett volna
tölteni a két alma finomra csiszolt pempőjét, kivágni, azaz megnagyobbítani az
üvegre húzott cumi nyílását, és a már jól begyakorolt szopással fogyaszthatta
volna. Erre is most jövök rá, kilencvenegy esztendősen. Amikor már járni tudott,
keményen rugdosta Teta sípcsontját, ha az nem értett vele egyet, kivett kezéből
valamit, mondjuk egy könyvet, amelynek lapjait a kis Haski boldogan szaggatta,
örült a reccsenő, zizegő hangoknak. Az óvodát úgy utálta, hogy rendszerint
végigzokogta az odavezető utat. Minek ez? Teta úgyis otthon van, főz, vezeti
a háztartást, a lakás napfényes, meleg, maradjon a gyerek otthon, boldog volt,
és csak annyit mondtunk neki, apának, aki fensőségesen követelte az óvodába
járást, nem szólunk, hogy itthon maradtál, értette. Évekig így volt.
Megszenvedtük, amikor iskolába került. Huszonöt-harminc betyár közé
csöppent, akik egymást dögönyözve szocializálódtak, a kis Haski teljesen véd
telenül ténfergett közöttük, mint a fehér holló a feketék között. A verekedésre
összeállt betyár csoport rendre elverte. Zokogva jött haza. „Vágd pofán őket”,
szidtam szegénykét, „de édesanyám, hát ők öten vannak!” „Akkor is, ha egyet
jól orrba versz, legközelebb már csak négyen lesznek.”
A nagy Haski be akart rohanni és elcsépelni a verekedő klánt, ezt nem en
gedtem, mindenkinek meg kell vívnia önmagáért, ha eljön az idő. Meghívtam
azonnal Teta fiát, ökölvívó barátunkat, és minden este ökölvívás zajlott; én is
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megtanultam az alapállást, az alkar, a csukló helyes tartását, az ütés irányának
fontosságát és egyebeket. Hamarosan megjött az eredmény intő képében,
a tanító néni csinos betűivel, miszerint a kis Haski a folyosón verekszik.
A fiatal farkasok állva halnak meg, ahogyan a fák. Erről jut eszembe, ahogyan
testvérem állt a Kilimandzsáró havában. Gregory Peck és Ava Gardner, a két fő
szereplő, testvérem kicsi szerepet kapott: modellként pózolt egy festőnek, zöldpiros kockás nyári ruhában. Én hordtam később ezt a ruhát, termetes csoma
gokat küldött használt ruhákkal az USA-ból. De ahogyan ott állt! Állni, ülni is
sokféleképp lehet, mackósan, lomposan, halálra várva, gerincfájósan és gyö
nyörűen.
Azt gondolom, Mr. Norringot nem igazán szerette. Hamar-gyorsan elváltak,
erről éppúgy nem akart beszélni, mint a prágai börtönről se soha. Faggatni nem
volt tanácsos, mert akkor odalett a híres udvariassága, és hisztérikus tombolás
ba kezdett.
Egyszer, napsütéses reggelizés közben szépen, nyugodtan azt kérdezte, mi
a véleményem róla. Legudvariasabb hangszínem előkerestem, és nem hazud
tam. A teljesítmény nélküli életvitelét említettem. Ezzel vesztegeti el számos
adottságát. Csendes önigazolásba kezdett. „Láttad az ebédlő falain feltűzve
a sok, sok színes kitüntetést? Azokat a sodrott, megformált, selyem és műanyag
szalagokat?”
Ja, persze! A lovak! Horse show-ra mentünk gyakorta, pázsitos terekre, jól
öltözött polgárok tágas körében lovasok mutatták be ápolt, jól edzett, fényes
szőrű kedvenceiket. Néha testvérem is megmutatta itt valamelyik lovát. A zsűri
bírálta a lovak és a lovas tartását, és még nem tudom, micsodát, nem nagyon
érdekelt, és kiosztotta a selyem, műanyag kitüntetéseket. Keep smiling, moso
lyogtam, bólogattam. A Madison Square Gardenben is bemutatták már a lovait.
Az első siker után ráun mindenre, mondta, filmezésre, lovaglásra, férfiakra.
A horse show-kra, a lóbemutatókra? lólátványokra?, mint mindenhová, autó
val mentünk, nem szerettem testvérem autóinak kutyaszagát. Adjutánsa oda
kinn egy közönyös farkaskutya volt, nem tartottuk a rokonságot, átnézett raj
tam, de udvariasan átadta helyét az anyósülésen, maga a hátsó ülésre szorult,
Uralkodója így akarta. A másik kutyát Csúnyaságnak nevezték, francia buldog,
tényleg ronda, nyálas és kurta lábú, tömzsi, vastag törzzsel. Testvérem lábánál,
az ágyában henyélt és szundikált. A vendégszoba ajtaja nyitva, én az ágyban,
Csúnyaság az ajtóban engem szemlél hosszan, curukk-curukk mozdulatokkal
hátrál, start, és kurta lábain repül ágyam felé. Emelem a talpam, nem rúgom,
csak pocakja alá helyezem fenn a levegőben, és puff. Talpra áll, nem haragszik,
olyan hatalmas érdeklődés ül pofáján, mintha mesebeli sárkányát látná.
A kerti úszómedencét senki se használja, testvérem egyvalamit nem tud:
úszni. Csúnyaság rémülten fut, szuszog nagyokat, én úszom a vízben, ő lohol
a parton, bámulja a mesebeli sárkányt, fejét a víz felé lendíti, ami lehúzza, és
kutya a vízben. Testvérem sikolt: „Húzd ki, húzd ki, nem tud úszni!” Valóban,

58

HITEL

akár egy vasdarab, lesüllyed és függőleges testtel, lapos fenekén ülve lenn ma
rad. Magamhoz karolom a rusnya élőlényt, fölfelé tempózom, nem sikerül…
lesüllyedünk együtt, két talppal kell elrugaszkodnom, jobb tenyerem a feneke
alatt, bal karral oldalamhoz szorítom, és nagy elrugaszkodás, majd jobb tenyér
rel tolni, bal karral lökni, és végre!
Ez az a nap, december 5., amikor visszahívták Mozartot, meghalt Amadeus.
Bizonyára megszólaltak a harsonák; azok hallják, akiket éppen hazahívnak.
Édesapja várja. Az udvaron terítettek, a damaszt abroszok leérnek a földig. Ami
lyen hebehurgya, belegabalyodik lába az egyikbe, repülnek az égi tányérok,
pengenek vidáman.
1956. október végén euforikusan rohangáltunk, bámészkodtunk, betört kiraka
tok, kéznyújtásnyira az áruk és senki sem nyúlt értük. Ha nagy ritkán otthon
voltunk, a rádióból szüntelen az Egmont nyitánya szólt, akit – Egmontot – Alba
hercege lefejeztetett. Újra ki a pesti utcákra. Ha úgy éreztük, közel csapdosnak
a golyók, behasaltunk a kukák közé a közeli kapualjba, loholtunk tovább bol
dogan, hogy szabadok vagyunk, és néha megbotlottunk egy sírhantban, kövek
ből, betontörmelékből rakták hevenyészve, olykor virág volt a síron, meg mécses.
A szovjet tankok inváziója, Budapest bevétele után egy hónappal 1956. decem
ber 4-én történt: asszonyok serege vonult fel némán az Andrássy úton a Hősök
teréig. Kezükben virág. A Hősök emlékköve előtt letettük a virágokat. Elénekel
tük a Himnuszt. Nagyon fájt. Ma is.
Kijárási tilalom. Bérletem volt a Zeneakadémiára. A koncerteket szombaton,
vasárnap kora délután tartották. Bármi az előzetes program, a zenekar szünet
előtt mindig eljátszotta Beethoven Egmont nyitányát, örök jelképét a szabad
ságharcoknak. A közönség egy emberként fölállt, állva hallgattuk végig az is
merős dallamokat.
Egyik alkalommal, mikor gyülekeztünk, már benn állt a Zeneakadémia
dísztermében két oszlop rendőr. Párhuzamosan álltak az oldalfalakkal, egyik
a földszinti ülések jobb, másik a bal oldalán. Vigyázzban álltak, derékszíjuk
szoros, fejükön sapka. Így feszítettek végig a koncerten. Akár a szobrok. Arcuk
előre fordítva, nem néztek ránk soha. A zenekar nem rettent meg, egyetlen
hangszer meg nem bicsaklott, éppúgy belekezdett Egmont nyitányába és végig
játszotta, mint máskor.
Már nem állt fel mindenki.
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Jász Attila – Csendes Toll

A bölények kipusztulása
(részletek)
MAJDNEM ELÁJULSZ A LÁTVÁNYTÓL ÉS AZ ÉRZÉSTŐL,
olyan szépnek látod az ismeretlen lányt,
aki a legszélső lépcsőházban lakik, figyeled, ha teheted,
és leselkedsz utána az erkélyről,
és eszedben sincs megszólítani,
sokkal bátortalanabb kamaszindián vagy,
csak nézed messziről,
néha követed óvatosan, egészen a boltig,
de nem mész be utána, fogalmad sincs, ő mit gondol,
érez, és ha, akkor viszonozná-e a próbálkozást,
a kudarctól azonban jobban félsz, talán észrevett,
azért annyira nem vagy profi nyomolvasó, hogy ne,
meg talán nem is akarod teljesen titkolni,
amúgy teljesen leköt maga a figyelés,
fantáziálsz róla, de nem úgy,
hogy odaképzeled a nagynéni helyébe a fürdőszobába,
kulcslyukperspektívában, hanem
hogy egészen közelről is láthatod a kis domborulatokat,
miközben talán a kölcsönös izgalomtól
átszúrják a finom kis bimbók a fehér pólót,
ahogy az erkély alatt elmegy,
na de levenni róla a szemed egyelőre eszedbe se jut,
csak nézni, messziről figyelni, érezni az izgalmat,
ha megjelenik, felbukkan váratlanul, örömünnep,
készenlétben lenni folyton, és ijedten venni tudomásul
az erős vonzást, ahogy teljesen hatalmába kerít,
újra és újra.
Jász Attila (1966) költő, az Új Forrás főszerkesztője. A Gerecsében él. Utóbbi kötete: Belső angyal
(Kortárs, 2019).
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ÚJRA ÉS ÚJRA
		
azt hiszed, hogy ez a szerelem,
hogy ilyen, és talán tényleg az,
alig kapcsolódik hozzá szexualitás,
van egy lány a gimnáziumból, aki tetszik neked nagyon,
az alattatok lévő évfolyamba jár, átlagos szépség, hideg,
szőke, hosszúhajú és farmerben jár,
talán a farmer a legmeghatározóbb,
akkoriban ritka dolog még,
s ha van is valakinek, többnyire hamis,
de ezen a lányon úgy áll a farmernadrág és a dzseki,
mintha igazi lenne,
tudod, pontosabban azt gondolod, hogy elérhetetlen,
talán ezért is rajongasz érte annyira titokban,
eszedbe se jut soha megközelíteni,
mármint becserkészni nemes vadként, udvarolni,
próbálkozni, megelégszel az időnkénti látványával,
ha reggel előtted megy iskolába, már jó napod van,
és egészen véletlenül mindig arra jársz iskolába,
amerre a lány lakik, ettől még nem feltétlenül lesz
minden reggel jó napod,
visszafelé már esélyesebb lenne az ügyeskedés,
a menzán be lehetne várni,
de a lány is az osztálytársaival van folyton meg te is,
néha azért összejön egészen váratlanul,
sok mindent tudni vélsz a kamaszszerelemről,
nem saját forrásból persze, könyveken, filmeken keresztül,
de erről a típusúról nem tudsz semmit,
hogy ez is az lenne,
amikor például csókolózni tanít meg egy ismerős lány,
félreérted a helyzetet, azt hiszed, most helyzet van,
koncertre mentek épp, és lány megkérdezi a buszon,
hogy csókolóztál-e már, naná,
hogy nem vallod be azonnal az igazat, hümmögsz bizonytalanul,
a lány elég hamar rájön gyakorlatban, de úgy tűnik, nem bánja,
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és csak később esik le, hogy ezek a lányok valójában
már jóval többre vágynak, mint csókolózásra,
amikor eltűnnek a koncerten a közeli bokrokba
az idősebb fiúkkal, inkább csak sejted,
mi is történhet ott,
de a szerelem úgyis vak, beleszeretsz a csókolózós lányba,
vagány, szakmunkásképzős, bokorban eltűnős típus,
így pontosan tudja, milyen kisfiú vagy még, mégis,
mégis, hagyja, hogy erőlködj, próbálkozz,
nyilván tetszik neki, legalább a helyzet,
de a helyzeten túl passzol, alig érted, miért,
és majdnem belehalsz.

ALIG ÉLED TÚL, MAJDNEM BELEHALSZ,
el se tudod képzelni az aktuális reménytelen szerelemben,
hogy valaha más nőbe is beleszeress, aztán persze mégis,
viszonylag rövid időn belül megtörténik újra,
passzív módon udvarolsz, a kis szobád ablakából figyeled,
és ha a szemközti tömbház ablakában felbukkan,
te is kikönyökölsz,
a férje kamionsofőr, ennyit sikerül kideríteni,
és már ez reményekre jogosít fel, azt hiszed,
egy igazi felnőtt nő, csinosan öltözködik, tartásos,
és jóval, de jóval idősebb nálad,
ami egyáltalán nem érdekel és nem is zavar,
abban, hogy rajongva bámuld,
amikor csak lehet,
sok idő után,
egyetlen egyszer szeded csak össze a bátorságodat,
úgy érzed a meglévő kétablaknyi távolságon keresztül,
hogy biztat, vagy legalábbis mintha lenne esélyed,
úgy érzed valahogy, ostobán és elvakulva a szerelemtől,
vagy amit annak vélsz, és nagy levegő egyik délelőtt,
amikor alig van valaki otthon a lakótelepen, nekiindulsz,
hogy felmenj hozzá, lesz, ami lesz, ám mire remegő lábakkal
hihetetlenül lassan mégis felérsz a negyedikre,
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már nem vagy olyan biztos benne, hogy ez jó ötlet,
mégis összeszeded minden bátorságodat
és becsöngetsz,
olyan zavarban vagy és annyira izgulsz, majdnem dadogsz,
azt hitted, minden megy majd magától, de alig tudod elmondani
az átgondolt szöveget, rögtönzöl hirtelen, ahelyett,
amit mondani akarnál, abban a pillanatban lehetetlennek
és elérhetetlennek tűnik, tökéletesen reménytelennek a helyzet,
már nem is tudod, hogy képzelted mindezt,

Rozsnyay Béla: Őslény (acél, 28×20×13 cm, 2010)

ezért zavartan annyit mondasz, a szomszédot keresed,
talán valami ilyesmit sikerül mégis kinyögni,
nincsenek itthon, mondja a nő, és te azonnal eltűnsz, viszlát,
és már rohansz is lefelé a lépcsőn,
mert sajnos mégsem nyílik meg alattad a föld,
ahogy akkor azonnal szeretnéd.
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Szász István Tas

Zrínyi Miklós magyarsága – Szabó Zoltán nyomán
Egy legújabb Zrínyiászt javasolva, avagy a mítosszá vált hős
„idő feletti” dédunokájának dicsérete

A mát szolgáló múltban keresgélvén szerettem az erdélyi példákkal élni. Most
viszont egy igazi anyaországi hőst hívnék segítségül hasonló céllal. Zrínyi
Miklós, avagy Nikola Zrinski, „a költő és hadvezér” négyszáz éve született,
Csáktornyán valószínűleg 1620. május 3-án. Jelentősége nemzetünk történeté
ben – annak számos vonatkozásában – nagyobb, mint ahogy még ma is sokan
ismerik, hiába érettségi tétel. Mégis, mintha el sem telt volna az a négyszáz
esztendő. Óhatatlanul gondol arra az olvasgató magyar, hogy milyen aktuális
volna valamely jeles írónk részéről a dédunokát is életre keltve szembesíteni
a mai magyar valósággal, egy legújabb Zrínyiásszal.
De kezdjük előbbről. Trianon gyökereit a kezdetektől indulva kutattam, és
többször is találkoztam a magyar–horvát kapcsolatok fejlődésének állomásaival.
Világossá vált, hogy a felületesen bennünk élő felhőtlen kép nem egészen olyan,
de távolról sem a nemzetiségi ellentét okán, sokkal inkább a történelem útjának
természetes és elkerülhetetlen kátyúi és zökkenői miatt. A modern nemzettudat
megjelenésével szintén elkerülhetetlenül színre lépő nemzetiségi ellentét sem
volt olyan szélsőséges, mint gondoltuk. Vagyis a régebbi történet nem mindig
rózsaszín álom, az új pedig nem olyan sötét. Jellasics horvát bán és császári
tábornagy 173 éve befelé jövet egyformán sarcolta és dúlta a magyar és horvát
falukat. S nem kizárt, hogy megfutamodása során sem volt kíméletesebb. De
mindezt császári támogatással, megbízással és érdekeltségből tette, s csak sejt
hetjük, hogy horvát hazafiként miben láthatta ennek hasznát nemzete szem
pontjából, hiszen a korabeli leírások szerint elsődleges célja a császári udvar
szolgálata lehetett. De akár azt is gondolhatjuk, hogy szolgálataival nemzetének
óhajtott további előnyöket szerezni. Mindenesetre generálisunk szobra, a felénk
irányított karddal Zágráb közepére került. Aztán állítólag fordítottak irányán?
Lehet, hogy igaz.
Mi köze azonban mindezekhez Zrínyi Miklósnak, „a költőnek”, akit a régi
magyar hazafiság legkiemelkedőbb bajnokai közé soroltak már kortársai is?

Szász István Tas (1938) nyugalmazott pszichiáter és általános szakorvos. Leányfalun él.
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Nos, szerintem éppen az ő személyisége és emlékezete világíthat rá arra, hogy
e két nemzet kapcsolata csakis és egyedül testvéri lehet, mert ha nem így tör
tént, abból csak baj származott, viszont a dicsőséges – és nem egyszer eredmé
nyes – emlékek nem kis mértékben közösek. S mi van ezen csodálkozni való
akkor, amikor a veszedelmek is közösek voltak? Akkoriban főleg Kelet felől,
manapság Nyugatról is.
A most ünnepelt Zrínyi Miklós költő és hadvezér életpéldája mellett olyan
gondolatokat hagyott ránk, amelyek mai küzdelmekben is erőtartalékot jelent
hetnek. A nagy évfordulón ezek közül foglalkoznék néhánnyal. Markó Árpád
hadtörténész véleményével kezdem, ő rendezte sajtó alá Zrínyi Miklós Mátyás
királyról szóló írását még 1943-ban. Ő így idézi Zrínyit: „Az alábbiakat nem
csupán boldog büszkeséggel olvashatjuk, hiszen Zrínyi magyar beszéde most
is jól érthető, míg más nemzeteknek az e korból való saját szövegeik megérté
séhez szótárra van szükségük. Egyúttal arról is meggyőződhetünk, hogy nem
kötelező a magyarnak mindenkor mellőzni a ravaszságot, ha egy ravasz világ
ban él. »Méltó itt a király mesterséges vitézségén megállapodni és elménkben
vennünk, hogy miképpen tudná ő az alkalmatos időket megválasztani minden
állapotra és történetre. Ebben a hadban néki ereje nem vala, kivel szemben
megharcolhatott volna, azért soha semmiképpen ki nem hagyá magát venni
a mezőre: eleget mesterkedék, hogy kicsalhassa, néha futásnak tettivel, néha
bosszús kihivatallal, néha dicsőségnek képével, de ennek az okos hadviselőnek
az vala az ő feltett célja, hogy az ellenséget onnan kiuntassa és kiéheztesse.
Azért nem akara az ellenség tanácsán járni, sem az ő kedvéért s bosszúságáért
bolondságot a maga igyekezetinek elfordításával cselekedni. Jut jól eszembe
Fabius Maximus, jut ama másik római hadnagy, kit Pyrrhus király harcra ki
akarván venni: Gyere ki a mezőre, ha vitéz vagy, az vala válasza: Sőt, ha te vagy
vitéz, végy ki innen ellenemre, hogy kimenjek a mezőre veled harcolni. Jut is
még Julius császár, akinél senki jobban nem tudta a hadiállapotokat s tanácso
kat változtatni, mert néha, hol kelletett, oly vakmerően mégyen vala az ellen
ségre, néha, mikor ismég más szüksége volt, úgy besáncolta magát, senki ki
nem vájhatta… Az mi szerencsétlen Lajos királyunk nem tudta azt a hadi
mesterségét, sem az ő hada: azt tudja vala, hogy nincs a hadakozásban több
mesterség az ütközetnél, azért most is sóhajtjuk akkorbeli romlásunkat. Non
licet in bello bis peccare. (Nem szabad a háborúban ugyanazt a hibát kétszer
elkövetni.)”
A lenti breviárium azonban nem a történészek, hanem a népi írók szelleméből
merít: Szabó Zoltán közvetítésével idézem a költő Zrínyi alakját. Két okból:
mert Szabó veretes, szabatos szövegét elfelejtettük, de irodalmi értéke miatt
nem árt fölelevenítenünk, és azért is, mert mai önképünkre, politikai helyze
tünkre is vonatkozik. Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy Szabónak Zrínyi
Magyarsága című tanulmánya a kolozsvári Hitel 1939/2. számában jelent meg.
Ezt dolgoztam fel a szüleim által fenntartani segített kolozsvári Hitel teljes
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életét bemutató kötetemben, s így indítottam: „Jól tudjuk már, magyar mivol
tunk nem bizonyítható pusztán genetikai képletek alapján. Világ csodája, hogy
mégis: van a magyar! Nem csupán a sok emberáldozat után furcsa ez, hanem
inkább az ennek hatására is bekövetkezett keveredésünk megmagyarázhatat
lan csodája miatt. Hogyan jöhetett létre ez a makacsul megmaradni akaró és
eddig erre képesnek is bizonyult nemzet, ennyire régóta adott és ennyire közös
hibákkal és erényekkel? Erre felelni lehetetlennek tűnik, de ha Szabó Zoltán
zseniálisan feltárt, Zrínyi Miklósról, a magyar költőről, államférfiról és hadvezér
ről szóló belső portréját megismerjük, segítségével közelebb juthatunk a kérdés
megértéséhez. Egyúttal ismét meglepő mai párhuzamokkal is találkozhatunk…”
A mát szolgáló múlt keresése – nem tagadom – gyakran olyan prizmákon át
láttatja a régi időket, amelyek a megidézett történelemnek nem egykorú forrá
saiból állnak össze, hanem évszázadokkal későbbi értelmezéseiből. De hiszem,
nem baj az, ha a nemzet jelenének kihívásaihoz úgy keressük a válaszokat, hogy
meghalljuk azokat a szellemi elődeinket, akik a mienkéihez hasonló kérdések
feleletéért kutattak ugyanabban a múltban. A népi írók, a kolozsvári Hitel szer
zői, a Nyugat gondolkodói (és még sorolhatnám): látszólag történelem már az ő
igyekezetük – de ebben a történelemben otthon érezzük mai magunkat is. No,
nem csak a szimpátia okán, hanem gyötrő kétségeink azonossága miatt is! Hogy
ne szívlelnénk hát meg Szabó Zoltán lelkes felfedezéseinek gyönyörű nyelvű,
lendületes üzenetét?
Szabó Zrínyi Miklósra, a dédunokára emlékezvén dédapja hősi tettét s annak
mitikus kisugárzását nem sértve, próbálja hatásában is „hasznosítani” a költő
Zrínyi hatalmas és sokoldalú, megannyi példával szolgáló életművét – saját kora
nemzeti önképének hitelesítése érdekében.
Olyan részeket válogattam össze Szabó Zoltán Zrínyi-interpretációiból, amelyek
a nemzeti identitás megvallhatóságának, a nemzeti összetartozás erősítésének
és a nemzeti közbizalom megteremtésének régi problémájáról szólnak: közel
négy és egy évszázad távolából egyformán. Szabó szövege művészileg azért
értékes, mert saját kora kihívásaira azokhoz méltó erkölcsi és esztétikai töltettel
rendelkező szószólót talált a magyar irodalomból: és ez a szószóló történelmünk
hőse is, a költő Zrínyi, akinek sorsában a magyar önazonosság újkori kérdései
drámai erővel jelennek meg. Zrínyi az idő feletti magyar és a magyar kultúr
hérosz címet méltán viselheti. És Szabó Zoltán ennek kapcsán felsorol mindent.
Vérségi érveket, neveltetést, külső hatásokat és saját karrierrel kapcsolatos ter
veket, de egyik sem indokolja Zrínyi magyarrá válását. Végül egy magyarázat
mellett teszi le voksát: a magyar sors vállalása avatta Zrínyit szellemi vezér
alakká saját közegében. Ady Endre sorai juthatnak eszünkbe: „Kit magyarrá
tett értelem, / Parancs, sors, szándék, alkalom.”
Zrínyi hőse Mátyás király. Ha Mátyás-tanulmányát elolvassuk, abban a nagy
király csodálata és a szorongatott helyzetben élő magyarság megmaradáshoz szükséges bölcsesség, ravaszság és megfontolt bátorság dicsérete, de az

66

HITEL

uralkodói lélek átláthatatlansága is helyet kap. Mátyás királyunk cselekedeteit
nem lehetett volna magyarabb szívvel leírni. Így ebből az írásból nem csupán
Mátyás, de Zrínyi hovatartozása is könnyen eldönthető. Hogy a különböző ko
rok más és más befolyás alatt vagy más és más célt szolgáló történészei miként
ítélték meg, úgy érezzük, nem lényeges. Zrínyi Miklós írása után egy nagyon
élő és emberi Mátyás alakja rajzolódik ki előttünk. „Én az ő királyi erkölcseiben
gyönyörködvén, ezen a két héten magam mulatságáért jegyzésben venni aka
rom az elmélkedésre való dolgait […] Az én pennám meg fog akadozni Mátyás
király nemzetsége számlálásában s eleget versengettek már a historicusok ab
ban. […] Hunyadi Jánosnak fia Hunyadi Mátyás volt, s nem elég-e az? Mutasson
ilyen apát s ilyen fiat nekem egy historicus, aki ezer esztendőre fonja is némely
királynak genealógiáját…” Egyben az ideális magyar vezető képét is megfogal
mazza egy mondatban: »Az ő [Mátyás] szerencséje mindenütt nagy volt, mert
szorgalmassága véghetetlen, mert fáradtsága untalan, mert vigyázása meg
csalhatatlan, mert bátorsága győzhetetlen.«” De ne feledjük: „nem mindenik
seculumban születik Fenix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természet
nek, meddig formálhat oly embert, aki világ s országok megbotránkozásának
gyógyítója legyen s maga nemzetének megvilágosítója.”
Hogy vezethetnék ezt a nemzetet olyanok, akik nem csupán felismerni kép
telenek a feladatot és a helyzetet, de azt éppen lepleznék, mi több, minden erejük
kel tagadják! Mennyire hasonlatos ez is a mához. Hiszen a politikának ismert
szereplők és szándékok által alantassá tett küzdelmeiben csak magát a stílust
néző magyar elidegenedik attól is, ami az önvédelemhez nélkülözhetetlen. Nem
megy el szavazni, nem ír alá, nem válaszol kérdésre, visszahúzódik, s ráadásul
keserűségében hiszékennyé és feledékennyé is válik. Maradunk lankadtak s be
tegek? S tegyük hozzá: megvezethetők. Az a bizonyos geográfiai helyzet, amelyre
Zrínyi lent összeválogatott szövegei utalnak, azóta sem változott: a két veszély
közt élve megmaradni kényszere állandósult. Sőt, fölénk tornyosul egy mindent
magába foglaló harmadik, univerzális veszedelem is. És éppen napjaink küz
delmét jellemzi a függetlennek maradás több szempontú szükségszerűsége,
valamint az egyensúly folyamatos keresése. A helyzet látszólag reménytelen.
De a reánk váró feladat nagyszerű! S ha e kettő ismeretében látunk hozzá, akkor
felcsillan a remény is.
Olvassuk Zrínyit, értsük Szabót! Hogyan szólna egy hozzájuk hasonlatosan
korbácsoló mai önvizsgálat? Hogyan élnek mai fiaink? Hogy viselkednek az
egymásra utalt magyar gazdasági élet képviselői egymással? A politikusokról
most nem is beszélve.
Mit üzen a megélt múlt, a megtagadott hagyomány mai nehéz helyzetünk
ben, mai „lankadt” állapotunkban? Bizony régi szép erények felélesztésére van
szükség, hiszen azok ugyancsak meggyengültek, miközben a veszedelem, az
igény fokozódott.
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Napjainkban a kész gyorsaság és gyors készség jelei felismerhetők, de gyor
sak és készségeikben gátlástalanok azok is, akik itt belül akadályoznák ezt,
hiszen tőlük távol áll Zrínyi magyarsága. Sőt! Ellenszenvvel, kétségekkel és
tagadással, sárdobálással és gyilkosnak szánt gúnnyal válaszolnak a nemzet
tudat bármely megnyilvánulására.
Megdöbbentő, mennyire fájdalmasan és biztatóan hatnak Zrínyi Szabó által
tolmácsolt szavai mai magunkra is. Vajon nem most is az a „túlélés” a legfon
tosabb cél, s vajon – merjük ezt kimondani – nem tömegekkel, hanem szemé
lyiségekkel tudjuk csak megvívni aktuális harcainkat? Én azt hiszem, egy meg
elevenedő Zrínyi dédunoka is erre biztatna, s arra kérné a Mindenhatót, hogy
hozzá hasonlókkal áldja meg a magyart.
*
„Zord őszi idő lehetett, mikor meghalt, november tizennyolcadikán, ezerhatszáz
hatvannégyben. […] Ki volt e sors üldözte lovag, kit száz csatában elkerült a kard
és a golyó, s végre a novemberi erdőben megölte a kan? Vadászaton és megért
hetetlenül. Még ma is döbbenten és hitetlenül állunk a különös halál előtt s le
hangoltan a hős mélyebb halála előtt. Mert műve hamar utána halt Zrínyinek.
A kortársak csak rövid ideig emlékeznek rá, s később is csak kevesen olvassák
és értik. […] Valami homály van élete és halála körül, nedves és fázós borongás,
erdő fölött nagy szárnyakkal repülő fátum, megérthetetlenség és korai halált
ért remények. A magyar haza legnagyobb fiai közül való ő, s futtában elgondol
kodom halála utáni sorsán. Él-e emléke s műve méltón? Alig. Névadó őse a szi
geti Zrínyi Miklós, ki jó kapitány volt, de alig több, ki meghalt egy hősi kirohanás
ban várának kapuja előtt, birtoka közepén, mint a fészkét, erdejét, szabadságát
védő vad, élőbb ember a magyar képzeletben, mint a második Zrínyi Miklós.
Pedig nem élte a magyar sorsot, csak meghalt a magyar föld egy darabjáért, mely
egyébként a sajátja is volt. Egy harci kép őrizte meg emlékét, és minden iskolás
gyerek rá gondol, hogyha e nevet hallja: »Zrínyi Miklós«. Díszmagyarban, zsi
nóros ruhában áll, egyik kezében kard fénylik, másik kezében védőn hátra szo
rítja a zászlót; melle domború, arckifejezése rettenthetetlen. Dekoratívan és utó
kor felé tekintve áll e képpen a kirohanó hős, kinek époszi emléket állított később
a szerencsétlenebb halálú, de nála megmérhetetlenül nagyobb unoka. A máso
dik Zrínyi Miklós. Az irodalomtörténet ezt a melléknevet ragasztotta a neve
mellé megkülönböztetőnek: »a költő«. Ezzel el is intézte nagyságát, értékét, ma
gyarságát, életét. Zrínyi, a hős – mondja a magyar, és a szigetvári halottra gondol.
A másik melléknevének, a »költő« melléknévnek, e hősi melléknév s e hősi póz
mögött kissé lenéző íze van. Szegény Zrínyi. Olyan példát állított a »Szigeti ve
szedelem«-mel a nemzet elé, mellyel a maga nagyobb, gazdagabb s magyarabb
példáját öntudatlanul elhomályosította. Ez volt az egyetlen dolog, melyben szán
dék nélkül bár, de rossz szolgálatot tett nemzetének. Egy vitéz kapitány emléke
eltakarja egy csodálatos magyar emlékét.”
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„A magyar magatartásnak két korszaka van, két nagy jellemző korszaka. Az első
a birodalmi kor, királyokban és törvényalkotókban testesül meg, magas termetű,
szívbajos és szívós Árpádokban, latin Anjoukban s egy akaratos nagy császári
királyban, kiről ma is mesél a nép. Mohács után új kor jön, másik kor, melynek
alig van évtizede, melyre a magyarnak a legbüszkébb válasza nem az lehet: mint
Sieyés abbéé arra a kérdésre, hogy mit csinált a nagy forradalomban. »Túléltem«
– mondta az abbé. Túléltem – mondja erről a korról a magyar, kissé keserűen, sok
bajt látott szemekkel, de nem büszkeség nélkül. Ennek a kornak, melyben a ma
gyar »túlél« szörnyű és roppant veszedelmeket, legnagyobb példája, helytálló
magyarja, Zrínyi Miklós már a kor első századában megszületik. És egymaga
társ és segítség nélkül, korszellem és világáramlat nélkül, kapaszkodó fogantyú
és támasztó mankó nélkül megmutatja, hogy milyen legyen a veszélyben a ma
gyar. Ez a nemzet sohase tömegekkel, sohase politikai irányokkal válaszol a kor
hozta veszélyekre. Hanem mindig csak személyiségekkel, akikben irány, magyar
ság, nemzet, haza, védekezés, alkotás: minden együtt testesül meg.”
„mennyire megdöbbentő, hogy egy fáradt korban, alvó országban, töröktől té
pett, némettől csalt népben, nem is a született, hanem a fogadott fiak közül,
dalmát-horvát eredetű főúri családból, melyet német és olasz vér itat át, ennyi
re tökéletes és végleges formában születik meg: a magyar. Az a magyar, akit
utána századokig érvényesen legmagyarabb magyarnak példázhatunk. Ezer
hatszázhúszban, mikor megszületik, a nemzet fáradt. Még cselekvő magyarokat
szülni is. […] S akkor jön Zrínyi. »Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem
ismerőse« – maga a magyar – mintha a semmiből jönne, és a semmibe menne,
mint fényes üstökös, melyben egy nemzet egyetlen csodálatos pillanatban meg
akarná mutatni a világnak: íme, ilyen vagyok! Hogy aztán ne váljon olyanná.
Egyedülvalóságát Zrínyi tudja maga is, s e szerint alakul. Egyrészt végtelenül
sokoldalúvá, mint a magyarok általában, másrészt végtelenül türelmetlenné –
megint mint a nagy magyarok általában. Sokoldalúsága sokrétű tervelésben és
akcióban nyilvánul meg. Ő a »túlélés korának« első legnagyobb költője, első
legnagyobb államférfija, és ami egy ezzel: első legnagyobb nemzetnevelője.
A létért való küzdelem korának kezdetén a legnagyobb katona, hadsereg
szervező s hadvezér. S minthogy sok cselekedetre van szüksége a nemzetnek
rövid idő alatt – ő az első végtelenül türelmetlen magyar. Egyik önmagára,
helyzetére és feladataira legjellemzőbb mondata: »az esztendő szűk, az országok
elszegényedtek, a szerencse állhatatlan«. »Az esztendő szűk« – mondja, s az idő
úgy hiányzik neki, mint légpangásos tárnában a bányásznak a levegő. Az
idő rövid – mondja magának józanul, és úgy eléje szalad korának: hogy pár száz
esztendővel megelőzi. S a legcsodálatosabb, hogy a fáklyát e balsorssal, idő
hiánnyal folytatott versenyfutásban nem veszi át senkitől és nem tudja átadni
senkinek. Maga gyújtja meg és életével együtt alszik ki. A kursaneci erdőben
egy őszi vadászaton. Honnan veszi tisztult és örök érvényű Magyarságát?”
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„Aligha tévedünk, ha azt gondoljuk: Zrínyiben a magyarság nem annyira a múlt
adottságaiból táplálkozott, mint inkább a magyar feladat vállalásából, a magyar
szerep ellátásából. De elég-e ez? Ahhoz, hogy valaki olyan egészen magyar legyen, mint Zrínyi: ez nem elég. Magyarságának milyenségére, kvalitá
saiban való értékekre a művei szolgáltatnak magyarázó okot. Mert, ha magyar
ságának egyik létrehozója a magyar szerep vállalása, magyarságának meg
határozója a magyar helyzet felismerése. S ha Zrínyi azért is válhatott magyarrá,
mert magáénak ismerte fel a magyar feladatot, azért is válhatott ilyen magyar
rá, mert reálisan meglátta a magyar helyzetet. Ez őszinte és reális látása teszi
őt legőszintébb magyarrá, és minden időre magyarrá. Ez a magyar helyzet vég
ső fokon »két pogány közti« helyzet, nagy népek közti helyzet; veszélyeztetett
szigetnek lenni a német és török vagy a német és szláv tenger közepén. E geo
gráfiai helyzet értelmében magyarnak lenni kettős feladat: egyensúlyt tartani
és függetlennek maradni. A lelki helyzet a nagy magyarokban, elsőül Zrínyi
ben, pontosan fedi e geográfiai helyzetet: egyensúlyt tartani a két veszély közt,
és így fennmaradni és lelki függetlennek maradni mindkét veszélynek való
kiszolgáltatottságtól. Egyensúly és függetlenség: ez a két alappontja a magyar
ság létének és ez a Birodalom összeomlása óta, Mohács óta elsőnek Zrínyiben
jelenik meg. Lelki beállítása és gondolkodása pontosan megfelel a magyarság
földrajzi helyzetének és abból folyó feladatainak. Személyében ugyanazokat
a bajokat és feladatokat éli át, amelyek a magyarságnak öröktől bajai és feladatai.”
„S ha megpróbálnám összefoglalni, hogy miképp születik meg, nő föl és bom
lik ki Zrínyi teljes és kész magyarsága, így próbálnám: a magyarság népek
közti helyzetének és belső helyzetének könyörtelen realizmussal való felisme
rése után és ennek nyomán vállalja a magyar feladatot. Az összetételből egyik
részlet sem hagyható ki. Mert – ha csak a helyzetet ismeri föl és vizsgálja meg
Zrínyi, és nem keresi meg utána a feladatot – marad, mint a kor többi panasz
kodói, igaz, de terméketlen magyar. Ha a helyzetet eltagadja s nem annak
nyomán vállal feladatot –, téves feladatot vállal. Mint alkimista, ki kőzetben
aranyat keres, kutatom az egykori búsképű lovag írásaiban a magyarság je
gyeit. A mondatok felfénylenek, csillannak olvasás közben, aki leírta őket, úgy
foghatta a tollat, mint a kardot, álmában is harcra készen és oly pátosszal, mely
nek szülője nem a maga természete, nem is a kor prédikációs stílusa, hanem
a közösség, a nemzet helyzete. »Íme, tudományt teszek előtted, nagy Isten, min
dent, amit tudok, kikiáltok, hogy én tülem elaluvásomért nemzetem vérét ne
kérd elől.« – »Az mi atyánkfiaiért, atyáinkért, anyáinkért, feleségünkért, gyer
mekünkért, hazánkért meg kell indulnunk, halálra is, ha kévántatik mennünk.«
– »Boldog Isten, nagy hitványság ez, s mi vagyunk az magyarok? mi magya
rok?« – pattogva és izgatottan jönnek a mondatok egymás után, hiszen az esz
tendő szűk, »elrepül az jó óra, akiben ülünk« –, a szerencse állhatatlan, s ennek
»a szerencsének is nem mentünk végig soha kalauzságán«, az országok elsze
gényedtek, s »az magyarok mint vannak? Lankadtan, betegen.« Kevés izgatóbb
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magyar író van Zrínyinél, alig lehet egyfolytában olvasni. Mi teszi ezt az izgal
mat? Éppen a kettősség, amit elébb találtunk benne – a helyzet és a feladat
kettőssége. A helyzet reménytelen – mondja egyik szavával, a feladat nagyszerű – mondja a következővel. Olyan a magyar pusztában, mint a remeték
Egyiptomban, pokollal vív és mennybe néz. Minél erősebben kísérti az ördög
– a helyzetismeret –, annál hevesebben néz a mennyek felé – a feladat felé.”
„Állandóan korbács pattog a mondataiban. […] Mit lát a magyar katonáról? Ezt:
»Mentől rosszabb, hitetlenebb, tolvajabb volt a mi országunkban, az gyűlt össze
a mi dobolásunkra: Ismét ki volt a hadnagya? Ugyancsak szintén, azon ilyen,
vagy ki a maga vitézséginek próbáit vagy kassai kereskedőkön, vagy kecske
méti tőzséreken, vagy soproni kalmárokon, vagy más szabad városok, vagy
polgárok kárán végezte el.« S a magyar urakról? Ezt: »Ilyenek a mi hadaink, de
mivel jobb valljon ennél a nemesség? mivel jobb az úri rend?… Egy nemzet nem
pattog úgy s nem kevélykedik a nemesség titulusával, mint a magyar, s maga
annak megbizonyítására s megőrzésére, látja Isten, semmit sem cselekszik. Fia
ink haszontalanul élnek, vagy otthon atyjoknál, anyjoknál, vagy ha ugyan de
rekasan látni s hallani akarnak, egy nagy úr udvarában beállanak és szerződ
nek. Ott mit tanulnak? Innya! Mit többet? Pompáskodni, egy mentét arannyal
megprémezetni, egy kantárt pillangókkal megcifráztatni, egy forgóval, egy
varrott lodinggal pipeskedni, paripát futtatni, egy szóval: esküdni, hazudni,
semmi jót nem követni!« […] És a nemzetről? Ezt: »elérkezett Pannónia végnapja,
sorsát el nem kerülheti, minden más fáradozásunk, úgy tetszik, bolondság, ka
pálózunk a végzet sarkalása ellen.«
Íme, a magyar lelkiismeret-vizsgálat, a magyar önvizsgálat Zrínyiben: a tö
kéletes bánat.”
„ha azt látja, hogy hadaink szedett-vedettek, így válaszol: »Fegyver, fegyver,
fegyver kívántatik és jó vitézi resolutió! Ezenkívül semmit sem tudok, sem
mondok… miért kelljen elvesznünk vagy kétségbeesnünk, míg csontjainkban
velő, ereinkben vér, míg Isten a mennyországban a mi bizodalmunk lehet, míg
kezünkben kopját, markunkban szablyát szoríthatunk«. Mert ha azt látja, hogy
nemességünk hiú, cifrálkodó, italos, könnyelmű, így válaszol: »Ha kérded, kit
kívánok s micsoda nemzetet akarok oltalmamra? Azt mondom: a magyart kí
vánom. Miért? Azért, mert a legalkalmasabb, legerősebb, leggyorsabb, és ha
akarja, a legvitézebb nemzetség.« Ha látja, hogy a német barátság kétes, így
válaszol: »mi, magyarok ne tegyünk fundamentumot senki vitézségében, ha
nem míg Isten ép kezet és lábat adott kinek-kinek, azon erőlködjék, hogy ide
genek ne legyenek szükségesek. Mert bizonyára a mi sebünk senkinek úgy nem
fáj, mint minékünk, senki nem érzi nyavalyánkat úgy, mint mi, tehát mi kö
vetkezik ebből, hogy senki oly serényen nem nyúl az orvossághoz, mint miné
künk kellene nyúlnunk.« S ha látja a magyar esendőséget, ha látja, hogy »az
magyarok mint vannak, lankadtan, betegen«, így válaszol: »egy nemzetnél sem
vagyunk alábbvalók«. Minél erősebb a valóság leverő kísértése, annál konokabbul
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menekül a terv erős fogadásába. Minél sivárabb jelent lát, annál konokabbul
készíti e jövőt, minél rosszabbnak látja éppen a magyart, annál jobb magyart
kíván. Szidja a magyart? Nem. A hibát szidja a magyarban, hogy megszűnt
a régi jó vitéz hadakozó magyar lenni, kiből nem hiányzik a »kész gyorsaság«
és a »gyors készség«. Nem azért vádolja a magyart, mert magyar, hanem éppen
azért, mert elvesztette magyar erényeit.” „»Boldog Isten, hiszen nagy silányság
ez: s mi volnánk a magyarok? mi magyarok?« Állandóan éles korbácsot használ.
A magyar ellen? Nem! Az ellen, ami nem magyar a magyarban. Az elsők közé
tartozik, akik a magyarságot nemzeti esszenciájának elvesztésétől, magyar tu
lajdonságainak elavulásától, magyar erényeinek elsilányodásától, magyar
önvizsgálatának eltűnésétől és magyar erős fogadásának elmaradásától félti.
Magyarsága két pont közé kristályosodik ki. Az egyiket így vallja: »Én nem
hízelkedhetem, édes nemzetem tenéked, hogy hazugságommal dicsérjelek…
Hanem így megmondom magadnak fogyatkozásaidat olyan szívvel és szán
dékkal, hogy megesmervén magad is, vesd ki azt a mocskot eszedből, lelkedből,
reformáld meg vétkedet, öltözzél igazságba, övezzed erősséggel […]. Ha a ma
gunk fogyatkozásait megesmérjük előbb, könnyebben az orvosságot is feltalál
hatjuk azután.« Ez a lelkiismeret-vizsgálat, a kemény és félelem nélküli belené
zés a nemzet hibáinak szakadékába. A második alappont a helyzet sötétségéből
felvillámló terv, a magyar bűnök felé a magyar erények színeinek felfestése,
a szakadék partján való felugrás. Ehhez mi kell? Egy baljóslatú és fatalista jel
mondat vall róla: »Jó szerencse, semmi más« De mi nála ez a jó szerencse? Va
lami, amit várni szokás, ölbe tett kézzel, nyugodtan, mint ajándékot az égtől?
Nem! Valami, amit akarni kell és elérni lehet. Zrínyi jó szerencse és sorsfogal
mának magyar értelme Mátyás-tanulmányában bomlik ki. Ilyen furcsán cél
tudatos, akaratos módon: »Az ő [Mátyás] szerencséje mindenütt nagy volt, mert
szorgalmassága véghetetlen, mert fáradtsága untalan, mert vigyázása megcsal
hatatlan, mert bátorsága győzhetetlen.«”
„Zrínyi magyarságának első alappontja a helyzet sötétségének könyörtelen
meglátása. Második alappontja saját és hagyományos erényeink kifejlesztése
által a jó szerencsének a kiérdemlése. Magyarságlátása: korommal festett
alapra egész ragyogással fölfesteni a magyar erényt s a nagy magyar terveket.
E kettősségben szinte előképe mindannak, ami később a legnagyobb magyarok
magyarságaként megjelenik. Széchenyi éppúgy eszébe juthat az embernek ol
vasásakor, mint Petőfi. Széchenyi ezzel a mondatával: »Mit érzek viszont ma
gyarok között, magyarok közt, kiknek lelkét nem bélyegzé még meg az elkor
csosulás szégyene: mit érzek messze a világ zajátul magamba vonulva? Bánatot
és reményt.« Petőfi ezzel a verssorával: »Magyar vagyok, természetem komoly,
mint hegedűink első hangja, arcomra fel-felröppen a mosoly.« És Széchenyi
a maga lelkiállapotáról valló lírai soraiban nem Zrínyi lelkiállapotáról vall egy
igazán gyónó, igazi keresztény és igazi magyar őszinteségével: »Zendítsd meg
a nemzeti dal gyászhúrjait, s a múlt kor mélyibe süllyedve édes kínok között
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Rozsnyay Béla: Üstökös (acél, 17×13 cm, 2010)

Berzsenyivel elsírom bús elégiámat: a ki nem vesz semmit azon hiedelmembül,
hogy a magyar nemzet volt. Fel-felhasad ismét előttem az ég, és édeni kéjjel
reppen lelkemen keresztül ily szózat: Epedésid nem holtakat illetnek, bús hang
jaid nem halotti zene – a jövendő lehet korod!« Mi ez? Széchenyiben egy késői
Zrínyi? Vagy Zrínyiben egy korai Széchenyi? Azt hiszem: mindkettőjükben az
idő feletti magyar. Ennek az idő feletti magyarnak, aki nem fél a teljes valóságtól
a helyzetismeretben, és nem retten vissza a legteljesebb vakmerőségtől a terv
ben, legfőbb arcvonásai már Zrínyiben kibomlanak. Arcán ott van már a nem
zetsors személyes átélésének bélyege, e sajátos magyar stigma. Tekintetében ott
van a nagyszerű terv, a veszély fölé rajzolódó remény, melyben »dicsőségünk
és megmaradásunk egyszerre vagyon«. Olvasván őt, valóban a »magyarok közt«,
magyar tulajdonságok közt, magyar erények közt érzi magát az ember. S ha
Ady kereste az »embert az embertelenségben«, mi Zrínyiben találhatjuk meg
a magyart. A magyarkodás és magyartalanság korában.”
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Gutai István

„Megbízhatatlannak számítottam”
(Porteleki János, Nagydorog, 1951)

Egy házban laktunk apai nagyszüleinkkel Nagydorogon. Földművelésből és
állattartásból élt a család. Összesen 42 hold földünk volt. (Apám nevén 13–14
hold, anyámén, Pálfán körülbelül 8, nagyapámén, nagyanyámén a többi.)
A gazdaságot apám vezette, az állatokkal nagyapám foglalkozott. Búzát, kuko
ricát, krumplit, cukorrépát, dohányt, fűszerpaprikát termesztettek, volt szőlőnk
is. Jutott piacra is a termésből. Két pár ökrünk volt, és tehenek, bikák, borjak.
Szüleim alkalmi munkaerőt a dohányfűzéshez és a simításhoz hívtak, akik
helybeliek voltak, és nem pénzért dolgoztak. Apám megegyezett velük: tejet,
krumplit, tojást és más élelmiszert kaptak a munkájukért.
Négyen voltunk testvérek. Mi, gyerekek főleg szénát gyűjtöttünk, kapáltunk,
legeltettük az állatokat, vezettük az ökröket szántáskor, a szőlőben kacsoztunk.
Pénteken nagymosáskor én hordtam a vizet anyánknak az artézi kútról. Aznap
sütötte nagyanyám a kenyeret, amivel mindig kivívta a család elismerését. Mi
tüzeltünk a kemencében.
Az anyai nagyszülők pálfaiak voltak. Ha két-három hetente meglátogattuk
őket, vagy nyaralni mentünk hozzájuk, Vajtáig vonattal utaztunk, ott pedig
lovaskocsival várt bennünket nagyapánk, akit Markó Józsefnek hívtak. Tőle
tanultam gyerekkoromban ezt az újévi köszöntőt, máig emlékszem rá:
Elrepült felettünk
Megint egy esztendő.
Újabbat köszöntünk,
Itt a hatvankettő.
Újat, boldogabbat,
Közös álmok évét,
Hozzon a földekre
Súlyos búzakévét!
Gutai István (1950) író, a paksi városi könyvtár nyugalmazott igazgatója. Utóbbi kötete: Kocsi
kerék a nyakcsigolyán (Pro Pannonia, 2018).
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Szőlőtőke terhét
görnyedten cipelje,
Ne legyen több gond
Húsra, vajra, tejre!
Tőlük is elvették a földjüket, kicsit ugyan simábban, mint tőlünk, Markó nagy
apám a pálfai téesz kovácsa lett. A hatvanas években kovácsoltvasból kézi
káposztaszelőt csinált, amit én örököltem tőle; még mindig működik. A pálfai
nagyszülők nazarénusok voltak.
A mi családunk is a nazarénus vallást követte, apámat kivéve, ő református
volt. Én is református lettem, meg a bátyám is. Abban az időben a nazarénus
vallás ritka és elítélt vallás volt. Minket, gyerekeket is csúfoltak miatta, „hívőnek”
neveztek. A csúfolást én mindig megtoroltam! Egyik osztálytársamat a cigány
sága miatt csúfolták, én kiálltam mellette. Teljesen mindegy, mi az ember szár
mazása, „csak” becsületes legyen.
Gyerekkoromban sokat fociztam. 63/64-ben megnyertük az általános isko
lások megyei bajnokságát, utána Tatára vittek bennünket edzőtáborba. Tizenhét
évesen a nagydorogi felnőtt csapatban játszottam, bekerültem a megyei ifjúsági
válogatottba is. Harmincévesen a SZAK-ból (Szegedi Atlétikai Klub) „vonultam
vissza”.
Nagydorogon úgy hatvan-hetven nazarénus család él, hétszázan biztosan
vannak. A kilencvenes években összeadták saját pénzüket, és a „hívő” utcában
(nem is tudom, mi a hivatalos neve) gyülekezeti házat építettek maguknak. Az
egyik sógorom (Éva testvérem férje) kőműves, ő szervezte az építkezést. Az a szép
az egészben, hogy nem csak nazarénusok segítettek. Előtte házaknál jöttek össze
a nazarénusok, anyámék is jártak a környékre, vagy onnan jöttek Nagydorogra.
A sógorom, Sarok József négy évet ült a szegedi Csillagban, mert nem volt
hajlandó fegyvert fogni.
Másik nővérem, Juliska Kaposvárra ment férjhez, az ő férje is nazarénus.
Egy szociális otthon vezetője volt, nemcsak sógorom, jó barátom is lett. Nekik
is négy gyerekük született, egyik fiuk több hektáron lucfenyőket termeszt, a má
sik fürdőszoba-berendezéseket forgalmaz, a lányok hamburgeres büfét üzemel
tetnek, süteményeket árusítanak. Négyüknek tizenhat gyerekük van; összetar
tanak, nyaralni is együtt mennek, már bejárták Európát.
Az a sógorom is meghalt már, a nővéremmel minden héten beszélek tele
fonon.
István bátyám Lengyelben elvégezte a mezőgazdasági szakiskolát, sofőrként
dolgozott otthon a téeszben; fiatalon, negyvennyolc éves korában meghalt.
Az ötvenes évek elején, ha egy család nem éhezett, és volt egy kis földje,
a kommunisták kikiáltották kuláknak. A beszolgáltatást teljesíteni kellett, mert
ha nem, lecsukták az embert. Egy család egy hízót vághatott, az után is be
kellett adni a húst és a zsírt. Mi két családnak számítottunk, így két disznót
vághattunk.
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Egyik télen apám még egyet levágott. A feketevágás után az utcán megállította
a rendőrt, és a képébe vágta: „Ezt nyomozd ki, te piszok!” Szerencsésre nem
csukták le.
Nagy Imre hatalomra kerülése után valamivel enyhébb lett a légkör a falu
ban, amit a mi családunk is érzett.
Amikor odaért Nagydorogra is a forradalom, apám a szomszéddal befogta
az ökröket és odahajtották a szovjet hősi emlékműhöz. Ott állt a szovjet katona
szobra, hirdetve, hogy ő szabadította föl Magyarországot. Apám kötelet rakott rá,
és az ökrök lehúzták a talapzatról. Aztán otthagyták. A nép föllélegzett: „Vége
az orosz uralomnak!”
Utána nem volt nagy leverés. A paksi úton bejött a faluba öt tank, és megállt
a főutcán. Az egyikre fölmásztam. Öt és fél éves voltam akkor! Az orosz katona
adott egy nagyon vékony, kék színű kenyeret. Azt hittem akkor, hogy sütemény.
Hazavittem. Amikor öreganyám meglátta a kezemben, elszörnyülködött: „Kis
fiam, ezeknek nincs fehér kenyerük! Mi lesz velünk, ha nálunk is bevezetik a csajka
rendszert?!” Amíg élek, nem felejtem el azt a kék kenyeret és öreganyám arcát.
Arra nem emlékszem, hogy nyomoztak volna apám után, de senki nem árulta
el a faluban! Így nem érte semmiféle megtorlás, és nem zárták börtönbe.
1959 telén aztán megjelentek nálunk is az agitátorok, nem helybeliek voltak.
Apám szólt, hogy támasszam be az utcaajtót. Azt hitte szegény, hogy azzal meg
menekülünk. Tévedett, ránk törték.
Apám azt mondta nekik: „Vegyétek el a földjeimet, de azt nem írom alá, hogy
önként lépek be.” Elvitték két napra, leszedték a körmeit. Nem mindet, „csak”
négyet, és úgy íratták alá vele a belépési nyilatkozatot! Ez volt a család leg
nagyobb tragédiája. Apám egy szekeret tudott megmenteni. Öregapámmal
szétszedték, és a darabjait fölrakták a padlásra. Két tehén is a tulajdonunkban
maradhatott. Az ökröket és a többi négylábú jószágot elvitték.
A téesz megalakulása után apám a tehenészetben dolgozott. Minden nap fél
négykor kelt, kézzel fejt tizenkét tehenet. Fél kilencre hazaért, és ment a ház
tájiba. Előlegként egy munkaegységre 15–20 forintot kapott, év végén, a zár
számadáskor pedig még valamennyit.
Anyánk is a háztájiban szorgoskodott, szombatonként vitte a piacra a zöld
séget, a tejet, a túrót. Mi, gyerekek ugyanúgy segítettünk a szüleinknek, mint
akkor, amikor még a saját földünket műveltük.
Az általános iskola után a helyi FMSZ-nél lettem kereskedelmi ipari tanuló,
Szekszárdra jártam iskolába.
Anyámék nyolcan voltak testvérek, öten közülük Szegeden éltek. A legidő
sebb nagynéném hívott: „Jánoskám, gyere Szegedre!” Egy bőrönddel állítottam
be hozzájuk, fél évig náluk laktam. „A szakma kiváló tanulója” versenyen elért
jó eredményem miatt két hónappal előbb fölszabadultam, mint a társaim. A Delta
kereskedelmi vállalatnál helyezkedem el. 1200 forint volt a kezdő fizetésem, és
a jutalék. 69-ben esti tagozaton leérettségiztem a Radnóti Gimnáziumban.
A kereskedelmi főiskolát Békéscsabán, levelező tagozaton végeztem el. Közben
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letöltöttem a katonaidőmet Zalaegerszegen, ott is megbízhatatlannak számítot
tam. Megismerkedtem leendő feleségemmel, aki Szeged belvárosában született,
ott volt az esküvőnk is. Ő is megtanult dohányt fűzni! Szüleim is elfogadták,
gyakran jártunk haza, akkor már volt autónk. Dohányfűzés közben jöttek-men
tek a hírek, aki ott volt, annak nem kellett újságot járatnia!
Életem 1990-ben nagyot változott. Addig üzletvezetőként dolgoztam, utána
– egy kft-t alapítva – cégvezető tulajdonos lettem, és tizenhárom évig működ
tettem kereskedelmi vállalkozásomat.
Egy felsőfokú végzettséggel rendelkező lányunk van, kapcsolatunk nagyon
jó, a férjével is. A Porteleki nagycsalád számon tartja a rokoni kötelékeket, rend
szeresen találkozunk, olyankor ötvenen, hatvanan is összejövünk. Úgy látom,
ez a fiatal nemzedék számára is fontos.
Én a szüleimtől azt tanultam, hogy minden ember a saját élete kovácsa. Ki
mint vet, úgy arat. A becsületet csak egyszer lehet elveszíteni.
A kárpótláskor kapott földünket is a nővérem fia műveli. (Apám azt mondta
annak idején, amikor beütött a téesz-világ: „Kisfiam, ami most van, az nem
természetes. Meglátod, visszakapjuk a földjeinket.” 91-ben lett igaza.)
Érszűkület, magas vérnyomás, szívproblémák miatt leszázalékoltak. Rok
kantnyugdíjas lettem. Azóta kertészkedem, horgászni járok. Lekötöm magam.
Betartom, amit előírnak az orvosok. Öregapám gyógymódját is eltanultam.
Mennyi esze volt! Fél kiló összetört fokhagymát föloldott egy liter tiszta pálin
kában, abból ivott minden reggel egy kortyot. Ez ugyanis leszedi az érfalakról
a meszesedést.
A halála előtti napon még dolgozott, ellátta az állatokat, majd azt mondta
anyámnak, amikor lefeküdt: „Kislányom, én már nem kelek föl többet.” A lel
kész is elbúcsúztatta; nagyapám reggel valóban nem kelt föl. Én is így szeretném
befejezni az életemet.

Minden le volt fojtva
(Balogh Lajosné sz. Lubik Teréz, Bölcske)
Mária Terézia adott nemesi rangot a Lubik családnak. Az ősök Horvátországból
származnak, kereskedők voltak, és a Dunán szállították fölfelé az áruikat. Köz
ben sok helyen letelepedtek: Pörbölyön, Budán, Szlovákiában és Bölcskén is.
Abban az időben Lubik László nagyapámat behívatták a községházára, mert
azt hitték róla – gondolom, a neve után –, hogy zsidó. Be kellett neki bizonyíta
nia, hogy nem az.
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Sokan vagyunk Lubikok. Néhányan az idők folyamán Lenkeyre magyarosí
tották a nevüket.
1952. október 15-én születtem, mindkét ágon első unoka voltam. Szüleim,
amilyen gyorsan csak tudtak, elvittek megmutatni nagyanyámnak, Keresztes
Józsefné született Borjádi Süveges Teréziának a paksi börtönbe. Az volt a bűne,
hogy betakarítás után nem tudták teljesíteni a kötelező beszolgáltatást. (Az ara
tás után elpotyogtatott búzaszemeket is soknak találták az ellenőrök.)
Nagyapámat akarták elfogni és bezárni, de ő tudta, hogy mi vár rá, ezért
elmenekült Pestre. Sikerült neki elhelyezkedni a BESZKÁRT-nál. Dolgoztak ott
rokonok is, ők segítettek rajta. Jártak haza, és vittek neki ennivalót, egyet-mást.
Nagyapám jó darabig nem mert hazajönni. Érdekes, Pesten nem keresték az ávó
sok. Úgy látszik, mindegy volt a hatalomnak, hogy kinek, de valakinek bűnhőd
nie kellett a családból!
Ötvenkettőben elkoboztak tőlük 20 hold földet, később többször ítélték pénz
büntetésre őket. Apám akkor már benne volt a családban, ő gazdálkodott. Egy
cseléd segített a ház körül, állandó bölcskei és dunakömlődi napszámosok vé
gezték a nagyobb munkákat a földeken.
Nagyanyámat a paksi rabság után Balatonfenyvesre vitték, később onnan
szabadult. A téeszesítés után, hatvankettőben halt meg, kilencéves múltam
akkor.
Nagyapám nem sokkal előtte jött haza, és a mi utcánkban nyitott boltot.
Akkor már nem háborgatták. Úgy látszik, addigra már lecsengtek a büntetések,
és a családot sikerült kivéreztetni.
Akkor ez még nem volt téma, utána meg a téeszszervezés miatt kellett hall
gatni. Nem volt tanácsos azokat az eseményeket emlegetni, mert retorziók értek
volna bennünket is. Minden le volt fojtva. Szüleim, nagyszüleim se nagyon
beszéltek előttem, de én abból a kevésből sok mindent kihallottam. Emiatt az
iskolában közbe-közbeszóltam: „Ez nem így van!”
Anyai dédapám, Süveges István kiment Amerikába, ahol hét évig bányában
dolgozott. Nem emlékszem, melyik városban élt. A harmincas évek elejéig le
hetett kint. Az ott élire rakott dollárokat hazahozta, abból veszegették a föl
deket, de az egészsége odalett. Hetvenhét parcellát vásároltak össze, állatokat
is tartottak.
Lányának, az én nagyanyámnak alvós hajasbabát hozott. A vállát, a könyö
két, a csuklóját mozgatni lehetett! Az nagyon modernnek számítatott abban az
időben. Még én is játszottam vele, csak egyszer az öcsém kinyomta a szemét.
Attól annyira félelmetes lett, hogy többet nem mertem a kezembe venni.
Dédapámat harminchétben, amikor már testileg, lelkileg annyira beteg lett,
gondnokság alá helyezték.
Keresztes József, anyai dédapám 1916-ban Oroszországban, fogságban halt
meg. Ott van valahol eltemetve. Jó lenne egyszer fölkeresni. Dédanyám újra
férjhez ment, és a rokonság összes hadiárváját maga alá szedte, és gondoskodott
róluk. Apai nagyapámék nem voltak annyira gazdagok, 10 hektár földjük lehetett.
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Ötéves koromig szüleimmel kint laktunk a Gabonásban, a tanyás birtokon,
gyönyörű környezetben. Ott nagyon boldog gyermekkorom volt. Patak folyt
a ház mellett, nyáron ökrökkel meg hintós kocsival jártuk a határt, télen pedig
lovas szánon. Ötvenhétben beköltöztünk a faluba, hogy az iskolát már onnan
kezdjem.
Tanyánkba pedig lakókat tett a tanács. Apámék kérvényezték, hogy költöztessék ki őket és a tanyát kapjuk vissza. A tanácselnök – rettentő pribék
ember volt! – azt válaszolta, hogy nem követelhetjük, mert az már állami tu
lajdon!
Amikor sikerült valamilyen módon (nem tudom, hogyan) kitenni a lakókat,
a téesz leromboltatta az épületeket. Sokáig kerülgették a nagy gépek a marad
ványokat, amiket csak a rendszerváltás után takarított el az új tulajdonos.
Az akkori lakók leszármazottjaival jóban vagyunk. Soha nem hozzuk szóba
egymás előtt, hogy mi történt akkor. Én nem akarok azért haragudni, amiért
az őseink valamikor haragudtak egymásra.
62-ben 200 köbméter fát kitermelt a téesz brigádja az erdőnkből. A szigetben
levő gyümölcsösünket is kivágták 79-ben, azóta szántóföld van a helyén.
Az agitátorok Dunaföldvárról jöttek, de akadtak helybeliek is. (Később a gép
állomáson dolgoztunk az egyikkel. Nem tudattuk vele, hogy tudjuk: miben vett
részt akkor.) Járták a házakat, győzködték édesapámat is, hogy milyen jó világ
vár majd ránk, ha belép a téeszbe, nem kell annyit dolgozni, mint addig, de na
gyobb lesz a haszon!
Aki nem írta alá a belépési nyilatkozatot, mert nem akarta önként bevinni
az összes vagyonát a „közösbe”, azt behajtották a tanácsházára és megverték.
Öcsémmel sírva könyörögtünk édesapánknak: Írjon alá, csak ne bántsák! Persze
ő se jószántából adta be a derekát, ő se tehetett mást.
Mindent elvettek. Földet, erdőt, vetőmagot, lovakat, gépeket. Apám brigád
vezető lett, mert Palánkon mezőgazdasági végzettséget szerzett. Értette a dol
gát. Szükség is volt olyan emberre, aki kézben tartotta a munkát, mert akkor
még nem nagyon voltak szakemberek a téeszekben, csak kommunisták. Olyan
munkaegységeket követeltek, amik teljesíthetetlenek voltak, azért szinte alig
kaptak fizetést. Apám nem tudott a beosztottjai szemében nézni. Gyakran vi
tatkozott is a vezetőséggel. Lovait mások hajtották. Amikor a házunk előtt men
tek velük a fogatosok, vagy tudták, hogy apám látja őket, ütni-verni kezdték
szegény állatokat, hogy apámnak is fájdalmat okozzanak. Ők egykori nincstele
nek voltak, a téeszben kaptak egy kis hatalmat a kezükbe, mondjuk, egy ostort
meg a gyeplőt, és így is bosszút álltak.
Apám végül nagy nehezen kilépett, jobban mondva kizárták a kolhozból.
Visszaperelt valamennyi földet, és újra gazdálkodni kezdett, de az nem volt
elég a megélhetéshez. Nőttünk az öcsémmel, több pénz kellett. Amikor elkezd
ték a földmunkákat az atomerőmű építésén, odament. Az Április 4. Gépgyár
segédmunkása lett. Utána pedig a dunaföldvári betonáru-üzemben készítették
anyámmal együtt a betonlapokat.
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Nyolcadikban nem úgy mondott valamit a történelemtanár, ahogy én azt
otthon hallottam. A tsz-szervezésről például azt tanította, hogy oda önként és
örömmel léptek be a parasztok. Ez ellen tiltakoztam. A régi dolgokról is adód
tak vitáink. Apám nem volt katona, mert hétéves korában az ajtókilincs kibökte
a fél szemét. Leventének azonban megfelelt. Itt a faluban összeszedték a fiúkat
az oroszok, és gyalog a földvári gyűjtőhelyre kísérték őket. Ahogy apám szokta
mesélni, mint a marhákat. Sikerült neki is megszökni. A történelemtanár azt
mondta, hogy a leventék támogatták a felszabadító Vörös Hadsereget!
Az általános iskola után gyors- és gépíró iskolába jelentkeztem, mert gye
rekkorom óta rossz a szemem, és már akkor, gyerekfejjel arra gondoltam, hogy
azzal a képesítéssel később majd vakon is tudok dolgozni. Ma még éppen hogy,
de még látok.
A közeli szocialista városba, Dunaújvárosba jártam, az igazgató állandóan
háborgatott, hogy reakciós vagyok, meg rendszerellenes. Egy tizennégy éves
gyerek! Ha ez volt a véleménye, miért vettek föl az iskolába? Ha pedig már ott
voltam, miért nem hagyott békén? Mindennap sírva mentem haza. Szüleim,
látva, hogy testileg, lelkileg tönkre megyek, ha ez így megy tovább, kivettek
a suliból. Egy darabig itthon voltam, aztán elmentem Pestre. A Szabad Föld járt
nekünk, abban olvastam, hogy szövőnőket keresnek. A hirdetés tele volt szocia
lista ígéretekkel: jó fizetés, nyaralás, üdülés… A pesti rokonok nem engedtek
a szövőgyárba, hanem elvittek ahhoz a vállalathoz, ahol ők dolgoztak. Ott lettem
adminisztrátor, befejeztem közben az iskolát. A munkavédelmi osztályon fog
lalkoztattak. Később is adminisztrátori, titkárnői beosztásban dolgoztam, köny
veltem. Mindig rám bízták a felelősségteljes munkákat, mindig számíthattak
a főnökeim a maximális teljesítésre, de személyi kartonomon ott volt egy meg
jegyzés. Egyszer, amikor nem volt ott a főnököm, kinyitottam a páncélt és
megnéztem: Megbízhatatlan. Ezt olvastam magamról! Később is tapasztaltam,
hogy ezzel megbélyegeztek egész életemre.
Pesti munkahelyemen is utolértek Bölcskéről valakik, és ki akartak rúgatni.
Szerencsémre a főnököm ugyanolyan származású volt, mint én; azt mondta, ne
foglalkozzak ezzel. Be kellett lépnem a KISZ-be, az igaz. Ott olyan, mai szóval
művelődésszervező-féle posztot töltöttem be. Nem érdekes? Egy osztályellenség
szervezte a vállalat, a Villamos szigetelő és Műanyaggyár KISZ-es programjait,
a jobbnál jobb együttesek koncertjeit.
Életem legszebb időszaka volt az ott töltött idő! Ott találkoztam például élő
ben a Bergendy zenekarral. Az a legemlékezetesebb, mert egyik fellépésük
közben nyolcszor öltöztek át! Amikor eljöttem a cégtől, éppen az Első Emelet
együttes készült a fellépésre.
Pesten, mint afféle fiatal, sokat jártunk szórakozni. Imádtam táncolni! Tán
coltattak is! Egyszer Solymáron nagyon jól éreztem magam egy táncmulatsá
gon, és mondtam a barátnőmnek, menjünk el a következő hétvégén is. Mentünk,
de nem találtunk oda! Úgy gondoltuk, ott szállunk le a buszról, ahol a legtöb
ben, de az Máriaremetén volt. Lajossal ott ismerkedtünk meg. Ő a Landler Jenő
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Gép- és Híradásipari Technikumot végezte el, a katonaság után a Pest Megyei
Műanyagipari Vállalat solymári telepén lett középvezető. Osztrák és amerikai
licensz alapján fröccsöntött cipőtalpakat, sarkokat gyártottak.
A cég és a helyi tanács közösen építtetett öröklakásokat, abba akartunk be
szállni. A tanácselnök asszony fia jó barátja volt Lajosnak, ő segített nekünk,
hogy bejussunk abba a körbe. Amikor a közgyűlésekre jártunk, tapasztaltuk, hogy
egyre több lesz a költség, pedig már a beugró összeg is igen magas volt. Nem
tudtuk vállalni. Keseregtünk sokat amiatt. Egyszer szól Keresztes nagyapám
„Itt van ez a ház, építsetek ide!” Harmincezer forintunk volt, amikor elkezdtük.
Lajost állandóan behívogatták túlórázni, ha a fizetése már 500 forinttal meg
haladta a keretet, nem kaptunk a gyerek után semmilyen kedvezményt. Pad
lásteres házat akartunk, de az akkor luxusnak minősült, így nem kaptunk köl
csönt, csak úgy, hogy a tetőtér-beépítést lehúzták a tervből.
Hetvenhét tavaszán bontottuk le a régi házat. Földes szobák voltak benne,
minden ajtó fáradt olajjal bekenve, nagyszüleim még szabadkonyhát használtak.
Novemberre elkészült! Igaz, a falakat akkor még csak kimeszeltük és sző
nyegpapírral terítettük le a szobai aljzatbetont, sokan meg is szóltak bennünket
azért, de mi boldogan költözünk ide.
A nagyobbik fiunk az általános iskola után Pestre jelentkezett faipari tech
nikumba, de nem vették föl. Elmentünk az iskolába és érdeklődtünk: miért
nem? Azt mondták, hogy fiunk továbbtanulását nem javasolta a bölcskei iskola
igazgatója, ezért nem írta alá gyerekünk jelentkezési lapját. Fölajánlottak egy
másik iskolát, mert érezhették, hogy ez nagyon igazságtalan…
A vasmű asztalos műhelyébe szeretett volna ezután menni a fiunk, de elő
ször oda se vették föl. A férjemmel együtt könyörögtünk, vegyék föl, legyen
szakma a kezében. Lajos főnöke jóindulatú volt, úgy sikerült. Fiunk megszerezte
a szakmunkás-bizonyítványt, azóta is ott dolgozik.
Az öccse autószerelőnek tanult, de azt elég hamar abbahagyta egy szerelem
miatt. Később volt külföldön is, aztán bekerült az atomerőműbe, most is ott van.
Apám a kárpótláskor visszaigényelt egy nagyobb darab földet, amellett van
nak kisebb területek is, összesen úgy negyven hektár. Egy darabig ő művelte,
még gépesített is. „Milyen lehetőségek lennének!” Ezt hajtogatta, de már nem
bírta. Akkor kattant be. (A földeket most bérlők művelik.)
Apám engem akkor már nem szívelt, még a házából is kitiltott. Amikor ös�
szeházasodtunk Lajossal, apám azt akarta, hogy a fizetésünket is adjuk oda neki.
Nem álltunk be a gazdálkodásába, mert nem bíztunk benne. Maradtunk a mun
kahelyünkön, az pedig kiváltotta belőle az ellenszenvet. Mindent maga alá akart
kotorni! Elvárta, hogy a férjem naponta menjen hozzá valamit csinálni. Amikor
Lajos azt mondta neki, hogy otthon is van dolga, megkérdezte tőle: „Hova sietsz?
Még egy garázst akarsz venni? Milliomos akarsz lenni?” Amikor építkeztünk,
néha átjött, érdemi munkát nem végzett, viszont mindenbe belekötött.
Állandóan előhozta a régi dolgokat. Hogy amikor ők hajnalok hajnalán men
tek a határba, a kocsin ettek, hogy otthon ne töltsék reggelizéssel a drága időt.
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Rozsnyay Béla: Nagyhatalom (acél, goethit, 40×29×25 cm, 2017)

Hogy a nővéreinek csak a ház körül volt dolguk, neki kellett csak dolgozni
a földön, ő csak szalonnát kapott, a jobb falatokat a lányoknak adta nagyanyám.
Tavalyelőtt halt meg. A halála előtt elárult egy-két helyet, ahova pénzt du
gott. Penészes volt már az egyik „csomag”, amikor megtaláltuk. Kinyitottuk
duplájára az asztalt, azon szárítottuk a papírpénzeket. Büdösek voltak már. Egy
hét után vitték beváltani a fiúk a bankba, szerencsére még érvényesek voltak.
Anyukám nagyon sírt egyszer, a kilencvenes évek elején, amikor megjöttek
Pestről. Szerette volna rehabilitáltatni a nagymamát, de nem sikerült. Ez abba
is maradt. Most már bele vagyunk nyugodva, nem tudunk mit tenni. Biztosan
utána lehetne járni, de nekem nincs rá pénzem, mert az nem kis összeg lehet.
Anyám kilencvennégyben halt meg, évekig leukémiás volt.
Mindig vallásosak voltunk, az adott reményt mindennek az átéléséhez. Most
is nagyon fontos a hit, a remény és a szeretet.
Én megpróbálom helyreállítani a jó rokoni kapcsolatokat, már amennyire
lehet. Mindig a vagyon miatt vesztek össze. A vagyon, a vagyon, az örökség,
a haszonélvezet… állandóan ez volt a vita tárgya. A mai napig van olyan, hogy
testvér a testvérrel nem beszél emiatt. Azért tartják a haragot, mert az ükipapák
(vagy a még régebbiek) valamikor összevesztek.
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Pörös Géza

Nehézsorsúak1
Sára Sándor dokumentumfilmjeiről
„akkoriban erősen a kép igézetében dolgoztam”.
(Sára Sándor)

Vajon az alkotó személyén kívül mi fűzi össze Sára Sándor különböző időkben
készített dokumentumfilmjeit: a pálya elejét jegyző Cigányokat (1962) és Vízkeresztet
(1968) a másfél évtizeddel később született hosszú dokumentumfilmekkel: a tör
ténelmi múlt sokáig elhallgatott bugyrait feltáró Krónikával (1982), a bukovinai
székelyek pokoljárását felidéző „Sír az út előttem…” (1987) című tetralógiával vagy
a kortársi tematikájú Bábolna ugyancsak többrészes filmfolyamával?
Sára Sándor pályájának kezdetét a kíváncsiság, a megismerés, az anyaggal
és a kifejezési eszközökkel való bensőséges ismerkedés jellemezte. Ez a szen
vedély magyarázta azt, hogy belvárosi társbérletének fürdőszobájában expozí
ciós próbákat végzett, majd a különböző vizuális és narrációs kisérleteit a Virágát a napnak (1962) című rövidfilmben foglalta össze. Aztán tovább lépett és Gaál
István társaságában elkészítette a Cigányokat (1962), amely költői erejű látlelet
a magyarországi roma népesség sanyarú helyzetéről. Sára Sándort nem a szó
ban forgó közösség etnikai sajátosságai érdekelték, hanem azok az évszázadok
rögzítette rideg életviszonyok, a szegénység és a konstans kirekesztettség, ame
lyek a benne élők mindennapjait meghatározták. Más szempontból fogalmazva:
a magyarság egy részének kilátástalan, orvosolatlan és – a legtöbb vonatkozás
ban – máig tartó nyomorúsága. A Cigányoknak minden kockája változásért ki
állt, ugyanakkor a honi társadalom működését valamennyire is ismerő néző
azzal is tisztában van, hogy a változás követelése mindaddig idealista ábránd
marad, amíg a megfelelő intézmények híján a szegénységbe születés a garantált
nyomorúság szinonimáját jelenti. A rendező ekkoriban vizuálisan vezérelt,
nagy erejű képsorokban fogalmazott. Eszménye a valóság mimetikus leképe
zését meghaladó, „látomás erejű látvány” volt. Beállításai súlyosak és jelentéssel
telítettek voltak, minden részletükben a törvény kérlelhetetlenségét hang
Pörös Géza (1949) filmszakíró, szerkesztő, a Duna Televízió volt alelnöke. Legutóbbi kötete
a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában 2018-ban megjelent Őrizd az embert, amelyet Kósa
Ferenccel közösen írtak, illetve szerkesztettek.
1

Jelen dolgozat még Sára Sándor személyes bíztatására készült el. Az írás rövidített változata
a közeljövőben jelenik meg az MMA Kiadó Sára Sándor című albumában. P. G.
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súlyozták. A rendkívüli műgonddal megkomponált, arányt és rendezettséget
sugárzó képek miatt a filmet szépnek éreztük, de Sáránál és Gaálnál a szépség
nem az anyagra erőszakolt ornamentika volt, hanem a mű igazságának érzéki
formája. A szépség vezeti tekintetünket a Vízkereszt (1967) nézésekor is, itt is ki
áltó az ellentét a táj fenségessége, az emberi arcok sugárzó tisztasága és a tanyá
kon élő emberek elkeserítő sorsa között. Döbbenetes az a civilizációs távolság,
amely az Universitas Együttest és a tanyasiakat elválasztja egymástól. Nem is
rajzolódhat ki más a mű szemléleti horizontján, mint egy jobb, igazságosabb
világ igénye. Ez utóbbi imperatívuszt nyomatékosítja a poétikusan tömör
zárókép, amelyben a korcsolyázó kisiskolások kabátjukat kitárva, rajban sik
lanak a fény jelezte „másvilág” felé. Az évek múlásával a formakonstrukciók
változtak, az időt fotográfiai töménységű termékeny pillanatokba sűrítő költői
film eszközeit fel kellett váltani a kollektív emlékezet mélyrétegeinek ábrázo
lására alkalmasabb epikus elbeszélésmóddal, ám a rendezői világkép funda
mentuma változatlan maradt. Ez a fundamentum pedig nem más, mint a tár
sadalmi felelősségvállalással párosult plebejus elkötelezettség. Úgy tartjuk, az
erkölcs a szellemnél is fontosabb. Sára hű maradt a magyar kultúra újabb idők
ben gyakorta megkérdőjelezett nagy tradíciójához, amely a „lefokozott szívűek”
képviseletében jelölte meg a művészet egyik fontos feladatát. Ez az erkölcsi
értékrend, az igazság keresésének és megnevezésének igénye, valamint a min
denkori alávetettekkel való töretlen szolidarítás vezette Sára Sándort a cigá
nyokhoz és a tanyasiakhoz, mint ahogy ez mutatott majd vezérlő csillagként
neki utat a világháborús harcálláspontok és lövészárkok túlélőihez (Krónika,
Pergőtűz, 1982), a bukovinai földönfutókhoz („Sír az út előttem…”, 1987), a volt
uradalmi cselédekhez (Bábolna, 1985) éppúgy, mint a súlyos szibériai titkokat
hordozó asszonyokhoz (Magyar nők a Gulágon, 1992). Csupa derékba tört sors,
csupa olyan ember, akiket az élet kifosztott, megcsúfolt, végül évtizedekre né
maságra ítélt. És sohasem virradt fel az igazságtétel napja, a kárpótlás is el
maradt, ugyanakkor a különböző rendszerek hatalmasságainak a haja szála
sem görbült meg soha. Ezért is van, hogy Sára Sándor következetesen az élet
veszteseire figyelt. Azok helyett szólt, akik sohasem szólhattak. Romantikus ki
fejezéssel élve: azokat képviselte a művészetben, akiktől a megbízatását kapta.

Hallgatásra ítélt történetek
A hetvenes évek legvégén, illetve a nyolcvanas évek elején Sára Sándor pályáján
jelentős tematikai és műfaji váltás történt. Kósa Ferenc A mérkőzés (1981) című
játékfilmjének operatőri munkáját még elvégezte, ám ezután hosszú éveken
keresztül a Dózsa (1985) című tévéjátékot leszámítva főként történelmi tárgyú
dokumentumfilmeket csinált. „Bár több filmtervem is volt – köztük a Csoóri Sán
dorral közösen írott Gyászba borult csillag, amely a madéfalvi eseményeket idézi
fel –, ám világossá vált, hogy mivel ezek az átlagosnál költségesebb vállalkozá
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sok lettek volna, szerényebb igényűeket pedig nem tudtam kisütni, játékfilmes
ambícióim realizálására nincs mód. Abszolút patthelyzet, mit lehet ilyenkor
tenni? Újrakezdtem hát a töprengést arról, hogy melyik az a fajta olcsó film, ami
fontos, érdekes, mégsem kíván esztétikai vagy másféle kompromisszumokat?
Hát az, amelyikhez semmi egyéb nem kell, csupán egy kamera, ami előtt vala
ki beszél. Az persze nem mindegy, hogy miről! Nos, ilyen előzmények után
született meg a II. magyar hadseregről szóló filmsorozat, a 25 részes Krónika és
ennek moziverziója, a hét részből álló Pergőtűz.2 Ennek készítése közben rábuk
kantunk egy másik témára, abból lett a Néptanítók. Lehet, hogy az iméntiek pro
fánul hangzanak, de a filmek születése vagy elvetélése körül gyakran játszanak
szerepet ilyen prózai megfontolások” – idézte fel a műfajváltás körülményeit
a rendező egy interjúban.3

Néptanítók (1981)
A Krónika előtt bemutatott Néptanítók a Pécsi Püspöki Tanítóképző 1930-ban vég
zett hallgatóinak jubileumi évfolyam-találkozóját felhasználva szakmai és nem
zedéki számvetést készít. A film szétfeszíti az évfolyam-találkozó kereteit, Sára
Sándor azokat is felkeresi és vallomástételre szólítja, akik nem vehettek részt
a nevezetes eseményen. A rendező ugyanis az ünnepi esemény megörökítésén
túl és mindenekelőtt a sorsokba, szellemi arcvonásokba szorult történelem ki
tapogatására tesz kísérletet. Alkotói hitvallásához híven egy mára már kiveszett
értelmiségi hivatás utolsó művelőitől kéri számon a történelmet, de ugyanígy
a történelemtől is számon kéri az embert.
De hát mit takar a nemzet napszámosa kifejezés? Honnan jöttek, kik voltak,
mit cselekedtek a sokaság lámpásai? Általában a szegénysorról indultak, még
azok is, akiknek már a dédapja is iskolamester volt. Főként Baranyából, Tolnából,
Somogyból, Dél-Dunántúl apró falvaiból verbuválódtak a film szereplői, sokak
számára Pécs volt az első nagyváros, amit láttak, addig csak olvasmányokból
ismert csodás tornyaival, a Búza térrel, a Király utcával, a búcsúiról híres Havi
heggyel vagy a nagyállomással, ahonnan egyikük gyalog tette meg az utat az in
ternátusig, derekasan megspórolva az édesapjától a villamosra kapott húsz fillért.
A nemzet napszámosa szociológiailag közvetítő státusú személy: olyan ér
telmiségi, aki tudásban s bizonyos mértékig egzisztenciálisan már kiemelkedett
2

3

A Krónika legfontosabb alkotói – Csoóri Sándor, Hanák Gábor, Kurucz Sándor és a rendező,
Sára Sándor – először 1975-ben dolgoztak együtt, amikor Huszár Tibor társaságában Erdei
Ferencről készítettek egy hosszabb televíziós interjút. Az alkotóközösség a továbbiakban is
együtt maradt, s részt vett Szőts István Tetemrehívás címmel István nádorról tervezett filmje
előkészítésében. Ugyancsak ők jegyzik a Bibó Istvánról fennmaradt egyetlen filmfelvételt is.
Interjú Bibó Istvánnal. In Bibó István (1911–1979). Életút dokumentumokban. Huszár Tibor szerk.
Budapest, 1995, 1956-os Intézet–Osiris–Századvég, 23.
Pörös Géza: Valahogy mennie kell a dolognak. Beszélgetés Sára Sándorral. Új Forrás, 1986/6.
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a parasztporták világából, ám munkája és társadalmi helyzete révén ezer szál
lal kötődik a falvak és mezővárosok népéhez. Maga is benne él a közösségben,
a történelem földlökései övéivel együtt dobálják. A kommunista diktatúra hét
köznapjait a köznéppel együtt elszenvedő néptanítók 1956 őszén a forradalom
mellé álltak, ezért a megtorlás azokat is érintette, akik fegyvert ugyan nem
fogtak, csak érzelmileg és szimbolikusan kötődtek az eseményekhez. Hogy
a néptanító sorsa mindenkor mennyire elválaszthatatlanul összefonódott a nép
pel, arra épp a II. magyar hadsereg históriája kínál majd példákat. A sorozat
Előzmények című részében Kádár Gyula vezérkari ezredes és Lajtos Árpád vezér
kari százados beszélnek arról a sokak által a legutóbbi időkben erősen vitatott
tényről,4 hogy a hadsereg összetétele nem volt arányos a társadalom rétegező
désével, a bevonuláskor a középosztály alul, míg az alsó rétegekhez tartozó
szegények, a munkások, iparosok és parasztok felül voltak benne reprezentálva.
Ugyanők mondják el azt is, hogy a legénységgel közvetlenül érintkező alacso
nyabb egységparancsnokok közül a néptanítók milyen fontos szerepet ját
szottak a tábori élet megszervezésében, de ők voltak azok, akik a harcokban is
példaszerűen álltak helyt. A néptanító tehát a falubeliekkel együtt küzdi végig
a doni csatákat, ám neki nemcsak magával kell elszámolnia, de a férjeiket, fiai
kat reá bízó asszonyoknak is szemébe kell néznie. Mit mond majd a tanító úr
a hómezőn megfagyott Molnár Lajos asszonyának, akinek szavai máig a fülébe
csengenek: „Zászlós úr, vigyázzon a Lajosra!” Talán az eddigiekből is világosan
kitetszik, a Néptanítók több ponton is érintkezik a Krónikával, az előbbit az utóbbi
bevezetésének is nevezhetjük.

Krónika (1982)
A Krónika nagyszabású és filmtörténeti jelentőségű vállalkozás. Sára Sándor és
alkotótársai – Csoóri Sándor, Hanák Gábor, Marx József dramaturgok és Kurucz
Sándor operatőr – az utolsó órákban megtették azt, amit korábban mások el
mulasztottak, vagy amit minden politikai rendszer hosszú ideig megakadályo
zott: a még élő egykori parancsnokokat és harcosokat felkeresve aprólékosan
elmeséltették velük a 2. magyar hadsereg kálváriáját. Az egyetlen kortársi ins
pirációt – amelyre Sára Sándor is gyakran hivatkozott – Nemeskürty István
Requiem egy hadseregért (1972) című könyve jelentette. A doni katasztrófa nem
csak azért volt nemzeti tragédia, mert mind a hozzá vezető út – a II. világhábo
rúban való részvételünket megelőző politikai döntések, továbbá a hadsereg
hiányos felkészítése –, mind pedig ezek együttes eredményeként a hadműveletek
4
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kudarca hű és összegző tükre volt a Trianonban elszenvedett sérelmekre épített
és a nemzetközi politikai erőtér szorításában kényszerpályára sodródott nem
zetpolitikának. „Úgy tetszett: Horthy sikeres politikát folytat. Csakhogy Hitler
»salamoni« döntése nem a jogokat s az érdekeket durván megsértő nagyhatal
mi politika kiigazítása volt, hanem egy alattomos taktika dobbantódeszkája.
Most ütött vissza a kiegyezéses szellem: Horthyék elfogadták Hitlertől az aján
dékot, de az ajándékkal együtt el kellett fogadniuk a hitleri őrületet is. Amikor
védekezni próbáltak ellene, még védtelenebbé törpültek. Alig van szánalma
sabb jelenete a történelmünknek, mint az, amikor Hitler előszobájában románok
és magyarok egyszerre várakoznak, az egymás elleni kijátszhatóság szégye
nében” – írja A magyar apokalipszis című esszéjében Csoóri Sándor.5 Sára Sándor
természetesen nem történelemfilozófiai és hadtörténeti traktátusba bocsát
kozott, ő mindössze annyit tett, hogy felkereste a túlélőket, leült velük, és hall
gatta őket. S előtte azok is megnyíltak, akik pedig évtizedeken keresztül tartották
magukat a különböző politikai rendszerek által reájuk kényszerített némasági
fogadalomhoz. Józef Tischner a találkozásról mint léteseményről azt írja: „ami
kor bekövetkezik, kiderül, hogy az egymással találkozó személyek egész múltja
ezt a találkozást készítette elő. Ilyenkor vesszük észre, hogy a kölcsönös egymással szemben szituációban milyen fontos szerepet játszik az, amit az emberek már
maguk mögött tudnak.”6
Tischner eszmefuttatását a konkrét helyzetre alkalmazva, talán nem esünk
túlzásba, ha azt állítjuk, hogy ezek a poklokat megjárt emberek mintha csak
Sára Sándor személyiségére és értő-látó tekintetére vártak volna, hogy életük
alkonyán elmesélhessék neki sorsuk nagyregényének egy-egy fejezetét. Hogy
mindig is szerették volna keserves tapasztalataikat az utódoknak átadni, azt az
is bizonyítja, hogy van, aki a már megírt, de addig nyilvánosságra nem hozha
tott emlékirataiból olvas fel részleteket. De az is a készenlétet, az emlékek belső
rendezettségét mutatja, hogy a riportalanyok kiérlelt mondatokban fogalmaz
nak. A Krónikát eredetileg kétrészesre tervezték, s a 2. magyar hadsereg harcba
indításának 40. évfordulóján, 1982-ben szerették volna a Magyar Televízió mű
sorába szerkeszteni. Csakhogy az első forgatásokon kiderült, módosítani kell
az eredeti elképzelésen. Ahogy az anyag gyűlt és elkezdett dolgozni, ettől kezdve
a felvett interjúk belső törvényei is befolyásolták az alkotók képzeletét. 63 em
bert szólaltattak meg, több mint százórányi felvételt készítettek. Sára Sándor
azonnal meglátta az leforgatott visszaemlékezésekben rejlő szellemi potenciált,
azt, hogy a rögzített elbeszélések történetileg is forrásértékű dokumentumot
képeznek. A 25 rész kronológiai sorrendben követi az események láncolatát az
Előzményektől kezdve az Induláson, a Felvonuláson keresztül a Megérkezésig, a Híd
főcsatákig, elbeszéli a Téli front, a Támadás, majd az Áttörés eseménysorát, végül
5
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Csoóri Sándor: A magyar apokalipszis: töprengések a második hadsereg doni összeomlásáról
készülő dokumentumfilm anyaggyűjtése közben. Tiszatáj, 1980/10.
Józef Tischner: A dráma filozófiája. (Fejér Irén fordítása.) Budapest, 2000, Európa Kiadó, 18.
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a Hadparancs, az Utóvédharc és a Hazatérés keserves pillanatait. Az egyes részeket
a korabeli filmhíradók aktuális anyagaiból összeállított montázs vezeti be, a vége
főcím előtt pedig a Hova tűnt a sok virág? című, Jobba Gabi által elénekelt dal
foglalja keretbe és formálja egységes hangulatúvá az epizódok tartalmát. A film,
akárcsak a dal, nem ítél, hanem csupán kérdez. Azt kérdi újra és újra, miért
történhetett meg mindez? A sorozat darabjainak többsége sokszereplős, öt eset
ben azonban egy-egy személy monológja tölti ki a filmidőt. Ilyen Fazekas György
és Zelk Zoltán megrendítő visszaemlékezése7 a munkaszolgálatosoknak még
a hadseregen belül is külön regulákkal súlyosbított megaláztatásaira, valamint
Boldizsár Iván, Sigmond Olivér és a haditudósító Gallyas Ferenc monológjai.
Amíg a Néptanítókban egy köznapi esemény, az évfolyam-találkozó szolgál
narrációt szervező kiindulópontként, a Krónikában nincs keretszituáció, ebben
az éppen felidézendő időszak filmhíradóiból szerkesztett montázs után egyből
a múlt eseményeinek forgatagába lépünk, amelyeket a túlélők mesélnek el. Az
elhangzottak igazságát a beszélők tekintete hitelesíti. Tischner egy helyütt
Stephane Mosèst idézi: „Éppenséggel az emberi arcban jelenik meg az isteni
igazság. A legmagasabb rendű misztikus megtapasztalás egybeolvad felebará
tunk arcának látványával.” A Krónika markáns és törődött férfiarcai életük év
tizedekig lakat alá kényszerített, megszenvedett igazságát nyújtják át a kamera
mellett ülő rendezőnek. A képen voltaképpen nem lehet hazudni, mert minden
azonnal lelepleződik, a pontatlanság, a feledékenység, a tétovaság, az elbizony
talanodás éppúgy, mint a túlzás és ámítás. Sára Sándor a megszólalókat egy
kórus tagjaiként rendezi el, ám az elhangzottak nemcsak attól összegződnek
közösségi tanúságtétellé, hogy a volt katonák szavai tartalmilag szorosan egy
máshoz kapcsolódnak, hanem azért is, mert a néző tudja: a vásznon látható
emberek csupán töredékei annak a hadseregnek, amelynek többsége odaveszett
a Donnál. Akik hol egymás szavait erősítve, hol azokat árnyalva vagy kiegé
szítve beszélnek, azok a szitává lőtt, eltűnt vagy az orosz télben halálra fagyott
társaik helyett is tanúságot tesznek.
A film aprólékosan építkezik, az emlékek mélyéről fölkerülő históriák és
tények összefüggései csak lassúdan rajzolódnak ki, ám amikor összeállnak,
keserű társadalmi igazsággá összegződnek. A magyar politika dilemmáira már
utaltunk, nevezetesen, hogy mennyire lehet helyes célokat kitűzni egy kénysze
rű és agresszív szövetséges fogságában? De nemcsak a politikai célok és eszkö
zök voltak megkérdőjelezhetők. A vezérkarnál szolgáló Kéri Kálmán és Kádár
Gyula arról beszélnek, hogy a csapatoknál kevés volt a jól képzett tiszt, sok
viszont a csapatvezetési gyakorlattal nem rendelkező tartalékos – közéjük tar
toztak a néptanítók is –, ami pedig a nemzedéki összetételt illeti, a sereg három
negyede az idősebb korosztályt képviselte. Meglett sokgyerekes családapák
voltak, akik Lajtos Árpád szavaival élve „elszoktak már a katonáskodástól”.
Csoóri Sándor fentebb idézett tanulmánya is kitér az állomány összetételére.
7
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„Feltűnően sok a szegény sorsú baka a vagonokban: feltűnően sok a tartalékos
tiszt, különösképpen a néptanító – írja a szerző. Az első világháborúban rögtön
az elején, vakon bevetették a fiatal hivatásos tiszteket s nagyon nagy volt a vér
veszteség. Ezt akarják most elkerülni?”8 Hasonlót állít a munkaszolgálatos Kor
nis Pál, aki szerint a hadseregben „sok volt a szegényparaszt, kisebb számban
munkások, nemzetiségiek, a visszacsatolt területekről behívottak, akik egyál
talán nem értették, hogy miért kell nekik magyar érdekekért a Donnál harcolni”
(Helyzetjelentés). De ne csak személyes emlékekből idézzünk, hanem olvassunk
bele egy korabeli hivatalos iratba. A 2. magyar hadsereg egyik belső dokumen
tuma még a fentieknél is erősebb állítást tartalmaz. „A tartalékos tisztikar zöme
selejtes elemekből, a középosztály legalsó rétegeiből került ki, mert az értéke
sebbek a polgári állásban való meghagyás útján mentességet szereztek. Ugyan
ez áll a szegénységnél is. A bevonultak között a birtokos parasztosztály mélyen
országos arányszámán alul volt képviselve, mert meghagyás útján nagyrészt
mentességet biztosított magának. A legénység zömét napszámosok, béresek,
uradalmi cselédek és más nincstelenek tették ki.”9 Ezeknek a szerencsétlenek
nek azt mondták, hogy a hazát meg a kereszténységet fogják védeni a Donnál,
csakhogy már útközben feltámadhatott bennük a gyanú. Már hogy is hihették
azt a bevagonírozott katonák, hogy jó úton járnak, amikor kifelé utazván,
Rzeszow városában a tulajdon szemükkel láthatták a német szövetségesek első
rémtetteinek az eredményét: a lesoványodott gettólakókat és a kenyeret kére
gető éhes lengyel gyerekeket. A film nem hallgatja el azt sem, hogy bizony voltak
a magyarok között olyanok is, akik „teljesen megbolondultak ettől a látványtól,
és […] csúfolták, meg gúnyolták őket. Komolyan kellett közbelépni, hogy hagy
ják abba, és még tettlegességre is sor került volna, hogyha nem lép közbe egy
magasabb rendfokozatú tiszt” – idézi fel a történteket Somogyi Géza honvéd.
S ha már a kor egyik legnagyobb bűne szóba került, vajon beszélhetünk-e
össznemzeti célokról, amikor a magasztosan hangzó szavak mögött éppen az
egység hiánya és a felülről vezérelt megosztottság a szembetűnő. Mert miféle
egység az, amelyben volt a hadseregen belül egy kisebbség, a munkaszolgála
tosoké, akiknek élete még a közkatonákénál is pokolibb volt, ahol mindennapi
szokásjoggá emelkedett a másik ember cinikus megalázása, a kikötés és az
agyonlövés.
Zelk(ovics) Zoltán visszafogottan szól az elszenvedett testi és lelki kínokról,
szívesebben beszél viszont a szabályszegően jó emberekkel való találkozásairól.
Guszti bácsiról, az alakiságra ugyan kényesen vigyázó, ám humánus parancs
nokról, Veres Péterről, akinek még ő adott egy ízben szalonnát, hogy éhségét
8
9

Csoóri Sándor: A magyar apokalipszis: töprengések a második hadsereg doni összeomlásáról
készülő dokumentumfilm anyaggyűjtése közben. Tiszatáj, 1980/10.
Magyar királyi 12. könnyű hadosztály történetéről összefoglaló 1942. IV. 27.–1943. I. 17-éig,
részlet. Hadtörténelmi Levéltár, 2. magyar hadsereg iratanyaga. In Tál Gizella – Raffai István
szerk.: Hol vannak a katonák? Veszprém, 2005, Új Horizont Kiadó, 140.
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csillapítsa, vagy Kolozsi főhadnagyról, aki ugyan antiszemitának és német
barátnak nevezte magát, de ennek ellenére jól bánt velük. Mert az élet még
a háborúban is felülírja az előítéletek logikáját. Ez utóbbit érzékletesen illuszt
rálja a sorozat egyik ékköve, Gellért Sándor szerelmi históriája a kék ruhás
ukrán asszonnyal. Erről a lebilincselő történetről, amelyet Móser Zoltán a Krónika legszebb vallomásának nevezett,10 számos elemzést írtak az elmúlt közel
negyven esztendő során. Az elbeszélés erejének csak részben oka az, hogy
a költőként is ismert Gellért Sándor páratlan érzékletességgel idézi fel életének
ezt a felejthetetlen pillanatát, a másik ok valószínűleg az emberi lépték és a há
ború logikája közötti távolságban keresendő. Ők ketten akkor az emberi ter
mészet törvényei szerint beleszerettek egymásba. Szerelmük azért volt szabály
szegő, azért műveltek tilosat, mert egymással szemben álló háborús felekhez
tartoztak.
A politikai és katonai vezetés a kiszolgáltatott szegényemberek vállára tette
a kommunizmus elleni keresztes háború legnagyobb súlyát, s bár mindent meg
adott, amit az ország teherbíró képessége engedett, de elavult fegyvereket nyo
mott a kezükbe, nem biztosított elegendő lőszert, hiányos volt a hadfelszerelés,
akadozott a hadtáp, kevés volt az orvos, így nem csoda, hogy minimális esély
sem mutatkozott az akkorra már korszerű fegyverekkel ellátott Vörös Hadsereg
elleni harc sikeres megvívására. A nagy csaták előtt, 1942 késő őszén Nagy
baczoni Nagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter még ismételten meg
próbált korszerű fegyverzetet kérni a németektől, ám erőfeszítését nem koro
názta siker. Az is beszédes, hogy az ezt követő frontszemlén testi-lelki jó
barátja, vitéz Jány Gusztáv formálisan is arra kéri a minisztert, hogy járjon
közben a kormányzónál a felmentése érdekében, mert – Kéri Kálmán szavait
idézve – „a hadsereg a reá bízott feladatot teljesíteni nem fogja tudni, én tehát
ennek a hadseregnek a magatartásáért felelősséget nem tudok vállalni”. Kéri
szerint a miniszter előtt ekkor már világossá vált, hogy „ez a hadsereg egy
szerű préda lesz” a német ábrándok oltárán. Az erőviszonyok és a sztálingrádi
veszteségek ismeretében pedig Nagy Vilmos már egyáltalán nem hitt a németek
győzelmében. Aztán bekövetkezett az, ami elkerülhetetlen volt. A szovjetek
offenzívája nyomán rengett a föld, elsötétült az ég, kitört a pánik, felbomlott
a hadrend. Ezzel együtt Kornis Pál visszaemlékezése szerint a magyar hadsereg
derekasan állta a sarat, komoly veszteségeket okozott a támadóknak, és hosszú
időn keresztül a reménytelen helyzetben is kitartott. De a vereséget nem lehet
meg nem történté tenni, a zűrzavarban maga Jány Gusztáv is elveszti a fejét,
és 1943. január 24-én kiadja szégyenletes – és később korrigált – hadparancsát.
A vereség után Lajtos Árpád Budapestre repült jelentéstételre, s legnagyobb
döbbenetére azt tapasztalta, hogy a vezérkarnál „abszolút békehangulat” volt,
mintha föl sem fogták volna, hogy mi történt honfitársaikkal a fronton. Arra
10 Móser Zoltán: A háborúban nem hallgatnak a múzsák. In Pintér Judit (szerk.): Pro Patria Sára 80.
Budapest, 2013, Magyar Művészeti Akadémia, 373.
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viszont ügyeltek, hogy az esemény híre – az esetleges hátországi pánikot meg
előzendő – a közvéleményhez csak lassan jusson el.
A hadtörténészek a rendszerváltás után lázasan próbálták árnyalni a képet,
pontosították a veszteséglistákat, ám az odaveszettek hozzátartozóinak fájdal
mát, az egymást követő politikai rendszerek okozta szenvedéseket utólag sem
mi sem enyhíthette. Sára Sándor azok védőügyvédje kívánt lenni, akiket mind
össze tíz lőszerrel vagy egyenesen fegyvertelenül küldtek ki a tűzvonalba, hogy
aztán csoportosan kaszabolják le őket a muszka géppuskák. Akik valamilyen
módon mégis túlélték a katyusák tüzének poklát, azokat elvihette a flekktífusz,
vagy a nem az orosz télhez szabott köpenyükben megfagytak a lövészárokban.
Közel százharmincezer ember veszett oda.11 És a többiek? Akik szerencsésen
megúszták a megúszhatatlant? Akiknek gyermekei évekig nélkülözve szenved
ték a családfő hiányát? Azok előbb árulók lettek a régi világ szemében, az új
diktatúra pedig azért kárhoztatta őket párialétre, mert a fasiszták oldalán har
coltak a felszabadító szovjetek ellen.
A filmsorozat sorsa hűen tükrözte a kort, amelyben született. A Krónikát 1983.
január 5-én kezdték sugározni, ám a harmadik rész után a Magyar Szocialista
Munkáspárt és a Magyar Televízió vezetői leállították a film további részeinek
a vetítését. Az elöljárók döntését főként a Gellért Sándor által elmesélt szerelmi
történet váltotta ki. A vezetők szerint a szovjet kollégáik nem nézték jó szemmel
azt, hogy egy magyar filmben egy szovjet asszony az ellenség katonájával ba
rátkozik. Ez a korabeli törvények szerint bűnnek számított. Ugyancsak bezúzat
ták a Pergőtűz című, kiadás alatt levő kötet 80 ezer példányát, a televízió főállású
munkatársát, Hanák Gábor dramaturgot pedig azon a jogcímen vonták felelős
ségre, hogy miért nem akadályozta meg a szóban forgó könyv kinyomtatását.

Bábolna (1984–85)
A történelmi tragédiák elemzését megszakítva 1984-ben Sára Sándor újabb mo
numentális vállalkozásba fogott, amikor engedve filmszakmai környezete rá
beszélésének, az időközben elhunyt Huszárik Zoltán hagyatékát átvéve, hatré
szes sorozatot készített Bábolna múltjáról és jelenéről. Csoóri Sándor szerint
Sára Sándor Bábolna című filmje voltaképpen a két világháború között megszü
letett magyar irodalmi szociográfia legnemesebb hagyományait folytatja. Bár
a sorozatot a Bábolnai Állami Gazdaság gazdaságtörténeti jelentőségű ered
ményei és a vezető, Burgert Róbert nehézemberséggel jellemezhető személye
inspirálta, a film az első két részben visszautal a múltra, s a gyökerektől kezdi
a történet elbeszélését. A narráció lassan, méltósággal hömpölyög, mint a nagy
folyók, mindenre kitekint, mindent magába szív, de mindvégig az emberi sorsok
11 Stark Tamás szerint 1943 végéig 127 ezer főben határozható meg az összveszteség. Hol vannak
a katonák? 375.

2020. június

91

tükrében idézi fel az eseményeket. Akárcsak a háborús elbeszéléseknél, a ren
dező itt a népsorsra figyelve plebejus nézőpontot használ, s az alullevők szen
vedéstörténeteiként idézi fel az intézmény korszakait.
Bábolna mezőgazdasága kezdettől fogva kétosztatú volt. Egyrészt a lótenyész
tés (Bábolnai Királyi Állami Ménesbirtok), másrészt a növénytermesztés állott
tevékenysége centrumában, ezt egészítette ki később a kisállattenyésztő szak
ágazat (nagyüzemi baromfitenyésztés). Ez a kettősség jellemezte eleinte a sze
mélyi állományt is: egyrészt voltak a lovakkal foglalkozó szakemberek a maguk
katonás hierarchiájával, másrészt a nagybirtokon szolgáló cselédség. Bár az
utóbbiba is rang volt bekerülni, mindazonáltal az ottaniak életkörülményei nem
sokban különböztek a másutt dolgozó sorstársaikétól. A filmben megszólaló
idős emberek megrendítő sorstöredékei a harmincas években virágzó irodalmi
faluszociográfia legjobb pillanatait idézik. A hasonlóság nem véletlen, hiszen
Sára Sándor is ugyanannak a magyar nyomorúságnak a soros fejezetét írja Kurucz
Sándor kamerájával, amelynek előzményei a Puszták népe (Illyés Gyula), a Vihar
sarok (Féja Géza), a Néma forradalom (Kovács Imre) vagy A tardi helyzet (Szabó
Zoltán) voltak. Az érzékletesség végett idézzünk fel egy konkrét példát.

Egy arckép a sokaságból
A cselédsoron 6-8 gyerek is születik egy-egy családban, sok az éhes száj, kevés
a fizetség. Ruhatáruk szegényes, télen nem mindegyiküknek jut megfelelő cipő.
A cselédgyerek nem ismeri a derűs és önfeledt gyerekkort, alapélménye a szük
ség és az ínség. Többségüknek hamar munkába kell állnia. Vegyük például
Ferenczi Józsefné esetét: „Tizennégy éves voltam, és mivel látták, hogy ügyes
vagyok, aratáskor mindjárt marokszedő lettem. Nagybandában, harminchárom
kasza között. Heten ettünk egy tálból, sokszor még vizünk sem volt, mert a táb
lák nagyok voltak, és mire a szegény vízhordó hozzánk ért, az eleje már mindet
megitta. Alighogy elvégeztük az aratást, másnap már gyött a nagygép masi
názni, akkor bizony oda köllött menni. […] Az is eltartott egy hónapig. Amikor
annak is vége lett, akkor következett a répaszedés, a kukoricaszedés meg a krumpli
szedés. Ebben mindben részt kellett venni. […] Otthon mink nem lehettünk.
Apánk nagyon szigorú volt. Azt mondta, hogy ő nem tud annyit keresni, dol
gozni kellett mindőnknek. Egytől egyig. Télire el kellett menni szolgálni. Azt
mondta apám, hogy nem nézhetitek egymást itthon ebben a sötét szobában,
menjetek el helyet keresni. Győrben három évig voltam, de mindig csak télen.
Aztán volt úgy, hogy rossz helyekre kerültünk, mert a jó helyekről nem mentek
el a lányok. Zsidó helyre kerültünk, de azok is nagyon szegények voltak, még
nekik sem volt elég ennivalójuk. Bizony, rossz helyzetben voltunk. Írtam haza,
hogy milyen rossz sorom van, volt úgy, hogy estére alig maradt ennivaló. De
azt írta szegény anyám, hogy próbálkozzak máshol, mert haza nemigen mehe
tünk, mert hát mit csináljunk otthon. Volt két fiatalember, aki elvitt bennünket
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különböző házakhoz. Voltak a nagyságák, aki bejelentették, hogy nekik szakács,
szobalány vagy mindenes kell a gyerek mellé. Én egy ügyvédhez kerültem
először Győrben, az Árpád úton, ott négy kisleány volt. Minden este ki kellett
a ruhájukat mosni, mert azoknak sem volt sok ruhájuk, hiába voltak ügyvédek.
Nem sokat kerestek. Reggelre ki kellett vasalni a gyerekek ruháit… Sokat szen
vedtem. Egy szem alma volt vacsorára meg egy szelet köményes kenyér. Reg
geli is az volt. Délre meg sárgarépa. Sokat éheztünk. Mégse mehettünk haza.”
A fiatal lány az első világháború végén még Győrben szolgál, amikor elkap
ja a kor nagy és veszélyes járványát, a spanyolnáthát. A túlzsúfoltság miatt
kórházba nem mehet, ezért soros gazdái ápolják, majd édesanyja hazaviszi,
s ettől kezdve ő viseli gondját. Még hetekig küszködik a betegséggel, volt nap,
amikor úgy érezte, hogy nem éli meg a következő reggelt. A cseléd életében
nincsenek ámokfutások, nagy szenvedélyek, még a párválasztást is bizonyos
praktikus megfontolás szabja meg. Már jó ideje a családjuk szomszédságában
lakik egy frontról hazajött fiatalember, József, aki egy évi udvarlás után meg
kéri a cselédlány kezét. A házaspárnak hat gyereke születik. A férfi uradalmi
parádés kocsis lesz, akinek parancs esetén öt perc alatt kellett frissen borotváltan,
kesztyűben a kocsival előállni, függetlenül attól, hogy milyen munkát végzett
is éppen. Ferencziné ugyancsak ennél a családnál szolgál, amelynek kastélyában
kilenc szoba volt, itt kellett mosni, vasalni, takarítani. A kastély úrnője nem volt
tekintettel a fiatalasszony állapotára, már a szülés utáni harmadik napon disznó
öléshez parancsolja a cselédjét. Még a szoptatást sem engedélyezte neki. Idézzük
fel kettejük dialógusát.
Úrnő: Mondja, fiam, hol volt maga?
Cseléd: Otthon voltam, megszoptattam a kislányt.
Úrnő: Többé elő ne forduljon az ilyesmi! Adjon neki teát. […] Én magát úgy fo
gadtam fel, hogy ha százszor hívatom egy nap, magának százszor fel kell jönnie.
Ferencziné számára a tőle még terhesen is megkövetelt megerőltetően nehéz
munka avval a következménnyel járt, hogy első gyermeke fejlődési nehézsé
gekkel küszködött, s az átlagnál alacsonyabb növésű lett.
A filmsorozat első harmadában a fentihez hasonló életutakból rajzolódik ki
a bábolnai földmunkásnép múltja. A férfiak élete is hasonló stációkból áll. Fe
rencziné férje, Ferenczi József például másokhoz hasonlóan még nincs tizen
négy éves, amikor apját követve béresnek áll. Az átlagnál önérzetesebb alkat
lévén, egyszer visszabeszélt az intézőnek, így aztán nem csoda hogy még verést
is kapott. Aztán jött az első világháború, a tanácsköztársaság, majd megnősült,
így a mindennapi kenyérkereset immár a család iránti felelősséggel párosult.
A film szereplőinek emlékezetében a húszas-harmincas évek nemcsak a rideg
társadalmi kasztrendszer időszaka volt, keserves életükhöz hozzátartoztak
a megélt közösségiség élményei is, a népi mulatságok, a szüreti bálok, a közös
nótázások is. Alig telik el néhány békés esztendő, és máris itt a második világ
háború, amikor a férfiaknak megint menni kell katonának. Aki élve megúszta
a harcokat, a hadifogságot, az előbb vagy utóbb hazavergődött.
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A német és orosz dúlás természetesen nagy károkat okozott az állatállo
mányban, ráadásul a helyzetet csak súlyosbította az életre rátelepedő világmeg
váltó ideológia terrorja. A régi vezetőket elküldik, az újak pedig nem mindig
alkalmasak a feladatra. A cselédek még a földosztásnak sem egyformán örül
nek, hiszen hiába a föld, ha nincs mivel megművelni. Bábolna számára a kon
szolidáció kezdetét az egykori nyolcholdas földmunkás, a volt szolnoki főispán,
Földi István kinevezése jelentette. Ez a nyíltszívű, tiszta tekintetű, becsületes
férfiú tisztában volt korlátaival, de igyekezett minden téren tudása legjavát
nyújtani, a győri Horváth Edéhez hasonlóan arra is ügyelt, hogy ne csak vezető
ként, de a fizikai munkában, így a répaszedésben is első legyen.
A filmsorozat harmadik és negyedik része a Burgert Róbert nevével fém
jelzett „aranykort” idézi meg. Ebben voltaképpen egy nagyformátumú nehéz
ember – vagy ahogy Sára Sándor, Csoóri Sándor és Kósa Ferenc egykoron fogal
maztak –, egy „kezdeményező lény” portréját látjuk, akinek hite, cselekvőkészsége,
tudása nemcsak egy üzemet virágoztatott fel, de a megteremtett mintagazdaság,
valamint személyiségének akciórádiusza a múlt század második felének egész
magyar mezőgazdaságára is kihatott.
Burgert tettvágytól duzzadó, innovatív személyiség. Amibe belefog, teljes oda
adással csinálja. Igazi vezető, aki mindig a teljességre figyel, hogy pontos képe
legyen a tennivalókról, úgy kezdi a napot, hogy körbejárja a gazdaságot. Sára
Sándort láthatóan vonzza hősének energikus és csupa szív személyisége, akiről
irigyei gyakran mondták, hogy persze, könnyű volt neki, hisz kivételeztek vele,
komoly felső kapcsolatai voltak, egyszer még Nyikita Szergejevics Hruscsov is
ellátogatott hozzájuk. A bírálók csak azt felejtették el, hogy Burgert először tanult,
kapcsolatot teremtett, alkotott, kockáztatott, bizonyított s csak azután kapott
pénzt. Ráadásul Bábolna földje nem is volt ideális. Ami a csúcsra vitte őt, az a kö
rülményekhez igazodó termelési rendszer volt. Burgertnek semmit sem adtak
ingyen, de vállalta, sőt szerette az értelmes célokért vállalt ütközeteket. Tudott
vívni, az vallotta, hogy a döntéseket megelőző konfliktusok a fejlődés motorjai.
A Bábolnához függelékként kapcsolódik a Fúga, amely egy Bábolnán révbe
ért házaspár bensőséges portréja. A zenei lexikonban található definíció szerint
a fúga: „Többszólamú polifon zenei műforma, amelyben a szólamok egymást
utánozva, kánonszerűen lépnek be.” A Fúga olyan ellenpontként társul a témá
hoz, a sorozat előző részeihez, amely tartalmilag kötődik hozzájuk – a nagy
egész afféle mikrokozmoszaként is értelmezhetjük –, de szerkezetében és téma
kezelésében különbözik is tőlük. A filmen belül ugyanakkor szabályosan meg
valósul a kánonszerű szerkesztés. A film középpontjában egy korabeli fiatal
házaspár áll, akik közös életük próbatételekkel teli kezdete után éppen Bábol
nán találták meg számításaikat. Ez a film nem illusztráció, nem állítja azt, hogy
minden bábolnai házaspár ilyen vagy ehhez hasonló, inkább csak annyit mond,
hogy ilyen nagyszerű emberek is ide jöttek azért, hogy boldoguljanak. S mivel
őket is Burgert Róbert hívta ide, értékválasztó letelepedésük összhangban van
a kombinát vezetőjének minőségeszményével.
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Pedig semmi sem volt a sors könyvében előre megírva. Mátray Árpádné és
férje Mátray Árpád még egyetemisták voltak, amikor megismerkedtek az Or
szágos Mezőgazdasági Kiállításon. A lány agrármérnöknek készült, a fiú állat
orvosnak. Az előbbi csinos, mutatós teremtés volt, sokan udvaroltak neki, végül
azonban a „langaléta” Árpád volt a legkitartóbb. Három évig járnak együtt, majd
összeházasodnak, befejezik az egyetemet és Diósjenőn telepednek le. Nehéz,
próbára tevő évek következnek. A fiatalasszony a téeszben dolgozik, közben
terhes lesz, s hogy ne legyen minden egyszerű, a férjét behívják katonának.
A téeszben, ahol dolgoztak, akkoriban még nem becsülték sokra a járatlan uta
kon közlekedő, a többségtől különböző fiatalokat. Közben a fiatalasszonyt meg
támadta egy hosszadalmas kezelést igénylő betegség, ezért orvosi javaslatra
Békéscsabára költöztek, ahol a helyi Állami Gazdaságban találtak munkát. Idő
közben Árpád vezető szerepet vállal a „specifikus kórokozóktól mentes” (Specific
Patogen Free) elnevezésű, nemzetközileg is akkortájt felfutó sertéstenyésztési
programban, amely olyannyira sikeres lesz, hogy Burgert elhívja magához a fia
tal állatorvost, aki immár a korábbinál optimálisabb feltételek között folytathatja
az országos jelentőségű kísérletet. A filmben elhangzik, hogy már előbbre tarta
nának, ha az SPF programot korábban elkezdhették volna, ám a korabeli gazda
sági rendszert ismerve tíz év késés egyáltalán nem számított kivételesnek.
Noha Mátrayné – mozgáskorlátozott lévén – nehezen jár, de amit az élet
egyik helyen elvesz, azt másutt visszaadja, mert az asszonyt munkája révén az
emberek szeretik és megbecsülik. Ez idő szerint egy szakmunkásképzőben ta
nít, és még népművészettel is foglalkozik. Férjével és lányukkal, Gyöngyivel jól
érzik magukat Bábolnán, életük kiteljesedettnek látszik, ám a sikeresség náluk
nem az önzés magasabb formáit eredményezte, hanem arra lett igényük, hogy
egymás iránti szeretetüket mással is megosszák. Hogy a jóból mást is részesít
senek. Azt vallják, amit az emberiség nagy bölcselői, nevezetesen, hogy az em
beri egzisztencia eszménye a másokért való élésben fogalmazható meg. Így
határozták el, hogy magukhoz veszik a korábban állami gondozott kislányt,
Anikót. A választás jónak bizonyult, a kibővült család tagjai élvezik egymás
társaságát. Amikor Mátrayné a gyerekeiről beszél, az emberség olyan fokát éri
el, amely kevés embernek sikerül. „Alakítják a kis életüket, mi meg az övékét.
Nagy-nagy szeretettel, mert csak ez segít. Semmi más. Énnekem is azért könnyű
elviselni ezt a betegséget, ami adatott, mert mi nagyon szeretjük egymást. És,
na […] ez a világon a legfontosabb” – mondja elégedetten.

„Sír az út előttem…” (1987)
Az életút ismeretében egyértelműnek tűnik, hogy a nyolcvanas évek közepén
a jelenre figyelő Bábolna a pálya akkori szakaszában kitérőnek számított, mert
alighogy befejezte ezt a filmet, Sára Sándor azonmód folytatta az elhallgatott
történelmi traumákat feltáró ciklusát. Így született meg a Sír az út előttem… című
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dokumentum-tetralógia a bukovinai székelyek meneküléséről és keserves ván
dorlásáról. A sorozat első része, a Hazátlanok a népcsoport sajátos helyzetének
kialakulását, az osztrákokkal való konfliktus mibenlétét, az 1764-es tragédia,
a madéfalvi veszedelem, a siculicidium okait és lefolyását, majd a székelység
ezt követő moldvai szétszórattatását, végül bukovinai letelepedésüket beszéli
el. Az elbeszélők között egyaránt találunk tanult embereket és olyan földmű
veseket, akik tudásukat nem könyvekből, hanem az apáról fiúra áthagyomá
nyozott folklorisztikus hagyománykincsből, valamint saját tapasztalataikból
merítették. Sára Sándor számára minden forrás fontos, a népi tudat formái épp
úgy a megőrzendő tradíció részét képezik, mint a könyvtárak által őrzött tudós
munkák. Az „egyszerű bukovinai emberek” számára a történelem ugyanakkor
nem ezoterikus szellemi kaland, hanem maga az élet: örökölt szegénység, mun
kától gúzsba kötött, örömtelen gyerekkor, nélkülözés, éhség és folyamatos ret
tegés attól, hogy mit hoz a holnap. Madéfalva óta a székelység örökké úton van,
mihelyt szorgalmával valahol szert tesz egy házra, néhány hold földre meg jó
szágra, biztos lehet abban, hogy valahol már újabb földindulást készítenek elő.
A Hazátlanokban Sára Sándor a Bábolnából már ismert szemléletességgel írja
le a Trianon utáni idők székely parasztjainak nyomorúságos életformáját. A csa
ládokban átlagosan 7-8 gyerek születik, akik már 8 vagy 9 éves koruktól ellátnak
ezt-azt az uraságnál: cselédek a ház körül, répát egyelnek, sarabolnak. Korán
kelnek, sírva fekszenek. A tanulásnak még a módosabbak körében sincs értéke,
felsőbb iskolába csak néhányan jutnak el, a lányok 13 éves koruktól már felnőtt
munkát végeznek. A párválasztást is a kényszer meg a közösség szokásrendje
határozza meg. Az oláh világban a magyaroknak is románul kell tanulniuk.
Megesik, hogy valaki a boltban magyarul kérdez, ekkor azt a választ kapja
a hontalannak csúfolt vevő, hogy ha nem tetszik, menjen Budapestre vásárolni.
Ezzel együtt a különböző nemzetiségű emberek valahogy megtanultak meg
lenni egymással, a nagy viharokat a politika okozza. Amikor a II. bécsi döntést
követően változik a térkép, a bukovinai székelységnek újfent szednie kell a sátor
fáját. Gróf Teleki Pál miniszterelnök ekkor személyesen Kolozsvárra utazik,
hogy a magyarság ottani vezetőivel megtanácskozza, hova telepítsék a kimene
kítendő bukovinai székelyeket. Kézenfekvő megoldásnak tűnt a frissen Ma
gyarországhoz csatolt Bácska, ám némelyekben már akkor felmerült a kétely,
mely szerint vajon helyes-e a székelyeket ismét tűzvonalba telepíteni? S bizony
a Romániából érkezettek rossz érzéssel léptek be a dobrovojácoknak nevezett
szerb vitézek elhagyott házaiba, ahol a sparhelten még gőzölgött a leves, a ke
mencében meleg volt a kenyér, a szobában véres volt a fal, és az udvaron vonyí
tott a régi gazdák által otthagyott kutya. Mintha saját exodusok emlékképei
elevenednének meg maguk előtt, csak másféle szereposztásban. A dologhoz
szokott parasztember persze előbb-utóbb feltalálja magát, hisz tud szántani,
vetni és aratni.
A golgotán azonban nincs megnyugvás, legfeljebb rövid pihenő, az egyik
stációt menetrendszerűen követi a másik, három évvel a hadikligeti, temerini
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és bajmoki betelepülés után ismét szedelőzködni kényszerülnek az egykoron
Bukovinából útnak indult régi magyarok. 1944. október 8-án azt kürtöli vész
jóslóan világgá a rádió, hogy a bukovinai telepesek azonnal meneküljenek.
Útirány Zalaszentgrót, Sümeg, Pacsa. Megint mindent hátra kellett hagyni, meg
esett, hogy egyikük a nagy sietségben még a kisgyerekét is a bölcsőben felej
tette. Sorsuk ettől kezdve balladába kívánkozik. Az oroszok offenzívája nyomán
ideér a front, ezzel párhuzamosan a szerb partizánok is megkezdik visszafog
lalni a Délvidéket. Már úton van a 150 fogatból álló magyar menekültkaraván,
amikor a szerbek Szabadka körzetében 45 férfit egy nap magukkal visznek. Ez
először nem okozott riadalmat, mert a menekülők szakaszonként tették meg az
utat. Időnként megálltak, némi fizetségért munkát vállaltak, vagy a partizánok
fogták be őket valamilyen helyben elvégzendő feladatra. Később az elhurcol
takból három fő visszatér, a többiekről azonban sokáig semmi hír. Rövidesen
kiderül, hogy a szerbek tartják fogva őket. Az asszonyok egy ideig még meg
látogathatták őket, ám később ennek lehetősége megszűnt. Az elhurcolt férjeket
megölték, holttestüket tömegsírba tették, csak a kétségbeesés és a fájdalom ma
radt utánuk. No meg a keserves siratóének: „Jaj nekem kellett Magyarországon
kínlódnom hat gyerekkel, / jaj, jaj, jaj, édes jó párom.”
A terhek, mint annyiszor, most is a férj nélkül maradt asszonyokra nehezed
nek. Nekik kell a néha 5–6 gyerekből álló családot összefogni és eltartani. Volt
asszony, aki állapotos volt, amikor a férjét elvesztette. Az út során napszámot
vállalnak, trágyát hordanak, teszik azt, amit az épp hatalmon levő fegyveresek
parancsolnak nekik. Ha útközben éri őket az este, a szabadban töltik az éjszakát.
A nagyobbacska gyerekek valamit tudnak segíteni, ám közülük is sokan halnak
bele a szüntelen nélkülözésbe. Azok a családok, amelyek végül túlélték a szen
vedéssel teli vándorlást, a sváb kitelepítettek tolnai és Baranya megyei házaiba
költözhettek be. Ez megint olyan felemás érzéseket váltott ki bennük, mint ami
kor néhány éve a szerbek házait foglalták el.
1945 után megint csak robotolással teli keserves évek következtek. S miköz
ben hallgatjuk a lesújtó elbeszéléseket a beszolgáltatás és a téeszesítés egyszer
re keserves és groteszkbe hajló epizódjairól, a film ironikusan ellenpontozza
mindezt a korabeli filmhíradókkal. A szereplőktől azt tudjuk meg, hogy a vég
rehajtók néha több zsírt követeltek, mint amennyi a levágott disznóból kihoz
ható volt, a mozihíradóban viszont megállás nélkül „szárnyalt a dal”, merthogy
egy bihari gazdának a beszolgáltatás után még annyi terménye maradt, hogy
mintagazda lehetett a hídi vásárban. A valóságot meghazudtoló mozisták állí
tásain jót derülhetnénk, ha nem tudnánk, hogy a kuláklistázás, a kitelepítés
barbár ideje volt ez, amikor az asszonyok kínjukban eladták a tehenet, és bá
nyába meg téglagyárba mentek munkát keresni. A híradósok nem zavartatják
magukat a valóság tényeitől, ehelyett azt kérdezi a szemforgató narrátor, hogy
„Lesz e nekünk olyan boldog életünk, mint a szovjet parasztoknak?” Erre a szem
tanúk úgy felelnek, hogy a padlássöprések idején még a vetőmagot is magukkal
vitték a beszolgáltatók. De nemcsak a búzát, a krumplit meg a kukoricát vitték
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el, ha valakinek nem volt elég terménye vagy disznaja, annak a bútoraival és
más ingóságokkal kellett a tartozást kiegyenlítenie.
„A forradalom után jobb lett” – mondja valaki a filmben. A véráldozat, úgy
látszik, mégsem volt hiábavaló. Finomult a kín, az 56-os forradalom utáni év
tizedekben a bukovinai székelyek élete is konszolidálódni kezdett. Házat vet
tek, gyarapították az állatállományt, erősödtek a szövetkezetek. A svábok és
a magyarok kapcsolatának alakulását pedig beszédesen példázza, hogy egyre
több a vegyes házasság. Az idősebbek szívében persze kitörölhetetlenül ott
van a mögöttük levő exodusok minden keserve, érzéseiket régi dalaik fejezik
ki pontosan.
Sötét felhők vándorolnak az égen,
Maradásunk nincs nekünk ez vidéken,
S az van írva a vándorló felhőkre,
Isten veled Szülőföldem örökre.
A „Sír az út előttem…” szereplői otthonaikból elűzött, új hazát keresni kénysze
rülő menekültek, akiknek mindennapos létélménye a félelem, a szorongás és
a nélkülözés. De ők minden veszteségük és megaláztatásuk ellenére jogilag
szabadok voltak, a háborús sorozat további fejezetei – a Csonka-Bereg, a Te még
élsz?, a Lefegyverzett ellenséges erők, a Magyar nők a Gulágon és a Nehézsorsúak –
viszont olyan emberekről szólnak, akiket egyik pillanatról a másikra erőszakos
úton megfosztottak önrendelkezésüktől. Mindegyik film a második világháború
végét idézi fel, amikor a jog még nem tudta érdemben korlátozni az erőszak és
az önkény uralmát.

Csonka-Bereg, I–II (1988)
A színhely a Felső-Tisza vidéke, az időpont 1944 vége, amikor a csapi ütközetet
követően a szovjetek megkezdik Magyarország felszabadítását. Ekkor a Lónya
és Tarpa környéki falvakban kidobolják, hogy a 18 és 50 év közötti férfiak három
napra elég hideg élelemmel jelenjenek meg egy kis málenkij robotra. A helybéli
férfinép eleinte gyanútlanul besétál a csapdába, mondván, hogy három napot
még fejen állva is kibírnak valahogy, ám az asszonyi ösztönök ezúttal is pon
tosan érzékelik a veszélyt. Azt mondják a férjeiknek, ne menjenek, inkább el
bújtatják őket, aztán majd csak lesz valahogy. Igen ám, de a félelem nem volt
alaptalan, a plakátokon közzétett hirdetményben az állott, hogy a szolgálatot
megtagadókra a szovjet haditörvények szerinti súlyos büntetés vár. A csapda
tökéletes volt, mivel az asszonyok egy ideig még – a gyanút eloszlatandó – meg
látogathatták övéiket, vihettek nekik élelmet, ruhát, dohányt. Aztán egy szép
napon bevagonírozták őket, és a hadifoglyoknak tekintett befogottakra több
éves kényszermunka várt a szovjet birodalom különböző munkatáboraiban.
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Aki szökni próbált, azonmód lelőtték. Az elkövetkező hónapok és évek nemcsak
a messzire hurcolt férjek, apák és fiak számára jelentettek iszonyatosan nehéz
próbatételeket, hanem az otthon maradottakra is. Sára Sándor többi filmjéből
már tudhatjuk, hogy ilyenkor az asszonyokra és nagyobbacska gyerekekre hárult
a család megtartásának, gazdálkodásának összes gondja, nekik kellett szántani,
vetni és aratni. A kiskamaszok már kapáltak, fát vágtak és disznót őriztek, az
asszonyok pedig mindazt ellátták a ház körül, ami a férfiak dolga lett volna.
Mind az otthon maradottak, mind az önkényesen elhurcoltak sorsát elhall
gatott, fel nem tárt és orvosolatlan szenvedéstörténetként ábrázolja Sára Sándor.
A film az egykori kényszermunkások elbeszélései révén érzékletesen idézi fel
a történelem egyik legpusztítóbb háborúja utáni közállapotokat, a civilizációs
eszközök minimumának a hiányát, a nyomort, amit a sztálinista hétköznapok
gyakorlata az elviselhetetlenségig fokozott. A lágerek barakkjaiban eleinte nem
volt se ablak, se ajtó, aki megszökött, azt lelőtték vagy a 30–40 fokos fagy végzett
vele. A mindennapos éhség meg a szomjúság miatt rengeteg volt a halott. Ara
tott a flekktífusz is. A veszteséglista minden nap gyarapodott. Az érzékletesség
végett idézzünk fel egy életképet, milyen körülmények között dolgoztak a ma
gyarok egy átlagos kolhozban.
Hoó József: Hatan kezdtük meg a 800 hold földbe a munkát, hat ember. És
mind kertészet, konyhakertészet volt. Volt három pár lófogatunk. A legnagyobb
munkaszezonban állandó munkások 52-en voltunk, na de vasárnaponként ki
hoztak ezer embert is – japánokat, németeket, olaszokat – gyomlálni.
Csajkó János: De hát se kapa, semmi, csak kézzel. Letérdelt az ember, lehasalt
mellé az ember… ami ilyen vastag volt, már azt megette az ember.
Szabó Pál: Számtalanszor az ekét is kellett húzni, mert, ugye, jószág se volt.
És valamit csinálni kellett, mert ha fel nem szántotta a fődet, nem lehetett volna
elvetni. És emberek húzták az ekét.
Koszta Béla: Az ekét hat ember húzta. A berenát húzta három ember. Azt
a 12 soros vetőgépet húzta nyolc ember. Aki az ekét tartotta, ugye, ha megemelte
kicsit az ekét, az kapott: ha mi nem bírtuk, mi kaptunk (mármint verést – P. G.).
Szabó Pál: Nem azért, hogy annyira kínozták vóna az embert, hanem nem
vót igavonó jószág…12
A nyomorúság és az önkény szimbiózisa néha szürreális helyzeteket terem
tett. Mivel az optimális időben a cséplés elmaradt, a learatott és kazalba rakott
búza az ősz folyamán kicsírázott, később pedig a sok esőtől és a hidegtől meg
fagyott, így csak januárban kezdhettek el csépelni. A kukoricát úgyszintén ja
nuárban törik, merthogy a férfiak a háborúban vannak, aki meg hazajött, az
rokkant volt.
Az elhurcoltak Sztálin halálát követően térhettek csak haza. Hogy mi történt
az ártatlanul rabszíjra fűzött emberekkel, arról minden másnál jobban árulkodnak
a számok. Tarpán a 670 elhurcolt egyharmada jött vissza, másutt 270-ből 62.
12 Sára Sándor: Csonka-Bereg, II. Alföld, 1988/12.
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A statisztikai adatok szerint a Kárpátaljáról elhurcolt 30–40 ezer férfiból „18–24
ezer apa, férj, fiú és testvér már sohasem térhetett haza, az őket a reménytelen
ségben is reménykedve váró szeretteihez”. A volt „hadifoglyoknak” korabeli
szokás szerint értésükre adták, hogy ne beszéljenek „olyat, ami nem kívánatos
az akkori kormány és az akkori politikai hangulatnak”. A rongyokba öltözött
hazatértek olyan soványak és gyengék voltak, hogy egyiküket-másikukat még
az édesanyja sem ismerte fel.
A fentebb közölt lesújtó számok kifejezhetik egy kisebb-nagyobb földrajzi
közösség veszteségeit, de a keresztút mindig személyes próbatétel. Vajon miként
élte meg az egyes ember a vele megtörtént igazságtalanságokat, hogyan lehetett
túlélni azt, amelybe a többség belerokkant? A közösségi szenvedéstörténetek
után Sára Sándor elérkezettnek látta az időt, hogy egyetlen arcra szegezze ka
meráját, s csupán azt kérdezze tőle: mennyit bír el az ember? És miért?

Te még élsz? (1989)
Egy bottal járó, középkorú férfi lép ki házának kapuján, majd akkurátusan beül
Trabantjába, hogy aznapi útjára induljon. Ki ez az ember? Miféle dolgok estek
meg vele, hogy bottal kell járnia? Ugye ismerős a közhely, hogy minden ember
élete kész regény? Sára Sándor tudja ezt, tudja, hogy most nem kell semmi
egyebet csinálnia, mint figyelni, hallgatni és rögzíteni, mert olyan történetet
fogunk hallani, amely a létezés poklának legmélyebb bugyraiba vezet el ben
nünket. A következő beállításban feltűnik egy feszület diszkrét képe, mintegy
a főszereplő Via Dolorosáját előre vetítendő. A kereszt mint egyetemesen elfo
gadott ikonikus szimbólum azt jelenti, hogy bár ami ezután következik az ugyan
Magyarországon és a Szovjetunióban történt, ám jelentése túlmutat a konkrét
földrajzi téren és időn. A vásznon megelevenedő história lényege bármikor és
bárhol megtörténhet, ezért mindig aktuális lesz. A keresztút, mint egziszten
ciánk keresztény felfogás szerinti alapélménye, folyamatosan ismétlődik. Ma is
történik szerte a világban.
Ezúttal nem az elején kezdődik a história, hanem a végén, egészen pontosan
1953-ban, amikor nyolc, a Gulágon letöltött lágerév után hősünk, Keményfi Béla
hazajön Kaposvárra. Munkát keres, de eleinte mindenütt zárt ajtó fogadja, így
csak Pesten kap állást, azt is véletlenül. De hát mi volt a bűne, amiért ily kemé
nyen büntették?
1944-ben számos nemzedéktársához hasonlóan és a fennálló törvényeknek
megfelelően tizenöt évesen elvitték leventének, ahonnét sikerült megszöknie,
ám balszerencséjére belefutott egy csendőrjárőrbe. Visszavitték a Vécsey-féle
leventeiskolába, s csak azért nem ítélték halálra, mert fiatalkorú volt. Egységével
Németországba került, közben vége lett a háborúnak, hazajött, s már folytatta
volna a megkezdett gimnáziumi tanulmányait, amikor egy este a megszálló orosz
hatóságok letartóztatták. A nála talált cserkészigazolvány alapján kémkedéssel
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vádolják, de négy bajtársával együtt innen is sikerül kereket oldania. Menekü
lés közben a szovjet katonák rájuk lőnek, társai azonnal meghalnak, ő „csupán”
súlyos gerincsérülést szenved. A megszállók azonban még a betegekkel sem
kíméletesek, a magyar orvosok már előkészítették Keményfit a sürgősen elvég
zendő műtétre, amikor az oroszok még a műtőből is magukkal viszik. Ezután
hosszan tartó pokoljárás a sorsa, öt évig nem képes lábra állni, hanyatt fekve
kell kibírnia a szovjet lágerekig tartó több hetes vonatozást, a rettenetes fájdal
makat, az állandó éhséget és szomjúságot, a harminc–negyven fokos hideget és
a megaláztatás legrafináltabb módozatait. De úgy látszik, az Isten arra rendelte
teremtményét, hogy kibírja az értelemmel alig fölfoghatót is, hogy soha ne adja
fel a reményt. S bár keserűségében azért őt is megkísértette az élet önkéntes
elveszejtésének gondolata, egy szép napon a bajtársai által készített mankóval
végre lábára áll, és egyedül teszi meg az utat a priccstől az étkezdéig. Ahogy
Csoóri Sándor írta, a film hőse „Krisztusénál tartósabb szenvedéssel nézi végig
a szovjet hadifogolytáborok látomásba illő hétköznapjait: az éhezők, az egy
kedvű haldoklók agóniáját, a közbűntényes terroristák botrányait – az élelem
lopástól kezdve a durva zsarolásokon át a táborokon belüli önkényes kivég
zésekig.”13 Az életösztön nem szorítkozik a test megmentésére, Keményfi Béla
a lágerben megtanul oroszul, amikor pedig módja lesz rá, szorgalmasan láto
gatja a szovjetek által hadizsákmányként megszerzett filmeket. Amikor Rökk
Marika a vásznon azt énekli, hogy Érik, a hajlik a búzakalász, akkor legbelül már
elfelejtettnek hitt érzések szabadulnak föl benne.
Megrendítő, ahogy Keményfi Béla felidézi a hazatérés lelki megpróbáltatá
sait, ahogy gyöngéden előkészíti a szeretteivel való találkozást. Találkozik egy
iskolatársával, akiről úgy tudta, már nem él. Egyik-másik családtagja nem is
meri meg, édesanyja is alig. A főhős túlélte a jogtalanul rárótt lágeréveket, ha
zatért, de az igazságtalanságok még korántsem értek véget. Látszólag nincs
ebben semmi meglepő, elvégre a magyar diktatúra kellős közepén járunk.
A haza nem nyújt felé védő kart, ellenkezőleg, bár bűne nincs, s bár betegségei
következtében nehezen jár, Kaposváron nem kap munkát, ezért Budapestre
kényszerül felmenni, ahol egy postahivatalban kínálnak neki állást. 1956-ban
végre leérettségizik, szaktanfolyamokat abszolvál, majd felveszik a jogtudo
mányi egyetemre, ám két év múlva arra hivatkozva rúgják ki, hogy életrajzában
nem tűntette fel a lágeréveket. Keményfi Béla odakint nem akármilyen körül
mények között tanult meg tűrni és hinni, így aztán honfitársainak a lelketlen
megaláztatásait is kibírja. Ezután megszerzi a szovjet illetékes ügyészség do
kumentumát, amelyben az áll, hogy nevezettet bűncselekmény hiányában re
habilitálják. Mit lehet ehhez hozzáfűzni. Talán csak a film hősének két kérdését:
És mi lesz a lábaimmal? Meg az ifjúságommal? A néző kérdése pedig úgy han
gozhat, hogy mennyit kell kibírnia egy ártatlan embernek? Micsoda világ az,
ahol ilyesmi napról napra megtörténhet?
13 Csoóri Sándor: Éji nap – Nappali hold. Budapest, 2018. Erdélyi Szalon–IAT Kiadó, 102.
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Lefegyverzett ellenséges erők, I–II (1991)
A szibériai lágerekben gyötrődött magyarok emlékeinek összegyűjtése közben
Sára Sándor arra is kíváncsi volt, hogy vajon mi lett azokkal a magyar fiatalem
berekkel, akik 1944 végén nyugati fogságba kerültek? A Lefegyverzett ellenséges
erők egy táblával kezdődik, amelyen James Bacque kollektív bűntudatra utaló
sorai olvashatók: „Nem titkolhatjuk, hogy a háború végén szörnyű események
történtek, akkor, amikor mi amerikaiak a tisztességért, a demokráciáért harcol
tunk. Ez megbocsáthatatlan” – írja a szerző. Az iménti mondat már a film elején
eloszlat egy illúziót, nevezetesen azt, hogy a magyarság számára évszázadok
óta kulturális mintának tekintett országokban elviselhetőbb lett volna a hadi
foglyok sora, mint másutt. Ennek a filmnek is tizenéves leventeként fogságba
került fiatalok a szereplői, akiknek a fentebb megjelölt időpontban be kellett
vonulniuk fegyveres kiképzésre. Ekkortájt már a nyilasok voltak hatalmon, akik
a szolgálatot megtagadókat felkoncolással fenyegetik. A leventék nagyobbik
része különböző német egységeknél szolgál, eljutnak Münchenbe, Wittenbergába,
sokan még Dániába is, amikor alakulatuk az amerikai erők fogságába kerül.
Emlékezhetünk: Sára Sándor előző munkáiban a szovjetek által befogott hadi
foglyok arról beszéltek, hogy fogva tartóik bemutatkozásképp az órától a csiz
máig mindent elvettek tőlük. Nem volt ez másképp itt sem, az amerikaiak is
megfosztották használati tárgyaitól az embert, itt is rendszeresek voltak a lo
pások, itt is hamar lába kelt a pokrócnak meg a köpenynek. Vorkután eleinte
a szabad ég alatt töltötték az éjszakákat, ugyanez történt 1945 májusában német
és franciaföldön is. Amott hiányzott a víz, emitt ugyancsak. Odaát a legyengült
testek körében aratott a tífusz, ideát nemkülönben. Mindez nem csoda, hisz
rövid idő alatt négymillió fogoly került az amerikaiak fogságába. Az éhségtől
meg a szomjúságtól elgyötört magyar fiúk undorukat elfelejtve, kínjukban
sündisznót meg csigát esznek, de nem vetik meg a füvet sem. A lágervilághoz
hasonlóan itt is rengeteg a halott.
A Lefegyverzett ellenséges erők felidézési apparátusa gazdagabb és változato
sabb az előző filmekénél, leginkább a Néptanítók és a Krónika építkezésmódját
követi. A nevezett filmekhez hasonlóan Sára Sándor ebben is felhasználja a ko
rabeli filmhíradók anyagait (katonai egységek vonulása, lebombázott város
részek, hadifogoly és koncentrációs táborok képei), s gyakran él a zenei hangu
latteremtés eszközével. Amikor angolokat látunk, az angol himnuszt halljuk,
amikor a foglyok a franciákhoz kerülnek, a Marseillaise-t, a magyarok pünkösdi
beszámolóját pedig a Boldogasszony anyánk akkordjai kísérik. Amikor hőseink
már-már megszoknák az amerikai bánásmódot s az eleinte szokatlannak tűnő
tengeren túli konzerveket, felügyeletüket a franciák veszik át. Körülményeik
ekkor még elviselhetetlenebbé válnak. A francia katonák és civilek a németek
szövetségeseit látják bennük, ezért ellenszenvüket lépten-nyomon kifejezik.
Hol köpnek rájuk, hol köveket hajigálnak feléjük. Hetekig a szabad ég alatt
tartják őket, holmijaikat elveszik, élelmet alig kapnak, vizük sosincs, durván és
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megalázóan bánnak velük. Nem csoda, hogy az idősebbek egyre-másra dőlnek
ki a sorból, az ügyeletesek reggelente 40–50 halottat számolnak össze. Aztán
továbbviszik őket, útjuk során Párizst is érintik, a kalandvágyó fiatalabbak je
lentkeznek a francia idegenlégióba, a többiek parasztokhoz kerülnek mező
gazdasági munkára. Itt már nagyobb a szabadság, vasárnaponként elmehetnek
templomba és kirándulni.
1946 elejétől kezdődően aztán eljön a hadifoglyok számára a szabadulás napja.
Bár van, akit marasztalnának, mert jó munkás volt, eljut hozzájuk az idehaza
javában zajló kitelepítések híre is, zömük mégis hazatér. A többi már ismert az
előző filmekből. A magyar hatóságok a maradék holmijuktól megfosztják, fasisz
táknak nevezik őket, bizalmatlanul tekintenek rájuk, s rendre azt kérdezik tőlük,
hogy miért mentek ki nyugatra. De ez még odébb van. A film utolsó képsorában
ismét felcsendül a Boldogasszony anyánk dallama, a fiatalemberek elfogódottan
indulnak hazafelé. Az jár a fejükben, hogy mi vár rájuk otthon, vajon megis
meri-e őket az édesanyjuk?

Magyar nők a Gulágon, I–III (1993)
Sára Sándor háborús dokumentumszériájának minden darabja felfedezés-ér
tékű, mindegyik film(sorozat) pótolhatatlan népismereti stúdium. A Magyar nők
a Gulágon például egyebek mellett azért, mert elsőként, ám még az utolsó órában
kérte vallomástételre azokat a lányokat és asszonyokat, akiket 1944 és 48 között
a megszálló szovjet katonák erőszakosan és önkényesen elfogtak, és a hírhedt
58. § alapján a Gulág lágereibe hurcoltak. A sorozat szerkezetileg triptichon,
melynek első része a Mikor vittek Szibéria felé, a második A nép ellenségét átvettem,
a harmadik pedig a Hallgatásra ítélve. Az egyes részek előtt egy inzerten olvas
hatjuk a lakonikus prológust, mely szerint a fent megnevezett időben hozzá
vetőlegesen százezer magyar állampolgárt ítéltek 8–25 évnyi, a Gulág sziget
csoport valamelyik lágerében végzendő kényszermunkára. Az elhurcoltak
zöme a mérhetetlen fizikai és lelki szenvedést nem élte túl, 1953-ban csupán
ezerötszáz, 1955-ben pedig háromezer fogoly térhetett haza. A film jelenideje
a túlélők egymással való találkozásaiból, látogatásaiból és kamera előtti vallo
másaiból áll, amelyeket a szovjet és a magyar filmhíradó anyagai egészítenek ki
a korszellem aktualitásait tükröző képsorokkal. Az időről időre bejátszott film
híradók funkciója részben az illusztráció, a táborélettel párhuzamosan zajló
politikai folyamatokra való utalás, illetve a látszat és a valóság ellentétének
tárgyszerű, ironikus vagy szatirikus kommentárja.
A vallomást tevő asszonyok különböző társadalmi rétegekhez tartoztak, volt
köztük polgári származású, akiknek szülei orvosok, jogászok, bankárok, hivatal
nokok voltak, de akadt köztük vidéki zsidó báró törvénytelen gyermeke éppúgy,
mint fizikai munkás. Mindegyikük ártatlan és naiv fiatal teremtés volt, akiket
a megszálló szovjet katonai szervek a szovjet büntetőtörvénykönyv hírhedt
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58-as paragrafusára hivatkozva valamilyen kitalált vád – legtöbbször kém
kedés, nyugati kapcsolat – alapján minimum nyolc, de a gyakorlatban rendsze
rint annál több évi, lágerben letöltendő büntetésre ítéltek. Az áldozatok elfoga
tása módszeres megtévesztésen, cselvetésen vagy közönséges erőszakon alapult:
utcán fogták el őket, erőnek erejével behatoltak otthonaikba, vagy félrevezető
információval beidézték a nevezettet valamelyik hivatalos helyre. A tizenéves
lányok és fiatal asszonyok csoportos megerőszakolása a szovjet katonák gyakori
és jellegzetes cselekedetei közé tartozott. Mindebből az a másutt már említett
tény is kiolvasható, hogy a sztálini kommunista diktatúra a legnagyobb kárt saját
népének okozta. Mindenekelőtt azzal, hogy megfosztotta őket saját kultúrájuk
elsajátításától, s irgalmat nem ismerő, lelketlen barbárrá deformálta polgárait.
Fennállásának első pillanatától kezdve a hétköznapi élet részévé tette az erő
szakot, így aztán az életformává vált terror a hatalomnak alávetett egyszerű
szovjet állampolgárokat bestialitásra is képes szörnyetegekké formálta. Az egyik
elbeszélő szerint megesett, hogy egy édesanyát 32 orosz katona erőszakolt meg
a nyolcéves kisgyereke szeme láttára. A kihallgatások és ítélkezési folyamatok
is erőszakon vagy közönséges zsaroláson alapultak. S miközben halljuk a réme
sebbnél rémesebb történeteket, köztük 69 magyar fiatal férfi meztelenre vetkőz
tetését majd csoportos kivégzését, Sára Sándor ironikus ellenpontként korabeli
magyar filmhíradót idéz. Ebben azt látjuk, hogy Kisfaludy Stróbl Zsigmond
szobrászművész épp a Felszabadulási emlékmű részein dolgozik, majd egy
másik tudósítás a baloldali blokk március 15-i gyűlését idézi, ahol mások mellett Rajk László és Marosán György a szónok.
Miközben a honi politikában Kormos István kifejezésével élve „hártyásodik
a pocsolya”, új jégkorszak van születőben, a sorozat második része – A nép ellenségét átvettem – az elítéltek Szibériába hurcolását meséli el. A zsúfolt, fűtetlen
vagonokban megtett több napos, esetenként több hetes utazások végcélja a sark
körön túli Vorkuta nevével jelzett lágerbirodalom, ahol mínusz 33 foknál még
ki kell vonulni a téglagyárba, bányákba, erdőbe, kinek hova, ahol a vattakabáton
kívül nincs más meleg ruházatuk. Ha napközben átáznak, akkor ruhájuk majd
rajtuk szárad meg az éjszaka folyamán. Élelmezésük finoman szólva szegényes,
napi kétszeri káposzta vagy kása, szelet kenyér és hajazatlan zab. A barakkon
kívül akkora a szél, hogy a brigád csak csoportban, egy kötélbe kapaszkodva bír
közlekedni, aki elereszti a kötelet, azt a szél elsodorja. Aki kilép a sorból, arra
azonnal lőnek. Megszökni lehet, de nem érdemes, ki bírna legyöngült testtel
száz kilométereket megtenni 30 fokos hidegben?
Ahány túlélő, annyi evangéliumi példázatba illő sors. És mi nézők eltűnőd
hetünk azon a tényen, hogy aki hozzánk beszél, az társaihoz képest szerencsés
volt. A lágerbe hurcolt magyarok többsége, kilencvenegynehány ezer fő ugyan
is odaveszett. Voltak, akikkel valamilyen betegség végzett, volt, akivel a fagy,
más az éhséget nem bírta, de olyan is akadhatott, akit a köztörvényes elítéltek
a lágervilágban honos szokás szerint egyszerűen elkártyáztak. S miközben
egy újabb híradóban épp Joszif Sztálint mutatják, amint a május 1-jei parádéra
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kivezényelt százezrek üdvözlését fogadja, valahol Magadan környékén egy sokat
szenvedett, ám nagylelkű fiatalasszony, bizonyos Beleznay Rozália épp azt ta
lálja ki, hogyan könnyítse meg két 15–16 éves gyerek életének utolsó óráit. Sára
Sándor filmjének talán az a legnagyobb igazsága, hogy a benne felidézett világ
mindenkinek rossz volt, bárhol állott is a rendszerben. A láger nemcsak az ár
tatlanul elítélt s ezer kilométerekre elhurcolt foglyoknak jelentett szenvedést,
hanem szenvedés volt az a személyzetnek és a környék polgári lakosságának
is. Amikor Sztálin meghal, kétségbeesett versenyfutás kezdődik a hatalmi pozí
ciókért. Aki győz, élve marad, és igaza lesz, aki veszít, elkárhozik. De 1953 nem
csak Sztálin halála miatt jelentett fordulópontot a lágerlakók életében, hanem
mert végre megkezdődik a kiszabadulásuk procedúrája.
Sára Sándor mindig a maga teljességében látja az embert, tudja, hogy még
a sarkkörön túli zord világban, étlen és szomjan is akadhattak pillanatok, ami
kor az ember tekintete elidőzött a tundrán, a vorkutai naplementén vagy az
északi fény pazar színorgiáján. Ilyenkor a nélkülözőben egy pillanatra feltámad
az, amitől megfosztották. A teljességre szomjazó, szeretni és szeretetre vágyó
lény. Volt, aki ott esett teherbe, ám a gyermekét azonnal elvették tőle, s nevelő
szülőnek adták. Mi játszódhatott le az anya s mi a gyermek lelkében, aki négy
éves koráig nem is tanulhatott magyarul. A filmben a fentiekhez hasonló lelki
sebekkel kerekednek fel s indulnak el hazafelé a poklot túlélt magyar asszo
nyok. Az addig eltelt nyolc év alatt nemcsak testük szokott hozzá a fagyhoz,
lelkük is nehezen oldódik fel, s barátkozik meg azzal a gondolattal, hogy nem
sokára hazautazhatnak. Ahogy feldereng az alagút vége, változik az őrség
hangneme, s néhány újság meg könyv is eljut hozzájuk. A szorongás viszont
nehezen múlik el: vajon mi vár rájuk odahaza? Rákosiék eleinte vonakodnak
átvenni a messziről érkezett szerencsétleneket, később pedig megbízhatat
lanságra hivatkozva jó ideig nem engedik, hogy munkához jussanak. A film
utolsó képein egyikőjük temetését látjuk. A képek alatt a Szibériába robogó
vonat zakatolása hallatszik. Annak a nyolc évnek az emlékeitől nem lehet kön�
nyen megszabadulni.

„Aki magyar, velünk tart” I–II (1993). Az 1956-os forradalom
és előzményei a csurgói járásban
A rendszerváltozás után nagy társadalmi igény mutatkozott a közelmúlt soká
ig elhallgatott eseményeinek feltárására és a széles nyilvánossággal való meg
ismertetésére. A Magyar Demokrata Fórum képviselőinek kezdeményezésére
az országgyűlés ezért életre hívta a Történelmi Filmek Kuratóriumát, amelynek
jogutódja később a Magyar Történelmi Film Alapítvány lett. Érdemes megem
líteni, hogy Sára Sándor mindkét szervezet „kitalálásában” és gyakorlati mű
ködtetésében fontos szerepet játszott. Az előbbi támogatásával született meg
a fenti kétrészes film, amely egy reprezentatív mintát, Csurgót és környékét
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kiválasztva az egykori résztvevők vallomásainak segítségével azt beszéli el,
hogy a vidéki Magyarországon mi történt az 1956-os forradalom és szabadság
harc napjaiban. Ismét egy olyan téma, amelynek felvetésével Sára Sándor addig
ismeretlen világot tárt fel, hiszen a köztudatban a forradalomról alkotott kép
hosszú időn keresztül csaknem kizárólag a fővárosi eseményekre alapozódott.
Csurgó az 50-es évek első felében, a kemény diktatúra idején határsávba
tartozott, ami azt jelentette, hogy a várost és vonzáskörzetét csak minimális
mértékben fejlesztették, s erős volt a belbiztonsági és határőrizeti fegyveres erők
jelenléte. A helyi lakosokat a rokonaik is csak előzetes engedély birtokában lá
togathatták meg. Ez volt a beszolgáltatások és a kitelepítések ideje, amikor az
államvédelmi önkény kényszerlakhely kijelölésével bárkit bármikor megfoszt
hatott lakásától és munkahelyétől. A tájékozódás nehéz volt. Vidékre alig jutott
el újság, az emberek többsége jóformán csak a Kossuth Rádión keresztül érte
sülhetett a közélet híreiről, azok a kevesek, akik rendelkeztek „világvevő” ké
szülékkel, ezen kívül legfeljebb a Szabad Európa adásait hallgathatták. A for
radalom napjaiban, mint mindenütt, Csurgón is megalakult a Nemzeti Bizottság
Kovács Andor vezetésével, október 26-án tüntetésre is sor került, de a vezetők
óvatosak voltak, nem szerették volna, hogy a tüntetésen részt vevő középisko
lás diákoknak bajuk essen. Komolyabb esemény csupán Berzencén volt, ahol
október 27-én a határőrség alakulata tüzet nyitott az előző években erősen „nyo
morgatott” s most politikai hovatartozását tüntetéssel kinyilvánító parasztokra,
minek következtében négy helyi lakos életét vesztette. Sára elérte, hogy a pa
rancsot kiadó tiszt megszólaljon, igaz arcát nem világították meg, de hagyták,
hogy megokolja, miért adott ki fegyverhasználati parancsot.
Noha Csurgón és a járásban a fent említetten kívül erőszakos cselekmény
nem történt, a forradalom leverését követő megtorlás már nem volt ily mérték
letes. A kádári rendcsinálás véres volt, és kegyetlen, mondják az egykori áldo
zatok, akikre hetekig tartó internálás, vallatás, verés és börtön várt. Megkezdő
dött a köpönyegforgatók újrahelyezkedése is, beszédes momentum, hogy az
egyik pártfunkcionárius jóhiszeműen azt javasolta egy volt nemzetőrnek, hogy
lépjen be a karhatalomba, ez most a jövő záloga. Aki tegnap levágta egyenruhá
járól a csillagot, most sietve visszavarrja.
Sára ezúttal is sok résztvevőt szólaltat meg, összképet alkot, ezen belül azon
ban kiemeli a Nemzeti Bizottság elnökének, a vasutas Kovács Andornak és
Vályi Nagy Ervin református lelkésznek az alakját. Vályi Nagy világot látott,
halk szavú, művelt, elveihez a végsőkig ragaszkodó ember, aki sohasem rokon
szenvezett a rákosizmussal, így nem csoda, hogy kezdettől fogva a forradalom
mellé állt. A hatalom éppen egyenessége és jellemszilárdsága miatt lát benne
veszélyt. Letartóztatják, megverik, elítélik, eközben felesége minden eszközzel
igyekszik tartani benne a lelket. Később Balatonlellén egy 4-szer 5 méteres
konyhát jelölnek ki kényszerlakhelyként Vályi Nagy és négy főből álló családja
számára. A szoba vizes, a lelkész sokat betegeskedik, szervezete legyengül.
Elcsukló hangon emlékszik arra, hogy a csurgói hívei a nélkülözések idején
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rendszeresen hoztak nekik élelmet. Szimbolikus momentum, hogy évekkel
később lánya barátai, az új nemzedék rendszerkritikus ifjúsága éppen elvhűsége
miatt keresi a vele való kapcsolatot. Vágyi Nagy úgy tartja, hogy 1956 októbe
rének örökségét ápolni kell, jelentősége különben elsikkad. A múlt nélkül pedig
nem lehetséges a jövő, a magyarság üdve azon múlik, hogy hű marad-e azoknak
a bizonyos október végi napoknak a szellemi és erkölcsi fundamentumához.

Nehézsorsúak (2004)
A történelmi dokumentumsorozatok készítése mindig bizonyos mértékű túl
forgatással jár, számos személy sorsa nem vagy csak kis részben kerülhet be az
éppen készülő s meghatározott szempontok szerint szerkesztődő művekbe. Az
1990 és 1998 között különböző filmekhez rögzített beszélgetések újbóli tanul
mányozása során 2003-ban született meg Sára Sándorban az ötlet, hogy a leg
jobbakat kiválasztva egy portrésorozattal zárja le a szovjet korszak szenvedés
történeteinek ciklusát. Az eredeti anyagokat újabb felvételekkel egészítette ki,
gyakran úgy, hogy az interjúalany megtekintette a nyersen már előkészített
összeállítást, majd kommentárokat fűzött az évekkel korábban vele forgatott
interjúk bizonyos részeihez. Így lett a Nehézsorsúak 14 részből álló filmsorozat,
melyhez tartalmilag szorosan kapcsolódik a valamivel később, 2006-ban készí
tett, de önálló filmként számon tartott Memento. Az egyes filmek nem idézik fel
az adott személyiség teljes életútját – legfeljebb esetenként utalnak a korábbi és
a rákövetkező életszakaszokra –, mindegyik csupán a letartóztatástól a szaba
dulásig tartó gyötrelmes esztendőket beszéli el.
A sorozat hősei olyan magyar fiatal nők és férfiak, akik – a Magyar nők a Gulágon
szereplőihez hasonlóan – a második világháború végén, többségük 1944-ben,
a megszálló szovjet karhatalmi erők fogságába kerültek. Onnan pedig nem volt
visszaút, mivelhogy a szovjet büntetőtörvénykönyv hírhedt 58-as cikkelyének
2., 8. vagy 11. bekezdése alapján gyakorlatilag bárkit el lehetett ítélni antibolse
vista propaganda, terrorcselekmény vagy szervezkedés vádjával. S az ítéletek
minden esetben kemények voltak, akár a szibériai telek. Többségüket minimum
tíz, de inkább 20–25 évnyi lágerben eltöltendő kényszermunkára ítélték. A vá
dak egytől egyig koholtak voltak, az eljárás módja pedig egy olyan megszálló
hatalom gyakorlatát tükrözte, amelyben az önkény és a terror a mindennapi
élet szerves részét alkotta. Vajon miért hurcoltak el és ítéltek kényszermunkára
több százezer ártatlant a szovjetek? Az egyik elítélt, Bondor Vilmos, aki az in
terjúalanyok közül kiemelkedik tárgyilagos és racionális okfejtésével, abból
indul ki, hogy a nagyhatalmak maguk között megállapodtak abban, hogy
mindegyikük a saját jogrendszere szerint jár el a megszállt országok polgáraival
szemben. A szovjeteknek azért kellett több millió ember az ország újjáépítésé
hez, mert rendkívül nagyok voltak a háborús károk, és a hatalmas vérveszteség
miatt szükség volt fizikai munkaerőre. Ugyanakkor a nagy kiterjedésű, sok
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nemzetet és kultúrát magában foglaló birodalom nem volt felkészülve ennyi
idegen személy civilizált befogadására, az építkezésekhez pedig rendszerint
hiányzott a terv, az anyag és a szerszám.
Mint fentebb utaltunk rá, a korabeli szovjet büntetőgyakorlat szerint már
a gyanú felmerülése is elegendő ok a letartóztatáshoz, különösen akkor, ha az
illető előzőleg valamilyen egyházi vagy fegyveres szervezet tagja volt. Lássunk
néhány példát. Dr. Keveházi Ferenc például már el is felejtette, hogy egykoron
kapott némi fegyverhasználati kiképzést a leventéknél, amikor 1948-ban – im
már harmadéves medikusként – gyanútlanul elmegy egy veszélytelennek ígér
kező bajtársi találkozóra. Pechjére azonban valaki feljelenti őket, aztán máris
az ÁVO pincéjében találták magukat. A magyar verőlegényekben pedig mák
szemnyi szolidaritás sincsen, a foglyokat nyomban átadják az oroszoknak.
Keveházi nem tagad, tudja, hogy ez nem igazságszolgáltatás, megpróbál hát
együttműködni, ám ennek ellenére öt társával együtt kémkedés és összees
küvés vádjával 25 évi lágerban letöltendő javító-nevelő munkára ítélik. Levente
ként fogták el Kertész Jánost is, aki először angol hadifogságba kerül, ahol el
képedve látja, hogy a háború alatt német hadifogságba került orosz fiúk milyen
kétségbeesetten könyörögnek azért, hogy ne kelljen haza menniük, mert Nyu
gaton talán életben maradhatnak, otthon azonban csak a pokol biztos. A fog
ságba került orosz katonákat a kommunista törvény bűnösnek tartotta, ezért
a hazakerülő tiszteket rendszerint azonnal kivégezték, a kiskatonákat pedig mi
nimum 20 évnyi lágermunkára ítélték. Keveházi Ferenc az orosz polgári lakos
ság ínséges helyzetét azzal illusztrálta, hogy az állomásokon a kolhozparasztok
gyakran mentek oda a vagonokban levő rabokhoz, s tőlük kértek egy-egy darab
kenyeret, mert nekik még annyi sem volt. A hazaküldésüktől rettegő orosz fiúk
tehát pontosan tudták, mi lesz a jövőjük. Kertész János sem sejtette, mi vár rá,
amikor némi jugoszláviai kitérő után 1945 karácsonyára gyanútlanul hazajött.
Annak rendje és módja szerint jelentkezett a magyar rendőrségen, ahol meg
nyugtatták, hogy most már nem lesz semmi baja, ám az oroszok nem így gon
dolták. 1947-ben Kertészt elfogták, és 20 évre elítélték.
Ugyancsak leventeként kerül orosz kézre Rózsás János is, aki tengernyi szen
vedése ellenére olyannyira megszereti az orosz népet és az orosz kultúrát, hogy
megtanul oroszul, az innen-onnan összegyűjtött cementes zsákok darabjaira
pedig feljegyzéseket készít, és verseket ír. A sors kifürkészhetetlen akaratából
aztán az egyik lágerben találkozik Alekszander Szolzsenyicinnel, aki egy élet
re szóló hatással lesz rá. Szolzsenyicin észreveszi benne az irodalmárt, gyakran
látogatják közösen a könyvtárat, ahol a későbbi Nobel-díjas író, aki elsőként
tárta a világ szeme elé a lágervilág borzalmait, még irodalmi leckéket is ad
magyar sorstársának. A korszellemre utaló beszédes mozzanat, hogy midőn
Rózsás a sok szenvedés után hazatér, itthon arra akarják a rendszer cinikus
működtetői rávenni, hogy írja meg az „Antigulágot”, s írja azt, hogy a lágerélet
nem is volt annyira elviselhetetlen. Rózsás persze nem áll kötélnek.
Egészen más előélete volt a sorozat hölgytagjainak. Beleznay Rozália példá
ul nővérképzőt végzett, majd a honvédség híradósa lett, ez utóbbiért fogták el,
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kínozták meg és ítélték sokévnyi rabszolgamunkára. De nem csak a patriotiz
mus számított bűnnek a szovjetek szemében. A magukat baloldaliaknak, mi
több kommunistáknak valló Végh házaspár tagjai, László és Olga, akik egy
téves ifjúkori illúzió áldozataiként önszántukból szöktek szovjetföldre, s kértek
ott menedékjogot, még ők sem kerülhették el a rendszer rémségeit. Abban a vi
lágban ugyanis mindenki gyanúsnak számított, az emberi méltóság fogalmát
gyakorlatilag nem ismerték. Bár Olga állapotos, mégsincs kegyelem, tiltott ha
tárátlépésért hosszú évek szenvedése vár reájuk. Ahány film, annyi hihetetlen
história. Ezek után abban már semmi meglepőt nem találhatunk, hogy Olofsson
Károlyt, a pannonhalmi bencéseknél szolgáló Placid atyát 1945 júniusában elő
ször elhurcolják az Andrássy út 60.-ba, majd átviszik a Guszev utcai szovjet
hadbíróságra, és tömegmészárlásra történő uszítás vádjával elítélik. Mint ké
sőbb Placid atya elmondja, annyi bűne azért volt, hogy a választási küzdelem
ben a keresztény női tábor aktivistájaként agitált a hívek körében.
A Nehézsorsúak szereplői között csupán két olyan férfit találunk, akik a há
ború alatt társaikkal valamelyik fegyveres testület tagjaként bizonyos demok
ratikus és nemzeti alternatívát próbáltak megalapozni a nemzet számára. Az
egyik Hódi Rezső, aki a fiatal egyetemisták jezsuita szellemiségű antibolsevista
táborához tartozott, a másik pedig Bondor Vilmos főhadnagy, aki a Mikó Zoltán
nevéhez köthető Magyar Front parancsnokhelyettese volt. Az utóbbiak tagjai
voltak a Kiugrási Irodának, amely a németek és a nyilasok ellenében szervez
kedve katonai akciókat is végrehajtott. (Hozzájuk tartozott a két tragikus sorsú
katonai vezető, Pálffy György és Sólyom László is.) Mikó és csoportja kapcsolat
ban állott Raul Wallenberggel, s embermentő tevékenységük részeként számos
hamis igazolványt adtak a rászorulóknak, a védett házakat pedig őrszolgálattal
látták el. Tevékenységük fontosságát bizonyítja, hogy amikor letartóztatják
Mikóékat, érdekükben maga Nagy Ferenc miniszterelnök és Tildy Zoltán köz
társasági elnök is közbenjár a megszállóknál, ám fáradozásukat nem koronázta
siker. Mikót az oroszok kivégezték, Bondort pedig 25 bajtársával együtt kény
szermunkára ítélték.
A szovjetek az áldozatokat ellenségnek tekintették, az ítéletek embertelenek
és rigidek voltak. Gyakran előfordult, hogy amikor egy meggyalázott asszony
vagy lány ellenállást tanúsított, nem az erőszakoskodókat, hanem az áldozato
kat küldték kényszermunkára. Aki túlélte a több ezer kilométeres, néha hetekig
tartó utat a zsúfolt marhavagonokban, s kibírta az éhséget és a szomjúságot, az
lágerba került. A foglyokra bányákban, építkezéseken vagy fakitermelésen vég
zendő nehéz fizikai munka várt. Az évekig tartó rabszolgamunka során, a szün
telen megaláztatás eredményeként – Szállási Ernő szavaival élve – „a lelkek el
durvultak”. Ennek ellenére a legzordabb körülmények között is születtek
szerelmek és emberi kapcsolatok, még gyerekek is. A folytatást a Magyar nők
a Gulágon című sorozatból már ismerhetjük. Az újszülötteket elválasztják any
juktól, intézetbe vagy nevelőszülőkhöz kerülnek, ahol majd arra tanítják őket,
hogy szüleik trockisták vagy hazaárulók. Erdensohn Imréné Háy Magda lá
nyának a többi névtelenhez képest szerencséje volt, egy idő után a nagyanyjához
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kerülhetett, így aztán őket tekinti az igazi szülőknek, míg édesanyjára úgy néz,
mintha csak ismerőse vagy barátnője lenne. Sára a film végén együtt mutatja
a két megőszült asszonyt. Ahogy ülnek egymás mellett, megrendítő sorsuk is
meretében nem igénylünk kommentárt. A lágereket azok élték túl, akik a komisz
körülmények között is találtak valami fogódzót. Ilyen volt Rózsás Jánosnak az
írás és az olvasás, Beleznay Rozáliának és Placid atyának pedig a hit, vagyis
annak a keresztény életfelfogásnak a felismerése, hogy minden helyzetben a má
sik ember szolgálatára rendeltettünk.
A lágerekből megszökni nem volt érdemes, mert ha sikerült is bujkálni né
hány napig, a menekülővel előbb vagy utóbb végzett a fagy és a kimerültség.
Ha észrevette egy civil, annak fel kellett jelentenie a hatóságnál, különben őt
vitték volna el. Bondor Vilmos és néhány bajtársa mégis megkísérelte a szökést,
el is jutottak az erdőbe, aztán már csak arra emlékszik a film hőse, hogy nyakon
lőtték. Visszavitték, s újfent elítélték. Immár huszonöt évre.
A végjátékot már ismerhetjük a rendező korábbi filmjeiből. Sztálin, majd
Berija halálát követően lazulnak a bilincsek, javul az ellátás, egy idő után már
levelezni is lehet a rokonokkal, végül az ötvenes évek közepétől megkezdődik
a hazatérés procedúrája. A megszólaltatottak élete persze akkor sem vált éppen
könnyűvé. Az évtizedes lefokozottság, a szibériai tél nemcsak a lelküket szárí
totta ki, de a testüket is deformálta. Megesett, hogy némelyikükre a családtag
jai sem ismertek rá. Idehaza fasisztáknak nevezték őket, sokuk jó ideig semmi
féle munkához nem jutott. Bondort például még az 56-os forradalom után is
keresték a belügyesek, ám ekkor úgy határozott, hogy elég volt, elhagyja az
országot. Akik maradtak, s képesek voltak elviselni a lefokozottságot, még sze
rény egzisztenciára is szert tehettek. Placid atya például élenjáró mosodás lett,
nyugdíjazásakor járt volna neki egy állami kitűntetés is, de egy jótevője besúgta
odafenn, hogy hősünk rendszeresen misézik, ezért a kitüntetést nem kaphatta
meg. A vasmiséjét azonban megtartotta Olofsson Károly.
A Nehézsorsúak végén ott van a felvétel készítésének és a pótforgatásoknak
az ideje, esetenként pedig az interjúalany elhalálozásának az éve, mely utóbbi
ismét csak arra utal, hogy Sára Sándornak ez a filmje is az utolsó pillanatban,
a lágereket túlélt emberek életének alkonyán készült el. A sorozat minden
darabjának végén egy táblát látunk, amelyen az áll, hogy 1945 után összesen
300 ezer magyar állampolgárt ítéltek el a megszálló szovjetek. A megpróbálta
tásokat csak töredékük élte túl.

Memento (2006)
A Krónikával elkezdett háborús ciklust a Memento zárja le, amely ugyancsak
a II. világháború utolsó hónapjainak drámai eseménysorát idézi fel egy duna
földvári középpolgári család tragédiáján keresztül. Ennek a történetnek a hősei
is nehézsorsúak, ami viszont megkülönbözteti a Mementót az előző sorozattól,
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az az, hogy itt senkit sem hurcolnak el távoli lágerekbe, a Palotainé Kali Gabi
által felidézett családtörténet csaknem teljes egészében egy baracsi tanyán ját
szódik. Ez a film is a pusztulásról szól, arról, hogy a minden emberi értéken
keresztülgázoló háború miként tör be egy vidéki magyar család kisvilágába.
Képileg a Memento annyiban különbözik a Nehézsorsúaktól, hogy ez színes film,
s a rendező Sára Sándor az elbeszélőt félközeli plánban (szekondban) mutatja,
aki mögött mindvégig diszkréten látszik a középpolgári világ néhány jellegze
tes rekvizituma: a fotel, a komód, a patinás falióra, egy festmény és a csipke
függöny. Ehhez tartozik az elbeszélő magyaros mintákkal díszített blézere is.
Palotainé Kali Gabi nosztalgiával emlékszik vissza a háború előtti közép
paraszti világra, amely „kellemes, szép életet” nyújtott számukra. Ennek a vi
lágnak a központi személyisége a szép, termetes, fekete hajú nagyasszony, Terus
nagymama volt, aki a család megtartó erejeként arra törekedett, hogy értelmet
és formát adjon az élet dolgainak. Ünnepnapokon befogtak, s istenfélő család
hoz híven elmentek a dunaföldvári templomba. Hazatérve aztán asztalhoz ül
tek, imát mondtak, s csak utána láttak hozzá az ebédhez. Gabi eleinte fiatal
lányként alig érzékeli a háború jelenlétét. Édesapja ugyan a Sopron őrnaszád
parancsnokaként katonai szolgálatot teljesít, de a gyerek szemében nagyanyja
tanyája hosszú ideig távoli és érinthetetlen helynek tűnik, ahova nem jutnak el
a háború rémségei. Amikor aztán hozzájuk is elér a front, a formákra oly nagy
gonddal odafigyelő nagymama is egyre tehetetlenebb az erőszak térhódításával
szemben. A bejövő oroszok nem kopognak, hanem berúgják az ajtót, a kislányt,
akinél megtalálják anyja riasztópisztolyát, magukkal viszik, csizmájától meg
fosztják, és csak késő este engedik szabadon. Otthon aztán rettenetes látvány
fogadja: édesanyját megerőszakolták az oroszok. Ettől a pillanattól kezdve
még a nagymama sem képes visszaállítani a világ régi rendjét. Hiába próbál
– a méltóság látszatához kétségbeesetten ragaszkodva – „vendéglátóként” bánni
a megszállókkal, hiába tesz tiszta abroszt a parancsnok asztalára, a háború
ban eldurvult emberek nem tudják dekódolni a finomra hangolt üzeneteket.
A hódítók az állatokat magukkal viszik, később pedig, amikor partizánokat
keresve ismét betörnek hozzájuk, a csizmáját húzó nagybátyja mozdulatát fél
reértve őt és a nagymamát lelövik. Katit és édesanyját vélhetően csak azért
kerülték el a golyók, mert „istennek még terve volt velük”. Egyebek között az,
hogy Palotainé Kali Gabi sok évvel a tragédiát követően felidézze a történteket.

Ázsiai utazások és találkozások. Amrita Sher-Gil (2001)
A múlt század kilencvenes éveinek második felében Sára Sándor több utazást
tett Ázsiában s ezekről két útifilmet is forgatott: Indiai képsorok, I–V, 1977; Bangkok, a kelet Velencéje, 1977. Indiai utazásai azzal kezdődtek, hogy bemutatták
a Vigyázókat a Bombay-i Nemzetközi Filmfesztiválon, majd A vád című filmjét Calcuttában. A kontinens méretű ország kezdettől magával ragadta Sára
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Sándort, olyannyira, hogy a fesztivál helyett idejét hol kamerával, hol fényké
pezőgéppel a kezében folyamatosan az utcán töltötte. India iránti vonzalma
eredményeként először Indiai képsorok címmel elkészített egy ötrészes ismeret
terjesztő sorozatot, majd pedig egy háromrészes portrét a magyar származású
indiai festőművésznőről, Amrita Sher-Gilről (1999). Az utóbbi eredetileg előta
nulmány lett volna egy koprodukcióban megvalósuló játékfilmhez, amelynek
forgatókönyvét Dobai Péter meg is írta, ám végül sem ehhez, sem Ramesh Sharma
Körösi Csoma Sándorról tervezett játékfilmjéhez – mindkét film egy koproduk
ciós csomagterv része lett volna – nem sikerült előteremteni a forrásokat.
Mint írtuk, Indiában Sára Sándor nemcsak filmezett, hanem fotózott is (India,
a szépség koldusa, 2009). Mind a fotográfiák, mind a filmek abból a szenvedélyből
születtek, hogy alkotójuk utazóként kíváncsi volt az ott élő emberekre. Nem
a gazdagokra, hanem – a Cigányok és a Vízkereszt szerzőjéhez híven – a szegé
nyekre. „Az utca a szegényeké, az elesetteké, a kiszolgáltatottaké. Zárt helyeken,
gazdagabb környezetben, ahová nemigen kerültem, kedvem sem lett volna kat
tintani. […] Talán azokra voltam érzékeny én is meg a gépem is, akik üzenni
akarnak valamit. Hogy mit? Nehéz ezt megfogalmazni. Híradás a másiknak.
Vagyok. Ilyen vagyok” – emlékszik vissza indiai utazásaira Sára Sándor az
India, a szépség koldusa14 című kötet utószavában.
A rendező fent idézett hitvallása vezethet el bennünket annak megértéséhez,
hogy mi keltette fel Sára Sándor szenvedélyes érdeklődését Amrita Sher-Gil
személye és művészete iránt. Túl a festőnő magyarságán és immár nemzetkö
zileg is számon tartott jelentőségén, elsősorban világszemléletének jellegadó
sajátossága vonzotta hozzá: a szegényekkel való szolidaritás következetessége.
Az, ami Sára látásmódját is meghatározza. A háromrészes film két szálon épít
kezik. Az egyik bemutatja Amrita Sher-Gil származását, neveltetését, személyét
és festészetét, a másik pedig India mibenlétét próbálja megsejtetni. Azt, amely
Amrita művészetét éltette, de amely tulajdonképpen lehetetlen vállalkozás.
A film elején Amrita unokaöccse, Vivan Sundaram egy általa festett kép előtt
beszél. A képen a Sher-Gil család tagjait látjuk. Szembetűnő, hogy valamennyi
családtag – így Amrita, a húga, Indira, az édesanyja Marie Antoinette, valamint
a szomszédos szobában a családfő Umraro Sher-Gil – egymástól távol, a tér
különböző pontjain láthatók, különböző irányokba tekintenek, mintha semmi
közük nem volna egymáshoz. Elhelyezkedésük persze nem véletlen, a kép ér
zékletesen ragadja meg Amrita sorsának egyik problémáját, a csoporton belüli
magányt, mint a művészek, általában pedig az autonóm és érzékeny emberek
szenvedéseinek egyik gyakori forrását. Keserű Katalin – aki a film munkatársa
volt – akként értelmezi a rendező eljárását, hogy Sára belépett és beleviszi
nézőjét ebbe a képi térbe, élet és művészet különös „játékába”. A tér és a sze
replők köre egyre tágul a filmben: magyarországi, indiai, párizsi és megint
14 Sára Sándor: India, a szépség koldusa. Budapest, 2009, Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény
Alapítvány, 201.
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magyarországi és indiai helyszínek, képek és alakok sokaságával találkozunk,
hogy végül, zárásképpen visszatérjünk „művészet és élet közös kérdéséhez”.15
Amrita Sher-Gil egy előkelő származású magyar anya, Gottesmann Mária
Antónia és a szikh nemesként is ismert, tehetős indiai apa, Umraro Sher-Gil
gyermekeként Magyarországon született 1913-ban. A család 1921-ben Indiába
költözött, így Amrita és testvére gyermekként két kultúra anyanyelvét sajátít
hatta el. Mivel Amrita tehetsége és festészet iránti érdeklődése hamar megmu
tatkozott, a család Párizsba települ, hogy lányuk Lucien Simon tanítványaként
az École des Beaux Arts (Szépművészeti Akadémia) hallgatója legyen. Szakmai
előmenetele kivételesen gyors, sorra nyeri a díjakat, még nincs húszéves, amikor
egyik képe bekerül a híres párizsi Szalonba. Miután a festőnövendék Francia
országban megismerkedett a kortárs európai festészet világszemléletével, te
matikájával és technikájával, visszamegy Indiába, ahol művészete elmélyül és
kiteljesedik. Értelmezői szerint Amrita világlátására nagy hatással volt a korai
Picasso szegénységábrázolása, Gauguin, Cézanne és Braque munkássága, a délindiai Ajanta freskói, továbbá globális léteseményként a századelő nagy indiai
éhínsége.
Sára Sándor filmjének hősnője azért választja Indiát, mert a Nyugaton elsa
játított tudás révén modernizálni akarja az ottani képzőművészetet. Tudatában
van a küldetésének konfliktusokat gerjesztő mivoltával, szarkasztikus hangon
beszél bírálóiról, akik befurakodóként tekintenek rá, s azt tartják róla, hogy
művei nem fejezik ki a nép érzéseit. Szerinte az indiai képzőművészet hibája
az, hogy megrekedt a mitológiai tradíciók ábrázolásában, jóllehet a művé
szetben az utánzás sohasem visz előre. Amrita azzal hoz újat, hogy felfedezi
a hétköznapi életet és esztétikai formát ad neki. Képein többnyire az alsó, érint
hetetleneknek nevezett kasztokhoz tartozó páriákat, szomorú arcú szegényeket
látunk, az élet veszteseit, akik megadással viselik sorsukat. A festőnő ugyan
akkor a témaválasztással nem óhajt eleve együttérzést kiváltani, ez szerinte
olcsó eszköze lenne a hatáskeltésnek, ő az erős színekkel, a térfogatokkal és
a vonalakkal, tehát a forma kifejező ereje révén kíván hatni a nézőre.
Amrita formavilága sugárzóan érzéki, egy olyan művész munkái ezek, aki
képein emancipált nőként hirdeti a szexuális szabadságot, s aki magánember
ként is megszenvedi a vonzások és választások okozta drámai helyzeteket.
Szüksége van a szexre, egyik levelében arról ír, hogy ha lehetősége lenne rá,
kipróbálná a női nemet is, de leszbikusnak mégsem nevezhető. Ezzel együtt
gyakori témája a női test, az azonos neműek közötti vonzalom. Bár tisztában
van azzal, hogy a házasság nem neki való, mégis hozzámegy első unokatest
véréhez, a katonaorvos Egan Viktorhoz, aztán néhány év múlva azt írja egy
levelében, hogy „Viktorral rajongunk egymásért, de nincs mit mondanunk egy
másnak. Egymás idegeire megyünk.”
15 Keserű Katalin: Amritával Indiában. In Pintér Judit (szerk.): Pro Patria Sára 80. Budapest, 2014,
Magyar Művészeti Akadémia, 459.
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Sára Sándor úgy próbálja megértetni velünk Amrita Sher-Gil tragikusan
rövidre szabott életét és munkásságát, hogy a képek bemutatása mellett a pár
huzamos montázs másik szálában templomok, szobrok, festmények és más
műalkotások megidézésével, valamint a képekre reflektáló hétköznapok tár
gyias leírásával utal arra a civilizációs és kulturális univerzumra, amelyből
Amrita festészete vétetett. Látjuk Ajanta és Rámésvaram egyszerre varázslatos
és monumentális sziklatemplomait, a halászfalvak népének evangéliumi sze
génységét az egyik oldalon, Kocsin erotikus festményekkel teli palotáinak érzéki
zsenialitását a másikon, a naphosszat szövő asszonyok megtört, bús tekintetét
emitt, a kőtörők nyomorúságos életét amott. Ebben a világban, ahol a többség
emberhez méltó sorsot majd csak egy másik életben remélhet, az egyetlen erköl
csileg is igazolható választás a velük való esztétikai szolidaritás. Annak tudomá
sulvétele, hogy vannak.

Búcsú és összegzés. A harang értünk szól (2003)
Sára Sándor aktív filmalkotói pályája az Amrita Sher-Gilről készített portré után
lassan a végéhez közeledett. Még ugyan elkészítette a Nehézsorsúakat és a Mementót, de ez utóbbi két film nagyobbik részét már korábban leforgatta, így
a befejezésükhöz csupán néhány napos utómunkára volt szükség. Időközben
az is bizonyossá vált, hogy a rendező játékfilmtervei, a Transzszibériai álom és az
Amrita nem valósulnak meg. Ebben a helyzetben kérte fel a rendezőt az Objek
tív Stúdió, hogy vegyen részt egy hazánknak az Európai Unióhoz történő csat
lakozása tiszteletére készülő kollektív filmben. Az Európából Európába című
etűdsorozatban filmművészetünk számos kiválósága fogalmazta meg azt, hogy
művészként és magánemberként mit őrizne meg, és mit vinne magával az
Unióba. Sára Sándor mellett az egyes etüdöket a következő alkotók jegyzik:
Jancsó Miklós, Török Ferenc, Enyedi Ildikó, Kézdi-Kovács Zsolt, Ragályi Elemér,
Fliegauf Benedek, Rózsa János, Szabó István és Sándor Pál.
A Sára Sándor által rendezett és fényképezett rész címe: A harang értünk szól.
A hihetetlenül gazdag élet és a sokfelé ágazó, terebélyes életmű lezárultával ez
a néhány perces kisfilm a végszó rangjára emelkedett. Csöndes epilógus lett: egy
nagy művész végsőkig letisztult és egyszerű alakra hozott vallomása a hazáról.
Pontosabban arról a határnyi földdarabról, ami egy ember számára átlátható,
birtokolható, ami a világból az övé. A Káli medence – benne Köveskál, ahol
a háza van – az ő kisvilága. Bár máshol született, máshonnan indult, és sokfelé élt,
ez az a földdarab, amit vándorlásai során maga választott ki, és ahova képletesen
és valóságosan mindig hazatért. Ez a néhány perces kisfilm formailag a régi Sára
Sándort idézi, a látvány erejével fogalmazó képalkotót, aki felvevőgéppel a ke
zében bemutatkozik, majd néhány beállításban elénk tárja az ő tusculánumát.
Az etűd a tavasz ébredésének harsogó képeivel kezdődik, amelyet har
mónium hangja kísér: egy totál után virágzó mandulafáktól ragyogó dombra
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Rozsnyay Béla: Tér és erő (acél, márvány, 42×14×47 cm, 1984)

látunk, majd egy dűlőúton siklik végig tekintetünk. Az út szélén kőkereszt,
arrébb néhány békésen legelésző ló, mögöttük kerítésformát alkotó sudár fa
törzsek sorakoznak. A táj más pontján fehéren izzó régi mészkőszobrok, Jézus
és Mária szenvedő arcai közeliekben. Aztán az idillbe, mint valami szürreális
cezúra, belehasít a semmiből kerekedő hóvihar. Mintha csak Janus Pannonius
Egy dunántúli mandulafáról című verse elevenedne meg. S ime virágzik a mandulafácska merészen a télben, / Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd! S míg néhány
pillanatra Badacsonyig mindent ellepnek a hófoltok, a fák törzsén diszkréten
imbolygó fények e furcsa tél közjátékának a hamari végét jelzik. Nem messze
innen misére hívó harangok zúgnak, ismét virágzó bokrok és fák hirdetik a ta
vasz győzelmét.
Sára Sándor filmverse névjegy és szűkszavú jutalomjáték. Minden rávall. Az
is, amit kiválasztott, az is, ahogy rátekint, végül az is, ahogy az egész mű ívét
s benne minden beállítást megkomponált. Ahogy esztétikájában hirdette: min
den fölösleg nélkül.
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Szemek a hatalom láncában:
életek, sorsok, események
Papp István: Szemek a láncban. Játszmák a magyar állambiztonság történetében
Budapest, 2015, Jaffa Kiadó

A kötet olvasása közben bizonyára sokak
ban felmerülhet a kérdés: mire is jó az
egyéni élettörténetek/szerepek tanulmá
nyozása és bemutatása? Nyilván a kérdés
részben „naiv”, hiszen az életutak s hozzá
kapcsolódóan az életrajzok megírása,
megrajzolása ma már multidiszciplináris
terület,1 de érdemes azt is látni, hogy az
1 Az „életrajzi térről” elméleti és gyakorlati síkon
lásd (többek között): K. Horváth Zsolt: Önarc
képcsarnok. A személyes emlékezés mint tör
téneti probléma = A történész szerszámosládája:
a jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa:
a „Történelem – Társadalomtudományok” konferencia
anyagai. Budapest, 2002, L’Harmattan, 81–102;
K. Horváth Zsolt: Az életrajzi térről: szempon
tok a biográfiai módszer és a szinoptikus szem
lélet történeti alkalmazásához. Korall, XII (2011)/
44, 154–176; Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék,
talált szöveg. Budapest, 2014, Balassi Kiadó.
(Irodalomelméleti tanulmányok.) De a történet
tudományon és irodalomtörténeten kívül a ne
veléstudomány is felhasználja, lásd (többek kö
zött): Baska Gabriella: Iskola, gyermek és tanítói
ideál a 19. és 20. század fordulóján. Budapest, 2011,
Gondolat Kiadó, http://mek.oszk.hu/14700/
14797/ (2015. 12. 5.); Golnhofer Erzsébet – Sza
bolcs Éva: Lázár György és a magyar pedológia.
Mítosz és valóság. Magyar Pedagógia, CXIII
(2013)/3, 133–151; Pénzes Dávid: Biográfia-au
tobiográfia. Montágh Imre életrajzainak olvasa
ta elé = Iskola a társadalmi térben és időben, V. Szerk.
Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia. Pécs, 2015,
Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társada
lom” Neveléstudományi Doktori Iskola, 196–209;
Depaepe, Marc – Simon, Frank: „MON AMI,
MONSIEUR DECROLY”. A biográfia szerepe
a pedagógiatörténeti kutatásokban = Reformpedagógia-történeti tanulmányok. Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok. Szerk. Németh And
rás. Budapest, 2002, Osiris Kiadó, 64–76.
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szemle

egyéni sorsok – ahogy a már hivatkozott
szerzők is írják – segítik nemcsak az egyén,
hanem az adott korszak (az állam műkö
dési mechanizmusainak, a társadalmi al
rendszerek stb. működésének) megértését
is. Ez a jelen kötet esetében sincs másként.
A kötet bevezetőjében a szerző dekla
rálja célját, miszerint nem „klasszikus”,
a közbeszédben jelen levő diskurzushoz
hasonlatos művet kíván írni. Véleménye
szerint a legtöbben „a személyek/embe
rek közötti találkozásokként fogják fel
a politikai rendőrség, ezen belül az ügy
nökök/besúgók/spiclik históriáját” (9).
Ugyan születtek szakmailag kifogástalan
munkák, de a szűk szakmán kívül a szé
lesebb közönséget nem érték el. Papp sze
rint „A művelt nagyközönséget az emberi
tragédiák: a hősök és árulók találkozásai
érdekelték, és ez feltehetően a közeljövő
ben sem lesz másként” (9). A kötet újsze
rűsége elsősorban abban van, hogy ehhez
képest nem „a bűnös/áldozat” kategória
szerint gondolkodik (10), hanem „háló
ként” fogja fel az állambiztonsági szerve
ket, amelyek mintegy behálózzák a ma
gyar társadalmat. Ebből ered a kötet címe
is, amely Illyés Gyula versének ismert
sora. A szerző indoklása: „Igen, a politikai
rendőrség egyfelől hatalmas hálózatként
kerítette be a társadalmat, ugyanakkor
nem önmagában létezett, hanem sok-sok
láncszem kapcsolódott hozzá” (10). Vagy
is nem egy légüres térben létező szerve
zetről beszélhetünk, hanem olyanról, amely
számtalan kis kapcsolaton – „láncszemen”
– keresztül kötődött emberekhez, a szo
ciológia nyelvén fogalmazva: „szervesen”

kapcsolódott a társadalomhoz. „A kötet
célja, hogy az egyes tanulmányok segítsé
gével bemutasson különböző szerepeket”
– írja a 10. oldalon.
Papp István könyvének első tanulmá
nya Kádár Lajossal foglalkozik. A mára
elfeledett író elleni népbírósági tárgyalás
indokául szolgáló Ártatlanok? című, erő
sen antiszemita darab történetét, valamint
annak a perbéli bizonyító erejét – ponto
sabban annak „hiányát” – mutatja be. Már
a címből – A magyar Jud Süss – sejteni le
het, hogy „antiszemitizmus és színház”
– bizonyos fokig – párhuzamos történeté
ről lesz szó. A szerző szerint a darab nem
kapott kellő figyelmet a korábbi szakmun
kákban (14), pedig a népi mozgalom és
a szélsőjobb kapcsolatához adalékkal szol
gálhat maga a mű, valamint annak fogad
tatása és szerzőjének megítélése is. Talán
ez lehet az oka annak is, hogy ez a tanul
mány a legvaskosabb a kötetben s már-már
nyomozói pontossággal tárja fel a darab
keletkezéséről fellelhető információkat,
valamint a darab bemutatóját. De ki volt
Kádár Lajos? A kérdést a 15. oldaltól tár
gyalja Papp, s ehhez elsősorban Kádár
saját életrajzát használja fel (Börtönnapló).
Kádár bemutatása közben szépíróhoz illő
tájleírással találkozik az olvasó – ennek
példájaként álljon itt egy rövid részlet a ta
nulmányból: „holtágakkal és zsombékokkal
szabdalt, a kiskunsági puszták közelében
található mikrovilágban töltötte gyermek
korát…” (16). A gyermekkori élmények nem
pusztán a memoár részei, hanem „Kádár
Lajos esetében – leszámítva az első világ
háborút – a gyerekkori élményanyag való
ban teljes mértékben uralta az író gondol
kodását” (15). Kádár élete folyamán – főleg
fiatalkorában – számos mesterségben dol
gozott, kamaszként bolti szolgaként, vil
lamoskalauzként, biciklis küldöncként,
pincértanulóként, majd 1915-ben be kellett
vonulnia a hadseregbe (17). A későbbiek
ben még szó esik Kádár kritikai fogadta
tásáról, így Móricz Zsigmond méltatásá
ról (18). Kádár memoárja mégis feledésbe
merült, ennek kettős okot tulajdonít a szer
ző: 1. a későbbi hírhedt színdarab, 2. Veres

Péter memoárja, a Számadás sokkal élveze
tesebbre sikerült (18). Kádár második kö
tete, a Tyukász Péter továbbra is jó kritikai
fogadtatásban részesült, ám ennek már
elsősorban az volt az oka – véli Papp –, hogy
az alulról jött népi tehetség „ideális meg
testesülése” volt a korabeli elvárásoknak,
ideáloknak (19). Ám mindezek ellenére
azért többen felvetették – már ekkor –, hogy
vajon képes lesz-e túllépni a „gyerekanya
gon”, illetve új témákkal előállni. A foly
tatást nem nehéz kitalálni: Kádár „az
alaptalan túlzó méltatásoknak hitt” (20),
és ennek megfelelően sorra adta ki új re
gényeit ugyanazon gyermekkori élmény
anyagra alapozva, de „egyre jobban ös�szecsapva” (20). Papp tanulmányában
részletesen tárgyalja Kádár vélt/valós an
tiszemitizmusát. A népbírósági eljárás az
általa beküldött anyagokból négyet gondo
san kihagyott, ebből egyet a témája miatti
elhanyagolhatóságból, a többit pedig tu
datosan, s ebből az egyik – a Kujtorgó lel
kek – igazolta volna az antiszemita váda
kat (22–23). Ugyanakkor Papp szerint az
életútból – egyenesen – nem következett
az antiszemita hangvételű Ártatlanok?
megírása. A tanulmányban részletesen
olvashatunk a darab első, 1941. évi bemu
tatójáról: így Endre László antiszemita
politikusról, aki a közigazgatás oldaláról
kívánta „megtámogatni” a darabot (26–
27). De a Jud Süss és az Ártatlanok? közti
párhuzamon túl megismerhető a tanul
mányból az is, hogy a Jud Süss regényvál
tozata egyáltalán nem antiszemita célzat
tal íródott, sőt nem is volt antiszemita.2
A tanulmányból még az is kiderül, hogy
1933-ban megfilmesítik – éppen abban az
2 Lion Feuchtwanger 1925-ben megjelent regé
nye magyarul is olvasható, kétféle címmel és
kétféle fordítással. Az első fordítást Sztrókay
Kálmán készítette, a mű címe: A herceg és Zsidaja
volt, s elég korán, 1926-ban megjelent Dick Ma
nónál. A második kiadásra 1934-ben került sor
a Nova Kiadónál. A második fordítás Tandori
Dezső munkája, mely szintén kétszer jelent
meg: 1990-ben az Árkád kiadó és 2007-ben az
Ulpius-háznál Jud Süss címmel.
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évben, amikor Hitler hatalomra jut – Jew
Süss címmel. A film főszereplője – Josef
Jew Süss Oppenheimere – az a Conrad
Veidt volt, aki az 1942-es Casablancában
Heinrich Strasser őrnagyot is megformál
ta.3 Az már csak a „történelem fintora”,
hogy a második – 1940-es – film vált hír
hedtté. A darab írásának motivációi sem
egyértelműek, ahogyan az sem, hogy az
első változat (az 1940/41-ben előadott)
mennyiben tér el a második (1944-ben be
mutatott) – Dövényi Nagy Lajos átdolgo
zásával készült – változattól. Ennek oka,
hogy az első változat elveszett. A további
akban a szerző szól még az országos
visszhangról – kritikáról (41) –, összefog
lalja a darab tartalmát (42–48), külön szót
ejt az 1944-es bemutatóról és arról is – nyil
ván ez sokak szemében külön „bulváro
san érdekes” –, hogy a Tüskevár Matula
bácsija, Bánhidi László tanúként vett részt
a népbírósági eljárásban (53). Végül pedig
megismerhetjük magát a népbírósági eljá
rást, amelyet Kádár Lajos ellen indítottak,
és amely végül a felmentésével végződött
(60–73). Ebben az alfejezetben ismerhetjük
meg azon „konspirációkat” (62), amelyek
mintegy „mítoszként” veszik körül a nép
bíróság eljárását. Illyés Gyula, Darvas Jó
zsef esetleg Veres Péter segítette Kádárt
abban, hogy végül nem vonták felelősség
re?4 Papp összegzésében azt írja: „minden
jel szerint befolyásos barátai-ismerősei
segítségével kerülte el a komoly bünte
tést” (74), ám a történet ezen szálának ki
bogozása – a jelenlegi információk birto
kában – nem lehetséges.
A kötet második tanulmányának címe
önmagában véve is „garancia az olvasás
3 Az IMDB például az 1934-es Jew Süss esetében
jegyzi Lion Feuchtwangert (http://www.
imdb.com/title/tt0025329/), míg az 1940-es
Jud Süss esetében már nem (http://www.
imdb.com/title/tt0032653/).
4 Pontosabban fogalmazva más esetekkel ös�
szehasonlítva – finoman szólva – enyhe bün
tetést kapott „5 hónapot és 21 napot” (előzetes
letartóztatásban és az internálótáborban töl
tött időt együttvéve [72]).
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ra” (Illyés Gyula és az ÁVH, az alcím pedig:
A költő és a politikai rendőrség 1945 és
1956 között). Kétségtelen, hogy a népiek
vezető alakja 1983-ban bekövetkezett halá
láig kiemelt szerepet játszott az 1945 utáni
magyar kultúra- és művelődéstörténet
ben, ezzel párhuzamosan formális és in
formális – politikai – befolyása is egyaránt
nagy volt.5 Ez pedig felveti a kérdést, hogy
milyen kapcsolata volt az állambiztonsági
szervekkel – ha egyáltalán volt? A szerző
szerint mint Jászi Oszkárnál, úgy Illyés
Gyulánál is egymásnak feszült a közéleti
és írói szerep (84). Sőt, Illyésnél a könyv
tárnyi szöveg (tanulmány, esszé stb.) „te
kintélyes része voltaképpen a mára rend
kívüli mértékben elavult népi-urbánus
ellentét körül forog” (85).6 Már az elején
leszögezi Papp: „Jelen tanulmány nem vál
lalkozhat egy régóta esedékes, feltehetően
egy fiatalabb nemzedékhez tartozó iroda
lomtörténész vagy történész által meg
írandó, igényes Illyés-életrajz pótlására,
de adhat néhány szempontot az e munkára
vállalkozó kutatónak” (85). A tanulmány
ból kiderül, hogy nehéz dolga van a kuta
tónak ha Illyés ezen korszakát kutatja,
mert az 1945–1956 közti időszak kevés for
rást őrzött meg, így Illyés élete ezen idő
szakának pontos rekonstrukciója sem le
hetséges (az állambiztonsági források
szempontjából sem). Hogy ez mennyiben
„köszönhető” a későbbi iratmegsemmisí
téseknek – valamint a „természetes” selej
tezésnek –, nem tudjuk (86). A tanulmány
hosszan részletezi a forrásokat vagy a vélt
forrásokat, hiszen az állambiztonság
fennmaradt iratanyaga arról tanúskodik,
5 Felesége, Kozmutza Flóra a gyógypedagógia
területén ért el kiemelkedő eredményeket.
6 Azért ide kívánkozik egy apró megjegyzés:
a népi–urbánus vita alapproblémái máig sem
meghaladottak, vagy ha tetszik, máig „kibeszé
letlenek”, s kihordásukra sem a konszolidált Ká
dár-rendszer, sem pedig az 1990-es rendszer
váltás utáni időszak nem bizonyult – egyelőre
– alkalmasnak. A népi mozgalomról bővebben
lásd Papp István: A magyar népi mozgalom története, 1920–1990. Budapest, 2012, Jaffa Kiadó.

hogy ha nem is maradtak meg a konkrét
szövegek, de az egyéb fennmaradt iratok
tanúsága szerint léteztek ilyenek (87–88),
és még az is tudható, hogy milyen terjede
lemben (ugyanakkor a tartalmukról nem
maradt fenn árulkodó jel). Illyés elsősor
ban politikusként – a Nemzeti Parasztpárt
egyik vezetője – került az állambiztonság
látókörébe Veres Péter kapcsán (89). A kor
szakból fennmaradt jelentések mindenek
előtt Illyés politikai állásfoglalásait tar
talmazzák, olykor kissé félrevezetően, de
mindenféleképpen a korszak normája
szerint. Egy példával illusztrálva a szavak
és fogalmak átértelmezését: „A jelentésbe
a »jobboldali« jelző nem jelentett mást,
mint hogy Illyés azok közé tartozott, akik
az önálló parasztpárti politika és szer
vezet mellett tették le a voksukat…” (91).
Nyilván a kép a későbbiekben tovább ár
nyalódott, de Papp szerint még mindig
erősen torzított formában (91–92). Elsősor
ban politikai okokból merül fel továbbra
is a neve: egyrészről Keresztury Dezsővel
ápolt barátsága okán, másrészről pedig
a Nemzeti Parasztpárt 1946-os, őszi irány
váltása kapcsán. Érdekes adalék, hogy
1948-ra Illyés visszavonult a napi politi
kától, de továbbra is megfigyelték (95),
ugyanakkor továbbra sem osztottak rá
szerepet semmiféle koncepciós perben,
sőt a kommunista párt vezetése inkább
megnyerésére koncentrált. Ez természete
sen Illyésnek is biztosított némi mozgás
teret (96). A tanulmányban szó esik arról
az igencsak kényes és utólag nehezen iga
zolható kérdéskörről, hogy – elsősorban
informálisan – „ki kit és mikor” mentett
meg. Illyés esetében Németh László uno
katestvére, Németh Péter neve merül fel
– Szabó Lőrinc mellett –, mint akiken
Illyés segített – „informális hatalmát” be
vetve. A fennmaradt iratokból Papp re
konstruálja Németh Péter ügyét, majd meg
próbálja „megfogni”, objektiválni benne
Illyés Gyula vélt szerepét. Mindezeken
felül a tanulmány Illyés sajátos, közéleti
szerepével szorosan összefüggő szilenci
umával is foglalkozik (102): hogyan fogal
maz, hogyan ír, hogy megfeleljen a hiva

talos elvárásoknak, mégis megőrizzen
valamicskét az írói, alkotói autonómiából. Ennek az irodalmi kettős beszédnek
– mely 1989-ig oly jellemző és egyben meg
határozó is volt a magyar irodalmi életben – az 1950-es években még nem volt
olyan kifinomult szabályrendszere, mint
amely később kialakul a „helyesen” értel
mezett irányvonalak és párthatározatok
szerint. Papp részletesen ismerteti, hogy
1956-ig pontosan hogyan és milyen okok
ból figyelték meg Illyést, a jelentések és
íróik mit sugalltak, hogyan „értelmezte”
az állambiztonság a kapott adatokat. Ám
– ahogy összegzi a szerző – hiába járt min
dig egy lépéssel „a cég” a politika előtt (114),
végül utóbbi nem indíttatott eljárást Illyés
ellen – annak ellenére, hogy volt ellene „ele
gendő bizonyíték”.
A harmadik tanulmányban egy iroda
lomtörténésznek az állambiztonsággal
vegyített szakmai munkásságába ad bete
kintést a szerző. Azon szép remények,
hogy majd az állambiztonság segít egy
feltörekvő irodalmárnak – áthidalva „bár
miféle” nehézséget –, végül felmorzsolód
tak. A tanulmány főszereplője Nagy Péter
(fedőneve: „Borisz”) egy másik Eötvöskollégistával beszél telefonon – ez a kezdés
hasonlít Rainer M. János Antall Józsefről
írott könyvének elejéhez. A főhős párbe
széde szó szerint maradt fenn az irat
anyagban. (Papp a végén jegyzetben jelöli
az Eötvös József Collegium „rövid tör
ténetét”, de nem hivatkozik semmilyen
történeti műre, vagy éppen memoárra.)7
Nagy Péter esetében sajátosan „kettős
életről” beszélhetünk: „Szabó Dezsőnek
az életéről írt monográfiát, a politikai
rendőrség »Borisz« fedőnevű ügynöke
7 A kötet tanulmányait gazdag szakirodalmi
jegyzetapparátussal látta el a szerző, ezért is
meglepő, hogy pont az Eötvös Collegium tör
ténetére vonatkozóan nincs semmiféle hivat
kozás. Ez az apró tény, csak azért érdemel
említést, mert 1. a szerző maga is Eötvös-kol
légista volt, 2. létezik több monografikus átte
kintés a Collegium történetéről, amit a szerző
is ismer.
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ként pedig Szabó Dezső híveiről és köve
tőiről gyűjtött információkat a belügyi
szervek számára” (121). Némi cinizmussal
hozzátehetjük azt is, hogy a második
anyaggyűjtés egy újabb monográfiához is
elegendő lett volna… Papp szövege sze
rint – pontosabban értelmezésem alapján
ez következik belőle – ez a kettősség az
1964-es biográfiájára is jellemző. Tudni
illik Nagy alapos, „imponáló filológiai ap
parátussal alátámasztott” (122) szöveget
írt, de ezzel egyúttal „lényegében átültette
az irodalomtörténeti kutatásba és értéke
lésébe a népi írókról szóló pártállásfogla
lás téziseit…” (122).8 A tanulmányból ki
derül, hogy Nagy Péter 1951 és 1962 között
előbb az ÁVH, majd a III/III-as Csoportfő
nökség egyik jelentője volt. Jelentéseit – Papp
szerint – meglehetősen bő lére eresztve
írta. Papp István kerüli Nagy Péter ezen
munkásságának minősítését. Nagy ugyan
akkor 1961-re „hírnevet” szerzett magának
a Szabó Dezső-hívek körében,9 legalábbis
erről tanúskodik Balogh Sándornak, az
Írószövetség könyvtárosának – aki ko
moly Szabó-dokumentumgyűjteménnyel
rendelkezett – az elutasítása is, amelyet
természetesen Nagy megírt a jelentésben
(128). Ami azonban még érdekesebbé teszi
Nagy ügyét Baloghgal, az egy 1961-ben írt
jelentés. Ebben leírja Nagy, hogy Balogh
nem kívánja eladni a Szabó Dezső-gyűj
teményt, valamint a hírnév sem vonzza.
Megemlítette, hogy kapcsolatban áll az
emigráns Szabó Dezső Emlékbizottság
gal. Az állambiztonság szerveit természe
tesen nem filológiai kérdések és Szabó
Dezső életműve érdekelték (129), hanem
az 1944–46-ban működött Szabó Dezső
Emlékbizottság tagjai. A jelentés – Papp
szerint – „sokkal inkább hasonlít egy kuta
tóintézeti munkaanyagra, mint egy hálóza
ti személy beszámolójára” (130). Rendkívül

8 Az állásfoglalás 1958-ban a Társadalmi Szemlében
jelent meg, ahogy a szerzői is írja a 121. oldalon.
9 Az egy évvel korábbi könyvének köszönhe
tően „persona non grata lett a Szabó-hívek
körében” (128).
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érdekes azonban, hogy Nagy jelentései
nek lettek „kézzelfogható” következmé
nyei: a Zsigmond Gyula, Püski Sándor és
Balogh Sándor elleni perek (131). Végül
1964-ben megjelent Nagy Péter Szabómonográfiája, amelyet 1979-ben újra ki
adott. Az irodalmi élet önmagán túlmuta
tó „fontossága” a korszakban elvitathatat
lan, nem úgy 1989 után. Ennek több oka
van, talán a legfontosabb magából a rend
szerből fakad: az irodalomnak 1948 és 1989
között volt egy második nyilvánosságot
teremtő funkciója is: a „sorok között olva
sás” a korszak természetes velejárója volt.
Ez a funkció azonban 1989 után – demok
ratikus körülmények között – egyszerűen
okafogyottá vált.
A Fehér Lajosról szóló tanulmány egy
sajátosan prominens ember életének más
fél évnyi történését igyekszik tisztázni, de
mindenféleképpen árnyalni.10 Egy csúsz
tatásoktól sem mentes újságcikk idézeté
vel kezdi, amely Fehért meglehetősen rossz
színben tünteti fel. Csakhogy Fehér Lajos
érdekessége, hogy elsőként – vagy leg
alábbis az elsők egyikeként (Farkas Vladi
mir mellett) – szólalt meg, s tárta önélet
írásában a nyilvánosság elé, hogy milyen
volt az élet az állambiztonság berkein
belül. Hogy Fehér miért vállalt szerepet
a Politikai Rendészeti Osztály, majd az Ál
lamvédelmi Hatóság megalakításában és
a személyi állomány feltöltésében, az ope
ratív nyilvántartás rendszerének létreho
zásában, tulajdonképpen homályban ma
rad. A tanulmány kiemelten foglalkozik
Péter Gábor és Fehér Lajos kapcsolatával,
bemutatva az illegális kommunista párt
ban betöltött szerepüket, valamint annak
felépítését és hierarchiáját (vagyis a titkos
ság megőrzésének főbb technikai és ke
vésbé technikai részleteit (137–139). Fehér
Lajos igen kényes és nehéz időszakban
10 Papp Istvánnak 2017-ben jelent meg a Fehér
Lajosról szóló monográfiája: Papp István: Fehér Lajos. Egy népi kommunista politikus pálya
képe. Budapest–Pécs, 2017, Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára–Kronosz Kiadó.
(ÁBTL Monográfiák.)

volt az ÁVH második embere: 1945 telén
és 1946 tavaszán ugyanis – írja Papp – lé
nyegében véve „a semmiből kellett egy
szervezetet felépíteni, a működés elemi
feltételeit megteremteni” (143). Ebben pe
dig Fehérnek kulcsszerepe volt: egyrész
ről az általa megalkotott operatív nyilván
tartás „időtállónak” bizonyult, másfelől
„az általa felvett személyek gyakran hos�
szú karriert futottak be” (144). A tanulmány
kiemeli Fehér Lajos időről időre kiadott
memoárjai közti különbségeket: egy-egy
eseményt vagy szerepet – az aktuális tár
sadalmi és politikai érdekeknek (felfogás
nak) megfelelően – másként mutat be akár
két év távlatából is, így például az 1977-ben
majd 1979-ben kiadott memoárjában (144).
Természetesen nem lehet pontosan meg
rajzolni, hogy miként végezte több mint
másfél éves szolgálatát Fehér Lajos, ezért
is írja a szerző, hogy: „inkább csak körvo
nalazni tudjuk…” (150). Az mindenesetre
kiderült, hogy inkább az adminisztratívés személyügyekkel foglalkozott (151).
Ebbéli működése sem múlt el – évtizede
kig – nyomtalanul: a Politikai Rendészeti
Nyilvántartó Hivatalának megszervezése
volt működésének „szakmai csúcsa”. Ez
volt ugyanis az a „protokollrendszer”, amely
értelmében „a politikai okokból őrizetbe
vettekről személyi adatlapot kellett fel
venniük, majd hetente egyszer a hivatal
nak beküldeniük. Sőt, azokról is külön
űrlapot, ún. »figyelőkartont« kellett felál
lítaniuk és a központi nyilvántartónak
beküldeniük, akikkel kapcsolatban politi
kai bűncselekmény gyanúja merült fel, de
még nem kerültek a rendőrség kezére”
(151). Mindezek ellenére keveset tudunk
Fehér munkásságának gyakorlati megva
lósulásáról (153). Azt a szerző is leszögezi,
hogy Fehér munkája nem korlátozódott
„aktatologatásra”, hanem tudatosan pró
bálta kiszűrni azon személyeket és cso
portokat, akiket veszélyesnek tartott, így
a nyugati hadifogságból hazatérőket, a rend
őrség és a katonaság testületét (153). Papp
közli Fehér véleményét a B-listázásról is:
Fehér szerint 5000 embert kellene elbocsá
tani a „demokratizálódás” jegyében (154).

Fehér „belügyes szerepének” további ár
nyalását teszi lehetővé Kajli József 1956-os
tanúvallomása, melyben úgy emlékszik
vissza, hogy Fehérnek szerepe volt a levél
cenzúra (levelek felbontása) és a telefon
lehallgatások megszervezésében is (154).
Ugyanakkor Fehér nem pusztán az állam
(védelmének) érdekében volt jó hivatal
nok, hanem „figyelemmel követte azokat
a vizsgálati eljárásokat is, amelyekben ko
rábbi illegális tevékenysége közvetve vagy
közvetlenül szóba került” (155). A saját
húgának megkínzásával kapcsolatos nyo
mozás során felmerült a befolyásolás gya
núja, de ezeket az aktákat – ahogy Papp is
felveti – kikérhette emlékiratai készíté
séhez is, vagy akár 1945-ben is olvashatta.
Papp István rávilágít arra is, hogy két eset
ről bizonyítható, hogy Fehér saját maga,
közvetlenül járt el, ha nem is a barátai, de
legalábbis a lekötelezettjei érdekében. Az
egyik személy Kodolányi János író volt,
aki emlékiratain keresztül „üzent” is a meg
maradt népieknek (akik vették az üze
netet, lásd a tanulmány 91. végjegyzetét).
A másik személy Dessewffy Gyula volt, aki
még 1943-ban foglalkoztatta őt a Kis Újság
nál. Dessewffy ügye azért is érdekes, mert
ekkor Fehér már nem volt állományban,
ám ennek ellenére hozzájutott „bennfentes”
információkhoz. Mindezek után nemcsak
az olvasóban, de a szerzőben is felmerül
a „végső kérdés”: hogy ha Fehér Lajos meg
felelt az állambiztonsági munka számára,
akkor miért távozott 1946-ban? A kérdésre
nem adható egymondatos válasz. Először
is a szerző tesz egy nagyon pontos foga
lomtörténeti áttekintést az állambizton
sággal kapcsolatban. Tulajdonképpen be
mutatja a fogalom átlényegülését: 4-5
évtized távlatából ugyanis teljesen mind
egy volt, hogy ki melyik szervnél dolgozott
1945–1956 között. A csengőfrász, a kitelepí
tések, a kényszermunka, a börtönbeli kín
zások „hallatlan erkölcsi tehertételt” (159)
jelentettek az állambiztonság számára. Né
hány történeti interjú segítségével a szerző
tovább árnyalja Fehér portréját, amely
nagyjából egy irányba mutat. Ezt az egy
irányúságot Erdős Péter újságíró töri meg:
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szerinte Fehér rokonszenves, nyitott sze
mélyiség volt, akivel őszintén beszélge
tett; ezzel éppen ellentétesen írta le má
sokhoz képest (160). Az állambiztonság
is komoly átalakuláson ment keresztül:
1945-ben a semmiből kellett létrehozni
a szervezetet, ráadásul meglehetősen
„differenciálatlan” volt szervezeti felépí
tése, így Fehér Lajos valóban Péter Gábor
egyetlen helyettese volt, másfél év után
viszont már csak egy volt a helyettesek
közül (161). Ezenkívül Fehér személyes
érdeklődése az agrárium felé töretlen ma
radt. Ezt bizonyítja, hogy maga kérte át
helyezését az akkor induló Szabad Földhöz.
Míg korábbi áthelyezését maga Péter Gá
bor fúrta meg, most már támogatásáról
biztosította – Kádár János és Donáth Fe
renc társaságában (162). Mi a szerző mér
lege? Először is: az utókor – sajnos – pontat
lanul egybemossa az 1945 és 1956 között
működő, meglehetősen differenciált ál
lambiztonságot az 1956 után átszervezett
állambiztonsággal. Másodszor: Fehér La
jos aktív szerepet vállalt az állambizton
ság létrehozásában, állományának felvé
telében, a B-listázásban, de(!) harmadszor:
„az utolsó pillanatban lelépett arról a vo
natról, amely elkerülhetetlenül a szaka
dékba vitte volna pályafutását” (163).
Veres Péter, a Balmazújvárosról elszár
mazott értelmiségi nem először foglal
koztatja Papp Istvánt.11 Veres mint író és
politikus – ez a kettő az ő pályafutásában
inkább összekapcsolódik, semmint két
különálló „hivatás” jelenik meg – a Nem
zeti Parasztpárt „reménységeként” jelent
meg. A tanulmány bemutatja, hogy Veres
politikai pályája és politikai program
műve miként is fonódik egybe. Az Erdei
Ferenc és Kovács Imre (szárny) „között
bölcsen egyensúlyozó, de a valóságban
sohasem létező »centrum« fő” (170) kép
viselőjének láttatásában – Papp szerint –
„az 1990 előtti történetírás is sokat segéd
kezett” (170). Ma már persze tudható, hogy
11 A szerző népi írókról szóló monográfiájában
már részletesen foglalkozott vele.
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Veres a Magyar Kommunista Párttal (MKP)
szoros szövetségben képzelte el a magyar
demokrácia építését (ellentétben Németh
Lászlóval). Ezt jól alátámasztja, hogy Veres
miért az Erdei vezette balszárny (s ezzel
együtt az MKP) mellett döntött. Ugyan
akkor ennek ellenére nem nevezhető kom
munistának – írja Papp –, hanem „Olyan
fajta társutas, népi politikus volt, aki nem
kívánta feladni a paraszti érdekvédelmet”
(171). Taktikázása – a két szárny között –
remekül működhetett volna, abban az
esetben, ha 1. a népi mozgalom laza moz
galom marad, és nem szerveződik (ro
mantikus keretek között) párttá, 2. az
MKP-val való viszony mellett vagy ellen
a diktatúra fenyegető árnyékában nem
kellett volna egyértelműen állást foglalni.
A könyvben részletezett földcsuszamlás
szerű változások megrendítették a párt
vidéki tagszervezeteit. Az FKGP „leszalá
mizása” után Veres lehetőséget látott a pa
rasztpárt szavazóbázisának növelésére.
A formális logika szerint vizsgálva, akár
még jól is gondolkodhatott volna, csak
hogy két dologgal nem számolt: 1. az MKP
kizárólagosságra törekszik a magyar po
litikai életben, és nem kívánja a többpárti
demokráciát fenntartani, 2. a szavazók és/
vagy szavazatok átvándorlása nem a fizika
törvényei szerint történik. Az előzőekből
fakad, hogy az 1947-es „kékcédulás” vá
lasztások eredménye nem hozott „átütő”
sikert a pártnak, és egyben megmutatta
azt is, hogy „a parasztság nem hitte el, hogy
az NPP átveheti a kisgazdák szerepét, és
képes ellensúllyá válni a kommunista tö
rekvésekkel szemben” (172). A „vereséget”
követően Veres visszavonult, a szerzőt
idézve: „ahhoz a módszerhez folyamo
dott, amihez a leginkább értett, elvonult
a nyilvánosság elől, hogy a párt tagjai szá
mára megírja az NPP ideológiáját összeg
ző kézikönyvét” – ez a szöveg később
A paraszti jövendő címmel látott napvilágot.
Az állambiztonság pontosan tudta, hogy
kiket akar megfigyelni, ezért Veres is ko
rán megfigyelés alá került. Lejegyezték
beszédeit, nyilatkozatait, de ami igazán
figyelemreméltó, hogy Veres megfigyelé

séhez még az 1945 előtti titkosszolgálat
által készített dokumentumokat is fel
használták. Mindez annak fényében érde
kes igazán – véli a szerző –, hogy a kom
munista párt minden kontinuitást tagadott
az 1945 előtti időszakkal (174–175). Csak
hogy nem ez az első eset, hogy a napi gya
korlat felülírta az elveket. Végül a szerző
konklúziójában Veres Péter politikusi te
vékenységét kifejtve amellett érvel, hogy
„Veres Péter nem bizonyult jó politikus
nak…” (184), mert nem ismerte fel a poli
tikai játszmák rá (is) vonatkozó következ
ményeit.
Borzsák István klasszika-filológus és
az állambiztonság sajátos viszonyáról ír
a kötet utolsó előtti tanulmányában Papp.
Nem „bíbelődik” a posztmodern életútértelmezésekkel, az általuk kínált lehetsé
ges olvasatokkal, hanem szikáran ragasz
kodva a fellelhető forrásokhoz, azokon
keresztül mutat be egy sajátos életutat.
Papp nem a médiában általában felkapott
és kiemelten kezelt „kik voltak az ügynö
kök” kérdésre keresi a választ ezúttal sem.
Számára ez másodlagos kérdés, hiszen
a fő célja, hogy a rendszert, a struktúrát tár
ja fel, és ennek működését mutassa meg;
továbbá az ügynökkérdés számára azért
is elhanyagolható, mert: „a Borzsák Istvánról jelentést adó ügynökök egyikének sem áll
rendelkezésre a beszervezési dossziéja, így nem
ismerhető meg az sem, milyen körülmények
között, milyen emberi-lelkiismereti konfliktusokat követően vállalták ezt a tevékenységet”
(199). Az álláspontja kétségtelenül a törté
nettudomány normája felől érkezik, ezzel
szemben a másik oldalon megjelenik az
információs kárpótlás iránti igény: mini
mum a célszemélyek megtudhassák a be
szervezett személyek valós kilétét. Ez ter
mészetesen további jogi és etikai kérdéseket
is felvet. Borzsák esetében (is) felmerül
a kérdés, hogy miért is foglalkoztatta az ál
lambiztonságot a személye. 1956-os múltja
ugyan gyanakvásra adott okot (197) a ké
sőbbiek során is, ám mégis szokatlanul
sokáig állt az állambiztonság látókörében.
Hogy miért, arra nem adható egyértelmű
válasz. Egyszerűen azért nem, mert több

tényező együttállása vezetett Borzsák hos�
szú megfigyeléséig. Az egész 56-os szere
péből fakadt, majd erre jött – a debreceni
évek alatt – egy kevésbé agilis tartótiszt
(213), egy egyetemi katedrára vágyó ügy
nök, majd egy újabb agilis tartótiszt (217),
aki a karrierépítés egyik állomásaként
tekintett Borzsák megfigyelésére. És még
egy utolsó, de fontos tényező: a tudomá
nyos élet sajátos – hétköznapi értelemben
véve –, „életidegen” világa. Ez utóbbi fél
reértésekre adhatott okot. Így például az
NSZK-beli Tacitus-megjelenés (215), ami
minden volt, csak politikai akció nem, de
ide sorolhatjuk a kapcsolatok sokszor tu
dományterületeken átívelő jelentőségét
vagy éppen egy adott tudomány keretein
belüli rivalizálások személyi konzekven
ciáit, valamint a tudományban fontos és
értékes publikációk megjelenése körüli
diskurzusokat is. Ám mindezen tényezők
sem indokolják, hogy miért tartották ilyen
sokáig figyelemmel Borzsák munkássá
gát. A dolog a rendszer mechanizmusai
nak öngerjesztő jellegére világíthat rá.
A kötet záró tanulmánya – mely itt je
lenik meg először – szintén egy szépiro
dalmi műről szól, ám ezúttal nem egy
előadásról, annak – szakszóval élve – „pél
dányáról” van szó, hanem egy egészen ki
vételes szerző művéről. A szépirodalmi
művek történeti elemzése mindig veszélyes
terep. A szépirodalomnak ugyanis nem
feltétlenül feladata a történelmi „igazsá
gok” alátámasztása, megírása. Még akkor
sem, ha tudjuk Arisztotelész és Hayden
White óta – és ez most így nagyon som
más –, hogy „rokonszakma” a szépíróé és
a történészé.12 Az is tudható, hogy sok eset
ben a szépírók nem végeznek valódi tör
téneti kutatásokat – nyilván nem is ez
a dolguk. Mindezt persze tekinthetjük
mellékszálnak ahhoz képest, hogy a Papp
által „elemzett” mű, Az elbocsátott légió
szerzője Moldova György, aki a hazai

12 Erről részletesen lásd: Romsics Ignác: Új ten
denciák az ezredforduló történetírásában. Múltunk, XXII (2011)/2, 130–144.
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könyvkiadás sajátos alakja. Az is érthető
és akceptálható, hogy Papp másodjára is
képes volt foglalkozni Moldova kötetével.
De, hogy miért is „fut neki” másodjára is,
az leginkább az első szövegből derül ki:
„A kisregény »veszélyessége« éppen ab
ban áll, hogy kényes témáról hihető mó
don, olvasmányos, könnyen befogadható
realista stílusban szól, és nem teljesen ha
zug, de mégis velejéig a diktatúrát támo
gatja. A könyv nem csupán a kommunista
belharcok résztvevőihez szólhatott, hanem
tévutakra vihette a naiv olvasót is – ha voltak
ilyenek a korabeli Magyarországon”13 –
vagyis szakmai szempontból, erkölcsileg
tartja aggályosnak a kötetet. De Papp akár
„küldetésnek” is tekintheti az erősen túl
zó, fals információkat tartalmazó szépiro
dalmi művek „leleplezését”. Mivel ezúttal
is alapos, Moldova életútjának sajátos be
mutatásával kezdi: főbb kritikusainak véle
ményével, kereseti viszonyaik összeveté
sével – Szilvásival és Berkesivel14 –, aminek
célja nem a zsebekben turkálás (240), ha
nem Moldova „elhelyezése” az irodalmi élet
korabeli keretei közt. „Moldova írásai mé
lyebben rezonálnak: azt a fajta kisemberi
életérzést szólaltatják meg, amelynek fon
tos jellemzője a politika és közélet világá
nak leegyszerűsített magyarázata, illetve
az a mentalitás, amely a saját kudarcokért
kizárólag a külvilágot hibáztatja, és egy
úttal felmenti önmagát” – írja Papp (241).
Hozzáteszi, hogy Moldova népszerűségé
hez a rendszerváltoztatás sikertelensége
is nagyban hozzájárult (241). Az elbocsá
tott légió előzményeit is ismerteti a szerző,
nem kihagyva Moldova első regényének
kritikai fogadtatását sem. Kardos György

– a Magvető Kiadó feje – és Moldova ba
rátsága is szóba kerül a tanulmányban, de
a szerző jelzi, nem ért egyet azzal a véle
ménnyel, hogy Moldova fiktív főhőse
(Smidt Flórián) és Kardos egyazon sze
mély volna: úgy fogalmaz, hogy „bizo
nyos párhuzamok felsejlenek” (243) a két
személy életében. Ezt többek között Kar
dos életének bemutatásával bizonyítja,
az eltérések és hasonlóságok kiemelésével (245–246). Végül még néhány szó esik
a könyv kapcsán a Kiadói Osztályról,
vagyis a cenzorokról (248). A regény elem
zése során Papp a fikciót és a történelmi
valóságot igyekszik összevetni, valamint
a korabeli kritika bemutatásával valame
lyest érzékeltetni azt is, hogy mit gondol
tak a műítészek Moldova regényéről. Ter
mészetesen a közönségnek tetszett a kötet
– fittyet hányva a kritikára –, és a címadás
sal olyan kifejezés született, amely vala
melyest beépült a tudományos munkákba
is (lásd a tanulmány 77. végjegyzetét).
A kötetben szereplő tanulmányok egy
befoglalása jól tükrözi az alapvető alkotói
szándékot: vagyis azt, hogy nem az ügy
nök személye az érdekes (kit takar a fedő
név?), hanem az, hogy miként működtek
a megfigyelők, és milyen hatással voltak
a megfigyeltekre. Illyés taktikázása, Veres
politikai szerepének állambiztonsági oldal
ról történő megfúrása, Fehér Lajos állam
biztonsági szerepvállalása mind-mind
olyan probléma, amely a rendszer műkö
dését segít megérteni más-más szempont
ból. Ez egyben arra is rámutat, hogy Papp
István elsődleges célja tehát a megértés és
az 1948–1989 között működő szocialista
rendszer ilyen bemutatása.

Pénzes Dávid

13 Az idézet A tizenkét téves mítosz részeként
megjelent Papp által jegyzett tanulmányban
olvasható a Kommentár 2012. évi 4. számában.
14 Berkesi és Szilvási, valamint részben Moldova
írói munkásságának értékeléséről lásd még
Madarász Imre: Antiretró. Portrék és problémák
a pártállami korszakból. Budapest, 2007, Hun
garovox Kiadó.
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Pénzes Dávid kollégiumi nevelőtanár (Káldor
Miklós Kollégium), doktorjelölt (Eszterházy
Károly Egyetem, Neveléstudományi Doktori
Iskola).

„Natura artis magistra”
Árkossy István: A Nautilus fénye – Rozsnyay Béla szobrászata
Budapest, 2019, Magyar Napló–Fókusz Egyesület

Mintegy fél évvel a 90. Ünnepi Könyvhét
eseménysorába illeszkedő szerzői dediká
lással közreadott megjelenés után, 2019.
november 28-án rendezte meg a Magyar
Napló Kiadó a tavaly elhunyt Rozsnyay Béla
ötvös és fémműves ékszertervező mű
vészeti albumának bemutatóját. A kötet
szerzője és szerkesztője, Árkossy István
másodízben vállalkozott gyűjteményes
képzőművészeti könyv közreadására,
amely Ozsvári Csaba (ugyancsak ötvös
művész) munkásságának két évvel ezelőtti
feldolgozása után ismét az iparművészet
kontúrvonalakkal nehezen körbehatárol
ható műfajának egy kimagasló képviselő
jét helyezte biztonságba a hazai művészeti
közfelfogás kavargó légkörében.
Árkossy István és a Magyar Napló Kiadó
nem kisebb kockázatot vállalt a könyvfor
mátumú képgyűjtemény megjelentetésével,
mint hogy korunk vizuális kommuniká
ciójának digitális megnyilvánulásaival
felvegye a versenyt tartalmi és formai sí
kon. Mindenre kiterjedő részletességet
nélkülöző rövid áttekintésem homlokteré
ben az írott és képi tartalom befogadásá
nak művészeti módszertana kerül, amely
ezúttal hatáskörén kívül helyezi Rozsnyay
Béla művészetének esztétikai megítélését,
szubjektív és művészettörténeti jelentősé
gének tárgyszerű kontextusát, mivel el
sődlegesen egy 31×24×2 cm-es papír alapú
olyan tárgy bemutatása áll az elemzés fó
kuszpontjában, amit művészeti albumnak
nevezünk.
Rozsnyay Béla neve nem cseng ismerő
sen a hazai nagyközönség, de még az ipar
művészeti és tárgytervező szakma fülében
sem, aminek oka a csaknem fél évszáza
dos országhatáron kívüli léttel és választott

önkifejező formájának sajátosságával ma
gyarázható. Mindazonáltal, ha művésze
tének kvalitása nem ébresztette volna fel
a plasztikus ötvösművészet és rendhagyó
háromdimenziós térszerkezetek forma
világának újszerűségére eszmélő szűk
szakmai környezet figyelmét, minden bi
zonnyal szegényebbek lennénk e fantázia
dús tárgykultúra megnyilvánulásainak
derűt közvetítő energiáival. E sorok írója
Rozsnyay Béla egyik utolsó egyéni kiál
lítását rendezte és nyitotta meg 2015-ben
a Bartók 32 galériában, Katona Katalin öt
vösművész akadémikus pedig támogatta
a Magyar Művészeti Akadémia szakmai
elismerésének odaítélésében, 2017-ben.
Ebben az esztendőben viszont Árkossy Ist
ván grafikus, festő és író szentelt 150 olda
las oeuvre katalógust A Nautilus fénye cím
mel életművét bemutató munkásságának.
Árkossy István személyes hangvételű
esszékkel kíséri végig és bontja szerkezeti
egységekre a biográfiai ismeretanyagot,
valamint a szakírás által igényelt adatköz
léseket. Érdeklődésének központi kérdése
az alkotóművész szemléletmódjának a meg
ismerésére irányul, amelyet mélyinterjúban
oszt meg az olvasókkal, irodalmi igénnyel
szemléltetve a szóbeli gondolatközlés spon
taneitásait. A kortárs életrajzok hitelesí
tésére és a művészi beállítottság eredeti
ségének közlésére szolgáló beszélgetés
sajtóműfaja méltán vált közkedveltté és
elterjedté napjaink szakirodalmában, mert
harmadik személy tolmácsolása nélkül
kaphat betekintést az érdeklődő – a kor
szellemet tükröző erkölcsi és esztétikai
igény kielégítéséből fakadóan – a szemé
lyiség leplezetlen karakterébe. Árkossy
István a dialógusban utolsó tanúként adja
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közre tematikai szakaszokra osztva Rozs
nyay Béla életének és művészetének
motívumait, ami a személyes hangvétel
intimitásán túl olvasóbarát szerkesztői
figyelmesség is kapkodó korunkban.
A Nautilus fényét kézben tartó olvasó
a vizuális művészet és az irodalom külön
leges összekapcsolódásában lelheti örömét,
amiknek metszéspontjában a tartalomra
irányuló lírai hangvétel áll. A kötetet szer
ző és szerkesztő Árkossy István szándéka
nem pusztán a művészeti történetírás, az
esztétikai rangsorolás és az életrajzi isme
retközlés hiánypótlásában nyilvánul meg,
hanem a mű saját jogának is érvényt szerez,
más képzőművészeti alkotásokkal pár
huzamba állítva. A szakirodalom szűkre
szabott keretét kitágítja a szépirodalom
széles szemhatáráig. Jóleső kétségbe taszítja
azt a könyvtárost, akinek el kell helyeznie
ezt a nyomtatott művet az autonóm alko
tótevékenységeket bemutató műfajok pol
cai között egy mereven megszabott kate
góriában. A könyv tartalmi felépítésének
szilárd vázszerkezetét a prózai, lírai és szak
tudományos szövegrészek ölelkező har
móniája biztosítja, amely alapját képezi
a művészeti albummá terebélyesedő vállal
kozásnak. Árkossy István négy évtizedet
meghaladó szerkesztői tapasztalata indo
kolja azt a tartózkodó írói magatartást,
amely a rendeltetésre irányuló tartalomra
helyezi a hangsúlyt, a közlésben pedig
a gondolat szabad áramlását teszi gördü
lékennyé nyelvi megformálásaiban.
Mindazonáltal A Nautilus fénye címet vi
selő kiadvány egységes műformájának
kompozíciós szervezőelve a ritmusra épül.
Árkossy István esszéfüzérei úgy hozzák
közelebb az írás zenéjét az irodalmi hang
záshoz, ahogy a fejezeteket elválasztó
Rozsnyay Béla-versek rezonálnak a képző
művészeti alkotások eszmeiségére. A poé
zis alaki jegyei kerülnek előtérbe a gyako
ri képes jelzőhasználat által és a váratlan
fordulatokkal fűszerezett összefüggések
élvezetes metaforái révén. A nagyközön
ség cinkos összekacsintással nyugtázza,
hogy a szerző elméleti okfejtései az Előhang,
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esővel és az Utóhang, földreszállással lírai
terminusok között foglalnak helyet, mi
ként meghökken Az álom bronzból van feje
zetcímmel az ötvösművészet sajátos mű
fajainak technikai ismertetése alkalmával.
A könyv szakaszai között barangoló ol
vasót Rozsnyay Béla költeményei kísérik
el állomásról állomásra. A néhány soros
strófákba sűrített vers olykor húsba met
sző egzisztencialista tépelődésnek, más
alkalommal a mozdulatlan zen derűnek
a kortárs gondolkodó művészeti ágak kö
zötti kalandozásából fakad.
A nyilvánosság számára először hozzá
férhetővé váló átfogó fényképgyűjtemény
lehetőséget kínál, hogy meglássuk annak
az alkotónak a rejtett arcát, akit A Nautilus
fénye övez. Rozsnyay Béla egyéni világának
organikus birodalmába vezeti a szemlé
lődőt, ahol az időtlenségben feloldódik
a látvány, és bizonytalanná válik az egy
értelműség. A létezés törvényszerűsé
geinek téziseit önmagán átszűrve keres
magának helyet a természet birodalmá
ban, ahol pátosztól és manírtól mentesen
szemlélődő gondolkozással teremthet
harmóniát. Habitusát tekintve homo lu
dens – játszó ember –, aki erőlködés és
verejtékcseppek nélkül alkot belső kész
tetésből, legfőképpen saját örömére és szó
rakoztatására. Rozsnyay Béla szobrait,
kisplasztikáit és ékszereit mindazonáltal
egy látszólagos paradoxon hatja át, ame
lyet az organikus művészet tárgyi meg
valósulásának létrejöttében a technológiai
kivitelezés ellentmondása tükröz. Alkotá
sai nagy részben ugyanis zoomorf – vagy
is állat formájú, szerves megjelenésű – je
gyeket viselnek, amelyek ihletettségükben
a mikroszkóp tárgylencséjének a világtól
a Tejútrendszer égitestjeinek fizikai tör
vényszerűségeit idézik meg. A természeti
formák öntörvényű burjánzását követő
formavilág mellett Rozsnyay Béla szobrai
között találunk kitalált lényeket, megsze
mélyesített alakzatokat, személyes mito
lógiájából életre hívott teremtményeket.
Nem az élővilág leképezése vagy utánzása
a célja, hanem a természet törvényszerű

ségeit laboratóriumi alapossággal feltér
képezve akar részesedni az alkotás termé
szetfeletti folyamatából és öröméből.
Rozsnyay Béla szobrait és kisplasztikáit
jellemzően acélból, bronzból és ezüstből
formázza, míg ékszereit a legkülönfélébb
szerves és szervetlen anyagokból, olykor
drágakövekből készíti. A technikai fel
készültség és a technológia aktuális lehe
tőségei a fémműves mester keze alatt ös�
szebékítik a rideg fémet és az organikus
formát, ahogy az ősi viaszveszejtéses ön
tési eljárás alkalmazása mellett egyenlő
értékűvé válik a hajlított acél korszerű
igénybevétele. Ebből a kettősségből adó
dik, hogy már-már sci-fibe illő látvánnyal
találkozik a szemlélő ott, ahol stilizált or
ganizmus puha membránja vagy élő szer
vezet lágy struktúrája bontakozik ki a szilaj
anyagból. A futurisztikus kép csak erő
södni látszik, amikor Rozsnyay Béla ék
szerei váratlanul részévé válnak kisplasz
tikai kompozíciónak, vagy mikor szobrai
elkezdenek járni és zenélni.
Nem célom az életművet elhelyezni
a hazai és nemzetközi művészettörténet
palettáján. Tájékozódási pontot jelenthet
nek egyfelől a kinetikus művészetet meg
határozó hangzó, fénylő, mozgó, hajlé
kony és variálható alkotások, másrészről
a tudományos-fantasztikus irodalom kor
társ tematikáját sem nélkülöző steampunk
esztétika. A hazai mobil szobrászat do
yenje, Harasztÿ István Édeske és a kon
ceptuális mobil szobrászat körülötte meg
található alkotói, Galántai Györgytől Lois
Viktorig, mechanikai és instrumentális
eljárásokkal gazdagítják a kortárs szob
rászművészetet, ebben a tekintetben Rozs
nyay Béla munkássága jobban szervesül
a jelenkori hazai ötvösművészet széles
horizontjával.
„Natura artis magistra” (Leonardo da
Vinci), vagyis a természet a művészet ta
nítómestere, vallja az alkotó. A természeti
formák végtelen gazdagsága a megfigye
lés koncentrált kivetüléseiben öltenek tes
tet. Az inspiráció eredhet az ásványok
struktúrájából, a növények sejtszerkezeté

ből, a földtani képződményekből, az uni
verzum jelenségeiből, az ízeltlábúak fel
építéséből és az őslénytan rekvizitumainak
emlékeiből, amiből mégis kiemelkedik
a tudatos formaalkotás józansága, a vélet
lenszerűségek megjósolható végered
ménye. A függő jégcsapra emlékeztető
cseppkőmintázat felépítettsége és a sejtek
burjánzó osztódásának rendezetlen fe
gyelme jellemzi a Lebegő Lény, a Varázshegy
és a Napkorong című munkákat, amelyek
jóllehet a kiszámíthatatlan anyatermészet
hívására születtek, mégsem az esetleges
ség formálta szerkezetüket. Ősi bronzön
tési eljárással készültek, a kifejlett állapo
tot megelőző viaszmag megalkotásával,
ami előre átgondolt tervezésen alapszik.
Emellett az acél különböző kiképzése és
megmunkálása lehetőséget kínál a kine
tikus szobrok játékos változtathatóságára
is, például amikor a Csodapók és a Menyasszony című kisplasztikák megmozdítják
végtagjaikat, vagy az Istennő, a Lüktetés és
a Tengeri rózsa című alkotások rugalmas
táncot járnak, illegnek-billegnek. Az alko
tó tudatos címválasztásai nem nélkülözik
bensőséges kapcsolatát a tárgyakkal. Szá
mos megszemélyesített teremtménye
– például a Bogár és a Küklopsz címűek –
humorral és játékossággal felvértezve vár
ják a kritikus szempárokat, míg Őslényei
és Nautilusai a hétköznapi fantázia logiká
jának tartanak görbe tükröt. Ami elmond
ható a szobrokról és kisplasztikákról nagy
ban, az igaz az ékszerekre is kicsiben.
Állandó metamorfózis kapcsolja össze és
teszi elválaszthatatlanná a műfaji határo
kat. Mégis az anyaghasználat bőséges le
hetőségei mindig a „hordhatóságot” szol
gálják. Az extravaganciára törekvő kortárs
megközelítésekkel szemben Rozsnyay
Béla ékszereit, a klasszikus ötvösművé
szet alapjaiból kiindulva, az esztétikai
igény kiszolgálása mellett az emberköz
pontú tárgyalkotás jellemzi.
Nincs lehetőségem a marosvásárhelyi
születésű művész kalandos külföldi élet
útjának epizódjaiból szemezgetni és ars
poeticáját elemzően tolmácsolni, vagy al
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kotói kétségeinek elméleti vonatkozásait
akár csak érintőlegesen említeni, mivel
a kötetben található 75 színes tábla meg
győződésem szerint arra fogja sarkallni
a nézőt, hogy visszalapozzon a szöveges
részekhez. Mindazonáltal Árkossy István
adós maradt művészettörténeti tanulmá
nyok és művészetelméleti vizsgálódások
kritikai vonatkozású közlésével, mert
nem titkolt elvárása a közönségnek az első
ízben megjelenő monografikus kiadvá
nyokkal szemben, hogy a művészeti ká
nonokhoz viszonyított mérleg megidézé
sével minősített szellemi muníciót kapjon
a legkülönfélébb szakmai irányvonalak
megközelítéseiről. A fél tucat szakírói mél
tató idézet mindenesetre megteremti az
alapot arra, hogy az hommage jellegű hoz
záállás mellett a művészetszemlélet bát
rabban elrugaszkodjon a bírálat irányába.
Az átfogó írói szándék megnyilvánu
lásán túl személyes kritikai észrevéte
lemnek kell hangot adnom a vizuális meg
jelenítést illetően, ami az életmű bemutatásának képi leletmentésére vonatkozik.
Az albumban található műtárgyfelvételek
a művész pályatársa, Széll-Balogh Mihály
ötvösművész és assemblage szobrász mun
kái, aki sokkal inkább dokumentatív meg
örökítés szándékával készítette fotóit,
mintsem a síkdimenziós képváltás élmény
szerű indíttatásából. A műtárgy valós for
mátumának méretarányát nem szoríthatja
korlátok közé a rendelkezésre álló bemu
tató felület kiterjedése, különben árverési
vagy könyvtári katalógus eszközévé deval
válódhat a fotó. A fémfelületek jellegzetes
textúráját már-már tapintható érzékenysé
gűvé varázsolhatná egy-egy részletgazdag,
valamint színhelyes nagyítás, amely az
öntvényben kirajzolódó mintázatokat és
a struktúra anyagszerű elrendeződését tár
hatná fel. És – meglátásom szerint – min

den további nélkül kerülhettek volna
Rozsnyay Béla saját készítésű amorf ter
mészetfotói lapszéli kifutással a néhány
soros versek hátterébe. Széll-Balogh Mihály
nem kisebb feladatra vállalkozik, mint
összhang megteremtésére a szerző által
közvetített szellemiség, a művek önálló
létjogosultsága és az érdeklődő olvasókö
zönség igényei között. A könyvpiacon
fellelhető nagyszámú kiadvány közönsé
gesen harsány vagy didaktikusan egysze
rű megjelenési formái között Széll-Balogh
Mihály érzékenységgel megalkotott felvé
telei mértékletességről tanúskodnak. Ma
napság a technika és a technológia fej
lődésének fölgyorsulása a megrendelőt,
a fogyasztót, de a befogadót is örökös változ
tatásra kényszeríti. Az örökkévalóságnak
tervezett könyvek megszűnnek, a design
stúdiók és kiadóvállalatok instant megol
dásai váltják fel azokat. Azonban, ha mű
vészi értelemben vett tervezőgrafikáról és
könyvművészetről beszélünk, már nem
az alkotás reklámértéke vagy tájékoztató
jellegű tartalma kerül előtérbe, hanem
a többletjelentést életre hívó hiteles alko
tói személyiség. Széll-Balogh Mihály kife
jezéskészletének eszköztára és szakmai
lehetőségei egy eltérő művészi médium
átvitt szellemi értékeinek megjelenítésére
vannak rendelve.
Rozsnyay Béla munkái további elem
zéseket kívánnak a jövőben, mert élmény
a közelségükben lenni, és ezt az alkotások
művészettörténeti jelentőségén túl a kö
zönség pszichológiai igényei is megköve
telik. Árkossy István önzetlenül és hiva
tástudattal fordult az alkotó személyéhez
munkásságának közreadásában, amely
reményeim szerint arra ösztönzi a kiadókat
és szakírókat, hogy a műkedvelő közönség
örömére egyre több margóra kényszerült
alkotót emeljenek a Könyv szövegtörzsébe.
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