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Ariadné pulóvere
Előszó helyett
Mióta Zeusz bika képében elrabolta a szépséges türoszi királylányt, hogy egy akkor még névtelen földrész őtőle eredeztethesse nevét, azóta joggal siratjuk Európát. Siratjuk, mert újra s
újra elrabolják hatalmak, eszmék, háborúk. Meghatottan és
sóhajtozva révedünk vissza közelebbi és távolabbi virágzó múltakra, mert az a képzetünk, hogy csak azelőtt – valamelyik
soros rablást megelőzően – volt szép és jó az élet öreg kontinensünkön. Minden rendű és rangú Aranykorok utáni nosztalgiánknál csak a szkepszis – és hatékony ellenanyaga, a remény – nagyobb bennünk.
Hitetlenségünk azt mondatja, soha nem lesz már szép és
nyugodt életünk, pusztulnak az értékek, felbomlanak a hagyományok, elvész a dicső és gazdag örökség. Jó esetben a kommersz és a giccs, a talmi csillogás borít el mindent, rosszabb
esetben a túlnépesedés, a környezeti ártalmak, az energiatartalékok kimerülése és az erőszak miatt fellegzik be civilizációnknak.
Bizakodásunk szerint ellenkezőleg: számunkra, magyarok
számára éppen itt és most jött el a kedvező alkalom! Felemeljük
és kibontakoztatjuk, megteremtjük és felzárkóztatjuk, megőrizzük és továbbfejlesztjük, magunkévá tesszük és élvezzük.
Ám akár aggódunk, akár reménykedünk, azt tudomásul
kell vennünk, hogy Európa (újra? továbbra is?) ketté van zárva, és vannak magyarok, akik a civilizációs szakadék kedvező,
míg más magyarok a hátrányos oldalára kerültek. A lélekszámokat tekintve szerencsére az utóbbiak vannak sokkal kevesebben, ám pechünkre mi, kárpátaljai magyarok éppen közéjük tartozunk. Lakhelyünket tekintve az Európai Unión
kívüli másik, keleti Európában élünk, amelyre a nyugati értelemben vett demokrácia és civilizációs komfort helyett továbbra is az úgynevezett balkáni viszonyok a jellemzőek, életünket
az alacsony életnívó, az elzártság, a hiány, a kilátástalanság
határozza meg.
7
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Ennek enyhítését, elviselhetőbbé tételét célozza egyfelől az
anyaország gondoskodó támogatása, másfelől a határon túli
magyar népcsoportok önszerveződése.
De enyhíti-e valójában? Haszna vagy kára nagyobb-e egy
olyan támogatási rendszernek, amely a végletekig megosztja a
célközönséget, amely csökkenti probléma megoldó készségét,
amely téves életszemléletet alakít ki? Segíti vagy akadályozza-e
egy népcsoport boldogulását, ha minden gondja mellett még
saját szervezeteinek a visszaéléseivel is szembe kell néznie?
*
A jeles francia író, szerkesztő és gondolkodó, Jean-Marie
Domenach szerint nem lehetünk saját törzsünk etnográfusai.
Aminek magunk is részesei vagyunk, azt nem tudjuk eléggé
tárgyilagosan felmérni, megítélni. Nem is igyekeztem soha történészi, szociográfusi vagy irodalomtörténeti súlyú és jellegű
vagy alaposságú tanulmányokkal megközelíteni „saját törzsem”,
a kárpátaljai magyarság társadalmi viszonyait, kulturális életét,
irodalmát.
A következő oldalakon sorakozó írásokat nem egy higgadt
kutató alaposságával és távolságtartásával hoztam létre, hanem
olyan íróként, aki a leírtakat nemcsak megfigyelte, hanem át is
élte, és tapasztalatainak, töprengéseinek eredményét a legpontosabban és lehetőleg szemléletesen szeretné rögzíteni – vállalva
az ítéletek szubjektív voltát. A meglátásaim így aztán lehetnek
tévesek, juthattam akár hamis következtetésekre is, csak egy
nem történhetett meg: hogy a leírtak ne a pillanatnyi őszinte
véleményemet tükrözték volna. Igen: a pillanatnyit. Nem titkolom ugyanis, hogy bár egyáltalán nem mondhatom magam
fiatalnak, az ízlésem, értékszemléletem még mindig állandó
változásban van, akár saját ellentétébe is fordulhat. Ma másképpen gondolkodom az irodalom dolgairól, mint húsz évvel
ezelőtt (de igen hasonlóan ahhoz, mint kamaszkorom idején),
ma mást érzek fontosnak és mást jelentéktelennek magyarságom gyakorlásában, mint akár csak tíz esztendeje. Egyazon
jelenség mögött más-más lényeget sejtek ma, mint tegnap – és
bizonyára így lesz ez holnap is.
8
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Ha valami egységes szemléletet mégis tükröznek itt sorakozó szövegeim, annak elsődleges oka az, hogy egy jól behatárolható időszakban, az ezredforduló éveiben és a közvetlenül ezt
követő néhány esztendőben születtek (vagy nyerték el végleges
alakjukat), eléggé frissek tehát ahhoz, hogy még nem kerülhettem szembe velük, kötetbe válogatván őket nem is gondoltam szükségesnek semmiféle beavatkozást, így a szövegeket a
korábbi folyóirat-publikációknak megfelelően közlöm. Meghagytam bennük az ismétlődéseket, újrafogalmazásokat is: az
évek során gyakran követtem azt a módszert, hogy egy már
lezárt írás kifejtett gondolatát valamelyik következőben továbbvittem, árnyaltam vagy másfelé fordítottam, új és újabb összefüggések kontextusába állítottam – ha ezeket a részeket kiiktatnám, elkerülném ugyan az újramondást, de talán a folyamatosság megszakadna, és az egyes írások szerkezete megbomlana.
Ugyanígy vannak olyan fontosnak, találónak gondolt megállapításaim, szófordulataim, metaforáim, amelyeket olykor átmentettem egyik írásból a másikba. Utólag ezeket sem akartam kimetszeni szövegeimből – így ezeknél az ismétlődéseknél kérem
az olvasó elnéző türelmét.
Egyaránt számítok továbbá azok jóindulatára, akik egy-egy
állításom mögül hiányolják a bizonyító konkrétumot, és azokéra is, akik – ellenkezőleg – a sok adat, név, cím, idézet, lábjegyzet okán bosszankodnak. Magam igyekeztem az olvasmányosság
és a részletező szakszerűség határterületén megmaradni. A folyamatokba, trendekbe szerveződő jelenségek általában jobban
érdekeltek, mint azok a tények, amelyek alapján az összefüggések felismeréséig eljutottam. Állapotokat és tendenciákat
igyekeztem megragadni, megengedve, hogy az eközben feldolgozott ismereteim esetleg hiányosak lehettek, illetve hogy akár
ugyanezekből az argumentumokból az enyémtől eltérő következtetések is levonhatók.
Beismerem azt is, hogy nem egyszer kiéleztem egyes kérdéseket, a szemléletes bemutatás kedvéért többször is sarkítva
fogalmaztam, túlzásokra ragadtattam magam. Ám azt hiszem,
a hiperbolák használata még mindig szerencsésebb megoldás,
mint a langyos „is-is, se-se, egyrészt-másrészt” hozzáállás, a lé9
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nyeg szétmaszatolása, a problémák kerülgetése, a gyöngeségek
palástolása. Annál is inkább, mert a tapasztalatom az, hogy a
kárpátaljai magyar közélet és művelődés, oktatás és tudomány,
művészet és irodalom, lap- és könyvkiadás hiányosságait és
súlyos mulasztásait a legtöbben hajlamosak felmentő elnézéssel elfogadni, szerény eredményeit pedig túlértékelni; ennek
lehet ugyan biztató, ösztönző hatása, egyszersmind azonban
rögzíti is a hibákat, állandósítja a rossz gyakorlatot, belemerevíti a résztvevőket egy olyan szerepbe, amelynek eljátszásához
csupán a kárpátaljaiság díszleteire van szükség, és ezek között
interpretálva szinte minden elfogadhatóvá, szalonképessé, mi
több: nemcsak előadhatóvá, hanem eladhatóvá is válik. Magam
ezek mögé a kulisszák mögé szeretnék belátást nyújtani, bemutatva, hogyan alakultak ki és miképpen működnek ezek a szerepek – és talán azt is, mivel jár, ha valaki megtagadja őket.
Nem kívánom ugyanis elhallgatni azt a körülményt sem,
hogy több évtizedes irodalomszervezői ténykedésemmel felhagyva és korábban vállalt társadalmi szerepeimtől tudatosan
sorra megválva nemcsak kívülálló lettem, hanem sok esetben
szembenálló is. A kárpátaljai magyar értelmiség maga-teremtette belső viszonyainak folyamatos bírálatával, írótársaim munkásságának kritikus értékelésével, a magyarságszervezetek
működésében tapasztalt visszásságok szóvá tételével magamra
vontam sokak haragját, kiváltottam mindazok rosszallását,
akik – számomra úgy tűnik – bizonyos okok miatt ma is érdekeltek annak a rezervátum-létnek a fenntartásában, amely ugyan
korlátozza a kiteljesedést, ám meg is véd a nagy egészben való
megmérettetés veszélyétől. Ugyanígy kiváltottam azok nemtetszését is, akik a kialakult helyzet haszonélvezőiként a teljes
közösség érdekének önzetlen képviselése helyett szűk csoportérdekek szolgálatába álltak, kiépítették a „hivatásos magyarság”
szervezeti és intézményi struktúráját, amelynek fenntartása az
évek során öncéllá vált, sokkal több energiát és forrást emésztett fel, mint azoknak az ügyeknek az intézése, amelyre eredetileg szerveződött.
Az utóbbi esztendők tapasztalata számomra egyértelmű
bizonyossággal megmutatta, hogy a kritikára (főként, ha némi
10
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élccel, ironikus felhanggal párosul) Kárpátalján az egyetlen
lehetséges reagálás az, hogy a bírálót ellenségnek bélyegzik, a
problémák feltárására tett törekvését árulásnak értelmezik, a
magukétól eltérő nézeteket pedig károsnak nyilvánítják. A szigorúan szakmai kritika így válik szemükben ideológia-világnézeti támadássá, a szervezetek, testületek és vezetőik működését
kifogásoló észrevételeket pedig azzal a váddal hárítják el, hogy
a publicistát nyilván jól megfizette az ellenérdekű fél. Az ellenségtől ugyanis még mindig elfogadhatóbbnak tartják a kínos
tények kimondását és a még oly súlyos vádak megfogalmazását
is, mint egy kívülállótól, egy függetlentől, aki nem a belharcok adok-kapok hevében vagdalkozik, hanem azért formál
véleményt, mert az önveszélyes viszonyokra kívánja felhívni a
figyelmet.
Igen, azt hiszem, vannak helyzetek és pillanatok, amikor fel
kell fedni, hogy mi is van (vagy mi nincs) a tetszetős Potyomkinfalak mögött. Magam erre teszek legjobb tudásom szerinti kísérletet a kötet húszegynéhány írásában. Az Önveszélyes viszonyok
ciklus tanulmányai és publicisztikái közéletünk legégetőbb
problémáit veszik sorra, a Címkézett irodalom ciklus esszéivel,
kritikáival pedig literatúránk belső ügyeibe, sajátos ellentmondásaiba igyekszem bevilágítani. A megoldási lehetőségek felmutatásával azonban mindkét esetben adós maradok. Útvesztésünkből egyelőre nem látom a kiutat, de talán a labirintus
járatainak feltérképezése sem fölösleges feladat.
*
A mitológiában Zeusz ugyan elrabolta a föníciai királylányt,
de Krétán gyermekeket nemzett neki, s az egyik fiúból, Minószból nagy király lett, aki aztán, hogy szörnyeteg fiát a világtól
elrejtse, hatalmas labirintust építtetett számára.
A nagy kérdés az, hogy ha már Europét senki sem csábítja
el számunkra, akkor legalább a saját gyengeségeit legyőző Thézeuszként remélhetjük-e, hogy a szerelmetes Ariadné felkínálja
nekünk a fonalát.
Csak a hideg kárpáti éjszakákra tekintettel nehogy pulóvert
kössünk belőle.
11
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Hivatásos magyarok
Az emberek – a világ bármely pontján éljenek is – hajlamosak
elfogadni azt a helyzetet, amelybe beleszülettek. Különösen
korlátozottak a kitörési lehetőségek az olyan zárt, elszigetelt
csoport esetében, amelyet részben saját hagyománya, részben a
külső erők befolyása határoz meg. A Szovjetunió keretei között
élő kárpátaljai magyarság ilyen zárt, öntörvényű közösségnek
volt tekinthető évtizedeken át – különösen, ha a nemzetiség
többségét magában foglaló faluközösségeket vesszük alapul.
Kitörésre nem sok lehetőség mutatkozott – de a szándék, az
akarat is csak kevesekben munkált. A fiatalok többsége számára a felemelkedés netovábbjának az számított, ha szakmát
tanulván vagy magasabb fokú képzettséget szerezvén a legközelebbi járási központban vagy a megyeszékhelyen (Ungváron)
kaphattak munkát, lakást. Az ennél is vérmesebb reményeket
dédelgetők a legközelebbi ukrán nagyvárost, Lemberget (Lvovot) célozták meg, és persze akadtak, akik Kijevben, a balti
köztársaságokban, Moszkvában vagy másutt találták meg érvényesülésük színterét – ám mindegyikük példáját egyéni eseteknek kell tekintetünk. Ennél is kivételesebb és ritkábban
sorra kerülő kitörésnek számított az, ha valaki külföldre távozott (itt elsősorban Magyarország jöhetett szóba). Erre gyakorlatilag az egyetlen lehetőséget a családegyesítés jelentette, a
„kiházasodások” száma azonban sokáig annak ellenére sem
számított jelentősnek, hogy a 70-es években felvirágzó (bevásárló)turizmus ezt az „üzletágat” is felfuttatta. Tipikus magatartásnak tehát évtizedeken át a helyben maradás vagy a Kárpátalján
(lehetőleg a magyar etnikum határain) belüli migráció számított. Legtöbben még azok is hazatértek, akik rövidebb vagy
hosszabb ideig a birodalom belsejében végezték tanulmányaikat vagy ott jutottak idénymunkához. A szülőföld vonzereje
ér vényesült a messzi vidékeken szolgálatot teljesítő sorkatonák
esetében is: miután leszereltek, döntő többségük hazatért, azok
is, akik szolgalati idejük alatt házasságot kötöttek. Hozták
magukkal a fiatalasszonyt is Kárpátaljára, ahol aztán a magyar
15
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faluközösség asszimilálta a más anyanyelvűt – gyerekeik már
semmiben nem különböztek a „színmagyaroktól”.
Mindez mára gyökeresen megváltozott. A döntő fordulatot
a Szovjetunió megszűnése és a független Ukrajna megalakulása
jelentette azzal, hogy a demokratikus átalakulásoknak köszönhetően a külföldi utazások és a lakhelyváltoztatások mindenki
számára – jogilag legalábbis – elérhetővé váltak, ám ez önmagában még nem rendezte volna át alapvető mértékben a kárpátaljai magyarság érvényesülési esélyeit. A teljes változást az váltotta
ki, hogy a szabadsághoz általános gazdasági krízis párosult, és
ezzel megtörtént a politikai lehetőség és a gazdasági kényszer árukapcsolása, amely teljes egyértelműséggel kijelölte az új kitörési
irányt. Az egzisztenciális biztonság akut hiánya és a szociális
kiszolgáltatottság ugyanis egyáltalán nem teszi a magyarok számára vonzóvá sem Ukrajnát, sem az annak részeként értelmezett
Kárpátalját, így mára egy itteni fiatal számára a felemelkedés
szinte egyetlen útjának az ország elhagyása mutatkozik. Továbbtanulás, legális vagy illegális munkavállalás, családegyesítés,
kiházasodás – csak el, el az átokföldjévé vált szülőföldről.
A már-már tragikus mértéket öltő és a tapasztalatom szerint
8-10 éve erősen emelkedő tendenciát mutató áttelepülési hullám elsősorban az értelmiségieket és a fiatalokat érinti. Ám mi
tartja itt azokat, akik mégis maradnak?
Az itthon maradók motivációi meglehetősen különbözőek.
Legtöbben – mindenekelőtt a falun lakó felnőttek és idősek –
lemondó beletörődéssel veszik tudomásul és fogadják el helyzetüket, meg sem próbálnak változtatni rajta. Mások örök elégedetlenséggel kényszernek érzik ezt a helyzetet, de dohogásuk
inkább csak látszat-lázadás: valójában nem akarnak (igaz, nem
is nagyon tudnak) kitörni a rájuk szabott keretek közül, döntő
lépésekre ritkán szánják el magukat. Megint másokban – például a mobilabb életvitelt folytató középkorú városlakókban
– régen megérett a készség arra, hogy elhagyják szülőföldjüket,
talán csak egy kedvező pillanatot, egy kínálkozó lehetőséget
várnak. Végül vannak, akik tudatosítják magukban helyzetük
sajátosságát, a nekik jutott szereppel azonosulva alakítják életüket – illetve, amennyire lehet, magát a szerepet is. Főleg
16
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értelmiségiekről van szó, azokról, akik „vállalják sorsukat” – és
egyelőre a helyben maradást is. De még itt is disztingválni kell,
mert a vállalás nemcsak őszinte elkötelezettséget jelenthet,
hanem üres pózt is, rosszabb esetben pedig olyan szerepjátszó
túllihegést, konjunktúralovaglást, amely révén például a
Magyarország felől érkező segítőkészséggel élni (és visszaélni)
lehet. Akadnak, nem is kevesen, akiknek jól felfogott anyagi
érdekük fűződik a szülőföldön maradáshoz.
A kép tehát meglehetősen változatos. Egy valami azonban
eléggé valószínűnek tűnik: az a magyar ember, aki itthon,
ennek az életképességét még nem igazolt országnak a keretei
között szeretne egzisztenciát teremteni és itt kíván a már-már
általánossá váló nyomorszint fölé emelkedni, annak erre nagyjából három lehetősége adódik. Az első, hogy az országban uralkodó lehetetlen viszonyok ellenére a maga területén megpróbál
olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtani, amely megfelelő
anyagi megtérüléssel jár (sikeres szakemberek, vállalkozók). A
második, hogy éppen a körülmények képtelenségét, tisztázatlanságát, mások rászorultságát kihasználva próbál halászni a zavarosban (csempészek, zugárusok, pénzváltók). A harmadik, hogy
a Magyarország nyújtotta lehetőségek egyenes vagy közvetlen
felhasználásából igyekszik idehaza profitálni (róluk szól ez az
írás). E három módozat persze keveredhet is.
Az első két vonalon indulók, ha nyelvileg kevésbé is, de
életviteli, etikai, mentális szempontból erősen ki vannak téve
környezetük asszimiláló hatásának. Mivel érvényesülésükben
nem játszik közvetlen szerepet anyanyelvük, történelmi és kulturális beágyazottságuk (esetleg ezek éppen visszahúzó erőként
működnek), ezért identitásuk könnyen megsérül és személyiségüket „elhódítja” az életterükben érvényesülő többségi domináns jelleg. Ezzel ellentétben az érvényesülés harmadik útján
haladók kis túlzással abból élnek, hogy magyarok, így közvetlenül érdekeltek nemzeti identitásuknak nemcsak a megtartásában, hanem folyamatos megerősítésében és demonstrálódásában is. Ugyanakkor a nemzeti hovatartozás kinyilvánításával azonos hangsúlyt kell kapnia a kárpátaljaiságnak is,
ugyanis nyilvánvalóan a sorsvállalás csak ezzel együtt teljes és
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érvényes. Aki úgy magyar, hogy közben nem vállalja a szülőföldjén-maradást és a kárpátaljai magyarság kollektív szellemiségében való feloldódást, az nem vívhatja ki a hivatalos Magyarország szimpátiáját – és így támogatását sem.
De hát milyen ismérvei vannak a kárpátaljaiságnak, mi az,
amit egy a fenti módon elkötelezett itteni hivatásos magyarnak
vállalnia kell?
A kérdés tárgyát képező fogalom – kárpátaljaiság – nehezen
ragadható meg és meglehetősen ellentmondásos, éppen ezért
azok, akik szakmaszerűen gyakorolják, csak kiragadott (pozitív)
elemeit alkalmazzák. A természetes, spontán kárpátaljaiságban
ellenben nyilván találhatók pozitív és negatív elemek egyaránt,
és ezek kialakulásában kimutatható lenne mind a genetikai
meghatározottság, mind a történelmi múlt szellemi öröksége,
mind az egymást váltó társadalmi struktúrák szocializáló hatása, mind pedig az egyéni sorsok befolyásoló ereje. Aki Visken
találkozott már székelyes észjárású szófukar magyarokkal vagy a
palóc nyelvjárást beszélő rátarti nagydobronyiakkal, aki Munkácson megtapasztalhatta Zrínyi Ilona felmagasló várának mármár ingával kimérhető identitásmegtartó erejét, vagy aki ugocsai öregeket II. Rákóczi Ferencről kérdezett és meghallgatta a
nagyságos fejedelem alakjához fűződő legendákat, aki megcsodált már beregi szőttest vagy hallott Szenczi Molnár Albert
nyelvén zsoltározó gyülekezetet, annak elképzelése lehet a jó
értelemben vett kárpátaljaiságról. Ellenben aki megtapasztalta,
mondjuk, a beregszásziak fenn az ernyő, nincsen kas-mentalitását,
a Felső-Tisza mentén élő vagy ungvári magyarok szlávos kiejtését és hanghordozását, aki „folklórfesztiválon” leginkább csak
magyar nótákat és operettdalokat tudott magnóra venni, aki
belelátott a kisszerű torzsalkodások bugyraiba, akit fojtogatott
a bármiféle teljesítményt nyújtókkal szemben felmerülő gyanú
és féltékenység, aki látta többre érdemes kezdeményezések sorát
emberi kicsinyességek miatt elvetélni, aki találkozott novabortól elbutult tekintetekkel és aki szembesült a közömbösség,
az igénytelenség, a tájékozatlanság, az elmaradottság, a stupiditás minden fajával és fokával, az árnyaltabban értelmezi a kárpátaljaiság fogalmát, és nem téved nagyot, ha a provincializmus
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szinonimájának gondolja. Mindennek persze történelmi gyökerei vannak: be kell látnunk, hogy a régebbi századok során a
Kárpátalja mai területét alkotó vármegyék (Ung, Bereg, Ugocsa,
Máramaros) kulturális és civilizációs szempontból elmaradott
peremvidéknek, provinciának számítottak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az itt élő emberek az anyagi javakban sem dúskáltak soha (a két világháború között nem véletlenül nevezték a
vidéket Szegényországnak), és hogy a legújabbkori szapora hatalom- és rendszerváltások okán Kárpátalját akár a huszadik század mostohagyermekének is nevezhetjük, akkor talán beláthatjuk, hogy a mostani lehangoló helyzet nincs híján a történelmi előzményeknek.
No de ezt a kárpátaljaiságot megláttatni? Ugyan!
Nem is kerül ilyesmi a hivatásosak kirakatába, hanem igyekeznek jobbik arcát felmutatni ennek a népcsoportnak. A sanyarú körülményeket persze nem hallgatják el, szükség esetén
kicsit túl is dramatizálják, és az csak természetes, hogy a kárpátaljai magyarság minden bajáért a külső tényezőket okolják.
Az ezek ellenére elért/elérhető eredmények így még nagyobb
súllyal esnek a latba, a kudarcokért pedig mintegy megelőlegezhető a felmentés.
A hivatásos kárpátaljai magyar annak a képnek a kialakításában és fenntartásában érdekelt, amely az itteni nemzetrészt
elszakított, elnyomott, meggyötört, sanyargatott, lázadásaiban
letört, felemelkedésében meggátolt népcsoportnak mutatja.
(Tegyük hozzá, a másik fél hajlamos ennek a képnek az elfogadására, mert nagyban egyezik az általa kialakítottal.) A mostoha
sorsú nemzeti kisebbségen (vagy annak tagjain) nem illik számon kérni múltbéli szereplésének visszásságait, nem illik firtatni mulasztásait, hiszen miként is szerepelhetett volna sikeresebben, miként is lehetetnének kiugró eredményei, ha egyszer
ezt a körülmények nem tették lehetővé. A múlt elnéző kezelésénél is jobban szembe tűnik azonban az, hogy a jelenben
megmutatkozó hiányosságokat, gyarlóságokat, baklövéseket is
hajlamos mindkét fél a mostoha körülmények rovására írni,
míg az ennek dacára mégis megvalósult eredmények érdemtelenül felértékelődnek. Ez még különösebb rájátszás nélkül is
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megtörténik, akkor is, ha a roppant szerény sikerek annak látszanak, amik. Hát még, ha nagyobbá, jelentősebbé sminkelik a
felnagyításukban érdekeltek!
Így emelkedik „tudományos konferenciává” a tucatnyi érdeklődőt vonzó érdektelen felolvasódélután, így nagyobbodik
„megyei szavalóversennyé” a két különböző járás néhány iskolájából érkezett felkészítetlen diákok versengése, így magasztosul „kárpátaljai magyar könyvnappá” az egyetlen szervezet
vezetőiből és néhány meghívott vendégből álló könyvtárbéli
eszem-iszom, így neveztetik „humorfesztiválnak” az alkalom,
amikor az odavetődő spicces jópofák lapos vicceket mondanak
egy fűtetlen kultúrház színpadán, így minősül „értelmiségi
fórumnak” egypár pedagógus, újságíró és szervező fehér asztal
mellett zajló csevegése, így magasztosul tudományos társasággá
az önképzőkör, szociológiai műhellyé néhány megbízott kérdőív-töltögető, „könyvkiadóvá” a budapesti kiadó keze alá dolgozó
itteni szerkesztő, így nevezhető „sajtóorgánumnak” a szer vezeti
elnök éves beszámolóján kívül semmi mást nem közlő, évente
csak egyszer jelentkező bülletin, így lehet „könyv” a füzet,
„monográfia” a sekélyes tanulmány, „életmű” ötven vers, sőt,
így hirdethetik könyvbemutatóként azt az alkalmat, amikor a
kiadóvezető bejelenti, hogy a fél éve megjelent könyv példányai
még nem hagyták el a nyomdát. Kárpátaljai magyar viszonylatban a konyhaasztal már „iroda”, az iroda már „központ”; öt
felakasztott kép már „kamarakiállítás”, tucatnyi festmény már
„személyi tárlat”, harminc exponátum pedig a népes alkotócsoport „nagy éves seregszemléje”. Kárpátalján „az egyetlen magyar
napilap”-nak hiperbolizálják a heti három alkalommal megjelenő
újságot és „új magyar gimnázium” felavatásaként adják el, ha a
régi középiskolának új épületszárnya nyílik.
Épül-szépül a Nagy Magyar Kárpátaljai Potyomkin-falu. A
jelmondatokkal ékesített díszlet-homlokzatok ablakaiból ott
integetnek a hivatásos magyarok, a szemlére érkező magyarországi protokoll-látogatók visszaintegetnek, csak így tovább, csak
tartsatok ki itt a végeken! És ők kitartanak, bár lábuk a semmiben kalimpál, ám egyre erősebben fogják a díszletpárkányokat.
20

magyarok.indd 20

2008.07.28. 12:45:40

Hivatásos magyarok

Számukra ez jelenti a kitörést. A súlyos gazdasági krízis
körülményei közt vegetáló magyarság nívója fölé ők magyarságuk demonstrálásával és a látszatok folyamatos fenntartásával
emelkednek. A magyarságukban semmivel sem kevésbé meggyőződött, ám visszafogottabb magatartásúak belevesznek a
szürkeségbe, teljesítményük – hacsak eredményeiket nem áldozzák be valamely szervezet közös kalapjába – elbagatellizálódik.
Talán ezért is alakult úgy, hogy ma Kárpátalján szinte egyáltalán nem találunk olyan magyar értelmiségieket, akik úgy
értek el jelentős teljesítményeket, hogy eközben sikerült megőrizniük függetlenségüket. Akik nem vállalták, hogy valamely
kisebbségi érdekcsoport keretében működjenek (vagy utóbbiak
nem tartottak igényt munkájukra), azok vagy az ukrán állami
struktúra környékére húzódtak (hivatalok, intézmények) és
ezzel kisebb-nagyobb mértékben részeseivé váltak az új nómenklatúrának, vagy közvetlenül Magyarországon találtak munkájukhoz partnereket, támogatókat. A kisebbségi szervezetek
ezeket az egyéni kitöréseket meglehetős rosszallással figyelik,
hiszen szerintük a festőknek, zenészeknek, íróknak, pedagógusoknak, kutatóknak, sőt a vállalkozóknak is az általuk felügyelt
szakmai csoportokon belül kellene működniük. Aki ezeken
kívül van, az nem számíthat támogatásukra, sőt, a támogatási
rendszer egészét lefedni igyekezvén gyakran el is ütik a különutas egyénieskedőket a lehetőségektől. (Ennél is lehetetlenebb
helyzetbe kerül az, aki nem csupán személyes teljesítményében
különül el, hanem úgy akar valamilyen „magyar ügyet”, szerveződést elindítani vagy képviselni, hogy eközben nem csatlakozik a hadhoz. Épp ezért civil szervezeteink szinte kivétel
nélkül vagy eleve valamely kisebbségi ernyőszervezet égisze
alatt jötték létre, vagy működésük során csatlakoztak valamelyikhez, legtöbbször azért, mert önállóan nem tudtak talpon
maradni. Ám még a látszólag vagy ténylegesen függetlenek is
csupán szervezeteink révén, az általuk felügyelt bizottságok,
alkuratóriumok szűrőjén keresztül juthatnak támogatásokhoz.)
Nemigen kerülheti meg a hivatásos magyarok szervezeteit az
sem, aki (tovább)tanulási, speciális képzési, kutatási lehetőségeket keres Magyarországon, aki könyvét megjelentetni, alkotói
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ösztöndíjat elnyerni, konferencián részt venni akarna. Minden
út ugyanazokba az előszobákba vezet és ugyanazokhoz a
pályázati űrlapokhoz utalják azt is, aki itthon, és azt is, aki
Magyarországon keres kitörési pontot.
Mindez bizonyára még „ígyebbül” lesz Magyarország EUcsatlakozásának közeledtével. A közemberek sokasága számára
valószínűleg elérhetetlen messzeségbe kerül az anyaország: az
utazás, a munkavállalás, a továbbtanulás, az áttelepülés nyilván
korlátozottabbá válik, így a kitörési lehetőségek is megcsappannak. Ugyanakkor a kiváltságokkal most is rendelkező szervezeti vezetők számára nem jelent majd akadályt a zavartalan
kapcsolattartásban sem a vízumkényszer, sem más szankciók
bevezetése, illetve, ha a magyar törvényhozás megalkotja a státustörvényt, akkor könnyen megeshet, hogy a legitimnek mondott kisebbségi szervezetek jogkörébe tartozik majd annak elbírálása, ki számít határon túli magyarnak, és ki nem. Egy
biztos, a hivatásos kisebbségi magyaroknak elsőként lesz
passzusuk arról, hogy ők kicsodák, és milyen alapon élveznek
kiváltságokat.
Többek között a kitörési pontok kisajátításának kiváltságát is.
(2000)
Megjelent: Mozgó Világ, 2000/július; illetve Kitörési pontok címen:
Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében. Magyar Napló, Bp., 2000.
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A petróleumcápa
Jó az, ha az embernek van egy kormánya. Biztosan jó, mint
ahogy általában jobb szokott lenni, ha valami van, mint az, ha
valami nincs. Ezt én akkor értettem meg, amikor háromévesen először látott meztelenül egy nálam fiatalabb kislány,
és roppant módon elcsodálkozott azon, hogy nekem van
valamim, ami neki nincsen. Amit én persze nem hittem, mármint hogy neki ne lenne ugyanolyanja, így hát ő is meztelenre
vetkőzött, és neki valóban nem volt, ami nekem nagyon is. És
akkor nagyon büszke lettem, hogy lám csak, lám, nekem
igen, neki pedig nem, és észrevettem, hogy a kislány is irigyli
tőlem.
Ezért gondolom, hogy jó az, ha van az embernek egy kormánya, mert az mégis jobb, ha van valami, mint ha nincs.
Az apámék szomszédjának például bodegája volt, és a kerítésen átkíváncsiskodó szomszéd kislány folyton azzal idegesítette a két fiút, apámat és nagybátyámat, hogy „Tuddod, Lacci,
tuddod Palli, nekkünk van boddeggánk, és nektek niiiiincs”,
mígnem egy szépnapon a fiúk megelégelték a hencegést és viszszakiabáltak, utánozva a leányka beszédhibáját: „És nekkünk
van petrólleumcáppánk, de nektek niiiincs”. A kislány megszeppent, nem tudta, mi lehet a petróleumcápa, de érezte, a
bodegánál mindenképpen valami fontosabb, abbahagyta hát
a dicsekvést, hiszen ha valakinek van valamije, az jobb, mint
ha nincsen. És apámék nagyon büszkék lettek a petróleumcápára, és másnap már nemcsak ezt kiabálták át, hanem más
petróleum állatok nevét is. Addig-addig, amíg a kislány rimánkodóra fogta, hogy legalább egyetlen kis petróleumegérkét
adjanak neki, mert hát, bizony, jobb az, ha valami van, semmint ha nincsen.
Ha az embernek van egy kormánya, az például jó.
Hogy nekem van-e, arra nagyon nehéz válaszolnom. Mivel
az állampolgárságom és lakhelyem egyrészről, nemzetiségem és
anyanyelvem másrészről két különböző országhoz köt, így kis
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túlzással akár azt is mondhatnám, hogy nekem bizony két
kormányom is van, tessék engem azonnal elkezdeni irigyelni!
Ám az igazsághoz közelebb áll, ha inkább azt állítom, hogy
nekem nem hogy kettő nincsen kormányból, hanem még
egyetlen valamire való sem, amit most kénytelenek lesznek
nekem anélkül elhinni, hogy a hároméves koromban gyakorolt
bizonyítási módszerrel nyilvánvalóvá tenném. Már csak azért
sem, mert azóta igen szemérmes lettem, olyannyira, hogy a
hiányosságaimból megpróbáltam erényt kovácsolni. Ahogy
mondani szoktam: ha az embernek elegendően sok a hendikepje, akkor van rá esélye, hogy páholyból nézze az életet. Nos,
nekem mindenféle hátrányos helyzetből épp eleget sikerült
begyűjtenem ahhoz, hogy hátradőlhessek és derűs mosollyal
szemléljem, ami akár ott, akár itt történik. Nehéz elhinni,
mégis igaz, hogy az ukrajnai politikai életet egyáltalán nem
ismerem, erősen gondolkodóba esnék, ha az éppen aktuális
miniszterelnök nevét kérdeznék, mert bár persze Kucsma
államelnök nevét jól ismerem, de a miniszterelnökök sorozatának követésében valahol Lazarenko után elvesztettem a szálat. És ha Pusztovojtenko vagy Kinah neve be is ugrik, arról
már valóban fogalmam sincs, hogy ki a kultuszminiszter vagy
ki vezeti a belügyi tárcát. Nemigen tudom, hogy mi folyik az
ukrán parlamentben, nem látom át a pártok erőviszonyát, nem
ismerem jelöltjeiket, és ha megkérdezik, kit tartok esélyes
befutónak, legszívesebben azt válaszolnám, hogy de hiszen már
vége a téli olimpiának. Vagy pedig azt, amit egyik barátom
édesapja a harmadik pohár bor után: „Hát nem mindegy nekünk, kárpátaljai ruszinoknak, hogy a doni kozákok kit választanak atamánnak?”
Így aztán érthető, hogy azt a kormányt nem vallhatom magaménak, mivel semmit nem tudok róla.
Ezt meg azért nem, mert túl sokat…
Pedig jó az, ha az ember fiának van egy kormánya. És kivált
jó a nemzet fiának, ha a kormánynak van nemzetpolitikája.
„Tuddod, nekkem van nemzetstrattéggiám! És nekkem van
immázsközpontom meg státtustörvénnyem.”
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Talán mégis kiváltom a magyarigazolványt, hogy azzal meg én
dicsekedhessek a másik szomszédnak. Habár a petróleumcápával alighanem jobban járok, mert az mégis csak nekem, nekem
van egyes egyedül.
(2002)
Megjelent: Beszélő, 2002/április. (Kisebb rövidítéssel.)
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Feltételezem, nem csupán nekem tűnt fel, hogy az utóbbi időben a magyarországi „nemzeti közgondolkodásban” (ha van ilyen)
negatív fogalmak társultak a liberális szóhoz. Hogy ez miért történt így, annak két előzményét is látom.
Az egyik az, hogy a magyar politikai baloldal részben vagy
egészben a liberális eszmék mentén fogalmazta meg magát,
értve ezen nem csupán a filozófiai és morális értelemben vett
klasszikus liberalizmus szabadságeszményét, hanem (és főként)
az alkotmányossággal és parlamentarizmussal biztosítható
demokratikus liberalizmus iránti elkötelezettséget, illetve, még
ezen is túlmenően (főként a szocialista párt részéről) a szociálliberalizmus felvállalását. Az elméletben akár ideálisnak is
mondható elképzelések azonban a gyakorlatban konkrét politikai lépésekben nyertek kifejezést. Ezek pedig hiába lehettek
döntő többségükben helyesek és szükségesek, könnyen sérthettek érdekeket, továbbá lehettek köztük elhibázottak, összekapcsolódhattak a valódi liberalizmussal köszönőviszonyban
sem álló célokkal (pl. hatalmi törekvések, mind nagyobb
befolyás megszerzése, megszorító intézkedések), párosulhattak
egyértelműen negatív jelenségekkel (pl. korrupció vagy annak
akár csak gyanúja). Így aztán, hogy nagyon leegyszerűsítve
fogalmazzak: a kívánatos liberális eszmék részben nemkívánatos
politikai gyakorlattal is társultak. Ez önmagában azonban még
nem járatta volna le magát a liberalizmust. A józan ítélőképesség
különbséget tud tenni a lényegibb pozitív és a lényegtelenebb
negatív vonatkozások között, illetve meg tudja különböztetni
az elméletet és elvet – a gyakorlattól. Magyarán: valamely
gyönge teljesítményről, ballépésről vagy akár politikaközeli
bűncselekményről általában megállapítható, hogy az vajon az
adott politikai erő ideológiájából következik-e, vagy valami
egészen másból.
Azonban a magyar politikai jobboldal azt a koncepciót
kezdte érvényesíteni retorikájában – és ezt látom a liberalizmus
kedvezőtlen megítélésében a másik előzménynek –, hogy a
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valódi vagy csak általa vélt negatívumokat egyrészt egybecsatolta a velük összefüggésbe hozható párt(ok) ideológiájával,
másrészt önmagát nemzetinek és polgárinak nevezve mindkét
fogalmat kisajátította és szembeállította a szocialistával és a
liberálissal. Ráadásul megfogalmazásaikban ez a szembeállítás
nem egyszerűen különbségtételt vagy akár lényegi eltérést
jelentett, hanem antinómiát, azt, hogy ezek a fogalmak kizárják
egymást. Vagyis: a jobboldal által elterjesztett szóhasználatban
az, ami liberális, nemcsak különbözik a nemzetitől, és nemcsak
hogy kizárja a nemzetit, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy
nemzetellenes. Ez azonban így nyilvánvalóan nem igaz még a
mai baloldali politikai erőkre nézve sem, a szabadelvűség eszméjére vonatkozva pedig még kevésbé az. Holott a liberális
gondolkodás a legmesszebbmenőkig elismer és elfogad mindenfajta
orientációt, törekvést, identitást és érzelmet (hiszen ez egyik
lényege), így természetesen a nemzetit is. Mi több: mivel a liberalizmus az egyén szabadságát és a személyiség kibontakoztatásának a biztosítását célként határozza meg, így arra is törekednie kell, hogy mindazok, akik a nemzeti együvé tartozásban és
a nemzeti lét intenzív gyakorlásában látják életük célját és értelmét, azok ezt az igényüket maximálisan beteljesíthessék.
(Természetesen csak addig, amíg ez senki mást nem korlátoz
ettől eltérő igényeik kielégítésében.) Azaz: a liberális gondolkodásúak azt vallják, hogy a lehető legtágabb teret kell biztosítani mindenfajta, így a nemzeti törekvések számára is. De
vallják azt is, hogy az ettől eltérő törekvések számára sem kevésbé! Kicsit egyszerűbben fogalmazva: liberális szempontból a
nemzeti érzést előtérbe helyezni ugyanolyan elfogadható, mint
nem helyezni előtérbe. A liberalizmus nem enged meg semmifajta
diszkriminációt, nem tesz különbséget a faji, nemzeti, vallási,
nyelvi, világnézeti, állampolgári, politikai, nemi hovatartozások között, nem feltételezi, hogy ezek identitásként és hagyományként való elfogadása és gyakorlása (vagy éppen mindennek az elutasítása) eleve értékmérő lenne. Aki szabadelvűen
gondolkodik, nem lát elvi különbséget, mondjuk, a román
állampolgárságú, fekete bőrű, spanyol anyanyelvű homoszexuális muzulmán – és önmaga között.
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Alighanem a liberális gondolkodásnak ez a magas toleranciafoka, „engedékenysége” az, ami a nemzeti irányzat elkötelezettjeit arra a következtetésre juttatja, hogy a liberalizmusban a
nemzeti jelleg elvesztésének, elveszejtésének az ideológiáját
lássák.
Tapasztalatom szerint ez a vélekedés még sarkosabban mutatkozik meg a határon túli magyar nemzeti kisebbségek körében.
Holott elsőre azt gondolná az ember, ha valakiknek, hát a diszkrimináció minden nemét és faját megtapasztalt népcsoportoknak lenne a legtöbb okuk arra, hogy teljes mellszélességgel
kiálljanak a liberalizmus eszméi mellett! Miért is?
Például azért, mert az erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai magyar kisebbség:
• hosszú évtizedeken át élt keményebb vagy lágyabb politikai diktatúrában, és semmi sem volt, amire jobban áhítozott volna, mint a teljes szabadságra;
• saját bőrén tapasztalta (és részben tapasztalja ma is) a
negatív diszkrimináció minden hátrányát és megalázó voltát, azt, hogy nemzetisége, anyanyelve, vallása miatt meghurcolhatják, kedvezőtlenül megkülönböztethetik, alkalmasint „csak” kigúnyolják vagy szóvá teszik másságát;
• tisztában van azzal, hogy a nemzeti kisebbség kibontakozásának egyik legfőbb akadálya a hatalmi sovinizmus és a
többségi nemzet részéről megnyilvánuló nacionalizmus.
Nos, a liberalizmus mindhárom esetben esküdt ellensége
mindannak, ami a magyarság megmaradására nézve veszélyeztető
tényezőnek minősül. Hiszen mi más jellemzi jobban a liberális
gondolkodást, mint hogy mindenfajta elnyomással szemben a
szabadságot tekinti a legnagyobb értéknek, hogy ellene szegül
a megkülönböztetés minden lehetséges fajtájának és a legmesszebbmenően elítéli a sovinizmus és nacionalizmus valamennyi megnyilvánulását?
Akkor vajon miért tűnik úgy, hogy például a kárpátaljai
magyarok többsége (e közösség tagjaként ezt ismerem a legjobban) nem szimpatizál a liberális eszmékkel? (Állításomat rész28
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ben személyes beszélgetésekre, részben a médiumokban olvasható és látható/hallható megnyilvánulásokra – pl. a státustörvénnyel kapcsolatos megszólalásokra – alapozom.) Ennek
okain töprengve a következőkre jutottam.
Először. A kisebbségben élők többsége, anélkül, hogy ez
tudatosulna benne, a saját kisebbségi mivoltát egyfajta ellentmondásként, szerepkettősségként, kis túlzással szólva: tudathasadásként éli meg. Ezzel a kérdéssel több aspektust érintve
foglalkoztam Kis(ebbségi) magyar skizofrénia1 c. könyvemben,
most azonban újabb gondolatra jutottam. Úgy találom, a kárpátaljai magyar ember egyfelől szeretne egyenlő lenni a vele
együtt élőkkel, sérelmezi – teljesen jogosan – a negatív megkülönböztetést. Másfelől szeretne egyenrangú lenni és azonos
jogokat élvezni a magyarországi magyarokkal is. Ez már okoz
problémákat. (Legutóbb a kettős állampolgárság „követelése”
keltett kisebb politikai vihart.) De mindez még nem elég: a
kárpátaljai magyar ember nemcsak másnak, hanem különbnek is
tartja magát! Megint csak: egyfelől saját hagyományait, nyelvét
szebbnek, vallását igazabbnak, nemzeti történelmét dicsőbbnek,
kultúráját gazdagabbnak és saját öntudatát nemesebbnek tartja, mint a vele együtt élő nem-magyar embertársaiét. (Ez voltaképp érthető és bizonyos határokig el is fogadható emberi
magatartás akkor is, ha túlzó megnyilvánulásai már nyilvánvalóan nem a nemzeti büszkeség, hanem a nacionalizmus kategóriájába tartoznak). Ám számtalanszor találkoztam azzal a
nézettel is – másfelől – hogy mi vagyunk az igazi magyarok, nem
pedig a magyarországiak vagy pláne a nyugati emigránsok;
Kárpátalján magyarnak lenni: az valami, az érték, az hősiesség;
míg ott magyarnak lenni nem nagy művészet. Ez a négyféle
magatartás nyilvánvalóan nem fér el egy kalapban, nem lehet
egyszerre egyenlőnek és különbnek is lenni mind a hazai
pályán, mind az anyaország vonatkozásában.
Az ilyen alapállás teljesen nyilvánvalóan ellenkezik a liberális
eszményekkel (szerintem a józan ésszel is), és leginkább az ellentmondást figyelembe nem vevő kisebbségi gőg és sértődöttség men1 Galéria Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993.
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tén látszik feloldhatónak egyfajta túlfűtött és túlhangsúlyozott
nemzeti kivagyiság keretében. Ezért ennek a kettőségnek ösztönös vagy tudatos felvállalói érthetően nem az előbbi eszmerendszerrel, hanem az utóbbi gyakorlattal azonosulnak.
Másodszor. Az a látszat alakult ki, mintha a szabadelvű gondolkodás megengedő jellege melegágya lenne a „nemzetietlenségnek”. Nos, a liberalizmus valóban elfogad mindenfajta magatartást, és ahogy nem gátolja, úgy nem is írja elő sem a nemzeti,
sem a „nemzetietlen” attitűdöt. Azonban ez aligha róható fel
főbenjáró bűnéül. Számomra nyilvánvaló, hogy ahogy a nemzeti érzést, úgy annak hiányát is el kell fogadni és tiszteletben
kell tartani. A sokkal inkább nemzeti, semmint liberális gondolkodásúnak mondható Illyés Gyulától származik a közismert
megállapítás, mely szerint a magyarság vállalás kérdése. A liberalizmus éppen ennek a vállalásnak a szabadságát hangsúlyozza:
legyen módunkban vállalni – de legyen módunkban nem vállalni is, és akár ezt tesszük, akár azt, se ezért, se azért ne érhessen bennünket semmilyen retorzió, semmilyen negatív megkülönböztetés. Ez a gondolat azonban valamiért idegen a magyarságukat hangsúlyosan vállaló kárpátaljai magyarok többségétől,
valamiért úgy gondolják, hogy az ő vállalásuk helyes, a másoké
ellenben helytelen, és „haragszanak” a liberalizmusra, amiért
az identitás megválasztását az egyén szabad döntésének szférájába
utalja.
Harmadszor. A fentebb már érintett politikai retorika a
határon túli magyar közegben is talajra talált. Ahogy Magyarországon a nemzeti jelleget magának vindikáló jobboldal nemzetellenesnek, idegenszívűnek, szélsőséges esetben hazaárulónak bélyegzi a közélet azon képviselőit, akik nem az ő elképzeléseik szerint gondolkodnak és cselekszenek, aszerint Kárpát alján is akadnak, akik maguk szeretnék eldönteni, ki a
magyar és ki nem, mégpedig egyáltalán nem genetikai vagy
nyelvi, hanem kizárólag politikai besorolhatóságuk alapján.
Nos, aki ilyen szelekcióra vetemedik vagy akár csak nevét, tagságát, szimpátiáját adja az effajta „ügyhöz”, az nyilván úgy fél a
liberális eszméktől, mint ördög a tömjénfüsttől.
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Nemrégiben jutottam arra a megállapításra, hogy bizonyos
tekintetben a Kárpátaljai magyarság és főleg annak értelmiségi
elitje önmaga ellen dolgozik. Ahelyett, hogy szembeszegülne
egyes ukrajnai trendeknek, illetve az anyaország felől érkező
bizonyos elvárásoknak, inkább megfelelni, eleget tenni látszik
nekik, ez pedig saját arculatának, hosszú távon teljes mivoltának a felszámolódásához vezethet2. Holott léteznek más igazodási pontok, létezik kedvezőbb folyamatokat eredményező
szemlélet – ezek elutasítása hosszú távon egyre válságosabb
helyzetet teremt. Nos, azt hiszem, ilyen önmaga ellen való fordulásnak fogható fel a szabadelvű gondolkodás elutasítása és
annak a téveszmének az elfogadása, hogy kisebbségi helyzetben
a liberális elveknek nincsen létjogosultságuk, nemcsak hogy
fölöslegesek, hanem egyenesen károsak. Holott a liberalizmus
a mi helyzetünkben (sem) a nemzeti gondolkodás ellentéte.
Olyan eszmerendszer, amely a legáltalánosabb emberi értékekre,
így a szabadságeszményre alapozódóan megenged mindenfajta
gondolkodást és törekvést, és éppenséggel nem ezek elfojtására
törekszik, hanem arra, hogy mindegyikük kibontakozhasson.
Magam úgy hiszem, hogy az effajta felfogás elterjedése a
határon túli magyar népcsoportok megmaradásának nem gátja, hanem erőteljes elősegítője lehetne.
Engedni kellene hát a csábításnak.
Engedni, hogy a szabadelvű gondolkozás zsigeri görcseinket
észérvekre váltsa, szorongásunkat problémamegoldó készséggel
helyettesítse és tengernyi panaszunkat okos cselekvésre cserélje. Én ebben látom a liberalizmus kisebbségi báját.
(2003)
Megjelent: Árgus, 2004/1.

2 Lásd a jelen kötetben az Önveszélyes viszonyok c. írást
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Önveszélyes viszonyok
avagy a kárpátaljai magyarság
helyzete az újrarendezôdô
Európában
Helyzet van. Kelet-Közép-Európában az elmúlt másfél évtizedben felgyorsultak az átalakulási folyamatok, és e változásban
állandóan új helyzet van. Míg a szovjet hegemóniára alapozott
szocializmus a második világháború után évtizedekre konzerválta a kialakult állapotokat (döntően nem változott sem a
magyarság státusa az egyes országokban, sem egymáshoz való
viszonyuk), addig a 80-as–90-es évek fordulójának korszakváltásától kezdődően szinte évről évre újra kell értelmezni a politikai határok által elválasztott egyes magyar nemzetrészek
egyedi helyzetét és kölcsönviszonyát. A legtöbbünk lakóhelyéül szolgáló szocialista tábor széthullott, a Szovjetunió, Csehszlovákia és a régi Jugoszlávia megszűnt, széttagolódott,
helyükön új államok keletkeztek. A Nyugatot Kelettől elválasztó vasfüggöny lehullott, helyette több laza szövésű vasháló
keletkezett. Ezek a szűrők állandó mozgásban vannak annak a
folyamatnak a függvényében, amelynek során a keleti országok
eltérő sebességgel és eltérő időpontokban katonai, politikai,
gazdasági tömbökhöz közelítenek és csatlakoznak – illetve
kívül rekednek rajtuk.
Közvetlenül a rendszerváltás után alig volt különbség a térség országai között: megszűnt a szovjet befolyás, megszűnt a
belső keményebb vagy lágyabb diktatúra, megszületett a demokrácia és a piacgazdaság. Magyarország állampolitikai szintre emelhette az egységes magyar nemzet koncepcióját, és a
szomszédos országok fiatal demokráciái ezt nagyrészt megértéssel fogadták.
Úgy látszhatott, ez az egység a közel azonos helyzetnek és
várhatóan hasonló fejlődési folyamatoknak köszönhetően
nemcsak kialakulni, de erősödni is tud, magyar és magyar
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között többé nem lehet éles különbség aszerint, hogy a térség
melyik államának a polgára.
Ezt az elképzelést aztán folyamatosan kikezdték az évek
során halmozódó tapasztalatok. Itt nem akarok kitérni sem
arra, hogy a határon túli magyarságra való hivatkozás a
magyarországi belpolitikai harcok állandó elemévé vált, sem
arra, hogy a határon túlra juttatott támogatások milyen
feszültségeket eredményeztek a célcsoportokon belül, és arra
sem, hogy a külhoni magyarok státusának kérdését sem sikerült megnyugtatóan rendezni. Ám hogy az egységes magyar
nemzet koncepciója alapvetően téves, én arra akkor döbbentem
rá, amikor a friss NATO-tag Magyarország, ha közvetve is,
részt vett Újvidék bombázásában. Lehet persze a dolgot
különböző érvekkel és szempontokkal szépíteni, szememben
ez mégsem jelentett kevesebbet, mint hogy a hivatalos
Magyarország hozzájárul a Vajdaságban élő magyarok életének közvetlen veszélyeztetéséhez. Azaz: magyarok a bombázók
és magyarok a bombázottak. Nem cinizmus-e ezek után egységet emlegetni?
A helyzet azóta is folyamatosan változik, és az egység inkább
felbomlani, mint újraépülni látszik. Míg másfél évtizede a térség különböző országaiban élő magyarok nagyjából beférhettek
egy nagy közös kalap alá és csupán az anyaország—határon túli
magyarság kettőssége létezett, addig mára a megosztottság és a
szórás sokkal nagyobb. Vannak a régebbi (burgenlandi) és
újabb (magyarországi, szlovákiai, szlovéniai) EU-tagok, vannak
a várakozólistások (romániaiak, horvátországiak), és vannak,
akiknek a közeljövőben semmi esélye, hogy azzá váljanak
(ukrajnaiak, szerbiaiak). Vannak NATO-tagok, vannak semlegesek és vannak, akik katonapolitikai szempontból inkább
potenciális ellenségnek számítanak. Mozgásban van a schengeni határ, változnak-módosulnak a vízumviszonyok, a pénzügyi unió EUR-övezete is terjeszkedik. Azok, akik mindinkább
és mind több szempontból „belülre” kerülnek, nem győzik
hangsúlyozni, hogy ez az egyetlen járható út, és hogy mindez a
számos egyéb előny mellett a magyarság (határmódosítások
nélküli) újraegyesítésének egyetlen lehetősége. Egy szép napon
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majd arra ébredünk, hogy mindannyian a nagy közös európai
hazát tudhatjuk magunkénak, mondják.
Nem tartozom azok közé, akik ennyire bizakodóak. De
nem szaporítom a szkeptikusok táborát sem, akik az EU-t
enyhébb esetben is szükséges rossznak, szigorúbban azonban
a magyarságot elveszejtő végzetnek gondolják. Magam úgy
vélem, az egységesülés-egyesülés folyamata mellett mindenképpen számolnunk kell az ellenkező tendencia hatásaival: a
leszakadással, végső kirekedéssel. Európa közép-keleti táján
egy civilizációs-gazdasági szakadék van kialakulóban, és attól
félek, elkerülhetetlen, hogy ez a tektonikus vonal a magyar
nemzettörzsön is keresztülhaladjon. Érdekünk lenne ezt a
vonalat minél keletebbre tolni, elérni, hogy valóban mindannyian arra a térfélre kerüljünk, amelyet a jólét, a fejlődés,
a demokrácia és a biztonság jellemez, és egyikünk se maradjon a másik oldalon: fél- és negyed-demokráciákban, gazdasági elmaradottságban, létbizonytalanságban és kiszolgáltatottságban. A józan mérlegelés azonban ezt az álomképet kíméletlenül eloszlatja.
Az alábbiakban – a fenti megállapításokat mintegy „nagypolitikai háttérnek” tekintve – azt igyekszem megvizsgálni, milyen
állapotban talál bennünket, a Kárpátok könyökhajlatában élő
magyarokat az az új helyzet, amely azáltal állt elő, hogy a nyugati
értelemben vett Európa tőszomszédjai lettünk. Mint történelmünk
során annyiszor, most sem mi vándoroltunk új lakóhelyre,
hanem a „hely” jött hozzánk, még ám olyan furcsán, hogy míg
Európához valóban közelebb jutottunk, aközben Magyarországtól – geopolitikai értelemben legalábbis – messzebbre
kerültünk.
Hosszabb ideje úgy látom, a kárpátaljai magyarság, mint
etnikum és mint társadalmi alakulat, roppant ingatag, törékeny
képződmény. Földrajzi élettere összeszűkülőben, demográfiai
mutatói lemenő ágban, etnika kompaktsága megbomlóban,
identitása elmosódóban. Mindez jelentős szociális-egzisztenciális kiszolgáltatottsággal és bizonyos morális szétziláltsággal
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is párosul. Ezért válságövezetnek gondolom Kárpátalját3, az itt
élő magyarság (mint szerves egészet alkotó közösség) helyzetét
pedig hosszabb távon úgyszólván kilátástalannak látom.
Egyben tisztában vagyok azzal, hogy a baráti társaságnál szélesebb nyilvánosság előtt ezzel az állítással nem lehet
népszerűséget szerezni – ellenben heves ellenvéleményeket
kiváltani annál inkább. Pillanatig sem áltatom magam azzal,
hogy bármiféle egyetlen igazságnak a birtokában lennék, és
bőven megengedem: másfajta tapasztalatok másféle csoportosításából akár az ellenkező vélekedés is kialakítható (mint
ahogy néhol ilyesmit olvashatni is) – engem azonban a saját
gondolatmenetem meglehetősen súlyos következtetésekre juttatott.
Az alábbiakban a kérdést nem csupán aszerint igyekszem
megvizsgálni, hogy milyen külső tényezők kedvezőtlen hatására
mélyül és súlyosbodik az említett válság, hanem – és főként –
azt szeretném bemutatni, hogy ezekkel a negatív befolyásokkal
szemben a kárpátaljai magyarság és annak értelmiségi-politikai
vezércsapata egyáltalán nem tanúsít ellenállást, inkább ellenkezőleg: mintha maga is felerősítené, meggyorsítaná a közösséget
degradáló tendenciákat.
A kortárs lengyel gondolkodó, Ryszard Kapuściński, emberi
fajunk jövőjét, hosszabb távú kilátásait elemezve jutott a szellemes megállapításra, miszerint: „Az emberiség veszélyes kezekben van. A saját kezében.” Nos, nem állítanám, hogy a kárpátaljai magyarság sorsa kizárólag saját kezében van: a külső erőket nehéz vagy lehetetlen előnyünkre fordítani, országos tendenciákat aligha állíthatunk meg. Ám azt gondolom, hogy
politikai, kulturális, szociális és morális magatartásunkat mégis
magunk alakítjuk, és ennek nem feltétlenül kellene önveszélyesnek lennie.
Helyzet van. Nehéz és bonyolult: a kárpátaljai magyarság
jövőjét jelentős mértékben befolyásolják, esetenként meg is
3 Erről korábban – más megközelítésben – Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében
c. tanulmányomban írtam a legterjedelmesebben: A hontalanság metaforái, Magyar Nyelv
és Kultúra Nemzetközi Társasága, Bp., 2000.
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határozzák a térségben zajló események és a végbemenő változások. Ezeknek a befolyásoknak a hatásfoka azonban nemcsak a ható erők nagyságától, hanem az adott kisebbség önerejétől is nagyban függ: ha a kedvező hatásokra rá tud segíteni, a
kedvezőtleneknek pedig ellen tud állni, akkor van esélye a fennmaradásra, ha azonban éppen fordítva cselekszik, akkor sorsa
megpecsételődik.
Talán érdemes mindezt részletesebben is szemügyre venni.
A befolyásoló tényezők szerintem három hatókörben ismerhetők fel legjobban. Éspedig: a kárpátaljai magyarság kölcsönviszonya 1) Ukrajnával; 2) Magyarországgal; 3) önmagával.
1. Ukrajna és a kárpátaljai magyarság viszonyára – hadd
fogalmazzak kicsit sarkosan – leginkább egymás tudomásul nem
vétele a jellemző. Ukrajna úgy tesz, mintha nem tartozna felelősséggel népességével szemben (ez általában is érvényes, nemzetiségtől függetlenül), „cserébe” a követeléseit is csak ímmelámmal érvényesíti. A villanyszámlát persze be kell fizetni, meg
adózni is illik, no és kívánatos lenne dolgozni az ország javára
– de ezt nagyon kevesen veszik komolyan, és szinte minden
alól mód van kibújni, egyáltalán nem, vagy csak részben eleget
tenni az elvárásoknak. Ha az állam nem teszi lehetővé polgárai
számára, hogy becsületes munkából megéljenek, ha nem fizeti
ki az 1992-ben zárolt banki megtakarításaikat, ha az életüket
végiggürcölt idősek nem kapnak rendes nyugdíjat, ha nem
részesíti a betegeket tisztességes orvosi ellátásban, ha nem
képes elhitetni, hogy a felnövekvő nemzedék boldogulásához
adottak a lehetőségek – nos, akkor az állampolgár sem nézi az
ország érdekeidet, kibújik az adó és mindenféle befizetés alól,
halászik a fekete- és szürkegazdaság zavarosában, zsebbe fizet és
zsebbe kap, korrumpál és korrumpálódik; próbál megélni, ha
lehet: jól, ha lehet: jobban. Ezt legbelül nagyjából mindenki
így gondolja munkanélkülitől a kishivatalnokon és kényszervállalkozókon át a legnagyobb gazdasági és politikai főmuftikig
(ugye láttunk már letartóztatott miniszterelnököt!). Ez a mentalitás érthetően fokozottan érvényes azokra, akik valamely
(mondjuk nyelvi) különbözőségük okán még bizonyos kirekesztettséggel is szembe találják magukat, akik kisebb-nagyobb dol36
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gokban negatív diszkriminációt tapasztalnak, akiknek az általános nehézségeken felül saját hátrányos helyzetükkel is meg kell
küzdeniük. A kárpátaljai magyarok helyzetének ismeretében
talán érthető, hogy magunkat ebbe a kategóriába sorolom.
Másfelől, úgy tűnik, Ukrajnának kisebb gondja is nagyobb
annál, semhogy a kárpátaljai magyarsággal „törődjön”. Ez
egyes dolgokban roppant kedvezőtlen következményekkel jár,
említsem csak a legnyilvánvalóbbat: források hiányában az
állam nem tudja a magyarság számára biztosítani a kollektív
nemzetiségi jogok megfelelő gyakorlását, intézményrendszerének fenntartását. Másfelől viszont: nem, vagy csak ritkán gördít áthidalhatatlan akadályokat az önszerveződés elé, nem
akadályozza meg, hogy magyar nemzetiségű állampolgárai (és
ezek csoportjai) Ukrajna határain túlról szerezzék meg a boldogulásukhoz szükséges javakat (itt a skála mondjuk a benzincsempészés eltűrésétől a státustörvény tudomásulvételéig terjed).
Mondhatnánk, ez csak felületi és időleges jelenség. Igen
ám, de következménye a gyökerekig hatol, mert a vázolt kölcsönviszony aszocializálja és demoralizálja a kárpátaljai magyarságot – ez ugyan rövid távú biológiai fennmaradását szolgálhatja („egyéni túlélési stratégia”?), de hosszú távon mint közösséget teljesen felmorzsolja.
A hatás–ellenhatás felől nézve pedig úgy ítélem, hogy a
kárpátaljai magyarság ennek a tendenciának egyáltalán nem
kíván ellenállni, inkább elébe megy. Míg évtizedekig morális
tartásával nagyrészt elutasította a szovjet rendszert, nem engedte, hogy velejéig hatoljon, ellenállt a nyelvi asszimilációnak
– addig most lelkesen aláveti magát egyfajta morális asszimilációnak. Elismerem: nem nagyon tehet mást, mert ez pillanatnyi túlélését szolgálja. Távlati következményei azonban beláthatatlanok.
2. Magyarország és a kárpátaljai magyarság viszonya – finoman szólva – rendezetlen. Mondhatnám keszekuszának, kaotikusnak is, vagy állíthatnám, hogy súlyos ellentmondásokkal
terhes. Egyrészt szünet nélkül folyik az agyelszívás (némi jóindulattal nevezhetjük az elit értelmiség spontán áttelepülésének), másrészt szünet nélkül elhangzik a legilletékesebbek szá37
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jából, hogy Magyarország a határon túli (így a kárpátaljai)
magyarság helyben maradásában érdekelt, és ezt támogatja.4
Továbbá: miközben minden kormány tagadja, hogy világnézeti-ideológiai alapon válogatna a magyarságszervezetek között,
aközben egyértelműen előnyben részesít egyeseket másokkal
szemben. (Kárpátalján nemrégiben le is zajlott a magyarországi
kormányváltás utáni nagy újrarendeződés: az eddigi üdvöske
kiesett az ezüst pikszisből – és az új üdvöske máris elfoglalta a
helyét; illetve néhány kakasülőn megpróbálnak mindketten
megkapaszkodni: nagy a rikoltozás, repdesnek a kitépett farktollak rendesen!) A magyarországi pártok részéről már-már
megszokottá vált, hogy a belpolitikai játszmák során időről
időre kijátsszák a kisebbségi adut – holott állítólag mindenki a
mi javunkat akarja, épp csak ezt olykor egymással szögesen
4 Ez sajnos egyszerűen nem igaz. Magyarország egészen másban, az ellenkezőjében érdekelt. Ezt azonban a hivatalos és felelős nyilatkozók ki nem mondanák: talán mert erkölcsi
szempontból szégyellnivalónak gondolják, talán mert nem merik a határon túliak előtt felvállalni, talán mert illúziókban ringatják magukat. Valójában ugyanis a magyarországi népességfogyás több évtizedes mutatóinak az ismeretében a határon túli magyar közösségek az
anyaországi magyarság genetikai rezervoárjának tekinthetők. Ez a nézet – elfogadhatatlan
„faji” kontextusba helyezve – korábban egyes szélsőjobbos politikusok propagandaszövegeiben tűnt fel, nemrégiben azonban, meglepetésemre, egy kormányhoz közel álló fórumban, a
Magyar Hirlapban, mint a lap vállalt és „hivatalos” állásfoglalását, a következőket olvastam:
„…Mondjuk ki nyíltan: ifjaink gyermekvállalási visszafogottságát külföldi forrásokból kell
ellensúlyoznunk.
Magyarországnak érdeke, hogy továbbra is érkezzenek bevándorlók. Mégpedig olyan
nagy számban, hogy évente legalább tízezerrel múlják felül a kivándorlókét. Így némiképpen
mérsékelhető a demográfiai katasztrófa.
Ami azonban számunkra bevándorlás, az a szomszédainknak veszteséget jelent. A migráció legfontosabb forrásvidékei Erdély, a Vajdaság és Kárpátalja. A határon túli magyar szervezetek kivétel nélkül helytelenítik az anyaország „elszívási” kísérleteit. Álláspontjuk tökéletesen érthető: a szülőföldön való megmaradásért vívott küzdelmükben az anyaországi népesség kiegészítése súlyos veszteséget jelent. Olyan vérátömlesztést, amely a donor akarata
ellen történik, és számára végzetes következményekkel jár.
A kibékíthetetlennek látszó konfliktus feloldására egyszerűen nincs recept. Természetesen
az lenne a legjobb, ha fiataljaink tömegesen győződnének meg a gyermekvállalás örömeiről,
és azonnal a tettek mezejére lépnének. Akkor nem lenne szükség migránsokra. Ismerjük el
azonban, hogy erre kevés az esély. Kell a bevándorlás, de országosan, politikai eszközökkel
nem támogatható. Félre kell söpörni viszont azokat a frázisokat is, amelyek az egyénnek a
közösséggel – mondjuk a kisebbségben élő magyarsággal – szembeni kötelezettségeire
hívják fel a figyelmet. A demokráciában a polgárnak többek között biztosított az a joga is, hogy
ott próbáljon boldogulni, ahol jónak véli.” (Magyar Hírlap, 2004.05.05.)
Azt gondolom, ez tiszta beszéd. A határon túli közösségek jobban teszik, ha ezzel néznek
szembe, és nem hiszik el a helyben maradásról szóló frázisokat.
[Írásom keletkezése óta a kép sokban módosult, a kettős állampolgárságot érintő 2004es népszavazás a problémát kiemelte az anatémák közül, újabban mind a polgári-konzervatív,
mind a szocialista-liberális politikusok többször érintették a határon túliak betelepülésének a
lehetőségét.]
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ellentétes módon képviselik. Az egész problémakörnek igen
hű leképezése a támogatási rendszer, kicsúcsosodása pedig a
státustörvényt övező hisztéria volt. A kezdeményezők olyan
retorikát építettek rá, amely nemcsak a határon túli célközönségben táplált illúziókat, de az előre megelőlegezett megbélyegzés okán a voltaképpeni belpolitikai ellenzőket is rákényszerítette arra, hogy fenntartásokkal bár, de támogassák azt, amit
talán jobb lett volna csuklóból megkontrázni. A státustörvény
olyan „nemzeti üggyé” puffadt, hogy ellenzői, kifogásolói vagy
akár csak gyöngéit megemlítői automatikusan nemzetellenesnek, a szorult helyzetű magyarsággal szemben érzéketlennek
kiáltattak ki. (Manapság egyre kevesebb szó esik róla, az új
gumicsont a kettős állampolgárság lett – új helyzet van, új szólamok kellenek, új illúziók és új receptek arra, hogyan is üdvözülhetnének a határon túliak.)54
Bár a fent említettek szintén csupán jelenségértékű tünetek,
összességükben mégis mélyre hatolnak és súlyos károsodásokat
okoznak: csökkentik a kárpátaljai magyarság problémamegoldó készségét, önállóságát, kialakítják a csodavárás, a csak mástól segítséget várás mentalitását. Ezzel együtt növelik a kiszolgáltatottság érzését. Az „apa”-ország katasztrofális gazdasági helyzetének közepette a kárpátaljai magyar ügyek szinte kivétel
nélkül az anyaországi támogatásoknak a függvényei, sőt, akik
ezek felhasználására igényt tartanak, ki vannak szolgáltatva a
támogatások újraelosztásának jogát gyakorló helyi szer vezeteknek, bizottságoknak, kuratóriumoknak. Tovább megyek. Az
„ügyek” és „támogatások” tekintetében már rég felborult az
ok-okozati sorrend. A kérdés már nem úgy merül fel, hogy
miként lehetne egy adott probléma megoldásához forrásokat
találni, hanem hogy melyik az az ügy, amely megindítja az
utóbbiak lehetőleg folyamatos áramlását. Kárpátalján már nem
az eszköz szolgálja a célt, hanem a cél szolgálja az eszköz megszerzését. A támogatás farka csóválja az ügy kutyáját.
Ebben a teljesen természetellenes helyzetben a kárpátaljai
magyarok (és főleg szervezeteik) megint csak nem a megfelelő
5 A kettős állampolgárság kérdését érintő népszavazásra cikkem keletkezése után került sor.
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irányban fejtik ki erejüket, nem állnak ellen a kialakult gyakorlatnak, hanem ellenkezőleg: egyre inkább megelégszenek saját
(látszat?)tevékenységükkel, mind elszántabban folytatják a támogatások elnyerésének bevált praxisát, amelynek lényege
nem az érték létrehozása, nem az önálló továbbélés bázisának
a megteremtése, hanem az, hogy minél kevesebb befektetett
munkával felhasználják a támogatást, majd a gyors elszámolás
után újra pályázhassanak.
Sajnos ebben a magyarországi fél kitűnő partnernek mutatkozik, a legritkább esetben kér számon bármit is, a minőségi
teljesítményt, magas értéket a legritkábban.
3. A felsoroltak alapján úgy tűnik, hogy a kárpátaljai magyarság folyamatosan önmaga ellen dolgozik. A jelentős mértéket
öltő áttelepülések és a lassú kiválasztódás okán értelmiségi elitje alig létezik – független szinte nincs is. Aki „magyar vonalon”
valamit tenni akar és tud, az beállt katonának valamelyik szervezetbe, hogy ott aztán felfelé „elkötelezetten” az alamizsnát
nyújtó kezet lesse, lefelé pedig saját nevetségesen pici hatalmát
gyakorolja azokkal szemben, akik meg az ő kezét lesik. Eközben
az értelmiségi elit – egészét tekintve – egyre alkalmatlanabbá
válik az érdemi együttműködésre, már rég nem akar a szó
valódi értelmében partner lenni. Csak kapni szeretne, és végképp megfeledkezni látszik arról, hogy kivételes helyzetében
adhatna is, hisz olyan értékkel rendelkezik, amely nagyságrendekkel felülmúlja a viszonzás nélkül kapott adományokat. Felbecsülhetetlen helyzeti tőke birtokosai ők, egyedüli kiváltságuk
lehetne, hogy ezt kamatoztassák, de Ukrajna láthatóan nem
tart rá igényt, Magyarország pedig, a kisebbségi szervezetekkel
egyetértve, úgy tűnik, a helyzeti tőke aprópénzre váltásában
érdekelt.
A válság súlyos jelének tartom, hogy a helyzetfelismerés és
-elemzés helyett tíz-egynéhány éve hol a szakadatlan panaszkodás folyik (jaj, milyen rossz nekünk!), hol ugyanilyen intenzitással tart a dicsekvés (sekélyke eredmények feltupírozása);
válságjelnek gondolom, hogy a konkrét cselekvést még mindig
hősi pózok helyettesítik, hogy a „harc” folyamatosan elfedi azt,
amiért a harc folyik, hogy a „helytállás” mint önmagában vett
40
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érték kiüresítette azt a lényeget, ami a helytállást indokolhatja.
Nem tudom, meddig lehet még sérelmi politikát folytatni,
„megsértődve lenni” mindenre és mindenkire, „a másik” érdekér vényesítő csoportra, továbbá egyszerre az „apa”- és anyaországra, a történelemre és a sorsra is… Néha olybá fest, épp a
szüntelen sebnyalogatás nem hagyja gyógyulni a sebeket…
Nem tudom, a minőségi teljesítmény elmaradásához a mostoha körülmények démonizálása meddig szolgáltathat még
alibit, meddig lehet saját gyöngeségünket „nincs jobb” alapon
elfogadtatni, hányszor lehet még mások nyakába varrni tehetetlenségünket.
Természetesen nem állítom, hogy a körülményeink jók,
netán kitűnőek; és azt sem, hogy korlátlan lehetőségek állnának előttünk. Sajnos nem. De azt az állítást megkockáztatom,
hogy folyamatosan saját adottságaink alatt teljesítünk, részint
az önmagunkkal szemben táplált igényesség és szigorúság
hiánya okán, részint pedig azért, mert a külső elvárások sem
szorítanak rá erre bennünket.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy ennek a helyzetnek a felszámolásáért semmit sem kívánnak tenni azok, akiknek ez módjukban állna; sőt, gyakran úgy hat, mintha a jelenlegi állapot
konzerválásában lennének érdekeltek.
És ahogy fentebb állítottam: mindez nem mint jelenség
aggasztó, hanem következményeit illetően, hiszen nem kevesebbet von maga után, mint azt, hogy a kárpátaljai magyarság
identitása, magyarságtudata roppant veszélyes módosulásokon
esik át. Sokakban rögzülni látszik a felismerés, hogy magyarságukat bőven elegendő hősi pózban viselni és veszélyeztetettségét hangsúlyozni – bölcsen élni vele és intenzíven gyakorolni már
egyáltalán nem szükséges. Esetükben a nemzeti öntudatot nemzeti önmutogatás kezdi helyettesíteni. A tartalmat felváltja a külsőség, a lényeget elfedi a látszat.
Ez a magatartás nem csupán ön-, hanem közveszélyes is,
mert ha az értelmiségi elit így viselkedik, ez egyesek számára
követendő például szolgálhat („ha te így, én is így”), másokban
ellenben olyan ellenérzéseket ébreszthet, amelyet nem az effajta gyakorlatot folytatók ellen, hanem saját nemzeti mivolta
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ellen fordít („ha ez a magyarság, akkor én inkább nem vagyok
magyar”).
Összességében úgy látom, hogy politikai-társadalmi-egzisztenciális kiszolgáltatottsága közepette a kárpátaljai magyarság
és annak szellemi élcsapata, az értelmiségi elit (bizonyára anélkül, hogy ennek tudatában lenne), sem „apa”-országával, sem
anyaországával, sem önmagával nem tudott olyan kölcsönviszonyt kialakítani, amely hozzásegítené ahhoz, hogy hatékonyan ellenálljon a nemzeti kisebbségünk felmorzsolódását
gyorsító erőknek. Ellenkezőleg: kizárólag rövid távon értelmezett önérdekeltségéből tud kiindulni, s eközben – hosszú távon – nem késlelteti, hanem felgyorsítja az erodálódást.
Az elkövetkezendő évek nagy kérdése számomra az, hogy a
térség politikai-gazdasági újrastrukturálódása közepette a jelen
állapotú kárpátaljai magyarság vajon képes lesz-e arra, hogy
önveszejtő magatartásán változtasson, avagy távlati stratégia és
használható koncepció híján belepusztul rövid távra szabott
túlélési kísérleteibe.
(2003-2004)
Megjelent: Nyelvünk és Kultúránk, 2004/4.
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Imádok kisebbséginek lenni! Kárpátaljai magyarnak lenni pedig
kivált élvezetes állapot. Ennek a státusomnak (és persze privát
felelőtlenségemnek) köszönhetően, úgy tűnik, most két dolgot
is sikerült kibekkelnem.
Először is itt volt ez a roppant szórakoztató, népszavazás a
kettős állampolgárságról nevű hazárdjáték. Mulatságosnak találtam, hogy éppen a nemzet egyesítésének fennkölt céljával
indított akció osztotta meg az elmúlt hetekben a legjobban a
nemzetet. Nosza, szavazzuk egybe a magyarságot, de aki nem
vagy nemmel szavaz – ha jól számolom, akkor együttesen a szavazatra jogosultak bő négyötöde –, az kirekesztődik ebből az
egységből. Jó kis kelepce. De én csak nevetek, mert ukrán
állampolgárságom nemcsak attól óvott meg, hogy szavaznom
kellett és lehetett volna ebben az ostoba helyzetben, hanem, a
hatályos ukrán alkotmánynak hála, még az alól is felmentést
kapok, hogy átérezzem: rólam döntöttek volna a magyar honfiak. Engem ez az egész nem érint, így nem is érdekel, illetve
dehogy nem, de csak valahogy úgy, mint két remek mexikói
ökölvívó összecsapása, amikor is egyik félnek sem volt indokolt
szurkolnom. Nem mintha a kettős állampolgárság intézményét
rossznak gondolnám! Ellenkezőleg. Éppen hogy roppant fontos és felettébb kívánatos dolognak tartom, sokkal alapvetőbb
emberjogi kérdésnek annál, semhogy belpolitikai csatározások
és érzelmi zsarolások tárgyává degradálják. És ha van valamilyen tanulsága a történteknek, akkor „csak” annyi, hogy a jobboldal szimbolikus és historizáló nemzeti demagógiája most már
egyértelműen kontraproduktív lett: minél jobban döng a nemzeti féltégla a nagy magyar kebelen, annál többen fordulnak el
ettől a témától. Nem az évtizedes agymosás, hanem a másfél
évtizedes tizenötmilliómagyarozás vezetett ide. Illetve, legyünk
pontosak: a kettő együtt.
Másodszorra meg, hát persze, itt vannak az ukrán választások. Ha lehet, még veszélyesebb csapda. Egyfelől – szűröm le a
sokféle véleményből – a korrupt és sötét bűnözői körökkel
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összefonódott posztkommunista és moszkovita hatalom képviselője, másfelől – összegezem a különféle megítéléseket – a
látszólag nyugatbarát, de valójában a nagy klánokból kiszorított és ezért hatalomra törő, ráadásul nacionalista erőket is
egyesítő ellenzéki vezér. Ez a kínálat. S hogy választani még
nehezebb legyen, a két kárpátaljai magyarságszervezet keresztben kötelezte el magát: a hatalompártinak mutatkozó Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség kezdettől a leghatározottabban
Janukovics támogatására szólította fel magyarjainkat, az ellenzéki szereppel kacérkodó és valószínűleg a „magyar szavazatok”
felértékelődésére játszó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
ellenben csak az első forduló után szállt ringbe, hogy Juscsenko
mellett kampányoljon teljes mellbedobással.
Pedig ha ebben most véletlenül egyetértenének, könnyebb
lenne a dolgom, akkor tudnám, hogy nekem a másik jelöltet kell
választanom ahhoz képest, hogy ők kit támogatnak. Ugyanis
ennek a két szervezetnek az ajánlólevele számomra negatív
üzenet. Régóta azon a véleményen vagyok, egymással rivalizáló
szellemi vezércsapataink működése nem segíti a helybéli magyarság megmaradását, hanem ellenkezőleg: azzal, hogy rövid
távú önérdekeket helyeznek a közösség hosszú távú érdekei
fölé, felgyorsítják az amúgy is labilis létű nemzeti kisebbség felmorzsolódását és demoralizációját. Látszattevékenységük, szimbolikus és populista politizálásuk, a támogatások és az ezek
újraelosztására vonatkozó felhatalmazás megszerzése érdekében mutatott elszántságuk, minden „magyar ügyet” kisajátító
önzésük, ellenségkép-fabrikálásuk és a másik fél lejáratását célzó, most már évek óta tartó propagandájuk, ideológiai alapú
kirekesztő magatartásuk nemcsak a végletekig megosztotta
másfél-százezres etnikai csoportunkat, hanem nagyrészt hozzájárult ahhoz, hogy sokan teljesen elfordultak a nemzeti és
kisebbségi értékektől és érdekektől, másfelől egyfajta alattvalói
magatartás kialakulásához vezetett: aki „magyar vonalon” próbált Kárpátalján az elmúlt évtizedben érvényesülni, annak alá
kellett vetnie magát valamely szervezet fennhatóságának. A két
nagy szervezet, kell-e mondanom, maximálisan elkötelezte
magát a magyarországi oldalaknak is: kölcsönösen a Fidesz,
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illetve a mostani kormányerők fiókszervezetének, vazallusának,
segédcsapatának nevezik egymást – és egyáltalán nem alaptanul. A magyarországi és ukrajnai érdekcsoportok klienseiként
kialakították saját, családi-baráti körüknél alig szélesebb kis
klánjaikat. Megvannak a saját médiumaik, szakmai szervezeteik,
intézményeik és testületeik. Az ő képviselőik ülnek ott a pénz(újra)osztó bizottságokban és kuratóriumokban, és ahol valamelyiküknek többsége van, ott „kőkeményen” (ez sokuk kedvenc szava!) érvényesítik az érdekeiket, ahol pedig kiegyensúlyozott a reprezentációjuk, ott egyet neked, egyet nekem alapon
osztoznak a javakon.
Anyagi és erkölcsi tőkét kovácsoltak szinte mindenből, a
lap- és könyvkiadási pályázati rendszerből, az ünnepi megemlékezésekből és színházi bemutatókból, főiskolából és vállalkozásfejlesztésből, az autonómiakérdésből és a Tisza-menti magyar
járás felvetéséből, az oktatási támogatások és magyarigazolványok ügyeit intéző irodák felállításából (ezen időnként nagyokat
marakodnak), rossz nyelvek szerint még a vízumügyek kiskapuinak nyílásába is betették a lábukat. (Balsejtelmeim vannak arra
nézvést is, milyen megfontolásokból támogatják oly nagyon a
kettős állampolgárságot.) Azzal pedig, hogy nem ellenállnak a
magyarországi és ukrajnai pártok és „oldalak” kisajátító szándékának, hanem még elébük is mennek, azzal külső érdekeknek szolgáltatják ki azt a közösséget, amelynek képviseletében
fellépnek.
Így aztán engem hiába győzködnek, hogy csakis és kizárólag
Janukovics, illetve senki más, csakis Juscsenko adhatja meg
nekünk azt, amit a másik bizonyosan megtagad – én egyik Viktorból sem kérek, olyannyira nem, hogy egy kalap alá véve őket
már át is kereszteltem kedves párosukat, és mostanában erre
jár szám: Janucsenko & Juskovics. Így nézek december 26-a elébe,
amikorra kitűzték az ukrajnai választási csalások harmadik fordulóját...
Amúgy pedig erősen kételkedem abban, hogy amit a tévében látok, az valóban a nép haragja lenne és a népakarat ér vényesítéséről szólna az egész. Fellázadt az istenadta nép és elkergeti a rossz királyt? Dehogy. A tömegek, mint általában, itt is
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felsőbb érdekek játékszereivé váltak – még akkor is, ha esetleg
tőlük, belőlük indul spontán módon a megmozdulás. (Bár itt
is vannak kétségeim. Meggyőző biztatás kell ahhoz, hogy utcára
vonuló szándék ébredjen valakiben.) Az emberek azt hiszik, aki
ott szónokol, valóban őket képviseli. Aztán amikor hatalomra
segítik, kiderül, hogy semmivel sem különb a korábbinál.
Nem, nem hiszek a jó hatalomban, ebben a térségben
kivált nem, mert itt a despotizmusnak és a személyi kultusznak
évszázadosak a hagyományai, mert itt a jogrendnek mindig is
fölötte állt az össztársadalmi korrupció, mert a vallási és világi
hatalom errefelé mindig is elnyomandó alattvalónak tekintette
a pressziót általában igen jól tűrő (talán igénylő?) népet.
Ukrajnában nem ért meg a helyzet arra, hogy akár egy össznépi
felkelés vagy polgárháború árán a nyugati értelemben vett polgári demokrácia megszülessen. Erre csak nagyon erős külső
befolyás kényszeríthetné rá – és akkor is évtizedekig tartana.
Külső befolyások, persze, léteznek. Épp csak kétfélék, ellenkező
előjelűek. Az őszinte és lelkes felkelők feje fölött, messze
magasan ott vannak a nemzetközi nagyhatalmi célok. Egy fokozattal alább pedig az eltökéltségük ellenére egymással a nép
háta mögött alkut kötni mindig kész oligarchák. Nem a Kijev
főterén skandálók döntik el Ukrajna sorsát.
Amíg nem látom havazni a szabadságot, amíg nem bizsereg
ujjaim bögyén a demokrácia, amíg nem fuvall be ablakomon a
jogállamiság és a tolerancia, addig megmaradok kívülállónak,
és nem ajzom-andalítom magam sem választási misevodkával,
sem kettős álomporral.
(2004)
Megjelent: Élet és Irodalom, 2004. december 10.
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Több mint két évtizede végzek szerkesztői munkát, gondoztam
politikai napilap irodalmi mellékletét, antológiákat és egyéni
köteteket, közel tíz évig tankönyvkiadóban űztem a szakmát,
két lapot is alapítottam. Időről időre szembesülnöm kellett a
regionalitás és egyetemesség tünetcsoportjával, a van-e erdélyi,
délvidéki, kárpátaljai magyar irodalom neuraszténiájával, a ki
számít erdélyi, felvidéki, nyugati stb. írónak skizofréniájával,
ezen túlmenően olykor a ki a magyar író idiotizmusával is. Ezek
a kérdések képtelenségük ellenére újra és újra megfogalmazódnak, viták és konferenciák témájául szolgálnak; hiába azonban
a sok eszmecsere és tanácskozás, az érvek mellé mindig egyenértékű ellenérvek sorakoznak, az egymásnak feszülő elméletek
a gyakorlatban összekeverednek, így a pártatlan kívülálló számára úgy fest, a feltett kérdésekre nem sikerül megnyugtató
választ kapnunk.
Akkor most miért hozakodom vele elő mégis? Azért, mert
– ez talán meglepően hangzik – találtam egy olyan közeget és
olyan médiumot, amelyben, úgy érzem, sikerült elkerülnöm
ezeknek a kérdéseknek a csapdáját.
A problémáimat megoldó közeg neve: internet, a médium
pedig a világhálós irodalmi honlap.
Révükön megszabadultam bizonyos beidegződésektől, gondolkodásom rugalmasabbá vált, átalakult nem csupán szemléletem, hanem talán tudatom egésze is. Megkísérlem elsorolni,
korunknak ez a sokat vitatott jelensége mely jellegzetességei
révén vált számomra alkalmassá arra, hogy identitásomban új
dimenziókat nyisson.
1) Szerintem az internet6 mindenekelőtt információ, illetve
az információ minden eddiginél szabadabb áramlása és minden ismertnél nagyobb tárháza. Fontosnak gondolom, hogy az
5

6 Az interneten konkrét jelentésnél tágabb fogalmat értek, nem pusztán magát a világhálót,
hanem mindazt, ami általa elérhető és amit mint működő egész, mint rendszer képvisel.
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internet jutott el legmesszebbre az információhoz való hozzájutás
demokratikussá válásában. Mégpedig azzal, hogy korlátlan, gyors,
könnyű és egyszerű hozzáférést biztosít minden felhasználója
számára; azzal, hogy az információs források és csatornák szabadon
megválaszthatók, a több forrás egyidejű elérhetőségével megvalósítható az információk folyamatos ellenőrzése, ütköztetése,
továbbá pedig mindenki az igényei szerinti szinte tetszőleges
mélységig juthat el az ismeretek megszerzésében. Minden internetes adat mögött hozzá kapcsolódó további adatok tömkelege
áll, minden fogalomhoz értelmezések, magyarázatok, háttérinformációk sokasága társítható, jószerével csak igényünk és
időnk szab korlátot annak, miről mit és mennyit akarunk megtudni.7 Demokratikus az internet abban a tekintetben is, hogy
decentralizált, nincsen állam, szervezet, párt vagy hatóság, nincsen semmilyen hatalmi struktúra, amely fölötte állna.
Szobámból szinte korlátlanul elérhetek bármit, minden
napilapot, szinte minden irodalmi folyóiratot olvashatok,
múzeumba és képtárba járhatok, irodalmi, színházi, filmes eseményekről naprakész ismereteket szerezhetek, utánanézhetek
tudományos kérdéseknek, történeti tényeknek. Napról napra
bővülő állományával rendelkezésemre áll a Magyar Elektronikus
Könyvtár és a Digitális Akadémia, készül a Nemzeti Digitális
Adattár…
2) Az internet – ide értve az e-mailt, chatet és fórumozást is
– kommunikáció. Közvetlen, rendszeres és intenzív kapcsolattartás, folyamatos érintkezés kollégákkal, barátokkal, családtagokkal, intézményekkel, hivatalokkal. A világ bármely táján
élő partnerünkkel szót válthatunk, olyan barátainkkal tarthatunk tetszőlegesen intenzív kapcsolatot, akikkel a fizikai távolság okán egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán. Fontos
momentum: az interneten kialakult kapcsolatok a szellem szférájában köttetnek, és függetlenek olyan banális fizikai adottsá6

7 Mindennek ma még egyrészt határokat szab a tökéletlen technika és a felhasználók viszonylag szűk köre. Mégis: lassan minden iskola és könyvtár csatlakozik a hálózathoz, s ahogy ma
nehezen tudnánk elképzelni az életünket telefon nélkül… A másik korlátozó tényező, hogy a
töméntelen mennyiségű információból milyen hatékonysággal tudjuk kiválasztani a számunkra hasznosat. Ez nyilván jártasság kérdése is, de ebben maga az Internet is segítségünkre
siet, hiszen az egyre jobb keresők és linkgyűjtemények révén általában meg lehet találni azt,
amit keresünk, illetve ami fenn van a hálón.
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goktól, mint az, hogy kik a szomszédaim az utcában, kik a
kollégáim a munkahelyemen, kikkel lakom egy városban stb.
3) Az internet szolgáltatás. Itt nem információszolgáltatásra
gondolok, hanem az ügyintézésre, vásárlásra: koncertjegy, szállodai helyfoglalás, számlarendezés, a legkülönbözőbb áruféleségeket megrendelése… A távlatok szinte beláthatatlanok.
4) Számomra talán a legfontosabb, hogy az internetet az
alkotói és szerkesztői nyilvánosság, az irodalomszervezői tevékenység, és az önkifejezés eszközeként és színtereként használhatom. A papírra írt vagy nyomtatott szövegnél ma már többre
becsülöm a digitális formában rendelkezésemre álló szövegállományt, amely szinte bármire alkalmas: játszi könnyedséggel
szerkeszthető, tördelhető, másolható és sokszorosítható, flopira, merevlemezre, CD-re menthető, levélben továbbküldhető,
weblapon megjeleníthető, alkalmas helyekre betűzhető, részletei kiemelhetők, felhasználhatók, szerkezete átalakítható. Bármikor, egyetlen kattintással kinyomtatható… (Miközben a fordított eljárás, a nyomtatott anyag digitalizálása munkavégzést
és szakmai jártasságot igényel.)
Az internetre kerülő digitális szöveg új, kiterjesztett jelentőséget kap, a világháló közege pótlólagos potenciállal ruházza fel, megnyitja előtte a létezés rá jellemző új formáit. Az
irodalmi mű internetes információvá válik, elnyeri a világnyilvánosságot. Kiemelődik a szerző, a szerkesztőség, a kiadó közegéből,
egyaránt elveszti az annak lokális jellegéből adódó előnyöket és
hátrányokat, sokkal tágabb, behatárolhatatlanabb, mondhatni
globális közegbe kerül, itt mérettetik meg.
Nem merném állítani, hogy az internetes megjelenés jobb
lenne a nyomtatottnál. Ugyanígy elvetem még a feltételezését is
annak, hogy ennek bármi köze lenne az esztétikumhoz, a
művészi értékhez. Erről szó sincs. Arról azonban már igen,
hogy az internet minden másnál gazdagabb kontextusba helyezi a művet, és ez az újfajta nyilvánosság új hangsúlyokat helyezhet el és új jelentéssíkokat hozhat létre.
5) Külön pontban említem az interaktivitást. Magára valamit adó honlap az olvasó, a böngésző számára felkínálja a véleménynyilvánítás és kapcsolatfelvétel lehetőségét. A honlaphoz
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csatolt fórum gyors, közvetlen és rendszeres összeköttetést biztosít azokkal az olvasókkal, akik igényt formálnak erre. A befogadói oldalról érkező észrevételek, hozzászólások megmaradnak, folyamatosan elérhetőek, visszakereshetőek. Az egyes írások szerzői és maga a szerkesztő is részt vehet a fórum életében,
reagálhat a megjegyzésekre, a szerző válaszolhat a kérdésekre. E
tekintetben a honlap élő kapcsolatrendszert foglal magában; olyan,
mintha egy nyomtatott folyóirat szerzői és szerkesztői folyamatos író-olvasó találkozón vennének részt.
A honlapon megjelenő írói szöveg így a korábbi tapasztalatainktól teljesen eltérő befogadói környezetbe kerül, és ez mindenképpen befolyásolja az értelmezést és értékelést.
6) A legnyilvánvalóbb, ugyanakkor legbonyolultabb jellemző: a virtualitás. Egyrészt virtuális valóságnak tekinthetjük a
világháló egészét, hisz bármi, amihez általa hozzájutunk, nem
tartozik az érzékszerveinkkel közvetlenül megtapasztalható
valósághoz. Másrészt döntő része mégis valóságos atekintetben,
hogy reáliák közvetítéseként értelmezhető. Nehéz eldönteni,
hogy egy internetes folyóirat mennyiben virtuális, hiszen valós
szerzők valós szövegei kapnak benne helyet, ám magának a lapnak nincs kézzel fogható tárgyisága. Ugyanakkor maga az irodalom is virtualitás. Az önmagában is képzetes irodalom megjelenése az internet virtuális világában kétség kívül a legizgalmasabb problémákat veti fel, egyben az írói kifejezésmódok és
szerkesztői lehetőségek új és újabb lehetőségeivel tágítja ki az
irodalom értelmezési tartományát.
Hat pontban vázolt legfőbb tapasztalataimat – mondanom
sem kell – magyar íróként-szerkesztőként szereztem, olyanként,
aki ugyan ismeretségben áll néhány idegen nyelvvel, de befogadóként elsődlegesen, alkotóként pedig kizárólagosan a magyar
nyelvet használja. Mindezt most azért hangsúlyozom, mert szeretném felvillantani nemzeti identitásunk struktúrájának
néhány elemét, kísérletet téve arra, hogy az internettel hírbe
hozzam őket.
A) A nemzethez való tartozás tudatát alkotó tényezők közül
a legnyilvánvalóbb a genetikai, származásbeli. Esetünkben ez
meglehetősen bizonytalan támpont, és itt ne csak vitatott uráli
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gyökereinkre és a népvándorlás során történt vagy a honfoglalással járó genetikai és nyelvi keveredésekre gondoljunk, ne a
jászok vagy a kunok beolvadására, hanem az egyszerűség kedvéért arra, hogy a legnagyobb nemzeti költőink között számon
tartott Petőfinek, József Attilának, Radnóti Miklósnak az ereiben szlovák, román és zsidó vér (is) folyt, így szemléletes példái
annak, hogy a nemzet meghatározása származási alapon lehetetlen. (Jól ismerjük azokat az ideológiai zsákutcákat és szörnyű
tragédiákat is, amelyekhez a faji szelekció vezetett).
Az internet nemzetté válásunknak erre a vonatkozására természetesen nem lehet közvetlen hatással, ám formálhatja tudatunkat azáltal, hogy bőséges ismeretanyagot bocsát rendelkezésünkre. Több információból több igazságot lehet leszűrni, és
mivel mindenkinek módja van az egymásnak ellentmondó
adatok és elméletek ütköztetésére, így a széleskörűen tájékozott
ember eldöntheti, mit tart igaznak, mit hamisnak, és mit
tekint további bizonyítást igénylő feltételezésnek. Tapasztalatom
szerint az interneten a tudományosság, az ismeretterjesztés, a
történelmi hitelesség sokkal-sokkal kedvezőbb arányban jelenik meg, mint mondjuk egy újságos standon, ahonnan a História c. folyóirat valószínűleg hiányzik, az Élet és Tudomány
pedig ha ott is van, elhalványul az ufó-magazinok és ezoterikus
„szaklapok” mellett. Az hálón egészen más az arány, és más a
minőség. Professzionális kivitelezésű önálló honlappal rendelkezik a nagyobb tudományos és oktatási intézmények mindegyike, itt monográfiák, szakcikkek, ismeretterjesztő anyagok ezrei
lelhetők fel. A magyarsag.lap.hu startlapon a Történelem címszó alatt közel harminc linket találhatunk, a Magyar Elektronikus Könyvtárban csak a honfoglalás előtti korral foglalkozó
mappában 20 könyv érhető el. Lehet válogatni, böngészni, tallózni – identitást pallérozni!
B) Nemzeti azonosságtudatot alakító tényező az állampolgárság, az egyazon országhoz való tartozás. Hogy a magyarság
esetében ez a korábbi tényezőhöz hasonlóan alkalmatlan és
képtelen definíció, azt talán nem kell magyaráznom. Valamit
javít a helyzeten, ha nem a politikai fogalomnak számító államot, hanem az etnikai határok közé eső egységet vesszük
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alapul, de egyértelműséget ez sem jelent, hiszen a Kárpát-medencében élő magyarság nem alkot teljesen kompakt egységet,
a tömb a peremeken szigetekre és szórványokra szakad – és
akkor még nem is szóltam a nagyvilágba szétszórt milliós nagyságrendű magyarságról.
Ha valamiben és valahol, hát ebben és itt felbecsülhetetlen
az internet szerepe. Ami lehetetlen politikai vagy földrajzi
értelemben – az könnyen elérhető a virtuális világban, ahol
már együtt is vagyunk, ahol semmi sem választ el bennünket
egymástól. A magyar honlapok összessége, az elérhető digitális
anyag, a teljes levélforgalom, valamennyi fórum és chat, és
persze az internetezők magyar közössége alkotja a napról napra
gazdagodó virtuális Magyarországot. Talán nem blaszfémia, ha
kijelentem, Illyés Gyula szép víziója, a Haza a magasban az
interneten nyerte el realitását.
C) És ezzel el is jutottunk a legfontosabbhoz. Nemzeti önazonosságunk meghatározásában kiemelt helyen a kulturális
identitást szokás említeni. Azonos nyelv, azonos hagyományok,
közös történelmi tudat, közös zenei, tárgyi, irodalmi örökség.
És hogy kulturális identitásunk hogyan és miként formálódik az információs társadalomban?
Elmondom egy szerkesztői tapasztalatomat. Bármilyen
kiadványt is gondoztam, szinte mindig hiányát szenvedtem a
megfelelő számú színvonalas hazai anyagnak, és szinte mindig
szembesültem azzal a kérdéssel: ki számít kárpátaljai szerzőnek.
Csak az, aki itt él? Aki itthon kezdett publikálni, de elköltözött?
Aki itt született, de x éve másutt él és dolgozik? Akinek csak a
gyökerei kárpátaljaiak? Aki csak szimpatizál a vidékkel és innen
vitt feleséget? Továbbá: mikor és milyen indokkal közöljek
nem-kárpátaljai szerzőtől anyagot? Ha a máshonnan kapott
írás jobb, mint a helyben született, hagyjam-e, hogy az előbbi
az utóbbit kiszorítsa? Vagy mégis döntsek az utóbbi javára, csak
azért, mert hazai?
Amikor utolsó irodalmi folyóiratomat, a Pánsípot az
in ter netre menekítettem, oda is felcipeltem ezeket a
problémákat. Kár pátaljai internetes lap, no igen. De mitől
is az?
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Hol is van az interneten Kárpátalja? (És hol van Erdély,
Bácska…)
Aztán rájöttem a pofonegyszerű megoldásra: nem kárpátaljai
lapot kell csinálnom, hanem irodalmit.
Az égi világsztrádán én nem vagyok kárpátaljai. Vagy legalábbis egyáltalán nem úgy, mint ahogy a földi kötöttségeim
megszabják. A hálón nincs értelme a kisebbségi szorongásomnak, itt nem számít sem előnynek, sem hátránynak a sorsverés,
az idegenbe vetettség, a politikai vagy gazdasági kiszolgáltatottság. A felmutatható teljesítmény számít, a létrehozott szöveg minősége, az ötlet eredetisége. A tudás, a bölcsesség, a
belátás.
És én bizony nemcsak kárpátaljaiságomról, hanem magyarságomról is valahogy így kezdtem gondolkodni.
Ne essék félreértés: a legapróbb porcikámig magyarnak vallom magam, anyanyelvem a legnagyobb szentség, amit el tudok
képzelni. Mégis azt tapasztalom, a „földi” mellett kialakult
internetes nemzeti identitásom. Ez pedig azt mondatja velem,
hogy a magyarság tengerében mindenki csak addig és annyira
merüljön alá, ameddig és amennyire erre igénye van. Választhassa a sétálást a partján, gázolhasson benne térdig vagy derékig, de ha akarja, csak hallgassa a bungalójában a mormogását.
Ha akar, bukjon alá, búvárkodjon a mélyében. Ha pedig arra
szottyan kedve, akkor szörföljön a hullámain önfeledten.
(2004)
Megjelent: Nyelvünk és Kultúránk 2004/3.
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Verecke szent tehene
Támogatni leginkább a részegeket kell. És a határon túli magyarokat. Az előbbieket főleg a kicsivel józanabb ivócimborák szokták, arra számítva, legközelebb ők szorulnak támogatásra. Az
utóbbiakat anyaországuk segíti, állítólag azért, hogy megmaradjon szülőföldjén, és nehogy viszonttámogassa a lekonyuló demográfiai mutatókat. Működik a sok szövetség, bizottság, hivatal, főosztály, alapítvány, kuratórium, alap, indul pályázat roskadásig, lesz speckó igazolvány. Jaj, mennyi pénzt el kell előbb
költeni Magyarországon, hogy kevéske odaátra is jusson!
Állítólag az Etelközben is hallani lehetett a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség vezetőinek sóhajtását, amikor a
millecentenárium évében az ukrán nacionalisták tevőlegesen
megakadályozták a Vereckei-hágóra tervezett emlékmű felépítését. De nem fájdalmas sóhaj volt ám, hanem megkönnyebbült,
mert addigra kiderült, a megpályázott és megkapott nagy pénzek semmiképpen sem akarnak felcaplatni a hágóra, sokkal
inkább felélésre kellenek itt a völgyben, és bizony baj lenne, ha
az elkészült monumentum okán el kellene számolni az elköltött
összegekkel. Ám ha nincs emlékmű, akkor nincs elszámolás,
mindent rá lehet fogni, no nem a nyuszira, hanem az ukrán
nacionalistákra, bizony miattuk mentek pocsékba a súlyos milliók.
Ha az Etelközig elvitte is a sóhaj a pletykát, Budapesten, úgy
tűnik, nem hallatszott. Vagy ha mégis, senki sem akart belőle
ügyet csinálni. Hogy valami nincs rendben a kréta (márvány?)
körül, tavaly derült ki, amikor Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetségének és Kovács Miklós, a kárpátaljai kulturális
szövetségnek az elnöke kölcsönösen dollárezrek elsikkasztásával
vádolta egymást a médiában. Utóbbi szerint Patrubányék
lenyelték a kárpátaljai árvízkárosultaknak szánt összeget, előbbi
állítja, Kovácsék nem számoltak el azzal a 25 ezer dollárral,
amelyet az MVSZ gyűjtött és adott át a vereckei emlékmű építésére. Se pénz, se posztó. Csak lepel, amely elfedi az ügyet és
az egyéb támogatási tételek sorsát.
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Egy közszolgálati tévés műsorvezető nemrég az ország nyilvánossága előtt rá mert lőni végre a határon túli támogatások
szent tehenére, ilyesformán fogalmazva: igaz-e, hogy az átjuttatott összegek nem az ottani magyarság megsegítését, hanem a
határon túli magyar politikai elit eltartását szolgálják? A többékevésbé illetékes nyilatkozók válaszától eltekinthetünk.
Nyilvánvalóan nem létezhet egyetlen olyan pályázat sem,
amely akár csak a gyanúját is felkelthetné annak, hogy az bárkinek az eltartására, és nem valamely konkrét közcél megvalósulására szolgál. Akkor hogyan lehet mégis másra felhasználni?
Úgy, ha mondjuk a támogatási összeg megfelelően túlméretezett,
s nem kell teljes egészét a névleges célra fordítani; úgy, ha senki
sem ellenőrzi eléggé szigorúan „a célmegvalósulás” mennyiségi
és minőségi oldalát; úgy, ha az elszámolást olyanok készítik és
fogadják el, akik egyazon társasjátékban vesznek részt, ismerik
egymás szerepét, tisztában vannak a szabályokkal. Ha meg valaki kekeckedik, rákérdez erre-arra, azt sok módon lehet csitítani.
„Inkább örülnél, hogy szegények egyáltalán beszélnek még
magyarul!” „Csak nem sajnálod magyar testvéreinktől ezt a szerény összeget?” „Ha ez az ára, hogy valami egyáltalán létrejöjjön
ott, akkor még mindig jobb így támogatni őket, mint sehogy.”
„Jó, jó, az első tíz számítógépet, parabolaantennát hazaviszik a
vezetők, de aztán a tizenegyedik már valóban a közösség céljait
szolgálja!” „Még mindig jobb, mint ha az ukránok nyúlnák le.”
Vagy nemes egyszerűséggel: „Hát magyar ember vagy te!?”
A kárpátaljai magyarság támogatásra szorul. A rendszer
azonban több sebből vérzik. Áthatja a politika: minden hatalmi érdekszféra saját klientúrájának kiépítésén és megtartásán
fáradozik. Nem teljesítmény- és minőségorientált: a látszatot, a
hitvány teljesítményt mindenki elfogadja valódi eredménynek.
Nem a kreativitást, hanem a reprodukáló készséget fejleszti. A
bejáratott pályázati témák, az ugyanarra a rugóra járó, egyforma rendezvények, az újra kiadott művek, a másodközlő honlapok, a több helyen is elszámolható kutatási témák mindig
nyerők, csak hozzá kell tenni a varázsszavakat, hogy az identitás, anyanyelv, hagyomány, vallás megtartását szolgálják. Végül:
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a rendszer nem a már látható, önálló erőfeszítéssel létrejött
programokat támogatja, hanem a terveket. A pályázatokat nem
azok nyerik, akik már működtetnek valami hasznosat, hanem
azok, akik csak akkor fognak létrehozni és működtetni bármit
is, ha pénzt kapnak rá. A kérdés nem az, mire lenne szükség,
hanem hogy mivel lehet nyerni. A cél nem a színvonalas és
közhasznú megvalósítás, hanem a gyors pénzköltés, még gyorsabb elszámolás – és új pályázás.
A szent tehén sérthetetlensége alapján ebben jó partnerei
egymásnak a támogatottak és a támogatók. Amiatt egyikük
sem aggódik, hogy akitől nem várják el, hogy támogatás közben a saját lábát is megerőltesse, az sohasem fog tudni járni.
Még Verecke híres útján sem.
(2005)
Megjelent: HVG, 2005. szeptember 22.
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Kettô a magyar igaz-szó
Kárpátalja legnagyobb múltra visszatekintő sajtóorgánuma
ez év elején ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját. A hoszszú jogfolytonosság ma már nem vitatott, holott voltak kisebbnagyobb szakadások a lap történetében. 1920-ban Munkás
Újság címen jelent meg első száma Ungváron, aztán betiltották, majd 1945-ben újraindították, de még az évben újra megszűnt. Ezután a Zakarpatszka Pravda ukrán pártlap tükörfordítását, a Kárpáti Igaz Szó címen kiadott „magyar duplikátumot”
tekintették jogutódjának. Ez vált 1965-től részben, majd 1967től teljesen önállóvá mint a megyei párt- és tanácsi szer vek
magyar napilapja. A 90-es évek elején a kommunista párt betiltása után a lapot újraregisztrálták, és alapítója (tulajdonosa,
„részvényese”) a megyei vezetés két szerve (38-38 százalék) és a
nem sokkal korábban alakult Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (24 százalék) lett. Ez így volt mostanáig.
A KMKSZ mint kisebbségi tulajdonos tízegynéhány évig
semmilyen alapítói jogban és felelősségben nem osztozott, ám
idén tavasszal kezdeményezte a 2003-ban kinevezett főszerkesztő,
Kőszeghy Elemér felmentését. Indoklásukban az szerepelt,
hogy Kőszeghy kinevezése nem szabályosan történt; nem tett
eleget az alapszabályban foglalt kötelezettségének, miszerint az
alapítók tevékenységét megfelelő terjedelemben ismertetni
köteles; a 2004-es elnökválasztás és az azt követően kialakult
forradalmi helyzet idején irányítása alatt a lap egyoldalúan tájékoztatott. Mindezt az olvasók egy része hasonlóan gondolhatta.
Valószínűnek látszott ugyanis, hogy Kőszeghy 2003-as kinevezése összefüggésben állt a 2002-es parlamenti választások idején kifejtett tevékenységével. Akkor újságíróként és főszerkesztőhelyettesként jelentős szerepet játszott abban, hogy az ukrán
parlamentbe egyetlen magyarként Gajdos István, a szocdemek
egyik kárpátaljai jelöltje kerüljön be Kovács Miklós KMKSZjelölttel szemben. Valósnak tűnt az a vád is, hogy a lap nem
számolt be megfelelő terjedelemben a KMKSZ (mint alapító)
tevékenységéről. Ha említették a szervezetet és vezetőit, akkor
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is leginkább negatív összefüggésben. Az ellenszervezet, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség élvezett prioritást, ami nem
is csoda, hiszen Kőszeghy Elemér ennek alelnöke volt. Az is
nyilvánvaló, kinek a pártján állt a Kárpáti Igaz Szó az elnökválasztás idején (ám az igazság kedvéért tegyük hozzá: a helyi
hatalom orgánumaként nem is igen tehetett mást).
A másik, az akkor ellenzéki oldalon elkötelezett KMKSZ a
politikai fordulat után győztesnek érezhette magát és úgy vélte,
pozícióba került szövetségeseinél kieszközölheti a főszerkesztő
eltávolítását, saját emberének kineveztetését. Ám a dolog nem
ment olyan simán.
Áprilisban megszületett ugyan a tulajdonosok egyhangú
határozata Kőszeghy felmentéséről, de a végrehajtása hónapokig
húzódott. Sokáig semmi nem történt, illetve csak annyi, hogy
a főszerkesztő és a lap munkatársainak többsége erélyesen tiltakozott az intézkedés ellen, részleges sztrájkot hirdettek, teleháborogták a lapot, támogató olvasói leveleket adtak közre egyes
civil szervezetek pártoló állásfoglalásaival együtt. Sikerült elhitetniük (utólag úgy fest, igazuk volt), hogy itt nem a főszerkesztő
leváltásáról van szó, hanem arról, hogy a KMKSZ meg akarja
kaparintani a lapot. (A megyei vezetés az újabban érvénybe
lépett törvényi rendelkezések értelmében időközben részben
már ki is vonult a tulajdonosi körből, így a KMKSZ többségi
részvényes lett, rövidesen pedig nem is lesz rajta kívül más
tulajdonos – csak a kollektíva.)
Július végén azután az alapítók képviselői megjelentek a
szerkesztőségben, bemutatták a felmentő határozatot és megpróbálták a főszerkesztői székbe beültetni az általuk kinevezett
Erdélyi Gábort (aki Kőszeghyt megelőzően egy évtizeden át
töltötte be ezt a posztot). Botrányos jelenetek játszódtak le a
szerkesztőségben, majd kialakult egyfajta ex lex állapot: a
Kőszeghyhez hű munkatársak a fenyegetések ellenére sem vették fel a munkát (de sztrájkot sem hirdettek, bejártak munkahelyükre, épp csak cikket nem írtak), Erdélyi pedig néhány
„renegáttal” és a Kőszeghy főnöksége idején távozott munkatárssal megpróbált a szokásos heti három helyett legalább egy
számot összehozni – a szerkesztőségi épületen kívül. (A hírek
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szerint a KMKSZ székházában és a Szövetség hetilapjának, a
Kárpátaljának az irodájában.) Kőszeghy a „lapfoglalás” idején
épp rendes évi szabadságát töltötte (felmentése ezért nem is
lehetett jogszerű), amikor pedig megjött, betegállományba
vonult. De közben intézkedett, szervezett, dolgozott. És szeptemberre megjelent egy másik lap – ugyanazon a néven.
Bár fejlécén ez olvasható: „az igazi Kárpáti Igaz Szó”, ám az
impresszum szerint az előtag nem tartozik a hivatalos névhez.
Kisebb bonyodalmak után ma már mindkét lap megvásárolható, előfizethető, hetek óta mindkettő folyamatosan megjelenik:
szombatonként az Erdélyi-féle fekete leaddel, kedden és szombaton a Kőszeghy-féle zölddel.8
És hogy miképpen lehet két különböző újságnak ugyanaz a
neve? A magyarázat egészen egyedülálló.
Amikor 1993-ban a lapot újraalapították, a regisztrációs lapra
az újság címét cirill betűkkel vezették rá, így:
.
(Ekként szerepel az impresszumban is.) Ezzel szemben az újonnan indított, és nem is megyei, hanem országos (összukrajnai)
bejegyzésű orgánumnak a hivatalos engedélyén a latin betűs,
ékezetes verzió szerepel, vagyis: Kárpáti Igaz Szó.
A két fél kölcsönösen névbitorlással vádolja egymást, az
egyik az évtizedes jogfolytonosságra hivatkozik, a másik szerint
a magyar névhasználatra csak neki van joga, az ellenlap írja
ukránul a nevét. Más vádak is megfogalmazódtak (eszközeltulajdonítás), jogi procedúrák vannak folyamatban és újabb keresetek várhatók. Kőszeghy megtámadta az őt felmentő határozatot, eljárás indul a munkamegtagadókkal szemben, Erdélyi
perrel fenyegetőzik. Bíró legyen a talpán, aki majd igazságot
tud tenni.
És hogy milyen a két újság? A „régi” eléggé halovány, a főszerkesztőnek láthatóan nincs elképzelése arról, miként kell
egyszerre olvasmányos és színvonalas sajtóterméket készíteni,
ráadásul úgy, hogy közben a feje fölött álló KMKSZ-funkcionáriusok elvárásainak is megfeleljen. Munkatársi gárdája is gyengébb, bár egy-egy jó cikk felbukkan nála is. Az „újat” láthatóan
7

8 A két azonos című lap azóta is megjelenik párhuzamosan (2008)
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nagy lelkesedéssel készíti az összeszokott és új helyiségekbe költözött gárda, sokkal olvasmányosabb, változatosabb; Kőszeghy
ambiciózus hozzáállása, ötletgazdagsága lendületet ad a vállalkozásnak, amely mögött az impresszum tanulsága szerint egy
kft. áll. Októbertől teljes sebességre kapcsolnak újra hetente
háromszor jelennek meg, (a szeptemberi ingyenesség után) a
lap ára ugyannyi lesz, mint a régié volt, a példányszámot is 10
ezer fölött tartják (a másiké alá esett). Hogy milyen pénzből, az
sejthető abból, hogy a cikkek kétséget kizáróan jelzik: a lap
UMDSZ-közeli; tehát Gajdos-közeli.
A Kárpáti Igaz Szó politikai törésvonal mentén hasadt ketté, és a két útódlap mögött pontosan érzékelhető érdekcsoportok állnak. Ezek külső (és meglehet: jelentősebb) részei Kárpátalján kívül, sőt részben Ukrajnán kívül vannak, Magyarországon.
2006 tavaszán mindkét országban parlamenti választások lesznek, és a sajtó szerepét, még ha viszonylag marginális és kis
példányszámú fórumokról van is szó, a szembenálló felek sokra
becsülik. Így jó eséllyel mindkettőt fenn fogják tartani mindaddig, amíg lehetőségeik engedik és érdekeik kívánják. Az előfizetők meg bízhatnak abban, hogy a várhatóan eldurvuló harcban a két lap nemcsak propagandacikkekkel, hanem színvonalas olvasnivalóval is igyekszik megnyerni szimpátiájukat – és
voksaikat.
(2005)
Megjelent: Népszabadság, 2005. szeptember. 30.
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A kettős állampolgárságról tartott tavalyi népszavazás évfordulója közeledtével szinte vibrálni kezdett a magyar nemzetpolitikai légtér.
Tudhattuk, a határon túli hivatásos magyarok majd látványos mozdulattal feltépik hegedni eddig sem hagyott sebeiket
(megtörtént), a határon belüli szélsőjobb pedig az öklét rázza,
tüntet (megtörtént). Holott a kormány, mindezt megelőzendő,
elfogadta a határon túli magyarok közjogi státusáról szóló előterjesztést (az SZDSZ fenntartása mellett: hogy ugyanis semmi
szükség a szépészeti célú alkotmánymódosításra). A Fidesz szerint persze a kormány porhint és kárment, így hát Orbán Viktor,
spontán módon a házelnöki jogkört is ellátva, felállította a
képviselőket (erről az egyperces néma vigyázzról nem csak
nekem jutott eszembe, hogy nagy halottnak kijáró tiszteletadáshoz hasonlított).
A Magyarok Világszövetségének tisztikara ünnepélyes esküt
tett a Szent Korona (mint általuk érvényesnek tartott közjogi
attribútum) előtt, nagyjából arra, hogy töretlenül folytatják a
politikai ámokfutást, és jövőre újrakezdik a népszavazásos
sarokba szorítást, hadd legyen rossz megint mindenkinek. Az már
csak hab a tortán, hogy az MDF a Nemzeti Együvé Tartozás
Napjának nyilváníttatná a legnagyobb nemzeti megosztottság napját (vajon október 6-át nem lehetne az osztrák–magyar fegyverbarátság napjává átminősíteni?). A kedélyek azóta sem csitulnak, nagy a felhánytorgatás országon belül és határon túl, s a
magyar kormány, talán hogy csitítson, október után most másodszor is bejelentette, januártól igényelhető lesz a nemzeti vízum. Jó-jó, de mi helyett?
Beszéljünk világosan. A magyar politikai baloldal semmilyen
körülmények között nem fogja támogatni a határon túliak kettős
állampolgárságát, mert még bizonyos lakhatási megszorítások
esetén is az állampolgárság mellé igen könnyen megszerezhető
lenne a szavazati jog (formális befogadási nyilatkozat, lakcímbejelentés). Márpedig tudható, hogy a határon túliak körében a
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nemzeti-polgári oldalnak sokkal nagyobb a támogatottsága,
mint a szocialista-liberálisnak. És akár néhány tízezer határon
túli szavazó is eldönthetné a választások kimenetelét, sőt,
hosszabb távon, ha a formálisan bejelentkezettek száma elérné
a százezres nagyságrendet (amihez csak mozgalmat kell indítani
a polgári körökben, hogy minden család fogadjon be névleg
egy külhonit), akkor a Fidesz akár kétharmados többséghez is
juthatna a parlamentben.
Az is világos, hogy a jobboldal látványosan kiállt ugyan a
kettős állampolgárság intézménye mellett, ám kétségkívül pontosan tudja (Kövér László „elszólása” Zentán), hogy ennek erőltetésével, folyamatos tematizálásával országon belül nem tud új
szavazókat szerezni. A biztos baloldali választók nem csábíthatók
át: más a nemzetfelfogásuk és talán átlátják a jobboldali túlsúly
fent vázolt veszélyét is. Az ingadozók, mutatta a népszavazás,
egyáltalán nem ugranak a témára. Maradnak a biztos jobboldali választók, de nem nehéz belátni, a nemzeti érzelműeknek
is lassan elegük van az egészből: mást sem hallanak, csak azt,
hogy az odaátra juttatott nehéz milliókból semmi jó nem születik, odakint marakodnak rajta, felélik, elszámlázzák, aztán újra
tartják a markukat és hisztériáznak, ha keveset kaptak. Nehogy
már vajdasági, erdélyi, kárpátaljai, szlovákiai váteszek mondják
meg, hol lakik a jóisten. A jóérzésűek szívesen odaadták volna
a kisujjukat, de a határon túlról a karjukat követelik.
Nemigen lehet híveket szerezni a kettős állampolgárság kilátásba helyezésével még a kemény magban sem: lehet ugyan
balhézni, de alapjában ez az ő balhéjuk, kicsit trianonozunk,
tizenötmilliózunk, nemnemsoházunk, aztán hazamegyünk a jó
kis melegbe, kikapjuk a frigóból a sört, benyomjuk a tévét,
esszük a húst, elvagyunk, ide ugyan ne jöjjenek betelepülők,
akik majd hozzák magukkal a szerb, román, ukrán retyerutyát,
a fél- és idegenvérű családtagokat.
Mindebből következik, hogy a választások közeledtével a
Fidesznél lekerülhet a napirendről a kettős állampolgárság túlfűtött szorgalmazása (talán már az MVSZ provokációjára sem
ugrik), az MSZP pedig saját homályos nemzetfelfogásának
kontrasztosabbá tételével próbál figyelmet elterelni: ezt szol62
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gálja a külhoniaknak adandó speckó magyar személyi, erre
való a nemzeti vízum, a Szülőföld Alap, és most a nemzetfogalom újradefiniálására tett alkotmánymódosító javaslat. Lehet
kérem rágódni az új csontokon! Eközben a kettős állampolgárság fokozatosan átkerül az emlegetés szintjére, még évtizedekig ekként fog élni a magyar köztudatban, valahogy olyasformán, mint a II. világháborúból való kiugrási kísérlet. Szép
lett volna, de nem sikerült.
Ám meglehet, hogy mi, vagyis azok a határon túliak, akik
nem a magyarságunk mikrofonba mondásából és nyilatkozatba
írásából élünk, mégis jól járnánk ezzel a szimbolikus alkotmányba foglalással. Legalább lenne egy hely, ahol bizonyosan fennmaradunk. És különben is, ha a Himnuszban benne van a balsors, akkor miért ne lenne az alkotmányban a határon túli retyerutya?
(2005)
Megjelent: HVG, 2005. december 17.
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A kárpátaljai magyarságon belüli
megosztottság kiéleződése – mint krízisjelenség –
a 2006-os választások előtt
Kárpátalja magyarsága – mint közösség – válságban van. A krízis kialakulásának okai a múltban gyökereznek és igen szerteágazóak, ezek mindegyike a jelen kereteket meghaladó elemzést igényelne.9 A válságjelenségeket az elmúlt másfél évtizedben nem sikerült megfelelő módon kezelni. Az ország lakosságát egészében érintő kedvezőtlen gazdasági helyzet, a szociális
és egzisztenciális kiszolgáltatottság, az egészségügyi ellátatlanság, az energiaválság, a civilizációs komfort hiánya mellett a
magyar nemzeti kisebbség etnikai-demográfiai problémákkal is
küzd, emellett súlyos politikai, polgárjogi, közéleti és anyagi
ellentmondások terhelik. Jelen írásomban ezeket az aspektusokat csak érintem, lényegében egyetlen részjelenséggel foglalko8

9 Az egyes tényezők vizsgálatát részben elvégeztem Kisebbségi áramszünet a schengeni fal
tövében című nagyobb tanulmányomban. In.: Balla D. Károly: A hontalanság metaforái,
MNyKNT, Bp., 2000. Itt csak az említés szintjén emlékeztetek arra, hogy 1) a történelmi
Felső-Tisza-vidék mind etnikai, mind adminisztratív szempontból mindig is perifériának számított (egyszerre képezte a nyelvterület és a különböző államalakulatok határterületét); 2)
gazdasági és civilizációs szempontból a legelmaradottabb, a központoktól leginkább elszigetelt térségnek számított, így kultúrája is lassan fejlődött, nem tudott kilépni a marginalitásból;
3) a 20. században a magyar nyelvterületek közül ezt a régiót érintette a legtöbb hatalomváltás, az új és új államberendezkedések az itt élő magyaroktól többszörös értékrend-váltást
követeltek; 4) a II. világháború után azzal, hogy a régió a Szovjetunió kötelékébe került, az
itt élőkre a legsötétebb sztálini kommunista diktatúra évei köszöntöttek, a kollektív bűnösséggel vádolt magyarságot súlyos repressziók érték; ennek megfélemlítő hatása évtizedekkel
később is érződött; 5) az anyaországtól elszakított nemzetrészek közül (a burgenlandit leszámítva és Jugoszlávia széteséséig) a kárpátaljai magyarság a legkisebb lélekszámú közösség
volt, ami megnehezítette a vezető réteg (művészek, alkotó értelmiség, ügyvédek, orvosok,
mérnökök) kialakulását (szemben Erdéllyel, a Fel- és a Délvidékkel), a természetes kiválogatódást; 6) történelmi-politikai okokból ez a nemzetrész volt a legjobban elszigetelve anyaországától, így a nemzeti-kulturális fejlődés terén legnagyobbak voltak az elmaradásai; 7) az
elsoroltakkal összefüggésben a kárpátaljai magyarokat érték a legfelkészületlenebbül az
1989-90-91-es rendszerváltások, önszerveződése ugyan megindult, de súlyos hiányosságokkal terhesen; 8) a független Ukrajna megalakulásával kezdetét vette az a gazdasági krízis, amelynek romboló hatása talán még a diktatúrát is meghaladó mértékben okozott
károkat a kárpátaljai magyaroknak, egzisztenciális, szociális és erkölcsi bizonytalanságba
sodorta őket, hozzájárult demoralizációjukhoz és a krízis elmélyüléséhez; mindezt az elért
vívmányok csak kis mértékben, a jelenségek szintjén enyhítették, a mélyben meghúzódó
súlyos problémák a közösség lassú, de biztos felmorzsolódásának árnyát vetítették előre.
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zom, a kárpátaljai magyarság politikai megosztottságának egyes
kérdéseivel. (Az eseményeket 2006 januárjáig követtem nyomon.)
*
Nagy valószínűséggel a 2006. március végére kitűzött ukrajnai választások után, 1994 óta először, az országos törvényhozásban nem lesz képviselője a kárpátaljai magyarságnak. Az
új választási törvény szerint csak pártlistán lehetséges parlamenti mandátumot szerezni (egyénileg nem), a bejutási küszöb
pedig 3%. Nyilvánvaló, hogy a negyvenhétmilliós országban a
kárpátaljai százötvenezer magyarnak nincs sok esélye arra,
hogy saját párt révén juttasson be jelöltet. Mivel pedig a kárpátaljai magyarság köztudottan megosztott, és a két ellentábor,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség 2005-ben külön-külön alapított
pártot, így az esély már nemcsak hogy nem létező, hanem szinte negatív. Elestek a potenciális magyar jelöltek attól a lehetőségtől is, hogy ukrán pártok listáján befutó helyet kínáljanak
nekik, mégpedig azért, mert egyik oldal jelöltje sem tudta volna „a magyar szavazatok” összességét garantálni, hanem csak a
saját táborát lett volna képes mozgósítani. Egy időben megkötött magyar–magyar megegyezés valamely közös jelöltben sokkal előnyösebb alkupozíciót biztosított volna, a széthúzás
azonban ezúttal is a nevető harmadiknak kedvez.
Mi késztette azonban ezt a maroknyi népcsoportot arra,
hogy két külön zászló alatt kísérelje meg kollektív jogait gyakorolni? Hogyan alakult ki a végzetes kettészakadás? Melyek az
ellenségeskedés nyomon követhető jelei a helyi sajtóban? Lássuk részletesebben.
*
Nem telik el hét anélkül, hogy a két legnagyobb kárpátaljai
magyar szervezet tengelyt ne akasztana. Évek óta folyik a kiszorítósdi, a viszálykodás, egymás legitimitásának a megkérdőjelezése. A kiváltó ok szinte bármi lehet, a cél azonban mindig
ugyanaz: a mind nagyobb befolyás megszerzése, a „magyar
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ügyek” feletti ellenőrzés és a támogatások újraelosztására szóló
felhatalmazás megszerzése.
Az ellentétek az utóbbi időben egyre inkább kiéleződtek.
Nem olyan régen a beregszászi magyar főiskola körül keletkezett már-már hisztériás botrány, majd a 2004-es ukrajnai elnökválasztás osztotta meg a korábbinál is jobban a kárpátaljai magyarságot amiatt, hogy szervezeteink más-más oldalon kötelezték el magukat. Nagy volt a viszálykodás a gyermekeiket magyar
iskolába járató szülőknek megítélt támogatási rendszer feletti
felügyelet ügyében. A magyar–magyar politikai törésvonal
mentén hasadt ketté legnagyobb közéleti lapunk, a Kárpáti
Igaz Szó: jelenleg – a sajtótörténetben alighanem egyedülállóan
– két különböző lap jelenik meg ugyanazon a néven, a főszerkesztői kinevezések ügyében bírósági tárgyalások folynak.10
Ugyanígy egyre inkább elmérgesedik a helyzet amiatt is, hogy
mindkét fél elégedetlen a magyarországi pályázati rendszerrel,
és egymást vádolják a nagyobb támogatás elorzásával, kölcsönösen azt állítva egymásról, hogy a javakat önérdekűen (nem pedig közcélúan) használják fel: saját pozícióikat, befolyásukat
igyekeznek megtartani és kiterjeszteni a magyarországi támogatások révén. Erre az „öreg” Illyés Közalapítvány, a „serdülő”
Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési program, és az „újszülött” Szülőföld Alap pályázatai és kifizetései körüli vádaskodások bizonyító erejű, egyben szomorú például szolgálhatnak.
Legutóbb például az keltett felháborodást, hogy a Szülőföld
Alap Tanácsának kárpátaljai részről az UMDSZ-alelnök Kőszeghy Elemér lett a tagja, míg a KMKSZ nem kapott ilyen
felkérést; a döntéshozatalból kimaradt fél itt a személyes lejáratás eszközét is bevetette, azzal érvelve, hogy Kőszeghy már nem
is képviselheti Kárpátalját, hiszen kanadai letelepedési vízummal
rendelkezik.11 A – részben talán jogosnak is gondolható – tiltakozás akkor vált még élesebbé, amikor az Alap nyilvánosságra
hozta első pályázatának eredményeit, és ebből kiderült, hogy a
támogatások döntő hányadát az UMDSZ-hez közeli szervezetek
9

10

10 A helyzetet részletesen elemeztem: Kettő a magyar igaz-szó, Népszabadság, 2005. szeptember 30.
11 Lásd többek között: Egy kanadai letelepedés története, Kárpátalja, 2005. szept. 23.
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és intézmények kapták. Az aránytalanság valóban szembetűnő
volt, de arról elfeledkezett a tiltakozó fél, hogy hosszú éveken
át ezek az elosztások épp fordítva történtek, a döntő hányadot mindig mindenből a KMKSZ-nek sikerült megszerezni.
Azt azonban talán fölösleges hangsúlyozni, hogy akár az egyik,
akár a másik irányba billen ki a mérleg, az eredmény mindig
ugyanaz: a két fél közti ellenséges viszony további éleződése, végső
soron pedig a kárpátaljai magyarság válságának elmélyítése. Mindez a szememben alátámasztja azt az elméletemet (ezt számos
korábbi írásomban kifejtettem), hogy bár a magyarországi
támogatások rövid távon elengedhetetlenül szükségesnek
látszanak a kárpátaljai magyarság fennmaradásához, hosszabb
távon mégis több kárt okoznak, mint hasznot, hiszen nemcsak végzetes megosztottsághoz vezetnek, amely aztán – mint
látjuk –, a politikai érdekképviselet ellehetetlenülését vonja
maga után, hanem a magyar szervezetek és vezetőik részéről
egy tökéletesen torz szemlélet kialakulását eredményezi: szemükben a támogatás már nem eszköz, hanem cél, maga a magyarságszolgálat pedig nem egyéb, mint a pozíciók és anyagi javak megszerzésének a fedőtevékenysége.
Nemrégiben mégis halvány remény mutatkozott arra, hogy
az ellenérdekelt felek egyeztetni tudják álláspontjukat a legfontosabb kérdésekben. Egyikük (az UMDSZ) legalábbis tárgyalásokat kezdeményezett, a másik fél azonban (a KMKSZ) nem
állt kötélnek, sőt, nem sokkal ezután megakadályozta, hogy a
rivális szervezetet felvegyék egy fontos határon túli érdekegyeztető
testületbe (a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumába).
A szembenállás csak erősödik azzal, hogy mindkét érdekvédelmi szervezet, mint említettem, pártot alapított. Nyilvánvaló,
hogy a 2006-os ukrajnai választásokon ellenkező érdekeket fognak képviselni, ezzel nem növelve, hanem rontva a kárpátaljai
magyarok esélyeit arra, hogy ha a parlamentbe nem is, de legalább a helyi (megyei, járási, városi) törvényhozó testületekbe
bejussanak.
Az UMDSZ tárgyalási szándékát, kezdeményezését egy szomorú esemény előzte meg. 2005 májusában hosszas betegség
után elhunyt a kárpátaljai magyarság legújabbkori történelmé67
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nek talán legmeghatározóbb politikai tényezője, Fodó Sándor.
Már a hatvanas években polgárjogi akciókban vett részt, a hetvenes és nyolcvanas években egyetemi oktatóként magyar fiatalok százait oltotta be nemzettudattal, a szűkebb-tágabb baráti
társaságához tartozókat pedig óvatos ellenzékiséggel is. A peresztrojka előrehaladtával valóságos motorja lett a magyar érdekvédelmi szerveződéseknek, nem kis mértékben éppen neki
köszönhető, hogy 1989 februárjában elnökletével megalakulhatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ).
Ugyancsak ő kezdeményezte és ő lett az első elnöke 1991-ben
annak az országos, összukrajnai politikai csúcsszervnek, amely
a kárpátaljai, a lembergi (lvivi) és a kijevi magyarok szervezeteinek
a résztvételével jött létre Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
(UMDSZ) néven. Hogy mindkét formációt ő álmodta meg és
hívta életre, annak azért van sajátos jelentősége, mert mára,
mint láttuk, éppen ez a két tömörülés folytat kíméletlen belharcot Kárpátalján, és mind az ukrajnai, mind a magyarországi
nagypolitika más-más oldalán kötelezték el magukat.
A széthúzás jelei igen korán megmutatkoztak. Fodó Sándorról kiderült, hogy vezetőként nem csupán integráló, hanem
megosztó személyiség is. Vehemens természete, szertelensége,
ígéreteiről való gyakori megfeledkezése, az elvek és a gyakorlat
összeegyeztetésében mutatott gyengeségei, egyeztetés nélküli
„titkos paktumjai” a helyi és a magyarországi hatalommal sok
kellemetlenséget okoztak mind közvetlen munkatársainak,
mind a tagságnak. Őmiatta tört ki az első „botrány” is 1990ben (a most várhatóhoz némiképp hasonlatos helyzetet eredményezve). A korabeli bírálatok szerint: „A köztársaság Legfelső
Tanácsának hosszú idő után először nem lesz magyar képviselője. Ez a kudarc egyértelműen a KMKSZ megosztottságából
fakad.” „A KMKSZ is aktívan közreműködött annak érdekében, hogy ne legyen magyar nemzetiségű parlamenti képviselő.
Például azzal, hogy Fodó Sándor a KMKSZ nevében arra hívta
fel a beregszászi járás lakosait, hogy Vaszil Sepára szavazzanak.
Vagy akkor, amikor a RUH12 és nem a KMKSZ erejében,
11

12 az ukrán nacionalisták mozgalma
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támogatásában bízva indult jelöltként a nagyszőlősi járásban.”1312
Megosztotta a kárpátaljai magyarságot a fel-fellángoló autonómia-vita, a kisebbségi kérdésekhez és nagypolitikához való
viszony (mind Kijev, mind Budapest vonatkozásában), a hatalom decentralizálásának vagy egy kézben tartásának a problémája. Személyes ambíciók is közrejátszottak az 1992–93-as látványos szakadásban: előbb a legszűkebb vezetés egyes tagjait
szorították-zárták ki a KMKSZ testületeiből, mások önként távoztak, majd önálló formációkat alkotva számos helyi és középszintű szervezet szinte teljes tagságával együtt kivált a Szövetségből, később ezek más (szakmai és regionális) egyesületekkel
lazább-szorosabb gyűjtőszervezetekbe tömörültek (így jött létre
a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma – KMSZF), mígnem
– nagyrészt a volt KMKSZ-esek vezetésével – lassan kialakult a
KMKSZ-ellenes „másik oldal”.
1994-ben ennek a blokknak egyik akkori reprezentánsa,
Tóth Mihály (maga is leváltott KMKSZ-alelnök) ellenjelöltként
Fodó Sándorral szemben ukrán parlamenti mandátumot nyert,
majd 1996-ban az UMDSZ elnökévé is őt választották meg riválisa helyére.14
A „másik oldal” mindezek ellenére sokáig nem képezte a
KMKSZ egyenrangú ellensúlyát. Az alacsonyabb szintű tagszervezetek ugyan végezték a maguk munkáját (a bereg-vidéki
kulturális szövetség és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai
Közössége például jelentős eredményeket tudott felmutatni),
de éveken keresztül mind az országos (UMDSZ), mind a
megyei csúcsszerv (KMSZF) sokáig inkább csak papíron
létezett. Igen lassan erősödtek, keresték a helyüket, lehetséges
13

13 Forrás: A Határon Túli Magyarok Hivatalának honlapja, http://www.htmh.hu, 1990-es sajtószemle.
14 Az UMDSZ-t egy jelentős, több tízezres taglétszámú (KMKSZ) és két jóval kisebb, jó esetben százas tagságot magáénak tudó szervezet (a lembergi és a kijevi magyarok szövetsége) alakította meg. A KMKSZ nem képviseltette magát azon a közgyűlésen, amelyen a két
kis tagszervezet képviselői leváltották Fodót és megválasztották Tóth Mihályt. A KMKSZ a
történteket puccsnak minősítette és felfüggesztette tagságát az UMDSZ-ben. Ugyanebben
az évben váltás történt a KMKSZ élén is, Kovács Miklós lett az új elnök. Fodó nem jelöltette magát, örökös tiszteletbeli elnökké választották, de többé nem volt tényleges befolyása
a szervezet életére, sőt, egyéni működése gyakran szögesen eltért a tényleges vezetők
által követett programtól.
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tevékenységi területüket, no és persze annak a lehetőségét,
hogy a működésükhöz elengedhetetlen magyarországi támogatásokat ellenlábasuktól elorozzák. Erre azonban még jó ideig
nem kerülhetett sor. 1998-ban ugyanis a kijevi parlamentbe
egyetlen magyar képviselőként Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke jutott be (megjegyzendő, hogy az akkor szocdem-színekben induló Fodó Sándornak ez nem sikerült), a Magyarországon
hatalomra jutott Fidesz pedig a kormánypolitika szintjére
emelte azt az elvet, hogy csak a parlamenti képviselettel
rendelkező határon túli magyarságszervezeteket tekintik legitimnek, és így minden ügyben partnernek, tárgyalófélnek. Az
egymással korábban is szimpatizáló Fidesz és KMKSZ egybefonódása ettől kezdve egyértelművé vált. A két fél kölcsönösen
számíthatott egymás támogatására, Orbán Viktor és kormánya
azt nyújtotta, amit a KMKSZ elvárt, Kovács Miklós pedig mindig azt nyilatkozta, amit a Fidesz hallani szeretett volna. Négy
éven át ennek a csapatnak állt a zászló, a több csatornán érkező magyarországi támogatással nagyrészt ezekben az években
sikerült megalapoznia azt a „birodalmat”, amelynek védfalai
mögött a későbbi fordulattal járó veszteségek ellenére is biztonságban érezhette magát.
A fordulatra 2002-ben került sor, ekkor több körülmény is az
ellentábor malmára hajtotta a vizet. Az áprilisi ukrajnai parlamenti választásokon a Beregszász központú 72. választókerületben Kovácsnak olyan kihívója akadt a vállalkozói szférából a
helyi vezetés legmagasabb posztjáig jutott Gajdos István személyében, aki nem csupán a járási adminisztráció és a szociáldemokrata párt támogatását bírta, hanem aki mögé odaállt az addigra már számottevő erőt képviselő UMDSZ is. Az
eredmény roppant szoros lett, az első szavazatszámlálást követően Kovács Miklós rendelkezett több vokssal, ám ellenfele,
Gajdos István óvást nyújtott be, ezért néhány választókörzetben érvénytelennek nyilvánították a szavazást, így végül ő
jött ki győztesként. Később a Központi Választási Bizottság
rendelete értelmében újraszámolták a „megóvott” választókerületben leadott szavazatokat, ám az újraszámlálás megerősítette Gajdos István győzelmét.
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Ezzel szinte egy időben Magyarországon a Fidesz elvesztette
a választásokat, így bekövetkezett a KMKSZ-vonal kettős veresége.
Előtte még Németh Zsolt akkori államtitkár kijelentette: ha
bebizonyosodik, hogy Ukrajnában választási csalás történt,
akkor magyar részről továbbra is Kovács Miklóst, a KMKSZ
elnökét tartják a kárpátaljai magyarság legitim képviselőjének.
És ha nem bizonyosodik be, akkor is – tehetjük hozzá utólag
némi cinizmussal.1514
A szocialista-liberális magyar kormány még meg sem alakult,
Tóth Mihály akkori UMDSZ-elnök máris levelet intézett Medgyessy Péter kormányfőjelölthöz, Kovács László és Kuncze
Gábor pártelnökökhöz, amelyben felpanaszolta, hogy az előző
kormányzati ciklusban hátrányos megkülönböztetés érte az addigra összességében 34 ukrajnai magyar szervezetet tömörítő
egyetlen országos szövetséget. Ezen a helyzeten láthatóan változtatni kívánt a nemzetstratégia egészét és a „határon túli magyar” probléma kezelésének elveit és gyakorlatát újrarendező MSZP–SZDSZ
koalíció. A KMKSZ és annak elnöke kiesett az ezüstpikszisből, a
magyar kormányzat kimondva vagy kimondatlanul a másik fél mellé
állt. Ugyanakkor, nagyrészt valószínűleg a Fidesz nyomására,
teljesen mégsem negligálhatták a korábbi favorit támogatását és
szerepeltetését, ezt mutatja például az is, hogy Gajdos István
mellett Kovács Miklós továbbra is szavazati joggal rendelkezve
képviseli a kárpátaljai magyarságot a Magyar Állandó Értekezleten (holott ez a jog, éppen a Fidesz által hangoztatott elv
alapján, csupán a parlamenti képviselettel rendelkező szervezet
reprezentánsát illetné meg). A KMKSZ hegemóniája ettől kezdve
mégis megtört, a támogatási rendszer újrarendeződött, megváltoztak a
részesedési arányok.
Gajdos István, az ukrán parlament új magyar képviselője
pedig nyomban megválasztása után teljes fordulatra kapcsolt,
meglepő aktivitást mutatott a kisebbségi ügyek felvetésében16,
láthatóan ambicionálta, hogy szocdem-jelöltsége és vállalkozói,
15

15 A KMKSZ és a Fidesz mai napig vitatja Gajdos legitimitását, továbbá gazdasági és politikai
ügyekben is tisztátalannak tartják működését. Emlékezetes, hogy Kövér László és Németh
Zsolt egy nyilatkozatukban mint magyar nemzetpolitikai kockázatot említették a képviselőt.
16 A gazdasági és adminisztrációs szférában ezzel a problémakörrel korábban egyáltalán nem
foglalkozott
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illetve államhivatalnoki múltja ellenére igazi „magyar vezető”
legyen. Erre nem is kellett sokáig várnia. 2002 végén az
UMDSZ elnökének választották.
Úgy látszott, elkezdődhet az ekkor már több mint tíz éves múltra
visszatekintő szervezet nagy menetelése. Ám Gajdos István és az
UMDSZ hiába bírta mind az ukrán, mind a magyar hatalmi
szféra egyértelmű támogatását, a KMKSZ kialakított háttérintézményei, infrastruktúrája, bejáratott pályázati gyakorlata,
kuratóriumi tagságai, a szűkebb vezetőréteg összetartása, számos kölcsönös érdekeltségi viszonya és a befolyásos támogatók
révén keményen tartotta pozícióit. Bár teljhatalma megnyirbálódott, nem mondhatni, hogy alárendelt szerepbe került
volna. A kívülálló számára úgy tűnt, a két szervezet nagyjából
azonos befolyással bír és hasonló nagyságú anyagiak fölött diszponál, mivel egyiküknek sem sikerült a támogatások újraelosztására vonatkozó kizárólagos felhatalmazást megszereznie.
A következő fordulatra 2004 telén került sor, amikor a már
számos területen (pl. sajtó) túlsúllyal rendelkező UMDSZ az
ukrajnai elnökválasztás idején egyértelműen elkötelezte magát
a fennálló hatalom (Viktor Janukovics) mellett, míg a KMKSZ,
némi kivárás után, az akkori ellenzék vezére (Viktor Juscsenko)
mellett tette le a voksát. A választási csalások miatt egyre
inkább kiéleződő hangulatban a két magyar szervezet vezetői
sem mutattak önmérsékletet egymás minősítésében.
A narancsos forradalom győzelme egyértelműen Kovács
Miklóséknak kedvezett, az UMDSZ a „rossz” oldalra került, és
ezen nem sokat javított, hogy elnökük, Gajdos István a vesztes
szocdemek frakciójából átlépett a győztes szocialistákéba.
Az ukrajnai viszonyokra és a demokrácia kezdetlegességére
jellemző, hogy a KMKSZ-nek tett ígéreteket a hatalomra jutott
országos erők még tessék-lássék alapon sem teljesítették, és
helyben is csak részleges eredményeket hozott a változás. A
„legyőzött” UMDSZ egyáltalán nem rendült meg, ellenben a
KMKSZ-ben, különösen eleinte, némi zavarodottság mutatkozott
amiatt, amiért is nekik, mint szövetségesnek, együtt kellene működniük
az új ukrán hatalommal, ezzel feladva örökös oppozíciójukat a hivatalos Ukrajnával szemben.
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Mindeközben a két magyar szervezet közötti rivalizálás és
kiszorítósdi, egymás erkölcsi ellehetetlenítése tovább folytatódott 2005 tavasza folyamán.
Ekkor következett be Fodó Sándor halála. Természetesen
mindkét szervezet saját halottjának tekintette. Az UMDSZ
aktuális nyilatkozatában leszögezte, hogy Fodó Sándor „neve,
szellemi öröksége mindannyiunké, személyek, szervezetek által
ki nem sajátítható. Politikai végrendelkezésként fogadható el
az utóbbi években mind gyakrabban hangoztatott óhaja, melyben a ma még szembenálló két szervezet kibékülésének fontosságát fogalmazta meg, azt a kívánságot, hogy találják meg
azokat a közös pontokat, ahol együtt tehetnek a Kárpátalján,
Ukrajnában élő magyarságért. Az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség teljesíteni kívánja első elnöke végakaratát. Azt indítványozzuk, hogy üljön tárgyalóasztal mellé a két szervezet vezetése, vitassuk meg magyarságunk sorskérdéseit, tisztázzuk a
nézeteltéréseket, melyek gyakran a kellő információ hiányára
vezethetőek vissza.”1716
Az UMDSZ tehát tárgyalni akart. A gesztus értékelhető,
egyetlen szépséghibája, hogy ezt éppen vesztesként kezdeményezte. Mivel nyilatkozatukra, amelyben az időpont és a helyszín
megválasztását is a partnerre bízták, a KMKSZ nem reagált,
ezért rövidesen kijelölték a saját tárgyalóbizottságukat és
maguk nevezték meg a semleges helyszínt (a beregszászi püspöki hivatalt) és az időpontot. Mindezt levélbe foglalták a
megtárgyalandó kérdések felsorolásával együtt, és eljuttatták a
KMKSZ-nek. Az elnöki aláírással ellátott megkeresésre érdemi
választ nem kaptak, csupán a KMKSZ irodavezetője jelezte,
hogy a Szövetség majd valamelyik testületi ülésén dönt a továbbiakról. Megvoltak az ülések, de a partnert semmilyen döntésről
nem értesítették.
Ennek ellenére az UMDSZ négy vezetője a megnevezett
napon beült a tárgyalóhelyiségbe és várta a partner küldöttségét, amely azonban nem érkezett meg. Fodó Sándor „politikai
végakarata”, úgy tűnik, nem indította meg a KMKSZ-t, ám
17 Kárpáti Igaz Szó, 2005, május 17: http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/050517/ke04.
html
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hogy a szellemi örökségre igényt tartanak, bizonyítja, hogy sebtében Fodó-ösztöndíjat alapítottak.
Pedig tárgyalni kétség kívül lett volna miről. A megbékélés
azonban, véleményem szerint, igazából egyik félnek sem állt
érdekében. Ameddig a kölcsönös szembenállás azt eredményezi, hogy két hordóba lehet töltetni a vizet, addig nem érdemes
egyetlen nagyobbat tenni a csap alá. És vannak más kizáró
okok is.
A KMKSZ hosszú ideje sérelmi politikát folytat, identitásához
hozzátartozik a belső ellenség, a „magyarul beszélő szocdemek”
elleni fellépés. Az UMDSZ pedig mindig a KMKSZ-re és vezetőire
mutogat, ha saját kudarcait kell megmagyaráznia. Magának a tárgyalásnak a kezdeményezése is olyan jófiú-gesztus volt az
UMDSZ részéről, amiből erkölcsi tőkét kívántak kovácsolni:
ha a KMKSZ nem jön el a tárgyalásra, akkor, lám, ők az undok
felfuvalkodottak, ha ellenben eljönnek, azzal magát az UMDSZ-t
és annak elnökét legitimálják mint tárgyalóképes felet. Holott
Kovács Miklósék éppen hogy nem tarthatják politikailag szalonképesnek sem a szerintük köpönyegforgató és csalással
mandátumot nyert Gajdos Istvánt, sem azt az UMDSZ-t,
amely, ugyancsak szerintük, alapszabály-ellenesen működik
azóta, amióta éppen Fodó Sándort „puccsal” eltávolították az
elnöki posztról. Ezért egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy mint egyenrangú féllel, leüljenek vele az asztalhoz.
Bejött tehát a papírforma, a felek nem tárgyaltak, és Gajdosék „ezek után mosom kezeimet” magatartása is bebizonyosodott, a tárgyalás meghiúsulását követően kiadott nyilatkozatukban ugyanis az áll, hogy „minden majdan elszenvedett,
kárpátaljai magyarságot ért esetleges kudarcért a felelősséget a
továbbiakban a KMKSZ vezetőire” hárítanak. Minden majdani
kudarcért… Ez elgondolkodtató.
Hasonló nyilatkozatot adott közre az UMDSZ akkor is,
amikor a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának marosvásárhelyi összejövetelén (2005. október) Kovács Miklós
KMKSZ-elnök vétójogával élve megakadályozta, hogy a rivális
kárpátaljai szervezetet, az UMDSZ-t felvegyék a testületbe. Az
ügy éles visszhangot keltett, nem mondhatni, hogy a közvéle74
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mény akár idehaza, akár más régiókban értékelte volna a kirekesztő magatartást.
Az UMDSZ látszólagos erkölcsi sikerei ellenére azonban
lényegében semmi sem változik. A KMKSZ továbbra is a kárpátaljai magyarság egyedüli igaz és legitim képviseleti szervének
tartja magát és folytatja jól bevált „körkörösen ellenzéki” politikáját, az UMDSZ meg tovább erőlködhet, hogy legitimitását
bizonyítsa, s ha ez mégsem sikerül, akkor hárítson. Illetve hát
– sajnos – bizonyos mértékben átvette a KMKSZ „nemzeti kirekesztő” stratégiáját.
Ennek megértéséhez érdemes közelebbről megvizsgálni a
további politikai orientációkat, beágyazottságokat.
A kárpátaljai magyarság kettéosztottsága bonyolultabb,
mint a magyarországié. Ennek egyik oka, hogy a törésvonalat
nemcsak a magyarországi jobb- és baloldalhoz való viszony
jelöli ki – ez esetben vonalzóval meghúzható egyenes lenne –,
hanem kanyargóssá, zegzugossá és olykor ellentmondásossá is
teszi több további tényező.
A megosztottság leglátványosabban a két szembenálló
szervezethez való kötődésben és/vagy elutasításban mutatkozik
meg. Kis honunkban gyakorlatilag ma minden magyar vagy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséghez, vagy az Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetséghez húz, jó esetben ez csak a szimpátiai vagy
antipátia szintjén mutatkozik meg, rosszabbik esetben azonban
harcos pártkatonákat látunk egymásra naponta fenekedni.
Ahogy Magyarországon is, az egyik vagy másik szervezethez
vagy most alakult pártjaikhoz való szorosabb vagy lazább
kötődés nem csupán ideológiai, politikai és érdekellentéteket jelent,
hanem sajnos azt is, hogy az egyes oldalak a másikkal szemben
kölcsönösen súlyos morális ítéleteket is megfogalmaznak. A kérdés
nem úgy vetődik fel, hogy te ilyen nézeteket vallasz, én meg
olyanokat, hanem hogy én becsületes magyar ember vagyok, te
pedig becstelen, aljas, tolvaj, önző, áruló – és persze magyarnak
sem igazi.
Mindezt megkavarja a két szervezetnek, illetve az egyes személyeknek az ukrajnai belpolitikai erőkkel, pártokkal szembeni szimpátiája és/vagy elutasítása, őszinte vagy kényszerű szö75
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vetsége. Az ukrajnai politika struktúrája sokban eltér a magyarországitól, a kettéosztottságot sok speciális tényező jellemzi. (A
nyugati orientációt Ukrajnában például nem a bal-, hanem a
jobboldal reprezentálja.) Ugyanígy bonyolítja a helyzetet a magyarsághoz, a magyar nemzet egységéhez és ennek politikai
attribútumaihoz való viszony. Míg Magyarországon egyértelmű,
hogy melyik oldal lobogtatja látványosabban a trikolórt, melyik
tüntet a kokárdával, melyik jön elő turullal, szentkoronával,
tizenötmillióval, melyik áll ki harcosan státustörvény, kettős
állampolgárság mellett, addig ez Kárpátalján korántsem ilyen
egyértelmű, a nemzeti jelleg hangsúlyozása és túlhangsúlyozása
mindkét oldalra szinte egyforma mértékben jellemző. Mást ne mondjak: az egyértelműen balos UMDSZ honlapjának18 bal felső
sarkában éppenséggel turulmadár látható, az érdekkörükbe tartozó Kárpáti Igaz Szó online-változatának19 a fejléce sem lehetne a mostaninál pirosfehérzöldebb.
És most újabb svédcsavarra lehettünk figyelmesek.
A másik fél magyarságának a megkérdőjelezésére eddig csak a Fidesz-barát KMKSZ vindikálta magának a jogot. Szóhasználatukban
mindennapivá vált, hogy az UMDSZ-pártiakat nemes egyszerűséggel magyarul beszélő szocdemeknek nevezzék20. A „magyarul
beszélő” természetesen nem a filmszinkronra utal, hanem arra,
hogy az adott csoporthoz tartozók nem is igazi magyarok, hanem idegenszívűek, potenciális vagy tényleges nemzetárulók.
És míg Magyarországon teljesen világos, melyik fél ragaszt a
másikra ilyen címkéket, és hogy ezek a jelzők a másik irányban
„nem működnek”, addig Kárpátalján megtörténhetett, hogy a
„magyarul beszélő” titulus a balos UMDSZ-hez kötődő Kárpáti
Igaz Szó szerkesztőségi (tehát kollektív véleményt közlő) cikkében leírasson, mégpedig a jobbos KMKSZ és annak elnöke
jelzőjeként. Hogy valamivel még fokozzák is a minősítést, használják a „zsoldos csapat” kifejezést is: „Ukrajnában az elnökválasztás végeredményének a kihirdetését követően az első számú
17

18

19

18 http://www.umdsz.uz.ua/start.html
19 http://www.hhrf.org/karpatiigazszo
20 pl. Kovács Miklós cikke: http://www.karpatok.uzhgorod.ua/hetilap/archivum/186szam/
b5.html
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hatalompárti magyart Kovács Miklósnak hívják. Mint ahogyan
Kovács Miklósnak hívják a Nasa Ukrajina magyarul beszélő
zsoldos csapatának a koronázatlan fejedelmét is.”21 (A Nasa
Ukrajina a elnökválasztásban győztes Viktor Juscsenko mögött
álló párttömörülés, a KMKSZ őmellettük kötelezte el magát
tavaly decemberben.)
A két magyar szervezet szószólói tehát kölcsönösen nem
tartják egymást igaz magyar embernek, kölcsönösen azt állítják egymásról, hogy valamely, szerintük a magyarság ellen
fellépő ukrán pártnak a szolgálatában állnak.
Egy politikai erő aligha követhet el nagyobb bűnt, mint
hogy a nemzethez való tartozás jogát ideológiai, világnézeti
vagy politikai alapon bárkitől is elvitassa. Ha a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek idáig mégis eljutottak, abban az
a tragikus, hogy ezzel a magatartásukkal – ez aligha lehet kétséges – valóban kárt okoznak a kárpátaljai magyarságnak és
valóban idegen érdekeknek szolgáltatják ki népcsoportunkat.
Nem azért, mert nem magyarok, hanem azért, mert becstelen
magyar kirekesztők, akiknek saját hatalmi érdekeik fontosabbak, mint a kárpátaljai magyarságé.
20

Az ellentétek a tavaszi, az egymást csupán két hét különbséggel követő ukrajnai és magyarországi parlamenti választások
közeledtével valószínűleg még élesebbé válnak. Az ádáz hatalmi
harc folytatódik a kárpátaljai magyar ugaron, egyre mélyítve a
krízist.
Az örökhagyó Fodó Sándor pedig tovább forog a sírjában.
(2005–2006)
Megjelent: Az EÖKIK honlapja, 2006:
http://www.eokik.hu/publikaciok/Publicisztikak/Balla_D_K.pdf
valamint Beszélő, 2006/március.
(A megjelentekhez képest kis mértékben javított szöveg.)

21 Kárpáti Igaz Szó, 2005. dec. 3.
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– 6 epizód 2006-ból –

Éhes Fidesz velünk álmodik
Várható volt, hogy a választások közeledtével újra felmerül a
külhoni magyar állampolgárság kérdése. Ám azt is sejteni lehetett, hogy egyik pártnak sem érdeke ezt hivatalosan felvetni. A
2004-es decemberi népszavazás ugyanis megmutatta a magyar
lakosság meglehetős érdektelenségét a téma iránt, ugyanakkor
az igennel és nemmel szavazók száma alig különbözött, így
könnyű a következtetést levonni, hogy az ügy újbóli napirendre
tűzésével nem lehet új szavazókat szerezni, a lakosság döntő
többsége ugyanis kinyilvánította (távolmaradásával vagy nemleges szavazatával): nem kívánja, hogy a törvényhozás az állampolgárság intézményét kiterjessze az ország területén túlra.
Így hát a kormányzat a jelenlegi állampolgársági törvény
felülbírálásának a kilátásba helyezése nélkül tett intézkedéseket
és javaslatokat azoknak a problémáknak a megoldására, amelyeket a kedvezménytörvény keretében nem sikerült megnyugtatóan rendezni, s amelyek egyre inkább kiéleződtek amiatt,
hogy Magyarország keleti határai egyben EU-határok lettek.
Külhoniaknak adandó speciális magyar személyi igazolvány,
nemzeti vízum, szülőföldprogram, alkotmánymódosítás…
Mindez számos vitát kavart, alighanem több elégedetlenséget
váltott ki, mint egyetértést.
Napirenden tartotta a kérdés az ellenzék is. A határon túli
magyarok iránti felelősség a Fidesz retorikájában azonban
szinte minden alkalommal a kormány nemzetpolitikájának a
bírálata formájában jelent meg, s azt sugallta, hogy ezeknek az
ügyeknek a rendezésében csakis a polgári oldal elkötelezett.
Arra a kérdésre pedig, hogy amíg kormányon voltak, miért
ellenezték kategorikusan a kettős állampolgárság intézményét
(erről hosszan érvelve a Velencei Bizottságnak írt anyagukban),
majd később miért álltak mégis a mellé, mindig vitatható tar78
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talmú választ adtak, a körülmények megváltozásával érveltek.
Ezen persze nem azt értették, hogy leginkább az ő helyzetük
fordult, és így az lett az érdekük, hogy a határon túli magyarság
ügyét a szocialista-liberális kormány sakkban tartására, a nemzetellenesség vádjának alátámasztására használják
A kritikák nem is voltak teljesen légből kapottak. A Szülőföld Alap döntései egyes határon túli szervezetek részéről éles
elutasításra találtak, a nemzeti vízum értelmét és lényegét sem
igazán sikerült a célközönség számára elmagyarázni, a Magyar
Állandó Értekezlet összehívásának az elutasítása is feszültségeket keltett. Az egész problémakör kezelésében a baloldal
részéről mintha folyamatosan valami zavartság lett volna
tapasztalható. Úgy tűnt, a jobboldal szimbolikus politizálását
nem mindig sikerült racionális érvekkel felülírni, az őszinte
szándék és a kérdések végleges rendezését célzó politikai akarat
gyakran vált kétségessé. Így az anyaországától talán túl sokat
váró külhoni magyarok permanens elégedetlenségét a jobboldal könnyen válthatta szimpátiára. De több szavazatra nem.
Ebben az érzelmi állapotban születhetett az a döntés, amelynek végeredménye Orbán Viktornak a külhoni „honfitársakhoz” írott levelét eredményezte. Máig tisztázatlan eredetű címlista alapján valószínűleg több ezer határon túli magyar kapott
pontosan, névre szólóan címzett borítékot, amelyben a Fidesz
elnöke összefoglalta, mi a tétje a jelenlegi választásnak, kifejtette, nemzeti szolidaritásra van szükség, ezért kéri a címzettet,
hogy szavazzon a pártjára. A levél melléklete ismertette a külképviseleteken történő szavazás módját.
Nem tudni, hányan voltak a címzettek között magyar állampolgárok, akik valóban jogosultak lehettek arra, hogy a választáson ilyen módon részt vegyenek, ám annyi bizonyos, igen
szép számmal akadtak, akiknek soha nem volt sem magyar
állampolgárságuk, sem magyarországi lakhelyük, és egyáltalán
nem értették, miért fordul ezzel az irracionális kéréssel
hozzájuk Orbán Viktor. Magam odáig jutottam, hogy kárpátaljaiként finoman ki is kértem magamnak a dolgot, kifejtve, a
magyarság legnagyobb megosztója részéről az összefogásra való
felszólítást nem tartom hitelesnek (Élet és Irodalom, 2006.
79
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márc. 3.). A sajtó firtatta, milyen felhatalmazás alapján szólította meg az ellenzéki pártvezér a szavazásra nem jogosultakat,
a szóvivői válasz erre nagyjából úgy hangzott, hogy az érintették
maguk kérték az értesítés kiküldését, illetve valamely Fideszrendezvényen iratkoztak fel egy címlistára. Ami persze nem
igaz – esetemben legalábbis semmiképpen.
Ugyanez az érzelmi motiváció (szeretnek minket odaát, de
ez nem váltható szavazatokra) húzódhatott meg Mikola István
miniszterelnökhelyettes-jelöltnek a Fidesz-kongresszuson tett
kijelentése mögött, miszerint „ha négy évre nyerni tudunk, és
utána, mondjuk, az ötmillió magyarnak állampolgárságot tudnánk adni, és ők szavazhatnának – 20 évre minden eldőlne
ebben az országban.”
Orbán Viktor azóta többször is azt nyilatkozta, a kongresszuson mindenki azt mond, amit akar, Mikola István nyilván az álmait fogalmazta meg.
Álomfejtésre azonban semmi szükség, az ügy eléggé egyértelmű.
A szónok, miközben ezeket mondta, teljesen nyilvánvalóan
nem magánemberként beszélt, hanem második számú vezetőként tartott programbeszédet a párt legmagasabb döntéshozó
fórumán. Az elhangzottak csak egyet jelenthettek: a Fidesz a
határon túli magyarokat mindig is önös érdekekből támogatta,
soha nem az lebegett a szeme előtt, hogy jobbá, könnyebbé
tegye életüket – hanem saját tartalék szavazótáborát nevelgette.
Pontosan ezért, és nem másért állt ki Orbán Viktor 2004
decemberében az igen mellett, ezért a nagy nemzetegyesítési
víziók, ezért a nagy magyar szolidaritás.
Az pedig már a képmutatás kategóriájába tartozik, hogy
erről a most megvallott tényleges tervükről egyetlen betűt sem
mertek választási programjukban vállalni.
Megjelent: Népszava, 2006. március 28.
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A nemzeti lecsó
Úgy tűnik, új kormánya élén a magyar miniszterelnök nemcsak az államigazgatás legfontosabb meglévő és most létrehozott gócait rendeli maga alá, és nemcsak a belső és külső pénzforrások felhasználását kívánja közvetlenül felügyelni, hanem a
nemzetpolitikát is magához vonja, ezen belül pedig gyökeresen
átalakítja és más alapokra helyezi az országos ügyeket ugyan
kevésbé érintő, de a magyarságstratégiában mégis jelentős szerepet játszó, a határon túli nemzetrészek fennmaradását és fejlődését célzó támogatási rendszert.
A bejelentést, hogy megszűnik a korábban a magyar–magyar egyeztetés legmagasabb szintű fórumának hirdetett Magyar
Állandó Értekezlet, feltehetőleg levegőhöz sem jutva fogadták
egyes főállású főmagyarok, de mire felocsúdhattak volna, azt is
meg kellett tudniuk, hogy megszűnik védbástyájuk, a Határon
Túli Magyarok Hivatala is. Ezzel együtt átalakul a struktúra
egésze, a Külügyminisztérium alól a nemzetpolitikát átigazolják
a Gyurcsány Ferenc bizalmi emberének számító Szilvásy
György vezette Miniszterelnöki Hivatalhoz, felügyelője pedig
a külügy jelenlegi helyettes államtitkára, Gémesi Ferenc lesz,
MeH-szakállamtitkári tisztségben.
Kiszivárogtatott értesülésekből már a hivatalos bejelentés
előtt sokan tudni vélték, hogy a nemzetpolitikai ügyeket irányító és koordináló csúcsszervezet a MeH-en belül a július elsejével
megalakuló Nemzetpolitikai Főosztály lesz. Részben ez utóbbiba olvad bele a megszűnő HTMH úgy, hogy Komlós Attila
elnöknek is távoznia kell, s a hivatal apparátusának mindössze
töredékét veszi át a tényleges munkát végző főosztály.
Nem maradnak érintetlenek a mostani pénzosztó közalapítványok sem. Bizonyára megszűnik az Illyés Közalapítvány és a
Szülőföld Alap szellemkép-kettőse, de lehet, hogy a többi, gyakran párhuzamos feladatokat ellátó, közpénzekből gazdálkodó
szakalapítvány sem marad érintetlenül (Új Kézfogás, Apáczai,
Arany János…). És akkor még mindig ott vannak a minisztériumi határon túli főosztályok.
81
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Az új koncepció részét képezi a szándék, hogy a döntéshozásban részt vevő határon túliakat a jövőben ne a politikai pártok és érdekvédelmi magyarságszervezetek delegálják, hanem
szakmai rátermettségük és függetlenségük alapján történjen a
beválasztásuk egy a magyarországi szakemberekkel közösen alakítandó grémiumba, amelynek feladata az egyes szakterületek
stratégiai céljainak az egyeztetése lenne.
Ahogy Törzsök Erika, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány igazgatója, az új nemzetstratégia
alapelveinek egyik kidolgozója fogalmaz: „Olyan átlátható
mechanizmusok jöhetnek létre, amelyekben nem a pártfinanszírozás őrzi a rezervátum mozdulatlanságát, ehelyett előre meghatározott nagyságrendű forráshoz juthat bárki, bármelyik
szer vezet, amely – és aki – pályázik és egyben garantálja az adott
cél minőségi megvalósítását. Világosan meghatározott keretek
lesznek – a hatékonyság ellenőrzésével. A rezer vátumpolitikának, ha úgy tetszik, a paralimpiáknak vége. … A mentális határokat nem a bezárkózás és elkülönülés bontja le. A fizikai határokon pedig utakat kell építeni, ezekhez kevesebb bürokrácia,
szimbólum és több aszfalt kell.” (Magyar Hírlap, 2006. jún. 21.)
Mint tudjuk, Törzsök Erika korábban elnökként maga is
vezette a HTMH munkáját, így valószínűleg ismeri működésének
visszásságait. Megszólalt a kérdésben egy későbbi elnök, Lábody
László is (ő jelenleg az Új Kézfogás vezetője), aki szerint a nagy
közalapítványok összevonására lenne szükség, mert a több
mint 10 évvel ezelőtt kialakított struktúra változtatásra szorul.
Állítása szerint jelenleg 22 csatornán keresztül történik a határon túli magyarság anyagi támogatása.
Tudtommal nem készült arról felmérés, hogy a határon túli
magyarság támogatására szánt források hány százalékát emésztik el, élik fel ezek a párhuzamos apparátusok jelentősnek
mondható működési költségeikkel, s mekkora hányad jut tényleges támogatásra. Amely utóbbi még mindig nem a cél közvetlen megvalósulását szolgálja, mert a határon túlra kerülve
újra jelentős részét elviszik, elköltségezik az ott működő szer vezetek, szövetségek, irodák, alkuratóriumok. Megfordul a szólás:
így lehet elefántból egeret csinálni.
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Ennek vetnek most véget az új intézkedések.
Én pedig talán, nagyon óvatosan, akár össze is dörzsölhetem a tenyeremet. Hiszen évek óta azt szajkózom írásaimban,
hogy a kialakult támogatási rendszer rossz, mert nem hatékony,
mert megosztó jellegű, mert klientúra épül rá, mert nem értékés teljesítményorientált, mert csökkenti a határon túliak problémamegoldó-készségét, mert demoralizál stb., stb., végső soron többet árt, mint használ. Egészen mostanáig úgy tűnt,
hogy erről ugyan nagyjából mindenki tud, de a szakemberek
figyelmeztetései ellenére a tényleges döntési jogkörrel felruházottak semmit sem tesznek ellene, mégpedig azért nem, mert a
legfelsőbb politikai szinten nincs változtatási szándék.
Nem is lehetett ilyen szándék, mert a jobboldali kormányok
a nemzeti mítoszok és szimbólumok mögé bújva építgették a
támogatáspolitika diszfunkcionális (de nagy szavak kíséretében
a belpolitikai harcokban is hivatkozható) rendszerét, a baloldali kormányok pedig nem merték lebontani, nehogy a nemzetietlenség velük szemben amúgy is megfogalmazódó vádjához
alapot nyújtsanak. Ehelyett igyekeztek a rossz struktúrát a
maguk érdekérvényesítő céljaiknak alárendelni; nem is eredménytelenül.
Nem gondoltam volna, hogy egyszer eljutunk a bebetonozott állapotok és viszonyok felszámolásáig, az elhibázott stratégia visszavonásáig, s hogy remény mutatkozik arra: gyakorlatilag
minden tiszta lappal induljon.
Persze azért illúzióink ne legyenek. Csak a megvalósulás és
eredményes működés igazolhatja a nagy átalakítást. Annyi azonban bizonyos, hogy ebben az ügyben is megmutatkozó radikális
fellépésével Gyurcsány Ferenc alaposan belecsapott a nemzeti
lecsóba. Sejtésem szerint a pirosas lé sokaknak ráfröccsent nemcsak a fehér ingére és sötét öltönyére, hanem a hivalkodó nemzetiszín pántlikájára is. Eltart egy ideig, amíg letisztogatják
róla.
Megjelent: Népszabadság, 2006. július 6
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Minden krétai hazudik
…Azon az éjszakán hajnali fél négyig meredtem a televízió
képernyőjére. Budapest számomra nemcsak egy országnak,
hanem a nemzetnek is a fővárosa, sehol másutt nem érzem azt,
amit az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél, szemben a napfényben
szikrázó Gellért-heggyel… Ami abban a városban történik, az a
magyarsággal történik, velem történik. Az elhajított kockakövek az én önérzetemen ütöttek lukat, pedig identitásom éppen
foltozásra szorult amiatt, mert alaposan megtépázta a méltóság
helyébe lépő valamiféle közjogi méltatlanság.
Minden krétai hazudik, mondta egy krétai. A logikaóráknak
ez a belső ellentmondást bemutató példázata jutott eszembe,
miközben arra gondoltam, ha már lakóországomnak, Ukrajnának a nagypolitikája csupa sötét figurával van tele, milyen jó
lenne belekapaszkodni valami magamhoz közelinek érzett nemesebbe, igazabba. De hát nem.
Országos szintre emelt hazugságok csak gyengíthetik az
identitást. Méltatlan helyzet, ha azért kellene elfogadni az
„őszinte hazugságot” és az ezt kezelő cinizmust, mert még mindig jobb, mint a képmutató ájtatosság. Nem kedvelhetem a
hatalmi pökhendiséget csak azért, mert kevésbé káros, mint a
sunyin ellenszegülő gerilla-összejátszás.
És persze a népmesei ábrándok is nevetségesek: dehogy lehet a szentkoronatan vadászkésével felmetszeni a farkas hasát.
Különben sem ette meg senki a nagymamát, csupáncsak lekurvázta. Nem dől össze a világ. Még kevésbé a trianoni határok.
Nem tudom, van-e morális és bizalmi válság Magyarországon.
Ám arról beszámolhatok, hogy az én politikai bizalmam – ezek
szerint volt nekem ilyen – alaposan megrendült.
Azt kellett felismernem, hogy a túlfűtött, gyakran hamis
nemzeti érzésre alapozott és ostoba ellenállást szító politikai
zsarolás mellett megjelent a magát ezzel szemben egyedül
hatékonynak mondó és pénzügyi kényszerre támaszkodó zsarolás is: nincs más, nincs jobb, mint én, tehát én vagyok az út, az
igazság és az élet, csak engem választhattok és követhettek.
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Ez az alternatíva több mint méltatlan. A mai magyar politika pozitív tartománya e percben üres halmazt képez, a negatív
értékek pedig csupán a mínusz végtelenhez viszonyíthatók.
Az én válságom lényege, hogy már nincs, ami mellett érvelhetnék. Többé nem tudok kiállni amellett, amit eddig elfogadtam kisebbik rossznak. Tőlem ezért kérhetne bocsánatot valaki.
Bár ha krétai, akkor inkább lemondok róla.
Megjelent: Új Szó (Pozsony), 2006. szeptember 30. (Kisebb rövidítéssel)

A mundér becsülete
Ha végigpörgetem magamban, miként vélekedtem és miket
írtam szűkebb pátriámról az elmúlt húsz évben, akkor nagyjából
azt látom: morális kötéltáncot lejtettem a ragaszkodás és az elvetés, az igenlés és a tagadás, a szeretet és a gyűlölet két póznája között. Olyasformán viselkedtem, mint aki szülőföldje hű
fiaként a mundér becsületének feltétlen védelmére szegődött,
ugyanakkor nyers őszinteséggel kiteregeti egy egész népcsoport
családi szennyesét.
Ez a kettősség most arról jutott eszembe, hogy rég látott
ismerősünk rácsodálkozott: ti még nem települtetek át Magyarországra?
Hát nem. Sem még, sem már, sem egyáltalán. És itt bajban
vagyok a magyarázattal. Meg azzal is: miért a maradást kell
indokolnom. Nem, nem kalandvágyból élek ma is szülővárosomban, ezt a poént nem sütöm el. De nem is valami elszánt
lokálpatriotizmusból: viszonyom mindahhoz, amit Kárpátalja
jelent számomra, legalábbis kétféle, a vonzás és a taszítás szépen ki is oltja egymást. Akkor hát? Inertségből? A tehetetlen
tömeg helyben maradásáról szóló newtoni törvény lenne rám
érvényes? Nem, ezt sem hiszem.
Talán inkább valami hiúsági kérdés lehet ebben. Azelőtt
arra sarkallt a dicsvágy, hogy bebizonyítsam: ez a maroknyi
magyarság a kárpátok könyökhajlatában sokkal többre és jobb85
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ra képes, semmint azt az előző rendszerek évtizedei megengedték. Kevéske szabadság kell, kicsivel több lehetőség, és lesz itt
olyan szellemi kibontakozás, hogy ihaj! Ezzel a szándékommal
azonban – irodalomszervezőként, kiadóként, lapszerkesztőként – csúfos kudarcot vallottam. Nemcsak azt kellett felismernem, hogy azelőtt sem a körülmények, inkább képességeink korlátjai hátráltattak bennünket, hanem azt is, hogy a
mindenkori szerény teljesítményeket a cenzúra magasabbra
emelte akkor, mint most a szólásszabadság. Ennél súlyosabb az
a tanulság, hogy a sérelmi magatartás rezervátumán kívül
könnyűnek találtatik mindaz, ami odabent értékesnek látszik.
Ezért aztán nem is bomlik a karám: most már nem kívülről
építik, hanem belülről tartják.
Ezek a felismerések alakították ki újabb hiú ambíciómat:
bebizonyítani, hogy nem ez, nem ilyen, nem ennyi a kárpátaljai magyar szellemi élet, igazolni, hogy élni tudunk a felkínált
szabadsággal, nem veszünk el a tágasságban, megálljuk helyünket az egyetemességben. Minthogy azonban abból a bizonyos
karámból kifaroltam, szervezés, szerkesztés és kiadás helyett
csak a magam íróságára hagyatkozhattam. És ha már magamat
tettem tárgyi bizonyítékká, akkor nyilvánvaló, hogy nem változtathatom meg a helyemet, mert a kárpátaljaiságról csak kárpátaljaiként tehetek hiteles vallomást. A vallomásom pedig
vagy terhelő, vagy magasztaló aszerint, hogy éppen hol egyensúlyozok a két pózna között. Leginkább azonban mindkettő
egyszerre, mert a kötél közepén billegve fontosnak tartom
elmondani, miért szeretek itt élni, miben látom a kisebbségek
kiváltságát, milyen egyedülálló tapasztalatokhoz juthat az, akinek megadatott, hogy birodalmak, nemzetek, nyelvek és vallások határmezsgyéjén éljen – mint ahogy azt sem hallgathatom
el, miként demoralizálódik és morzsolódik fel az a közösség,
amelynek ünnepi mundérja alól egyre inkább kilátszik köznapi
szennyese.
Megjelent: Új Szó (Pozsony), 2006. november 4.
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Most figyeltem fel először arra, hogy Ukrajnát „hazánk”-ként
említette a kárpátaljai magyar sajtó. Már itt tartanánk?
Gyermek- és ifjúkorom időszakának a személyi kultusz mellett a szovjet haza iránti kötelező és túlhangsúlyozott rajongás
is tipikus velejárója volt, és természetesen éppen azoktól várták
el leginkább, akik számára ez a fogalom felvetett bizonyos problémákat. Magyar iskoláinkban például nagyon odafigyeltek
arra, hogy a minden családban szorgosan hallgatott magyar
rádió hatására a nebulók hazánk időjárásán véletlenül se a Kossuth adó meteorológiai jelentését értsék, és hazánk fővárosaként
nehogy Budapestet nevezzék meg. Még abból is kisebb botrány
kerekedett, amikor egyetemi vetélkedőn a „himnuszunk szerzője” helyes megoldásaként Kölcsey szerepelt az adatlapon a
szovjet himnuszt szerző Szergej Mihalkov helyett.
Nos, a tanítás eredményesnek bizonyult, esetemben legalábbis mindenképpen, mert én bizony elég hosszú ideig elfogadtam
hazámnak azt országot, amelyben éltem, amely biztosította a
nemzetek és nemzetiségek önrendelkezését, az állampolgárok
egyenjogúságát, munkához, tanuláshoz, pihenéshez való jogát
és még nagyon sok mindent. Papíron legalábbis. És hát, miért
tagadnám le, nem volt rossz abban az országban gyereknek és
tinédzsernek lenni, nem volt rossz kirándulni és biciklizni,
olvasni és zenét hallgatni, barátságot kötni és szerelembe esni,
első csókot, cigit és féldecit kóstolni, fiatal felnőttként nagy
álmokat szőni, megházasodni, családot alapítani. Talán valahol
még büszke is voltam arra, hogy polgára lehetek a világ leghatalmasabb birodalmának, amely éberen őrködik a világbéke
felett. Későn érő típus vagyok, már jócskán elmúltam húsz,
mire a egyes ellentmondások mögött megláttam a mélyebb
antagonizmusokat, a kis hibák mögött a rendszer nagy torzságát. De még ekkor is elég sokáig dédelgettem oly sokakkal
együtt azt a tévhitet, hogy az elvek jók, csak a gyakorlaton kellene igazítani. A tapasztalatok és kiábrándulások azonban halmozódtak bennem, mígnem ellenfázisba kerültem a rendszer87
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rel: én kigyógyultam a naivitásomból, amaz meg bomlásnak
indult. Nagyon kapóra jött nekem a peresztrojka: elébe jött
megvilágosodásomnak, megóvva attól, hogy ellenzékivé váljak
és konfrontálódnom kelljen a hatalommal. Mire megértem
arra harmincévesen, hogy kimondjak bizonyos igazságokat a
kárpátaljai magyarság ügyében és ezzel kivívjam egy-két helyi
kiskirály haragját, addigra az általam felhozottaknál sokkal
vaskosabb bűnöket dörgöltek a hatalom orra alá a központi
lapok. Volt mivel védekeznem.
1987 tavaszán egy interjúban még utoljára hazámnak neveztem a Szovjetuniót, 89 őszén azonban már megelőlegeztem
végleges széthullását (amely csak 1991-ben, a moszkvai puccs
után következett be). E két időpont közt váltam tehát hazátlanná, és a romokon épülő új ország viszonylatában már nem
is tettem kísérletet a fogalmak újraértelmezésére.
Most viszont azt írja az újság, hogy…
Magyarországot sem előtte, sem utána nem tekinthettem
hazámnak. Mindig is úgy gondoltam, a történelmi, kulturális,
nyelvi vonatkozások nem írhatják felül a földrajzi és állampolgári
meghatározottságot, és csak a jogi és érzelmi kötelékek együttes
megléte adhat alapot a teljes azonosulásra. Ha valamelyik is
hiányzik, akkor a magamévá vallás meghiúsul. Márpedig nálam
az egyik vagy a másik mindkét esetben hiányzott. Illyés Gyula
szép fogalmát pedig – haza a magasban – annak vettem, ami:
metaforának. Versbe foglalható, de lakni nem lehet benne.
Nem merném állítani, hogy ebben a se-se állapotban azóta
rossz lenne a közérzetem. Akár úgy is tűnhet, jól kibuliztam
magamnak ezt a hazátlanságot, így minden helyzetben van
alibim arra, hogy kívülálló maradjak.
Ha nem így lenne, ha nem takaróznék ezzel az elhatárolódással, biztosan sokkal tragikusabbnak találnám azt, hogy Ukrajnának gyakorlatilag fél éve nincsen kormánya, és az utóbbi
időben egyetlen dolog mutatkozik stabilnak az országban, ez
pedig a koalíciós válság. Mindennek a politikai, gazdasági következményeit állampolgárként persze el kell szenvednem, érzelmileg mégis egy laza mozdulattal lepöccintem magamról az
egészet.
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Épp fordítva reagálok a magyarországi eseményekre. Bár
megrendít az, ami Budapesten történik, bár az elhajított kockakövek az én identitásomon is lukat ütnek, bár a méltóság
helyébe lépő valamiféle közjogi méltatlanság nekem is zokon
esik – ám idegen állampolgárként legalább nem kell szembesülnöm azzal e ténnyel, hogy ezekre vagy azokra szavaztam
volna.
Aztán persze itt lenne még egy kapaszkodó, a szülőföld, a
szűkebb pátria. A táj, a vidék születésem óta változatlanul alkalmas arra, hogy magaménak tudjam, mára azonban a
kárpátaljaiság mint olyan számomra teljesen idegen fogalommá vált. Legalábbis abban a formájában, ahogyan ezt földijeim használják. Sem a sérelmi magatartást, sem a panaszbeszédet, sem a magunkat különbnek tartó mentalitást nem
tudom elfogadni, nem gondolom, hogy magyarságom intenzív gyakorlása különösebb érdem lenne, mint ahogy azt sem,
hogy a kisebbségi létnek a hátrányai ne társulnának hasonló
súlyú előnyökkel. Azon mélységében megélem a magam helyzetét, de nem vagyok hajlandó sorsverésnek tekinteni. Inkább
áldásnak sejtem azt, amit más átoknak nevez, így aztán azon
igyekszem, hogy a hendikepek sorozatából összerakjam a magam sikerét.
…Kolos fiam az idén diplomázott a Veszprémi Egyetemen.
Tanulmányainak évei alatt folyton azt figyelgettük szülői aggodalommal: vajon mennyire ágyazódik bele az ottani életbe,
mennyire és miben kerül hozzá közel az ottani közeg, életvitel,
vajon mikor kezdi régi környezetét idegennek, meghaladottnak
tekinteni. Nem is igazán tudtuk eldönteni, minek örülnénk
jobban: ha visszatér a szülői házba és az itteni nehezebb körülmények között próbálja meg képességeit kamatoztatni, vagy ha
odaát meggyökerezve kezdi szakmai karrierjét építgetni. Ahogy
teltek az évek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem másutt,
éppen Ungváron akar programozó matematikus lenni. Barátaival éppen most tartanak a cégalapításnál…
Nem mertem rákérdezni, vajon az ő fülét is sérti-e, ha a sajtónk „hazánk”-nak nevezi Ukrajnát. Meglehet, rosszul esne
szembesülnöm azzal a nézettel, miszerint nem is olyan rossz
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ebben az országban gyereknek és tinédzsernek lenni, kirándulni és autózni, zenét hallgatni és internetezni, barátságot
kötni és céget alapítani. Természetesnek kell tartanom az ilyen
véleményt is. Még ha a Rolls Frakció hajdani tiltott számát
kicsit átköltve ötvenévesen én magam úgy érzem is, hogy bár
„állva pisilek és ülve kakálok”, de haza dolgában mégis „elég
szarul állok”.
Megjelent: Mozgó Világ, 2006/november. (Kis rövidítéssel.)

Lyukas zászló, kapanyél
Október 23-án, ha nem is az elkötött harckocsi ágyúja, de a
kapanyél újra elsült Budapesten, és én megint csak – mint
nem sokkal korábban, a Szabadság téri repülő kockakövek
szörnyű éjszakáján – bámultam a képeket hajnalig, és alig hittem a szememnek.
Egyszerűbb lenne a dolgom, ha pontos ítéletet tudnék
alkotni arról, ki a felelős ezért az egészért – de nem tudok.
Nem tudom azt tenni, amit oly sokan: rámutatni az egyetlen
bűnösre, az egyetlen felelősre. Nem hiszek a démonizált személyek korlátlan szerepében, így abban sem, hogy mindez
kizárólag az orbáni kettős beszéd és a szélsőjobb felé kacsingatás évek óta folyó gyakorlatának a következménye, és persze
abban sem, hogy a „gyurcsányi hazugság” váltotta ki. Ők
önmagukban semmiképpen sem lennének képesek előidézni
efféléket, hiszen nem csodatevők, és ahogy hegyeket sem emelhetnek tekintetükkel a levegőbe, ugyanúgy szavakkal vagy akár
tettekkel sem kelthetnének Budapesten zavargásokat, ha nem
lennének azok, akik készek zavarogni, azok, akik mellett és
akik ellen lehet zavarogni, és azok, akik alkalmasak ezt eltűrni,
elszenvedni vagy megtorolni.
Ugyanaz a magyar nép termelte ki magából Orbánt és
Gyurcsányt, ugyanannak a népnek a sarja a magyar futballhuligán és az őt tehetetlenné tétele után vesén rúgó magyar rendőr.
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Kis országnak csak egyetlen csőcselékre telik, szól a cinikus
kijelentés, normális esetekben azonban a csőcselékre nézve
visszatartó hatása van a hatalmi tekintélynek és a kiegyensúlyozott politikai elitnek. Ma azonban nem ez történik Magyarországon: az elit viselkedik csőcselék módjára, parlamenti
szinten folyik a hazaárulózás, kormányfői szinten a kurvaországozás, a köztársasági elnök és az alkotmánybíró szintjén a
kezet nem adás és kezet nem elfogadás.
Továbbá nemcsak az a probléma, hogy Orbán kokettál a
szélsőjobbal, hanem hogy Magyarországon ma van szélsőjobb,
és aki ilyen nézeteket vall, az még büszke is lehet rá, mert
támaszkodhat társadalmi elfogadottságra. Mint ahogy van az
antiszemitizmusnak, xenofóbiának, szomszédellenességnek is
nem jelentéktelen fokú nyílt vagy latens elfogadottsága. Ez pedig a társadalom egészében lappangó és időnként látványosan
is megjelenő betegségre utal.
És hogy még kilátástalanabb legyen a helyzet: a kór gyógyítása azáltal válik lehetetlenné, hogy akik kezelhetnék, azok
alatt is billeg, olykor fel is dől az erkölcsi ítélőszék. Nemcsak
arról van szó ugyanis, hogy egyesek azok ellen próbálják fordítani 56-ot, akiket az előző korszak örököseinek vélnek (ami
önmagában is képmutató magatartás, hiszen gyakorta ők
maguk is azok), hanem arról is, hogy az előző rendszerrel
együttműködők, ellene fel soha nem lépők mostani, 56-ot harsányan igenlő magatartása is joggal támaszthat kétségeket. De
lám, „baj van” a rendszerváltás előtti ellenzék tagjaival és
magukkal az 56-os mártírokkal is, mivel ma mindegyikük aszerint viszonyul 56-hoz, hogy most melyik oldalán áll a politikaiideológiai barikádnak – és ugyancsak e szerint értékeli az évfordulós eseményeket is.
Emiatt aztán 1956 öröksége láthatóan nem alkalmas arra,
hogy a nemzeti egység alapeszméjéül szolgáljon, hiszen nem
egyesíti, hanem megosztja a magyarságot.
Lehet persze ezt azzal tagadni, hogy nem az 56-os eszmével
van baj, hanem az értelmezőivel és az alkalmazóival – ám ha az
értelmezők és alkalmazók képesek ilyen mértékben egymás
ellen felhasználni, kijátszani, az ennek az eszmének az alkal91
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matlanságát mutatja, illetve azt, hogy ma ezt a társadalmat ez
az idea nem képes kigyógyítani a bajaiból.
Ezért lesz egyre nagyobb a zászló közepén tátongó lyuk, és
ezért sülhet el újra és újra a közelmúltat exhumáló kapa
nyele.21
Megjelent: HVG. 2006. november 4.

21
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Diskurzus vagy monológ?
Szerepek és szereptévesztések
A Szovjet-Ukrajna kötelékébe tartozó Kárpátalján élő mintegy
másfél-százezres magyar etnikai csoport politikai és szociális
helyzete, tagjainak mindennapi élete, évtizedeken át speciális
körülmények közt fejlődő kultúrája a második világháborút
követő mintegy ötödfél évtizeden át tabunak, vagy legalábbis
kerülendő témának számított Magyarországon. (Ennek jól körvonalazható, de itt nem részletezhető okai voltak.) Még a szakma, a hivatalos történetírás, néprajz vagy irodalomkritika is
csupán a 60-as évektől kezdődően vett (vehetett) tudomást e
régió szellemi életéről, s ez a tudomásulvétel is gyakran a rácsodálkozások és óvatoskodások szintjén mozgott.
Az irodalom terén a jótékony tudatlanság jószerével a rendszer váltásig tartott: a hátáron túli magyar írásbeliséggel foglalkozni kevesek veszélyes kiváltságának számított, s ha Erdély
gazdag hagyományaira, jeles alkotóira, rangos szellemi műhelyeire fordítani a figyelmet bizonyos értelmiségi rátartiságot is
jelenthetett, ugyanez aligha volt elmondható Kárpátalja viszonylatában: a legnagyobb testvértől való óvakodás, a szűrőkön
nehezen átjutó információk, a felmutatható értékek kis száma
és nehéz megítélhetősége érthetően visszatartotta nem csupán
a kutatók természetes érdeklődést, hanem az egyetemes magyar
szellemiség ügyében elkötelezettek buzgalmát is. (A szabályt
erősítő néhány kivételről persze beszámolhatnánk.)
A 80-as évek végén aztán lazulni kezdtek a politikai megszorítások és a 90-es évek kezdetével a kárpátaljai magyar irodalom
nagy lendülettel kilépett a szinte teljes ismeretlenségből. Kilépett, és nem igazán lehetett mit kezdeni vele. Hiába szóltak
ugyanis a szép szólamok a magyar irodalom egyetemességéről és
oszthatatlanságáról, hiába növekedett meg ugrásszerűen a magyarországi publikációk száma, hiába választottak be itteni írókat
különböző testületekbe, hiába kaptak olykor díjakat is, ha ezenközben semmilyen előkészület vagy kísérlet nem történt arra, hogy
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elméleti síkon tisztázódjon a kárpátaljai magyar irodalom (és általában
a határon túli irodalmak) mibenléte. Ennek hiányában még arra az
alapkérdésre sem született megnyugtató válasz, vajon van-e külön
kárpátaljai magyar irodalom, s ha igen, akkor mi különbözteti meg
más literatúráktól, ha meg nincs, akkor milyen jegyek alapján lehet
az itt született műveket a nagy egész integráns részének tekinteni.
Nem történt meg a szerzők és művek tárgyilagos számbavétele sem. A mai napig nem áll rendelkezésünkre sem a kárpátaljai magyar irodalom teljes bibliográfiája, sem egy átfogó összefoglaló antológia, sem egy korszerű és prekoncepcióktól mentes
monográfia.
Holott az utóbbi műfajt célzóan az elmúlt időszakban évtizedben két szakmunka is született.
Az első Pál György nyíregyházi irodalomtörténész úttörő
munkája22, amely azonban számos erénye mellett sajnos már
megjelenése pillanatában is túlhaladottnak volt tekinthető: egy
letűnt korszak óvatos stílusában íródott, amikor is nem illett a
szovjet kultúrpolitikát vagy a szocreált bírálni, sem a torz elvek
gyakorlati megvalósítóit, így ez az áttekintés sorra megkerülte
azokat az alapproblémákat, amelyek tisztázása nélkül érdemben nemcsak az irodalmi folyamatot, hanem az egyes életműveket sem lehet tárgyalni.
Gyökeresen eltér ettől a maga nemében ugyancsak egyedülálló munka, Eperjesi Penckófer János tanulmánykötete23 (Bp,
2003), amely ellenkezőleg, az erkölcsi jóvátétel felől közelíti
irodalmunk egészét: igazságot oszt azoknak, akiket a rendszerváltás előtti korszak kárvallottjainak tekint, és ítélkezik azok
felett, akiket haszonélvezőinek gondol. Ezzel ugyan kibeszéli a
Pál György által elhallgatott problémákat, illetve felvet újabban
keletkezetteket is, de sorra elhallgatja azokat, amelyek nem
illenek bele abba a koncepcióba, amellyel eleve kijelölte a jók
és rosszak, az igazak és hamisak táborát. A minőség- és teljesítményelvű tisztázás helyett újabb elmosás történt, az esztétikum helyett a közéleti beágyazottság és az irodalmi szemlélet
(illetve annak változása) jelölte ki az egyes alkotók helyét.
22 A magyar irodalom Kárpátalján, Nyíregyháza, 1991.
23 Tettben a jellem, Bp., 2003.
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Irodalmunk legteljesebb összefoglaló antológiája24 az 1988ban lezárt kézirat állapotát mutatja, így mind összeállításának
elveit, mint a közreadott anyagot tekintve szintén régen idejét
múlta. Ennek hiányosságait még részben sem tudták pótolni
(már csak igénytelen szerkesztettségük okán sem) a XX. századi
prózánkat és költészetünket bemutatni hivatott Lecke és Verecke
c. karcsú válogatások (Ungvár–Bp, 2001 és 2003), sem a különböző tematikus vagy műfaji összeállítások (Töredék hazácska;
Sors, megírva; Nézz töretlen homlokomra; Száz szomorú szonett…).
A lexikonokban, kézikönyvekben szereplő adatok általában
esetlegesek és elavultak, pontatlanok és hiányosak. Súlyos
mulasztások fedezhetők fel az irodalmunkkal foglalkozó más
írásokban is: mind a korábbi, mind a mostani hosszabb-rövidebb ismertetések, könyvfejezetnyi összefoglalások többsége
egybemossa a jelentőst a jelentéktelennel, az értéket az értéktelennel; a minősítéseket is tartalmazó könyvkritikákban és
pályaképekben pedig az ítéletet legtöbbször megelőzi az
előítélet. Ezeket olvasva gyakran az a benyomásunk, hogy a
szerző felmondta a leckét: megtette a kötelező tiszteletköröket
és szóvá tett minden szóváteendőt. Mindez talán érthető is,
hiszen a kárpátaljai magyar írók teljesítményét alapos társadalmi beágyazottságuk miatt igen nehéz pusztán művészi
szempontok alapján szemlélni (pláne elemezni), minek okán a
recenzensek és irodalomtörténészek óhatatlanul saját elkötelezettségeik felől közelítenek tárgyukhoz. Súlyosbítja a helyzetet,
hogy a kárpátaljai magyar irodalommal szakmai szinten foglalkozók egy része (az említett Penckófer János csakúgy, mint e
sorok írója) maga is részese ennek a kis literatúrának, így a távolságtartás és rálátás hiányát elszenvedve alkot véleményt. (Arról
nem is szólva, hogy döntenie kell: szemérmesen elhallgatja-e a
maga szerepét egy-egy jelenség vagy folyamat elemzése során,
avagy ellenkezőleg: beleírja magát az irodalomtörténetbe, vállalva saját jelentőségének alá- vagy túlbecsülését – ám akár ezt,
akár azt az utat választja, a torzítás mindenképpen megtörténik).
24 Vergődő szél, Bp–Ungvár, 1990.
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Nézzünk egy általános megközelítési módot: milyen írások
születnek a kárpátaljai magyar irodalomról?
A legtöbben azzal kezdik, hogy történelmi visszatekintést
téve felidézik a vidékhez köthető fontosabb történelmi eseményeket, felsorolnak néhányat a históriából vagy irodalomtörténetből ismert jeles alakok közül (a zászlót itt bontó Esze Tamás
és a bibliát itt fordító Virág Benedek, a munkácsi várat védő
Zrínyi Ilona és a huszti romok alatt búsongó Kölcsey…), majd
kicsit hüppögnek az itt élő magyarok újabb kori szenvedésein,
felhozzák vagy a „malenkij robot”-ot, vagy az erőszakos kollektivizálást, vagy a vallásüldözést – netán mindhármat –, megemlítik a magyar nyelvhasználatot és a nemzeti hagyomány ápolását korlátozó tényeket. Majd illően meghatódnak azon, hogy
a sűrű sorsverések ellenére e tájékon még egyáltalán él a magyar szó, még vannak írók, jelennek meg lapok és könyvek.
Ezekben az értékelésekben egy-egy mű megjelenésének puszta tényére általában nagyobb hangsúly esik, mint bármiféle minőségnek a
felmutathatóságára.
Ám a vizsgálatuk tárgyát valamilyen értékrendszerben elhelyezni igyekvők sem tudnak (akarnak?) teljesen megszabadulni
az irodalmon kívüli szempontoktól. Ami érthető is, hisz
hogyan is lehetne lehántani valamely mű esztétikumáról a
politikumot és a kisebbségi sorsot, amikor az egyik szerzőről
tudható, hogy a szovjet kultúrpolitika egyik legszigorúbb érvényesítője volt Kárpátalján, aki tevékenyen közreműködött azok
elhallgattatásában és lehetetlenné tételében, akik a szocreáltól
kicsit is eltértek; a másikról pedig tudni illik, hogy ellenzéki
magatartásáért és őszintébb hangütésű írásaiért üldözték,
könyvét betiltották? Hogy is lehetne elfogulatlanul felmérni
azon költők teljesítményét, akiknek alkotói pályáját a szovjet
valóságtól való elidegenedésük miatt ifjúkorukban derékba
törte a hatalom? Hát azokét, akik ugyanennek a hatalomnak a
tenyerén ülve énekelték meg a szocializmus vívmányait? Hogy
lehetne elvetni a prekoncepciókat akkor, amikor a kérdés az:
hogyan és mivel szolgálta az író a magyar közösséget, hangot
adott-e a sorsproblémáknak, állt-e kivont karddal az anyanyelv
végvárának bástyafokán, ápolt-e népi hagyományokat, meg98
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idézte-e a nemzeti történelem nagy alakjait, élharcosa volt-e az
identitás megtartásáért folyó szakadatlan küzdelemnek? Így hát
íróink (műveikben is megnyilvánuló) politikai-társadalmi
magatartása nagyjából meg is határozza a hozzájuk való viszonyt. Ettől a determináltságtól még a tisztázó szándékú ítészek is csak ritkán tudnak elszakadni.
Mindez talán nem is okozna túl nagy zavart kis irodalmunkban, ha a művészileg értékes és értéktelen, jelentős és jelentéktelen, visszalépő és előremutató műveket éppen ezen nem-irodalmi
szempontok vízválasztója mentén lehetne szétválogatni. Ám a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, kiderülhet ugyanis, hogy a mártírszerep sekélyes és vékonyka irodalmi produktummal párosul; kiderülhet, hogy a szolgálatos írói missziót csak a cenzurális körülmények felhajtó ereje emelte ki a provincializmus
porából; hogy a 90-es évek utáni szabadabb légkörben leginkább
azoknak a fiataloknak sikerült érvényes művészi erejű műveket
létrehozniuk, akik szakítottak a közösségi szellemű és elhivatottságra alapozódó irodalmi hagyományokkal stb.
És ez csupán a problémák egyik halmaza. A másikban ott
találjuk – kisebbségi kontextusba helyezetten – a hagyomány és
újítás, a realizmus és absztrakció, a tényszerűség és fikció, a
közérthetőség és áttételesség, a kollektív szemléletű szerepvállalás és az írói autonómia szembenállását. Ezen ellentétpárokkal kapcsolatban mind az irodalmunkkal célzottan foglalkozó
szakemberek, mind az itt élő írók, mind a helybéli olvasók
körében uralkodónak számít az a vitatható nézet, amely szerint
kisebbségi helyzetben a kialakult tradíciók követésének, a sorsproblémák realisztikus feltárásának és a közösség iránti elkötelezettségnek
van egyedül létjogosultsága, míg a másik pólushoz közeledő tendenciákat a nemzetiségi lét fenntartása szempontjából kerülendőnek vagy egyenesen károsnak gondolják és ítélik. Érthető,
hogy e nézet képviselői nem szívesen vesznek tudomást azokról
a (főleg az elmúlt 15 évben megszaporodott) eredményekről,
amelyek „a másik oldalon” születtek, mint ahogy azt is vonakodnak észrevenni, hogy a kárpátaljai magyar közszolgálati
irodalom kifulladni, saját dugájába beledőlni látszik, miközben
a kisebbségi léthelyzet kötöttségeit lazító vagy egyenesen elvető
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modern írói törekvések látványosan megerősödtek: a nyomukban születő művek sikeresen illeszkednek bele a kárpátaljaiságon messze túlmutató irodalmi kánonba, míg a szolgálatos
művek szerzői az anyaországi irodalmi kontextusban is kárpátaljai szolgálattevőként szerepelnek25.
Ám valljuk be: a szolgálatos magatartást elvetők felívelésének helyi értéke igen kétes, mert hatásukat a kárpátaljai irodalmi
folyamat szempontjából nehéz felbecsülni: a szereptagadó irodalmat művelő alkotók közvetlen közegüktől is eltávolodnak; vagy
elköltöznek Kárpátaljáról – erről még lesz szó a könyvben –,
vagy teljesen elszigetelődnek, idegenné válnak saját környezetükben: hazai orgánumokban nem publikálnak, az irodalmi életből vagy kikopnak vagy eleve bele sem lépnek, Magyarországon
és a nagyvilágban elért sikereikről, megjelent könyveikről a
helyi sajtó vagy nem, vagy igen szűkszavúan tudósít. A dolog
aztán tovább gerjed: a tartózkodást látva egy idő után maguk az
alkotók is kerülik azokat a helyzeteket, amelyek révén (újra)
bekerülhetnének a honi kulturális élet vérkeringésébe, sőt
magát a „vérkeringést” is kezdik a maguk számára nem kívánatosnak tekinteni.26
És a fentiekkel még nem merítettük ki a megoldatlan,
kibeszéletlen, elemzés alá soha nem vont problémák sorát.
Például mindenki kínosan kerüli annak kimondását, hogy
25 Ehhez elegendő átlapozni mondjuk tíz-egynéhány évre visszamenően a 2000, Árgus, Bárka, Beszélő, Forrás, Hitel, Holmi, Élet és Irodalom, Kortárs, Korunk, Látó, Magyar Napló,
Mozgó Világ, Napút, Pannon Tükör, Parnasszus, Új Holnap, Üzenet, Véletlen Balett évfolyamait. Egyfelől a szigorú szolgálattevés, a kisebbségi sorsvállalás nyilvánvaló és már-már
görcsösen szándékos megvallása szinte minden műben (főként az erre vevő lapokban),
másfelől – és ezzel ellentétben – a sajátos léthelyzet sokkal árnyaltabb, gyakran ironikus ábrázolása és kitágítása az általános emberi problémák irányába oly módon, hogy a
kisebbségi sirámok és az ezzel járó sajátos beszédmód nem akadályozza a szélesebb horizontú befogadást, ha tetszik: integrálódást. Másik tanulság lehetne a csak az interneten
megjelenő irodalmi orgánumok aktuális anyagainak vagy archívumának az átböngészése:
ettől a közlésmódtól láthatóan idegenkednek a szerepvállaló alkotók, míg a szabadabb
gondolkodásúak előszeretettel élnek az új technikák kínálta lehetőségekkel, beleértve az
e-book-megjelenést és blogírást is.
26 Itt be kell vallanom, hogy a fenti megfigyelésekre jórészt a privát tapasztalataim és a családomon belüli példák vezettek. Ahogyan feleségem, irodalmi társam, Berniczky Éva szokta
fogalmazni: mi „kiírtuk magunkat a kárpátaljai magyar irodalomból”, rövidebb intermezzóktól eltekintve egyetlen lap szerzőjének sem tudtunk megmaradni, helyi kiadóknak nem
adunk könyvkéziratot, „cserében” másutt megjelent munkáinknak idehaza nincsen semmilyen visszhangja.
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„az igazak”-nak tartott, annak idején elhallgattatott alkotók is
kötöttek súlyos és méltatlan kompromisszumokat, hogy a
legnagyobb mártír is meakulpázott a hatalom előtt, hogy a
későbbi biblikus versek szerzője azelőtt ateista szovjet pe dagógusnak vallotta magát (őrzöm magánlevelét), hogy akár
az is, aki a szülőföld iránti ragaszkodásra alapozta életművét
és missziós elkötelezettséggel szegődött a kisebbségi sorsban
élők szószólójának, az is milyen nagyvonalúan megfeledkezik
erről a kötelméről, amikor úgy dönt, hogy átköltözik az anyaországba.
De például nem olvastam még semmilyen elemzést (de még
véleményt sem) arról, hogy a kárpátaljai magyar professzionális
színház vajon miért nem játszotta soha még véletlenül sem
itthoni szerző darabját (magam tudni vélem az okait), vagy
arról, hogy legnagyobb közéleti lapunknak, a Kárpáti Igaz Szónak miért nem volt tizen-valahány esztendőn át irodalmi-kulturális oldala – és amikor végre elindult 2003-ban, az ígéretes
újrakezdés után lendülete miért hanyatlott szinte azonnal
alább, miért nem tudott széles szerzőgárdát mozgósítani, miért
volt képtelen a kibontakozást szolgálni, hogyan és miért vált a
nívós kéziratok hiányát hónapról hónapra elszenvedő, végül
nevét és profilját is megváltoztató, szépirodalomtól mentes
fórummá. Soha senki nem kereste még annak az okát sem,
hogy az elmúlt másfél évtizedben íróink miért nem fordítottak
szinte semmit oroszból, ukránból, ruszinból.27
Külön illenék szólni az irodalmi folyóiratokról, illetve hiányukról.
27 A rendszerváltást követő egy évtizedben gyakorlatilag egyáltalán nem találkozhattunk friss
műfordításokkal, holott pl. az erdélyi lapok ekkor (és mindig is) előszeretettel közlik kortárs
román szerzők műveit, a felvidéki Kalligramm meg éppenséggel a szlovák irodalomnak is
jelentős fórumává vált. – Az elmúlt négy-öt évben nálunk is történt ez ügyben bizonyos változás, ha egyelőre roppant esetleges és kétes eredményű is – olykor inkább csak gesztusértékű. A néhány megjelent publikáció jobbára konzerv anyag, régi művek gyakran régi fordításai (még a szovjet hazát dicsőítő, 1974-ben kelt vers is akadt közte: Vaszil Huszti: Hazám.
Megjelent Kudla György fordításában: Együtt, 2002, 2; 33. old.), azaz kísérlet sem történik
arra, hogy naprakészek legyünk akár csak a kárpátaljai nem magyar irodalomban; és hogy
mi történik Kijevben, hol tart a kortárs ukrán költészet és próza, arról legfeljebb Budapest
közvetítésével szerezhetünk gyér ismereteket. – Az utóbbi években megjelent átültetések
sorából messze kiemelkednek Vári Fábián László ruszin eredetiből készített ballada-fordításai, ezek a részben közös gyökerű népi hagyományok feltárásában és ápolásában jelentős
szerepet játszanak. Ám a folklór mégsem pótolhatja a kortárs szépirodamat.
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A Hatodik Síp rövid története során (1989–1999) kereste,
de nem találta meg a maga helyét; első időszakában (1993-ig,
főszerkesztésem alatt) reménytelen kísérletet tett egyfelől a szétfejlődésnek ekkor induló irodalmi folyamatok összefogására,
másfelől a magasabb irodalom eszményének megcélzására, harmadrészt az irodalomra rakódó járulékos szerepek (hagyományápolás, nyelvművelés, identitáspallérozás) lehántására. Második
időszakában (1993-túl megszűnéséig) valamilyen lokális egységesség azon a réven lett rá jellemző, hogy mindenevővé, mindentközlővé vált, ám eközben szinte nem tett különbséget
érték és értéktelenség, irodalmi nívó és dilettantizmus között;
az ellenben javára vált, hogy a szépirodalom felől kihúzódott a
néprajz és a helytörténet felé.
A Pánsíp 1993-ban kulturális családi magazinként indult
vezetésemmel, majd fokozatosan szűk értelemben vett irodalmi
folyóirattá vált és nyomtatott orgánumként ekként szűnt meg
2000-ben. Elsőként közölt olyan írásokat, amelyek merőben elütöttek a helyi irodalmi hagyományoktól: sem azelőtt, sem azóta
nem jelentek meg Kárpátalján tudatos vállalással és rendszerességgel avantgárd és posztmodern versek, újító prózakísérletek,
a hagyományostól eltérő eszményhez igazodó kritikák. (Néhány
évkönyv megjelenése után a Pánsíp 2001 és 2004 között csak az
interneten megjelenő digitális irodalmi periodikává vált, kárpátaljai jellege megszűnt, szerzői és olvasói nem ebből a régióból
kerültek ki; 2005-től átalakult, jelenleg saját irodalmi projektumaim és interakcióim színteréül szolgál.)
A nagyjából egyéni kezdeményezésekből született és hamar
megszűnt irodalmi orgánumok hiányát pótlandó 2002-től jelenik meg a kárpátaljai írócsoport negyedévenkénti folyóirata
Együtt címmel, amely egy az 1960-as években néhány számot
megélt egyetemi szamizdat diáklap nevét (és részben szellemiségét) örökölte. A főszerkesztő Nagy Zoltán Mihály több szerkesztői jegyzetéből is tudható, hogy állandó kézirathiánnyal küzdenek, holott – ezt az értő olvasó pár szám hevenyészett átlapozásával is megállapíthatja – igazán nem tették magasra a
mércét, gyakorlatilag mindent leközölnek, ami a kárpátaljai
írásbeliség dokumentumának tekinthető. Az önfelmutatás
102

magyarok.indd 102

2008.07.28. 12:46:11

Diskurzus vagy monológ

hősies, de egyben szánalmas erőfeszítése igen kétes eredménnyel jár, az Együtt szigorú esztétikai szempontok alapján
gyakorlatilag értékelhetetlen, szerepe, jelentősége leginkább
csak létében, meglétében ragadható meg. Belterjessége, sémákat
követő hagyományossága, realizmusnak hitt földhöz ragadottsága, az individualista „elhajlásokat”, modern törekvéseket,
művészeti kísérleteket gyakorlatilag kirekesztő irányultsága
azonban ezt a meglétet is másvalaminek a súlyos hiánya képében jeleníti meg. Az Együtt úgy van, hogy kiált belőle a nincs
más, a nincs jobb.
És ha már az irányzatosságot, a másféleség hiányát említettem, akkor – visszatérve az elméleti problémákhoz – azt is le
kell szögeznem, hogy míg íróink nemzedékek szerinti besorolása és irodalmunk korszakolása több változatban is megtörtént, addig ugyanezt nem mondhatjuk el alkotóink és műveik
irányzatok, iskolák, stílusok, áramlatok szerinti elhelyezéséről,
a magyar irodalom egészében történő tárgyalásáról. (Az említett
Penckófer-kötetben erre mutatkozik ugyan törekvés, de az erkölcsi helytállás előtérbe tolása mellett leginkább csak a szerzők irodalomszemléletének az értékelésére marad elegendő tér.
A művészi kifejezőeszközök, a stiláris elemek, a képi megjelenítés és szövegalkotási módszerek sajátságai szerinti különbségtétel nem történik meg, illetve ha mégis, akkor az csupán a
kívánatos hagyománykövetés és a káros (poszt)modernitás mesterséges szétválasztására korlátozódik).
Talán könnyű belátni, hogy amíg a fent vázolt problémák
megoldatlanok maradnak, amíg a kérdéseket nem hogy megválaszolni, hanem még feltenni is vonakodnak az irodalmat
szakmájuknak tekintők, amíg folyik a kialakított képbe nem
illő tények elmosása és a neuralgikus pontok gondos megkerülése, illetve amíg íróink nem szembesülnek mindazzal, ami
még velük kapcsolatban megfogalmazásra vár – addig a szellemi folyamatként értelmezett kárpátaljai magyar irodalom nem
tud, nem tudhat kitörni mostani korlátai közül, belemerevül
választott (vagy inkább rá osztott) szerepébe: megmarad kisebbséginek, sorsverésesnek, nyelvművelőnek, identitáspallérozónak, nemzetmentőnek. Ami missziónak szép, de – ahogy a
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példák mutatják – igazán jelentős, átütő erejű művek létrehozásához alighanem kevés.
A veszély komoly, hiszen ennek a szerepnek a hangsúlyozott
vállalása nemcsak hogy jellemző a kárpátaljai írókra, hanem,
úgy tűnik, az ezzel való szembefordulás egyszersmind árulásnak
számít és kiközösítést von maga után.
A kárpátaljai magyar író azonosul az egyedül üdvözítőnek
vélt szereppel és sokkal többet foglalkozik azzal, hogy ennek a
magatartásmodellnek megfeleljen, mint magával az alkotással
vagy az irodalom elméleti problémáival. A megfelelés bevált
díszletek között, kipróbált kellékek alkalmazásával és rutinosan
teljesíthető színpadi panelmozgások mentén történik. Ezek
sorában – a költészetről szólván – ott találjuk a nemzeti vagy
mitologikus múlt példázatos megidézését (sikerek feletti elfogultsággal és bukások feletti búsongással), a tájelemek és természeti erők szimbolikus megjelenítését, a sorsverés közvetlenebb vagy áttételesebb felpanaszolását (pl. kitaszítottság, hontalanság, árvaság), a mindenek dacára történő helytállás és
kitartás hősi vállalását, a nyíltabb vagy burkoltabb folyamodást
istenhez vagy más idolhoz (a hűség megvallásával vagy bűnbánattal, netán számonkéréssel), gyakori lezárásként pedig a teljes
pusztulás és reménytelenség gyászképét vagy a mégis felfénylő
bizakodást. A kisebbségi tipródásnak ezen elemei szándék és
tehetség szerint szabadon variálhatók, lehetőleg keresztrímes és
kötött szótagszámú sorokba írandók – közérthető és nem túl
meglepő szóképek kíséretében.28
A szerepnek való megfelelés gyakorlása közben a kárpátaljai
magyar költő érthetően kerül minden olyan buktatót, amely
szerepéből kizökkenthetné. Ritkán kísérletezik új formákkal
(pláne tartalommal), nem alacsonyodik le a szójátékokhoz,
kerüli a két- vagy többértelműséget, nem alkalmaz vulgáris
kifejezéseket, nem szívesen él az irónia vagy a groteszk látásmód
lehetőségeivel, és egyenesen retteg attól, hogy cinikusnak
látsszon. Feltétlenül hisz a költészet emelkedettségében, fenségében, méltóságában, így költői magatartása akkor is fegyelme28 A kérdést bővebben kifejtem és száznál több idézettel illusztrálom a jelen kötet Hagyomány
vagy klisé c. írásában.
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zett, ha műgond hiányában formai lazaságokat (rossz rímek,
ritmushibák) meg is enged magának. Öntudatos kárpátaljai
alkotó nem foglalkozik hangköltészettel vagy vizuális irodalommal (ha „képverset” olykor ír is, az mindig olvasható, azaz csak
tördelésében mutat valamilyen felismerhető alakzatot). Kárpátalján soha nem volt még költői installáció, performansz vagy
heppening. Az ilyesmi ellenkeznék a Szereppel!
Hasonló megállapítások fűzhetők prózairodalmunk tipikus
darabjaihoz: a lineáris történetmondástól és a realista ábrázolástól való legkisebb eltérésekre se igen találunk példát, a modernizmus netovábbjának a megbontott időrend vagy a belső
monológ alkalmazása számít.
Ráadásul mindez akkor történik, amikor már nincs cenzúra, a hatalom senkire nem erőltet rá semmilyen magatartást,
alkotómódot vagy stílust, és éppenséggel az olvasóközönség
sem áll vasvillával a kultúrházak és könyvtárak előtt, hogy szerepvállalást erőszakoljon az íróra. Az utóbbi mégis mindenáron
szolgálni akar, meggyőződése, hogy nem írhat verset vagy novellát csak úgy, szentül hiszi, hogy az írói működésnek közvetlen
társadalmi célja és kézzel fogható közösségi haszna van.
A veszély komoly, írtam fentebb. Komoly, mert ez a túlzott
szereptudat mára sok szempontból szerepzavarnak vagy inkább
szereptévesztésnek tűnik. Politikai és nemzetiségi kérdések
megoldásához még egy olyan kezdetleges demokráciában is,
mint az ukrajnai, nem költői misszióra, hanem egészen másra
(pl. képzett politikai elitre, ütőképes médiára stb.) van szüksége
a kárpátaljai magyarságnak, és ideje lenne belátni, hogy az
irodalmi közszolgálat hősi póza olyan romantikus szereppé
vált, amely ugyan illúziókeltésre alkalmas lehet, de teljességgel
alkalmatlan arra, hogy a helyben születő művekre még igényt
formáló olvasókat a mai kor szellemébe beavassa.
A veszély komoly, mert az újításokhoz nem szokott, saját
íróitól a modern törekvések felé soha nem fordított maradék
olvasó „nem érti”, nem akarja érteni a megszokottól, a beidegzettől eltérőt: ő maga is ugyanazon a nyomvonalon rója egyforma köreit, mint amelyen a vágyainak eleget tevő, igényeit
kiszolgáló irodalmár előtte halad.
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A veszély komoly, mert a mással próbálkozó alkotók idehaza vákuumba kerültek: hiába érnek el jelentős sikereket a
sokszínűbb magyarországi vagy akár nemzetközi porondon, ha
közvetlen környezetük (beleértve az értelmiség, sőt a szakma
nagyobbik részét is) nem legitimálja működésüket. Így aztán
mindazok, akik szakítottak a Szereppel illetve eleve nem is vették magukra, dönteni kénytelenek: vagy elfogadják ezt a kirekesztettséget (amely egyébként elég jól beleillik a művészetről
vallott felfogásukba), vagy elköltöznek Kárpátaljáról (négy tehetséges fiatal költőnk ezt tette a közelmúltban – igaz, nem
elsősorban ezért), vagy elhallgatnak, vagy maguk is belezökkennek valami gyanús misszióba.
Így aztán a diszfunkcionalitás tüneteit már korábban is
bőven felmutató kárpátaljai magyar irodalom mára nagyjából
megszűnni látszik: az a része, amely jellemzően kárpátaljai,
egyre kevésbé mondható irodalomnak, az a része pedig, amelyik irodalom, az egyre kevésbé kárpátaljai.29
A már-már reménytelen helyzeten talán egy őszinte szakmai
diskurzus kialakulása segíthetne, ám értelme ilyesminek is csak
akkor lehet, ha szellemi életünk résztvevői a saját szerepükhöz
való konok ragaszkodás helyett hajlandóak lennének a szigorú
önvizsgálatra, illetve annak elismerésére, hogy a kisebbségi
helyzet elsődlegesen politikai és szociológiai kategória, s nem
feltétlenül kell együtt járnia hivatásszerűen gyakorolt kisebbségi irodalmi státussal, mint ahogy szűkkeblűséggel és rövidlátással sem. Ha pedig ez a társítás mégis megtörténik, akkor
maga a Szerep is kiürül, foszlott jelmezzé válik, amely többé
nem képes elleplezni a súlyos hiányokat.
*
Bár a szándékom az, hogy a magam szerény eszközeivel
(ennek a kötetnek a közreadásával) az említett tisztázó szándékú szakmai párbeszédhez hozzájáruljak, eddigi tapasztala29 Ez a megállapítás más írásaimban is fel-feltűnik, önálló aforizmaként is többször használtam.
Talán ezért is történt, hogy többen felfigyeltek rá, egyetértő vagy elítélő módon idézték, és
mint irodalmunkat sommásan minősítő megnyilvánulásomat, hol ironikusnak, hol fanyarnak,
hol lenézőnek és cinikusnak nevezték.
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taim azt mutatták, hogy a diskurzus kialakulását hátráltató,
gátló tényezők erősebbek az én akaratomnál, így, félő, most is
monológgá válik az áhított véleménycsere. Ez ugyan kissé
elkeserít, ám egyben fel is hatalmaz arra, hogy az irodalmunk
problémáival való foglalkozásomat és gyötrelmes szembenézésemet az itt közreadottakkal lezártnak tekintsem.
(2000; 2006)
Az irodalmunk helyzetét vizsgáló ciklus indító esszéjéhez részben felhasználtam
a jelen összeállítás közvetlen előzményének tekintett kötetem (A hontalanság
metaforái, Bp., 2000.) Szereptudat és szereptévesztés a kárpátaljai magyar irodalomban
című záró írását – mintegy ezzel biztosítva a két könyv összefüggését és írásaim
folytonosságát.

107

magyarok.indd 107

2008.07.28. 12:46:13

A generációváltás elmarad
– nemzedékek (és hiányuk) a kárpátaljai
magyar irodalomban –
A mai napig nem született megnyugtató válasz arra a kérdésre,
hogy nemzeti irodalmunkat egységes egészként kell-e, lehet-e
értelmeznünk, eközben megemlítve, hogy egyes alkotói és
orgánumai az államhatárokon túl működnek, avagy helyesebb,
ha úgy tekintünk literatúránkra, mint az egyes régiók több-kevesebb önállóságot mutató irodalmának összességére. Ám akár
az egyetemesség, akár a regionalitás koncepciójából induljunk
is ki, a legnagyobb gondban leszünk, ha a kárpátaljai magyar
irodalom létéről vagy nemlétéről kell véleményt alkotnunk. Ha
ugyanis kiindulási pontunk az, hogy nemzeti irodalmunk egyetemes, akkor meg kellene neveznünk azokat a (nyelvi
azonosságon túlmutató!) ismérveket, amelyek alapján a kárpátaljai ezen egyetemesség integráns részének tekinthető. Ilyen
kritériumok azonban vagy nincsenek vagy mondvacsináltak! A
hosszú évtizedeken keresztül elszigetelten fejlődő (fejlődő?)
kárpátaljai magyar irodalom igen jelentősen elhasonult, elidegenült az anyaországitól, óriási fáziskésésben van, akkorák a
torzulásai és olyan súlyosak a hiányai, hogy nézetünk szerint
alkalmatlan az integrálódásra30. Ha a másik elképzelés, a regionalitás felől közelítünk, azaz úgy gondoljuk, hogy a magyar
irodalom valami többpólusú, többcentrumú alakulat, akkor
nyilvánvalóan egyik centrumának és a köréje írható tartománynak a kárpátaljai magyar irodalmat kellene tekintenünk – ám
ez a feltevés az előbbinél is képtelenebb, mert azt, hogy kárpátaljai magyar irodalom nincs, még mindig könnyebb bizonyítani, mint azt, hogy van. A vanhoz ugyanis olyan ismertetőjegyeket kellene egymás mellé sorakoztatni, amelyekkel sajnos
nem rendelkezünk. Sokkal könnyebb a dolgunk, ha a nincs
bizonyító argumentumait kezdjük sorolni: a kárpátaljai magyar
30 lásd bővebben: Előítéletek és beilleszkedési zavarok. In: A hontalanság metaforái, Bp.,
2000.
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irodalomnak gyakorlatilag nincsenek (vagy igen szegényesek) a
századokra visszanyúló hagyományai (szellemi és civilizációs
szempontból mindig peremterületnek, provinciának számított); nem voltak és nincsenek átütő, kiugró, összmagyar mércével is mérhető tehetségei; évtizedeken keresztül – a II. világháborút követően – nem voltak fórumai, műhelyei, iskolái –
ami pedig volt, az vagy a pártos kommunista ideológia szorításában működött vagy a szovjet valóságtól történő elidegenedése miatt azonnal felszámolták; nem alakult ki az irányzatok
sokfélesége; elkerülték vidékünket az izmusok, korántsem
teljes a műfajok és műnemek skálája: alig van kritikai irodalmunk, dráma-, esszéirodalmunk; nincs sem vizuális-, sem
hangköltészetünk, soha nem rendeztek még e tájékon irodalmi
installációt vagy happeninget; hiányzik az irodalmi humor;
soha nem jelent még meg Kárpátalján utópista és sci-fi mű
vagy a közelmúltnál messzibb múltba tekintő történelmi
regény; nem áll rendelkezésünkre sem a kárpátaljai magyar irodalom bibliográfiája, sem egy korszerű, a mai helyzetet problémáiban megragadó monográfia (az egyetlen ilyen jellegű összefoglalás már 1990-es megjelenése pillanatában elavultnak volt
tekinthető), az utolsó használható összefoglaló antológiánk az
1988-ban lezárt kézirat állapotát mutatja és a még óvatoskodó
szerkesztés nyomait viseli stb., stb. Félő, hogy a negatívumok
lennének túlsúlyban az esetben is, ha a megszületett művek
nívóját, esztétikai értékét vonnánk szigorú vizsgálat alá: könynyen kiderülhetne, hogy az itt keletkezett szépírói termékek
közül alig akad (talán nincs is?) olyan, amelynek igazi művészi
hozadéka, netán irodalomtörténeti jelentősége lenne. A „jó”,
esetleg „kitűnő”, „remekbe szabott” versek és prózák leginkább
csak ahhoz képest azok, hogy hol írattak: még a legkiválóbbnak
tartottakat is inkább a körülmények felhajtó ereje, a bennük
foglalt tragikus tartalom vagy az izgalmas tényanyag emeli
magasba, nem az esztétikum. Ám számszerűleg ezeket az alkotásokat is messze felülmúlja a gyenge, hitvány, összecsapott, nem
ritkán ordítóan dilettáns munkák halmaza, amelyek – durva
egyszerűsítéssel – korábban a kommunista eszméket, a pártot
és annak vezetőit dicsőítették, most meg a sorverést panaszolják
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fel és a „kisebbségi tipródás” motívumait variálják hősies pózokban és elszántsággal.
A jelen írás a „létezik vagy nem létezik” kérdésének eldönthetőségéhez a kárpátaljai magyar írók generációk szerinti felsorolásával és a veszteségek számbavételével kíván
hozzájárulni.
*
0. Vidékünkön, a négy történelmi magyar vármegye (Ung,
Bereg, Ugocsa, Máramaros) területén Trianon után létrejött,
majd 1945-ben a Felvidéktől is elválasztott, a Szovjetunió kötelékébe szakadt Kárpátalján a II. világháborút követő években
mindössze három magyar író élt: Sütő Kálmán (1910–1996)
parasztköltő, Sándor László (1909–1993) művészettörténész
szakíró, a budapesti hajdani Gorkij Könyvtár későbbi főigazgatója, és a néhány évig Beregszászban időző, későbbi Kossuthdíjas költő: Győry Dezső (1900–1974). E réven őket akár a kárpátaljai magyar irodalom „nulladik nemzedékének” is nevezhetnénk, ám generációt mégsem alkottak, már csak azért sem,
mert Győry már 1949-ben repatriált, s ezt tette 1962-ben Sándor László is. Így a folytonosságot a múlt és jelen között
évtizedeken át a nemrégiben nyolcvanhat esztendősen elhunyt
beregsomi népi poéta, Sütő Kálmán testesítette meg: az egyetlen olyan alkotó, aki az újabb írórajok indulása idején háború
előtt megjelent kötetet tudott maga mögött (Lelkeket jöttem
venni, 1936).
1. Az 1944/45-ös államfordulat és a sztálini önkény e
régióra is kiterjedő expanziója következtében a kárpátaljai
magyarságra a kollektív bűnösség vádja vetült, s a magyar intézményrendszer maradéktalan szétzúzása, a magyar lakosság megfélemlítése érthetően az írástudók elhallgatásával járt. Az évekig tartó kényszerű csendet az akkor Bakó László néven publikáló Balla László (1927–) verseskötete törte meg (Zengj hangosabban, 1951). Ezt követték a további Balla-kötetek, majd a
különböző antológiák és almanachok (Új Hang, Szovjet Kárpátontúl, Kárpátok). Az ötvenes évek második felétől kezdődően
már bizonyos irodalmi életről is beszélhetünk, és a hatvanas
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évek derekára nagy számú és lelkes írógárda állt össze. Később
sokan elhallgattak, lemorzsolódtak közülük, ám néhányuk több
megjelent kötetig is eljutott.
Szóljunk elsőül és külön is a mai napig legnagyobb hatású
és a magyar nyelvterület valamennyi régiójában jól ismert Kovács Vilmosról (1927–1977), aki előbb versesköteteivel hívta fel
magára az olvasók és a szakma figyelmét, majd 1965-ben megjelent, a kárpátaljai magyarság sorsregényének nevezett Holnap
is élünk című, a forgalomból azonnal ki is vont könyvével a
hivatalos kultúrpolitika haragját is „kiérdemelte”. Utolsó verseskötete Csillagírás címmel 1968-ban jelent meg életében; az
elmúlt évtizedben regényét újra kiadták és műveiből több válogatást is megjelentettek.
Említsünk meg továbbá két novellista újságírót, Szenes
(Kroh) Lászlót (1921–) és Lusztig Károlyt (1922–), a kisregényig is
eljutott prózaírót, Csengeri Dezsőt (1926–1982), és a gyermekvers-író Szalai Borbálát (1926–).
Az említettek képezik a kárpátaljai magyar irodalom első
nemzedékét, mára azonban ez a generáció is főleg veszteségekkel
számol: Kovács Vilmos ötvenévesen, Csengeri Dezső pedig
ötvenhatévesen távozott el az élők sorából; Szenes László a hetvenes években Magyarországra, Lusztig Károly a kilencvenes
évek derekán Izraelbe költözött, Szalai Borbála közel két évtizede nem jelentkezett új írással. Így hát, ahogy a „nulladik nemzedéket” is hosszú évtizedeken át egyetlen író reprezentálta,
úgy ma is aktív íróként az elsőt is egyedül a mintegy félszáz
különböző műfajú kötetet jegyző Balla László képviseli. (Az elmúlt évtizedben kortörténeti regényfolyamon dolgozik, ennek
eddig 5 könyve jelent meg.)
1.–2. Még az ötvenes években, illetve a hatvanasok első
felében indult egy „átmeneti nemzedék”, amelynek tagjait
életkoruk vagy korai indulásuk alapján akár az elsőhöz – a
későbbi irodalmi rajokhoz történt csatlakozásuk alapján pedig
akár a másodikhoz is sorolhatnánk. Ehhez a generációhoz
tartozik az ötvenhat évesen elhunyt Kecskés Béla (1941–1997),
a ma is aktív Ferenczi Tihamér (1941–) és Balogh Miklós (1934–),
illetve az időközben Magyarországra települt Györke Zoltán
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(1939–) és Balogh Balázs (1941–) (csak a kötettel rendelkező
szépírókat említem).
2. Pályatársaiknál sokkal kedvezőbb csillagzat alatt indulhatott a hatvanas évek végén és a hetvenesek elején az új, általában másodiknak nevezett generáció. Ekkorra valamelyest
felengedett a nemzeti kisebbségekkel szemben táplált kincstári
bizalmatlanság, kialakult a kárpátaljai magyarság intézményrendszere is (a magyar tannyelvű iskolák száma 100 körül mozgott, 1963-ban magyar tanszék nyílt az Ungvári Egyetemen,
1965-től részben, majd 1967-től teljesen függetlenné vált a
korábban fordításos magyar nyelvű napilap, a Kárpáti Igaz Szó),
és az évtizedekig szenvedett kulturális hermetizáció is megszűnt:
a hetvenes évektől előfizethetővé váltak a magyarországi lapok,
folyóiratok, „idegen nyelvű” könyvesboltjainkban megjelentek
és nagy választékban hozzáférhetővé váltak a Budapesten kiadott legfrissebb könyvek; ha nagy nehézségek árán is, de kialakulhattak a személyes kapcsolattartás kommunikációs vonalai.
Az említett második nemzedék két jól elkülöníthető rajban
indult.
2/a. A hatvanas évek derekától főleg az említett egyetem
magyar hallgatói körében és az ugyan fordításos, de olykor
eredeti magyar anyagot is közlő Kárpátontúli Ifjúság c. lap holdudvarában kezdődött az a szerveződés, amelynek először egy
gépírásos irodalmi szamizdat (Együtt) lett az eredménye, majd
megalakulhatott a Forrás Ifjúsági Stúdió, amely utóbbi névadója is lett (vö. „forrásosok”) a javarészt fiatalokból álló alkotócsoportnak. Jelentősebb tagjai voltak: Balla Gyula (1948–2000),
S. Benedek András (1947–), Györke László (1947–), Fodor Géza
(1950–), (Vári) Fábián László (1951–), Zselicki József (1949–),
illetve a később már inkább a másik rajhoz (erről alább külön
szólunk) sorolt Füzesi Magda (1952–), Dupka György (1952–),
továbbá a rendszeresen publikálni leginkább csak a 90-es években kezdő Balla Teréz (1951–) és Czébely Lajos (1950–) (vegyük
sorra itt is veszteségeket: négyen Magyarországra települtek –
Balla Gyula, S. Benedek András, Györke László, Balla Teréz –;
közülük Balla Gyula ötvenkétévesen elhunyt). Szellemi vezérüknek, mesterüknek kezdettől Kovács Vilmost tekintették.
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A Forrás fiataljai igyekeztek megszabadulni az irodalmunkra addig jellemző témabeli és műfaji korlátoktól. Túlléptek a
sematizmuson, a magyar és európai műveltség hagyományaihoz
igazodtak, felfedezték maguknak a vidék történelmi és szellemi
örökségét, a néprajzi értékeket. Az érvényes kultúrpolitika ezt
egy idő után nem nézhette jó szemmel, az alkotókat a szovjet
valóságtól történt elidegenedéssel, dekadenciával vádolták, és
a Forrás Stúdió egészét ért súlyos ideológiai bírálat31 lehetetlenné tette további működésüket.
2/b. A felszámolandó alkotócsoport „ellensúlyozásaként”
1971-ben alakult meg a József Attila Irodalmi Stúdió, mely újra
„pártos alapokra” helyezte a legfiatalabbak fejlődését. Ám a
Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségének irányítása alatt álló húszhuszonöt fős közösség (amelyhez részben már az induláskor,
részben idővel a Forrás legtöbb tagja is csatlakozott) rövidesen
kinőtte a rá szabott kereteket, s ha nem is olyan látványosan,
mint alig idősebb Forrás-béli elődeik, fokozatosan eltávolodtak
a pártlap megkövetelte elvárásoktól. Ebben a később József
Attila Alkotóközösségé átalakult műhelyben bontakozott ki
Füzesi Magda, Finta Éva (1954–, Dupka György, Horváth Sándor (1957–), Tárczy Andor (1954–), Imre Sándor (1953–, Kőszeghy
Elemér (1960–), Bartha Gusztáv (1963–) munkássága, e körben
kezdte pályáját e sorok szerzője is: Balla D. Károly (1957–), és ez
a szervezet szolgált keretül néhány idősebb pályatárs és a volt
forrásosok működéséhez-publikálásához is (említsünk – a teljesség igénye nélkül – néhány további nevet az önálló kötettel
rendelkezők közül: Nagy Zoltán Mihály (1949–), Kecskés Béla,
Balogh Balázs, Ferenczi Tihamér, Balla Teréz, Keresztyén Balázs
(1949–), Vári Fábián László; ha némi távolságtartással is, de
együttműködött e csoporttal Fodor Géza és Zselicki József is.)

31 A hivatalos kultúrpolitika a számára nem kívánatos csoport felszámolásához és tagjainak későbbi elszigeteléséhez felhasználta a pozíciójuk révén elkötelezett magyar vezetőket, akik
sajnos ebben – más területen kikényszeríthető engedmények reményében – hajlandóak
voltak az együttműködésre; utalhatunk itt a benyújtott kéziratokról írt lektori jelentésekre
vagy a pártsajtóban megjelent kritikai cikkekre, például a következőkre: Balla László „A
nagy szovjet család kis magyar közössége” (Kárpáti Igaz Szó, 1971. márc. 21.); Elidegenedés? (Uott, 1971. aug. 20.); Rotman Miklós: „Mérges füvek” (Uott, 1973. jún. 20.)
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(Finta Éva, Imre Sándor, Balla Teréz Magyarországra költözött. Számos olyan szerzőt nem említettünk meg, akik a 70-es,
80-as években aktívan publikáltak, de később – úgy tűnik: véglegesen – elhallgattak.)
A józsefattilásoknak kezdettől volt irodalmi fórumuk: a
Kárpáti Igaz Szó hasábjain havonta közreadott Lendület, amelyet
megjelenésének utolsó öt esztendejében (1984–1987) már
folyóiratszerűen szerkesztettek és tördeltek (a főszerkesztő Balla
László ötlete nyomán a Lendület lapjait ki lehetett vágni az
újságból, s összefűzve az éves termést külön sajtóorgánumként
lehetett kezelni). Ezt egészítették az újságoldalból ugyancsak
kivágható és utólag összefűzhető kis versesfüzetek (tizennégy
fiatal költő jutott így önálló „kötethez”), valamint a Kárpáti
Kiadónál ötévenként megjelenő ifjúsági almanachok (A várakozás legszebb reggelén, 1972., Szivárványszínben, 1977., Lendület
1982.), amelyek 1987-től éves rendszerességűvé és egységes
cíművé váltak (Évgyűrűk, Évgyűrűk '88, '89. stb.; a sorozat utolsó
darabja 1990-ben jelent meg).
Túlnőve a szerkesztőségi kereteken a közösség tagjai jelentős
szervezőmunkát is végeztek, műhelymunkát is folytattak – igaz,
mindezt az önképzőkörinél alig magasabb színvonalon.
A magyar alkotó értelmiség jelentős részét tömörítő, az írók,
költők, újságírók mellett ekkorra már képző- és fotóművészeket,
zenészeket is soraiba választó s így közel félszáz tagot számláló,
mindmáig leghosszabb életű irodalmi csoport a nyolcvanas
évek derekára-végére amolyan kulturális centrummá, és bizonyos
tekintetben a későbbi politikai szerveződések bölcsőjévé vált.
1989-ben megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,
a figyelem az irodalomtól a közélet felé fordult, egy évvel később
1990-es utolsó közgyűlésén a József Attila Alkotóközösség úgy
számolódott fel, hogy a tagság, határozatképtelenség miatt, még
a szervezet feloszlatását sem tudta kimondani. Megszűntek a
korábban a szervezeti élet fontos elemét képező (községi klubokban, könyvtárakban, iskolákban) tartott író–olvasó találkozók
(helyüket a politikai gyűlések foglalták el), megszűnt a Lendület,
átadva helyét egy általánosabb (tehát nem egyetlen alkotócsoporthoz kötődő) kulturális magazinnak, az Új Hajtásnak, ame114
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lyet 1990-ben szintén megszüntettek a Kárpáti Igaz Szó akkori
vezetői.32
Irodalmáraink mégsem maradtak fórum nélkül: 1989-ben
e sorok írója életre hívta az 1944 utáni Kárpátalja első irodalmi
folyóiratát, a Hatodik Sípot, amelynek 1993-ig volt főszerkesztője.
(A lap kezdettől egy budapesti magánkiadó és egy kárpátaljai
– korábban ungvári, ma a Penckófer János (1959–) vezette beregszászi – szerkesztőség gondozásában jelenik meg, névleg évente
négy alkalommal, de – főleg az utóbbi időben – rendszertelenül
és olykor évesnél is hosszabb késéssel, lapszámelmaradással.)
1993-tól ugyancsak ezen írás szerzőjének irányításával egy új
kulturális lap is megjelenik Pánsíp címmel; a korábban széles
spektrumú, évente ötször megjelenő magazin az esztendők
során előbb évi 3-4 alkalommal jelentkező irodalmi folyóirattá
vált, majd antológiaszerűen szerkesztett éves almanachhá (UngBereg 1999; Ung-Bereg 2000) alakult. 1999-től egy részben kárpátaljainak tekinthető harmadik folyóirat is megjelenik Véletlen
Balett címmel, erről azonban a harmadik generáció működését
részéletezve célszerűbb szólni.
A publikációs lehetőségek tehát az utóbbi évtizedekben
nagyjából folyamatosan adottak voltak, annál is inkább, mert
megtört a könyvkiadás állami monopóliuma is. A Kárpáti
Kiadó az ötvenes évektől kezdődően átlagosan évente csupán
2-3 eredeti magyar könyv megjelentetésére vállalkozott, míg az
1992-től alakult magánkiadók (Galéria, Intermix, Tárogató,
Mandátum) az elmúlt közel egy évtized alatt körülbelül 300 (!)
kiadványt rendeztek sajtó alá (tegyük hozzá: oroszlánrészt ma32 A lapnak azóta sincs állandó irodalmi rovata vagy kulturális melléklete; szépirodalmat gyakorlatilag egyáltalán nem publikál; 1991-ben előbb Vallani kell!, majd öt év szünet után
1997 májusától kezdve Irodalom rovatcím alatt egy ideig újra közölt a lap havonta egy-egy
nagyobb irodalmi-művelődési gyűjteményt; ám ezek szerkesztése átgondolatlan, esetleges
volt, és egyik kezdeményezés sem mutatkozott életképesnek, így néhány megjelenés után
meg is szűntek. A lap mára csupán évi két-három alkalommal (a költészet napján, a magyar
kultúra napján, esetleg karácsonykor vagy húsvétkor) közöl néhány szépirodalmi írást, főleg
más orgánumokból átvett, szerzői kötetekből kiemelt verseket. Új novella, elbeszélés évek
óta egyáltalán nem jelent meg a Kárpáti Igaz Szóban, mint ahogy irodalmi igénnyel készült
riport, publicisztika vagy esszé sem. Témánk szempontjából egyedül az Olvasólámpa rovatcímmel közölt könyvismertetéseket említhetjük, amelyek azonban szerkesztői koncepció
híján egybemossák az értékest az értéktelennel, nem ritkán semmiségek vagy dilettáns
kiadványok kapnak túlzó elismerést, jelentős könyvek viszont visszhangtalanul maradnak.
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gyarországi intézményi-alapítványi – főként minisztériumi – támogatással).
E megváltozott körülmények is közrejátszhattak abban, hogy
a nyolcvanas évek utánpótlásválsága után (hiszen, mint említettük, működésének utolsó szakaszában a józsefattilások tábora alig néhány fiatal – mára zömmel le is morzsolódott vagy
áttelepült – tollforgatóval bővült) a kilencvenes esztendőkben
mintha új lendületet kapott volna irodalmi életünk. Erre a
megállapításra több körülmény is következtetni enged. Először
is újra írni és publikálni kezdtek a korábban más-más okok
miatt elhallgatott költők (Kecskés Béla korai haláláig újra aktív
lett, két könyve is megjelent, újra publikálni kezdett Balla
Teréz, Zselicki József). Továbbá: életkorilag különböző nemzedékekhez tartozó, de a generációs csoportokhoz nem vagy csak
lazán kötődő, egykorú pályatársaikhoz képest „későn induló”,
alkotók léptek a színre (újra csak a teljesség igénye nélkül:
Czébely Lajos, Penckófer János, Berniczky Éva (1962–). Végül:
– amire már nagyon vártunk – berobbant irodalmi életünkbe
néhány tízen- és huszonéves fiatal is.
3. Nagyjából a Hatodik Síp, majd a Galéria Kiadó és a Pánsíp
körül kialakult szellemi műhely indította útjára – pályázatok
hirdetésével, az ifjú szerzőkkel történő „foglalkozással”, a publikációs tér biztosításával – a bizonyos megszorításokkal harmadik nemzedéknek nevezhető fiatalok szűk csoportját. Indulásukban jelentős szerepe volt annak a Galéria Kiadó meghirdette
pályázatnak, amelyet kötettel még nem rendelkező és 30. évüket még be nem töltött fiatalok részére indított. A beérkezett
anyagok nyomán 1993-ban megjelent a Razzia c. ifjúsági antológia, amely egy valódi nemzedék kibontakozásának a lehetőségét
vetítette előre. Ám a tíz-egynéhány szerző többsége az eltelt évek
során, úgy tűnik, végleg elhallgatott, az első kötetig csupán
négyen jutottak el: Cséka György (1972–), Pócs István (1974–),
Bagu László (1970–), Lengyel Tamás (1971–). Ám nem a nagyfokú lemorzsolódás vagy az indulásuk óta eltelt időhöz képest
nem túl látványos írói produktum okán kétséges az, hogy vajon
nevezhetjük-e őket kis literatúránk harmadik generációjának,
hanem azért, mert mára mind a négy említett szerző Budapesten
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él!33 Mindez pedig nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy a
generációváltás (újra?) elmaradt: a lakhelyük szerint is kárpátaljainak mondható, gerinchadat képező szépírók döntő többsége ma idősebb, mint Ady volt halálakor!
A jelenleg a magyar fővárosban élő fiatalok kárpátaljai
jelentkezésének és néhány éves itteni működésének mégis voltvan szellemi hozadéka. Ezek közül az első az, hogy írásaikban
szakítottak mindazzal, amit a kárpátaljai magyar irodalom
hagyományainak nevezhettünk. Írásaik – vidékünkön egyedülállóan – az avantgard (Cséka) és a posztmodern (Pócs, Lengyel),
illetve az ezek eredményeit is felhasználó „klasszikus modern”
(Bagu) jegyében fogantak. Ezzel felháborodást és elismerést
egyaránt keltettek, felkavarták irodalmi életünk állóvízét, egyszersmind önvizsgálatra késztették a tradicionális verseléshez,
lineáris építkezésű realista novellához, egyáltalán: a modernitást, újítást elvető, e tájékon uralkodónak számító „kisebbségi
irodalmi magatartáshoz” talán túl mereven ragaszkodó idősebb
pályatársakat. A második hozadék: Budapestre költözve irodalmi lapot alapítottak, amely ugyan a publikált szerzőket tekintve
csak részben, hangütését, jellegét tekintve pedig egyáltalán
nem nevezhető kárpátaljainak, ám mégis – talán éppen ezzel
– hozzájárul ahhoz az integrációs folyamathoz, amely révén, ha
irodalmunk egésze nem is, de néhány írónk talán betagolódhat a magyar literatúra egyetemességébe. A harmadik évfolyamába lépő (igaz, évente csak néhány számmal jelentkező) Véletlen
Balett c. folyóirat méltán arat szakmai és olvasói elismerést, ám
sajnos aligha ellensúlyozhatja azt a hiányt, amelyet idehaza a
Hatodik Síp és a Pánsíp egyre ritkuló megjelenése okoz. A maradéktalanul elköltözött új nemzedék után maradó hiátus pedig,
félő, nehezebbé teszi azok dolgát, akik szellemi életünk felpezsdítésén, megújításán munkálkodnak.
*
Veszteségeink, hiányaink a kétezres esztendőkre nemhogy
enyhültek volna, inkább fokozódtak. Ha illúziók nélkül tekin33 Itt említhetjük meg Razzia-beli nemzedéktársukat, a kötettel nem rendelkező, de gyakran
publikáló Mester Magdolnát, aki hosszabb ideje már szintén budapesti lakos.
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tünk magunkra, be kell látnunk: a kárpátaljai magyar irodalom
fogalma továbbra sem egy szerves egészként működő, élő képződményt jelent, hanem különálló műveket és magányos alkotókat, amelyek és akik lehetnek ugyan ismertek, lehetnek
sikeresek akár idehaza, akár a nyelvterület egészén, de nincs
esélyük arra, hogy a régió szellemi életének a kontinuitását önmagukon és önmagukkal beteljesíthetnék.
(2000)
Megjelent: Látó (Marosvásárhely), 2001/2. (A szerzőkre és orgánumokra,
intézményekre vonatkozó és a megjelenés óta módosult adatokon nem változtattam.)
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Rögzült motívumok az utóbbi évek kárpátaljai
magyar verspublikációiban
A hagyományról leginkább akkor szoktunk beszélni, amikor
vagy túl sok van belőle, vagy amikor túl kevés. Ebben a tekintetben a hagyományt akár a fürdővíz hőmérsékletéhez is hasonlíthatnánk: ha éppen megfelelő, nem törődünk vele, de ha vagy
hideg, vagy forró, akkor lázasan csavargatni kezdjük a keverőcsapot. A fürdővízzel azonban sokkal kényelmesebb helyzetben
vagyunk, semmint a hagyományokkal, mert egyrészt magunk
állíthatjuk be olyan melegségűre, amilyenre szeretnénk, másrészt pedig nincs tudomásunk arról, hogy a szomszéd éppen
milyet szeret és kever magának.
A hagyomány kérdése így hát inkább a kollektív fürdőzéshez
áll közelebb, ahhoz az alkalomhoz, amikor sokadmagunkkal
ülünk egy medencében és vagy éppen megfelelőnek találjuk a
közös vizet, vagy pedig úgy érezzük, lehetne melegebb, netán
lehetne hűsösebb. Jó esetben több medence is van a fürdőben,
ha az egyikben fázunk, átmegyünk a másikba, ha ott meg elönt
a forróság, akkor egy harmadikba. Megfelelő mennyiségű
medence megléte esetén bizonyosan megtaláljuk a magunk számára legmegfelelőbbet. Ebben a medencében csupa magunkhoz hasonló ízlésű embert találunk, azokat, akiknek a hőérzékenysége, melegigénye, fázékonysága pontosan a mienkkel azonos, így valószínűleg szóba is elegyedünk velük, megbeszéljük,
milyen jó kis medence ez a mienk, milyen remek a víz, mi épp
így szeretjük, nem igaz?
Igen ám, de valamilyen rejtélyes okból nem elégedünk meg
a magunk medencéjének a dicséretével, hanem elrettenve
mesélni kezdünk a többiről. „Voltál a hidegben? Hát az valami
szörnyű! Miféle emberek lehetnek, akik ott úszkálnak!?” Szó
szót követ, és előbb-utóbb arra a következtetésre jutunk, nincs
rendjén, hogy itt másféle medencék is vannak, belátásra kellene bírni az abban lubickolókat, megértetni velük, hogy csak
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a mi medencék hőmérséklete az egészséges, az üdvözítő, és akik
másféle vizekhez ragaszkodnak, azok megsértik a fürdő szellemét, idegen szokásokat követnek, nagyjából és egészében gazemberek és árulók. Követelni kezdjük, hogy saját emberünket
nevezzék ki fürdőmesternek, olyan megbízható és elkötelezett
valakit, aki minden medencébe a mi vizünket engedi.
A kárpátaljai magyar irodalom egyetlen langyos kis medence,
és a fürdőzők legfeljebb aközött választhatnak, hogy a befolyó
csaphoz vagy a túlfolyó lukhoz húzódnak-e közelebb. Mivel a
medence nagyon pici, így akik benne vannak, roppant keveset
mozognak, és ezt a keveset is pontos vonalak és ívek mentén
végzik.
Úszni – azt úgyszólván egyáltalán nem lehet, és többeket
azon az alapon tartanak jó úszóknak, hogy valamikor régen
tettek néhány erőteljes pillangócsapást, éppen abban az időben,
amikor a mellúszás volt kötelező. Ezért nagy tisztelet övezi
őket.
Egyáltalán nincs esély ebben a medencében valamilyen új
úszásmód kipróbálására, szóba sem jöhet a vízipóló vagy vízi
balett, így akik véletlen’ balettezni szeretnének, új medencét
kell építeniük, ám amikor kiszállnak az anyamedencéből,
számíthatnak az ottmaradók meg-nem-értésére és megvetésére,
így jobban teszik, ha egy egészen más fürdőterületen alapítanak
saját medencét.
A medence törzsközönsége nagy idegenkedéssel szemléli azt
az úszómestert is, akinek korábban elkülönített saját sávja volt
az azóta bezárt uszodában, ám most ugyanebben a langyosban
végez szapora tempókat. A környékén keletkező hullámokkal a
többiek egyszerűen nem tudnak mit kezdeni.
Néhányan, akiknek elegük lett a langyos vízből, de más
strandra mégsem akarnak átköltözni, úgy oldották meg a helyzetüket, hogy szárazgyakorlatokat végeznek a medence szélén,
itt készítik úszásaikat, amelyeknek aztán távolabbi, általában
hidegebb vizű medencék adnak otthon. Ezek az idegenben
úszók ugyancsak számíthatnak a langyos víz lakóinak irigységére és arra, hogy megszólják őket, amiért nem a saját medencéjükben érnek el versenyeredményeket.
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Azt mondtam, hogy a mi medencénknek a klímája és
körülményei közepette kirajzolódtak azok az ívek, amelyek
mentén mozgás végezhető. Képes beszédemmel – valószínűleg
mindenki megértette – azt kívántam állítani, hogy a kárpátaljai
magyar irodalomnak kialakult egy szűk térbe szorított szabályrendszere, így arra az irodalmi magatartásra, amely megfelel
ezeknek a szabályoknak, azt mondjuk, hogy hagyományos, és
ugyanígy hagyományosnak tekintjük az e keretek között fogant
műveket. Íróink többsége azt vallja, hogy ennek a hagyománynak nemcsak meg lehet felelni, hanem szinte kötelező is, ezt
várja az olvasó, ezzel lehet szakmai és közönségsikert aratni, ezt
igénylik a kárpátaljaiságra áhítozó szerkesztők és műsorszervezők; illetve, emelkedettebben: ez jelenti az anyanyelv ápolását, ez fokozza a szülőföld iránti ragaszkodást, ez szolgálja a
nemzeti identitás megerősítést; vagyis: a kárpátaljai magyarság
nemzeti hagyományainak a megőrzését.
A költészetre szorítkozva megpróbálom felvázolni azokat a
főbb ismérveket, amelyek a kárpátaljai magyar poézis fenti
értelemben vett hagyományát képezik. Konkrétabban fogalmazva: nézzük, milyen is a hagyományos (egyben tipikus) kárpátaljai magyar vers.
I. A kárpátaljai magyar vers alaki szempontból mindenképpen kötött formájú, lehetőleg magyaros, vagyis hangsúlyos
verselésű (néha inkább csak szótagszámláló). Itt meg szoktam
említeni, hogy nálunk még szonettkoszorút is írtak már ősi
nyolcasokban és gyakran még a képversek is rímelnek, de általánosan is érvényes a megállapítás, hogy az időmérték ritka
vendég nálunk, mint ahogy a kötetlen forma is, a vizuális vagy
akusztikus költészetnek, pláne a költői performansznak, az
installációnak és a digitális megjelenésnek pedig egyáltalán
nincsenek hagyományai. A kárpátaljai magyar vers okvetlenül
papírra van nyomtatva és nagy valószínűséggel keresztrímes
négyes szakaszokra oszlik.
II. A tartalmi vonatkozások általános és átfogó jellemzésére
itt nem vállalkozhatom, bár lehet, hogy egy ilyen vizsgálatból is
érdekes következtetések lennének levonhatók, azt azonban
megkísérlem, hogy felvázoljam, témájuktól, tárgyuktól függet121
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lenül melyek azok a tipikus és hagyományos tartalmi motívumok, amelyektől egy vers jellemzően kárpátaljainak és kisebbséginek minősül. Fogalmazhatnék úgy is, hogy ezek a költészetbéli kárpátaljaiság szükséges és általában egyben elégséges
kellékei.
1. Kívánatos, hogy a kárpátaljai magyar versben sor kerüljön a nemzeti múlt példázatos megidézésére, a sikerek
feletti elfogultsággal, a bukások feletti búsongással.
Feltűnnek a nagy történelmi és irodalmi alakok, csaták,
történelmi események, ezek egy része szűkebb-véknyabb
szálon Kárpátaljához kötődik: Rákóczi, Munkács vára,
Verecke.
2. Gyakran ehhez kapcsolódóan jelennek meg a mitologikus elemek: utalások az Ó- vagy Újszövetségre, netán a
népi hitvilág motívumaira. Ide sorolhatjuk a nyíltabb
vagy burkoltabb folyamodást istenhez (leggyakrabban
segélykérésként, ritkábban a hűség megvallásával vagy
bűnbánattal, netán számonkéréssel).
3. A legtipikusabb és legnépszerűbb versekben szinte mindig megtalálható a tájelemek és természeti erők szimbolikus megjelenítése. A fagy és tél mindig gonosz és gyilkolsanyargat, a fák, a virágok, a madarak mindig szenvednek, az alkony fejszeélű, az árnyék véres.
4. Az elsőül említett három elem: a nemzeti múlt, a mitologikus és természeti elemek megjelenítése általában a
sorsverés felpanaszolását szolgála, és a kárpátaljai
magyarság múltjával és jelenével állítódik párhuzamba.
Rákóczi a népcsoport szabadságának, Zrínyi Ilona az
idegen erőfölénnyel szembeszálló helytállásnak, Mikes
Kelemen az idegen országban magyarságát gyakorló
értelmiségének a metaforája. Ilyen közvetett, de néha
közvetlenebb formában is – sugallja a hagyomány –
illik utalni az üldöztetésre, kitaszítottságra, árvaságra,
szegénységre. Ide sorolhatók a haza fogalmával összefüggő verselemek, amelyekre nem fogok külön kitérni,
mert egy hosszabb tanulmányomban talán sikerült
bemutatnom, hogy a kárpátaljai magyar költő a HAZA
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szót a hazátlanság, a hontalanság metaforájaként használja.34
5. A balsors és fenyegetettség verseinkben gyakran oly mértékű, hogy a végső elveszejtés, a pusztulás, a teljes kilátástalanság rémképét is felveti: nincs kiút, nincs menekvés,
nincs remény, elveszünk, elsüllyedünk.
6. Ezekkel ellentétbe állítottan találkozunk a mindenek
dacára vállalt helytállás és kitartás hősi pózaival: költőink
a hagyomány apostolaiként ott állnak a nyelvhatár sziklafokán, az identitás bástyáján, szablya gyanánt suhogtatják pennájukat és ugyanilyen kitartásra buzdítják sorstársaikat.
7. Végül sok versben ez a panaszáradat és a töméntelen
rémség után mégis felfénylik a remény, érdemes hinni
még, bizakodni valami jóban, szépben, abban, hogy megmenekülünk, hiszen a zsarnok tél után jönnie kell a
felszabadító tavasznak, kinyílnak az ibolyák és kikericsek.
A kisebbségi tipródásnak ezen elemei szándék és tehetség
szerint szabadon variálhatók, egybemoshatók vagy tovább árnyalhatók és tetézhetők, gondolati párhuzamba és ellentétbe
állíthatók egymással és más elemekkel, beágyazhatók bölcselkedő és alkalmi, leíró vagy akár szerelmes versekbe.
III. A formai és tartalmi jegyekkel összhangban befogadhatóságát illetően a kárpátaljai magyar versnek minél közérthetőbbnek kell lennie, kerülnie kell a túlzottan merész
asszociációkat, a durva kifejezéseket, a groteszket és abszurdot,
komolyan kell vennie magát, vagyis illik mellőznie a nyelvi
humort csakúgy, mint az irónia finomabb vagy erősebb formáit. Hagyománytisztelő kárpátaljai magyar költő nem lehet
cinikus, nem teheti nevetség vagy gúny tárgyává a szent fogalmakat, azaz meg kell felelnie annak az elvárásnak, hogy mindenkor okosan és szépen, felelősséggel és közösségi kiállással
szóljon mások nevében, azok nevében, akik közül vétetett.
Fenti megállapításaimat több évtized verstermésének ismeretére alapoztam, a tartalmi motívumokat bemutató alábbi
34 A hontalanság metaforái avagy a kárpátaljai magyar költők haza-komplexusa. In: A hontalanság metaforái, Bp., 2000
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példáimat azonban az elmúlt néhány esztendő publikációiból
választottam, kizárólag olyan kiadványokból, amelyek 1998-nál
nem régebben jelentek meg (tudva, hogy maguk a versek jóval
korábban is keletkezhettek, de a friss közlés bizonyítja, hogy
ma is érvényesek.)
Mielőtt az idézetek bemutatására sor kerülne, szeretném
leszögezni, hogy sem a fenti fejtegetéssel, sem példáimmal nem
magukat a verseket, pláne nem a költőket minősítem. Hogy
egy versnek mekkora a művészi értéke, azt meggyőződésem szerint NEM az általam benne felfedezett jegyek megléte vagy
hiánya határozza meg, még csak nem is az, hogy a fentiekben
vázolt értelemben hagyományosak-e vagy sem. Célom nem az
esztétikai értékelés, csupán egy megfigyelt jelenség bemutatása,
amelyhez alább kiragadott citátumokat társítok. Az idézetek
döntő részben egyébként Kárpátalja alighanem legnépszerűbb
költőjének 1998-ban kiadott kötetéből valók, úgy éreztem,
ezekkel demonstrálhatók leghitelesebben azok a motívum-csoportok, amelyektől egy kárpátaljai verset egyértelműen kárpátaljainak érzünk.
1. A nemzeti múlt példázatos megidézése, történelmi alakok, íróelődök, csaták, történelmi események (Ahol az egész
vers „erről szól”, ott csak verscímet idéztem.)
„a többiek – mind Árpád vére – / húsz férfi hullott ott a
sírba”35
„a fenyőkön fésült szelek még rebegik / Verecke /
Verecke”36
„Ki kért, hogy magos Déva várba / más helyett befalazd
magad!”37
„Miféle Déva-vár, magam lakom benne”38
„Munkács vára 1688. január 17-én, (még) Zrínyi Ilona idejében”39
35 Füzesi Magda: Kósa Anna balladája. Táj gesztenyékkel, Hatodik Síp–Mandátum, Beregszász-Budapest, 1998 [a továbbiakban: TG]
36 Balla D. Károly: Tövisek közt. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár, 1998
37 Füzesi Magda: Küldetés. TG
38 Füzesi Magda: Tavaszi szélben. TG
39 Fodor Géza, verscím. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár, 1998
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„Gondolatok Zilahon a Wesselényi-szobor előtt”40
„Levél Zágonból Rodostóba”41
„a pusztulásban magam is Mikes Kelemen vagyok”42
„Kölcseyhez”43
„Bocsássatok meg, / Kölcsey, Ady…”44
„Petőfi kardja (A költő beregszászi szobránál)”45
„Petőfi-emléktábla”46
„a régi fegyverek szavával / be nem borít egy március
morálja”47
„elmormolják a temetők; / visszhangozzák a harcmezők”48
„Illyés Gyula fejfája előtt”49
2. Vallási elemek; utalások a Bibliára, folyamodás istenhez
„széthull az Éden”50
„Isten kezében Biblia”51
„kidöntve ím’, a golgotás kereszt”52
„András-kereszt, júdás-pénz”53
„bábeli nyelvünk / Isten érti csak”54
„A gladiólusz hálátlan tőre / kezet emelt a Teremtőre.”55
„Meddig szenvedjük / ragaszkodásodat, Uram?”56
„Uram, fordítsd arcod / szegény mezőinkre”57
„válts meg engem az Úr nevében”58
40 Füzesi Magda, vers-alcím. TG
41 Füzesi Magda, verscím. TG
42 Füzesi Magda: Levél Zágonból Rodostóba. TG
43 Füzesi Magda, verscím. TG
44 Füzesi Magda: Kollázs. TG
45 Balla Teréz, verscím és alcím. Hatodik Síp, 98/3
46 Ferenczi Tihamér, verscím, Vízjel, Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum Kiadó, Beregszász.
Budapest, 2000
47 Balla D. Károly: És megremegsz. Halott madárral, Pro Pannonia, Pécs, 1999.
48 Vári Fábián László: Téli táj koporsóval. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
49 Vári Fábián László, verscím. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár, 1998
50 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, III. TG
51 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, II. TG
52 Nagy Zoltán Mihály: Új csillagon. UngBereg, 1999
53 Tárczi Andor: Mondóka, In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban, Tárogató
kiadó, Ungvár, 1999
54 Füzesi Magda: Befejezett mondat. TG
55 Vári Fábián László: Virágrománc. Napút, 1999/9.
56 Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája. TG
57 Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája. TG
58 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, II. TG
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„az Isten is elhagyott”59
„Ne hagyj magamra, Istenem”60
„Ne verj meg, Úristen, / lassú tűzhalállal”61
„segíts meg, álmok istene”62
„Adj társat, Uram”63
„terítsd rám, Uram, felleged”64
„Elfordult tőlünk az Isten”65
„Isten / izzadt kék inge / a világra / ráhűl / révületlenül”66
„Mosolyodj el már / egyszer, Uram, / adj testemre / patyolat inget”67
„napját eloltja az Isten”68
„az Úristen ege hasztalan dörög.”69
„Uram, én maradok tiszta hittel. … Uram, engem is tövis
tépett.”70
„s ha megszületnék mégis a gyermek, / rejtsd, Uram, kagylók bölcsejébe”71
„Íme, az életem, az én megjárt utam. / Tedd rá a pecsétet,
ha gondolod, Uram.”72
3. A tájelemek, a növény- és állatvilág, az év- és napszakok,
a természeti jelenségek szimbolikus megjelenítése:
„Vörösen sírt a láthatár előttünk”73
„Sírva rángó sötét vizek”74

59 Füzesi Magda: Levél Zágonból Rodostóba. TG
60 Füzesi Magda: Más-kor. TG
61 Füzesi Magda: Dúdoló. TG
62 Füzesi Magda: Fohász. TG
63 Füzesi Magda: Ádám imája. TG
64 Füzesi Magda: Emelj magasba. TG
65 Tárczi Andor: Már karácsonyra, In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban, Tárogató kiadó, Ungvár, 1999
66 Ferenczi Tihamér: Ráhűl. In: Tízévkönyv, Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum Kiadó,
Beregszász.Budapest, 2000
67 Vári Fábián László: A tenger nevében. Magyar Napló, 2001/ápr.-máj.-jún.
68 Vári Fábián László: Kisasszony-napra. Hitel, 1998/9
69 Vári Fábián László: Feslik a setét. Hitel, 2001/7
70 Tárczi Andor: Maradok. In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban, Tárogató kiadó,
Ungvár, 1999
71 Vári Fábián László: Kisasszony-napra. Hitel, 1998/9
72 Vári Fábián László: Mint vérző pólya. Hitel, 2000/6
73 Fodor Géza: Zölderdőtűz. Hatodik Síp, 98/2
74 Nagy Zoltán Mihály: Kibontja könnyes recehártya, Hatodik Síp, 98/3
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„Az ég szép homloka beverve / és dől a hóhalál kegyelme”75
„a táj … elvérzik a kegyetlen télben”76
„Csak hó, csak sár, csak füst, halálod /…/ csak köd, szemét,
hiába várod / nem nyílik nyár ebben a télben”77
„Mögöttem riadt farkasok, / a rügyek nesztelen lapulnak”78
„erdők sűrűjében / elvérzenek a farkasok”79
„Az ősz elfáradt. Felzokog.”80
„a virágok is / vörösre sírták szemüket”81
„Egy koranyári vasárnap este / az alkonyt halálra sebezte”82
„összeaszott rögök / napszúrásos fogvacogása hallik”83
„A dolgok fáit szél tépázza, / felriad a sok gond-madár”84
„Reszkessen rózsafa leverten, / kökény kiáltsa: szenvedek!85”
„A kert testén fagy meneteljen, / hulljon rá tompa rettenet”86
„Halál az éj. … tél-kísértet … fagyok seregeinek… sírigfájmarása 87
„fejszeélű alkonyat”88
„míg felszívja a hús szagát, / beleremeg a hold”89
„egymást zabálják fenn a csillagok”90
„Szegény akác, / te, cellatársam”91
„láncon tipródnak a szelek”92
„Az őrült csend most megfojtja a tájat”93
75 Vári Fábián László: Téli táj koporsóval. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
76 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, I. TG
77 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, III. TG
78 Füzesi Magda: A jégkorszak után. TG
79 Füzesi Magda: Ezredvégi ballada. TG
80 Füzesi Magda: Tájoló. TG
81 Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája. TG
82 Vári Fábián László: Virágrománc. Napút, 1999/9
83 Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája. TG
84 Füzesi Magda: Szőttes pirossal, feketével. TG
85 Füzesi Magda: Ima mindenkor. TG
86 Füzesi Magda: Ima mindenkor. TG
87 Füzesi Magda: A jégkorszak után. TG
88 Füzesi Magda: Akác. TG
89 Füzesi Magda: Johanna. TG
90 Füzesi Magda: Más-kor. TG
91 Füzesi Magda: A városszéli fákhoz. TG
92 Füzesi Magda: Nézőpont. TG
93 Füzesi Magda: Téli éjszakán. TG
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„egy árnyék elvérzett a hóban”94
„velőt szaggató jégzengésben”95
„Kőország jégnap jégvilág”96
„Fagyok prizmáin keresztül / korbács izzik a kőben”97
„Fölsebez minden téli ág”98
„hétrét görnyednek csúf határok”99
„Fogyóhold silány ezüstje harsog”100
„bagolyszárny-felhő húz át az éjszakán”101
„késeket dobáltunk a gyűlölt éj falába, / míg tűz alá nem
vette a nap a bérceket.”102
4. A sorsverés közvetlen vagy közvetettebb felpanaszolása
(üldöztetés, kitaszítottság, hontalanág, árvaság, szegénység).
„elhagyott hajlék / gazzal benőtt udvarán”103
„barna mosolyú gesztenyék / őrzik a börtönt”104
„a harcmező két oldalán”105
„a sebesültek vergődését hallom”106
„A halottakat ki bírná megszámolni”107
„A sors kiszemelt, hogy megálljad, / amíg elillan a jövőd”108
„istentelen feltámadás, / örök kárhozat és ígéret”109
„Közös sorsért, közös HAZÁÉRT / sikoltoznak a gesztenyék”110
94 Füzesi Magda: Árnyék a hóban. TG
95 Vári Fábián László: Téli táj koporsóval. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
96 Fodor Géza: Kőország, mélykékebb tél. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
97 Fodor Géza: Kőország, mélykékebb tél. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
98 Fodor Géza: Kőország, mélykékebb tél. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
99 Tárczi Andor: Itt hörög még. In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban, Tárogató
kiadó, Ungvár, 1999
100 Nagy Zoltán Mihály: Új csillagon. UngBereg, 1999
101 Vári Fábián László: Mint vérző pólya. Hitel, 2000/6
102 Vári Fábián László: Mint vérző pólya. Hitel, 2000/6
103 Nagy Zoltán Mihály: Kibontja könnyes recehártya. Hatodik Síp, 98/3
104 Füzesi Magda, Fekete, fekete, Hatodik Síp, 98/4
105 Füzesi Magda, Fekete, fekete, Hatodik Síp, 98/4
106 Füzesi Magda, Fekete, fekete, Hatodik Síp, 98/4
107 Füzesi Magda, Fekete, fekete, Hatodik Síp, 98/4
108 Füzesi Magda: Küldetés. TG
109 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, III. TG
110 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, I. TG
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„Fekszem a sárban temetetlen, / varjak intézik sorsomat”111
„Ott bujdokol a génjeinkben / egy jégkorszaknyi rémület”112
„Feltépték elgennyedt sebem, / bíbor vetésem letarolták”113
„Az anyaföld / rongyokba rejti / csonka testét”114
„Ítélet nem volt. Kegyelmet sem várhat, / ki vére hulltán
daccal hallgatott”115
„kötésig süllyedve fekete rabságba”116
„szögesdrót-szigorú határait / fejünk fölött elrángatta a század”117
„Itt hörög még az éhes század / a lánckerék csontokat
őröl”118
„Cellánkban szürke tónus ácsorog”119
„Száműz vagy beszippant ez a közeg”120
5. A végső elveszejtés, a pusztulás, a hazátlanság, a teljes
reménytelenség rémképe
„sodródnak reménytelenül / túlterhelt álomhajók”121
„Csak hó, csak sár, csak füst, halálod”122
„véred felissza a pokol”123
„reggel madár, / délben kötél, / este hétsingnyi szemfedél”124
„megfojtják álomnyájamat / a hajnalból font kötelek”125
„A költő térdig vasban áll. / Fölötte elzúg a halál. / És mire
szólni érkezik, / már minden elsötétedik.”126
111 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, II. TG
112 Füzesi Magda: A jégkorszak után. TG
113 Füzesi Magda: Más-kor. TG
114 Füzesi Magda: Rövidfilm. TG
115 Füzesi Magda: Téli éjszakán. TG
116 Füzesi Magda: Tavaszi szélben. TG
117 Balla D. Károly: Tövisek közt. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár, 1998
118 Tárczi Andor: Itt horog még. In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban, Tárogató
kiadó, Ungvár, 1999
119 Nagy Zoltán Mihály: A résen át. Napút, 1999/9.
120 Nagy Zoltán Mihály: A résen át. Napút, 1999/9.
121 Nagy Zoltán Mihály: Kibontja könynes recehártya. Hatodik Síp, 98/3
122 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, III. TG
123 Füzesi Magda: Szőttes pirossal, feketével. TG
124 Füzesi Magda: Gondban. TG
125 Füzesi Magda: A hiány tükrében. TG
126 Füzesi Magda: A hiány tükrében. TG
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„mikor végre / oázist lelünk, / a folyó fölött / fennakad
szemünk”127
„Ebből a szakadékból / már semmi ösvény nincsen, / ki ide
érkezett, / annak reménye sincsen”128
„fuldoklunk csak iszamos csatakban / – egy hirtelen süllyedő országrészen”129
„…száraz, nagy sivatagorkán / Óceánként zúdul mennydörögve / Hogy elnyelhessen mindent mindörökre”130
„E rozoga ország-akolnak / Résein menekül a holnap”131
„pusztulásig vigyorog / és tartja tenyerét / a nyomorúság”132
Különösen jellemző idézetek: 4 költő 7 különböző verséből:
„Irgalmat senki sem remélhet”133
„Lázadni bizony lehetetlenség”134
„Nincs megváltás, sem megbocsátás, / sem ég, sem föld,
mely befogad”135
„hazátlanok közt hontalan vagyok”136
„nincs hová elbujdosni sem”137
„Világos immár: nincs menekvés”138
„nincsen számodra sehol menedék”139
6. A mindenek dacára történő helytállás és kitartás hősi
vállalása:
„Úgy pusztulunk el, mint a gladiátorok”140
„Hitünk kemény lesz, mint a gránit”141
127 Füzesi Magda: Befejezett mondat. TG
128 Füzesi Magda: Arasznyi történelem. TG
129 Fodor Géza: Új Atlantisz. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár, 1998
130 Fodor Géza: Amikor a fekete hold kilép a Bakból. In: Fél évszázad magyar költői, Polis,
Kolozsvár, 1998
131 Tárczi Andor: Már Karácsonyra. In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban, Tárogató kiadó, Ungvár, 1999
132 Zselicki József: Comedia. Napút, 1999/9.
133 Füzesi Magda: Szőttes pirossal, feketével. TG
134 Ferenczi Tihamér: Öregszem, Hatodik Síp, 98/1
135 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel. TG
136 Füzesi Magda: Más-kor. TG
137 Füzesi Magda: Helyzetjelentés. TG
138 Vári Fábián László: Kisasszony-napra. Hitel, 1998/9
139 Nagy Zoltán Mihály: Új csillagon. UngBereg, 1999
140 Füzesi Magda: Egy lenvirág reggeli imája. TG
141 Füzesi Magda: Szőttes pirossal, feketével. TG
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„Testünk a szélnek ellenáll, / mert küldetés ez, hatalom”142
„mégis lábunkat vetjük ez ibolyányi földön”143
„ne hagyd, hogy a kard rozsdát teremjen”144
„ki fejet nem emel / az szolga marad”145
„A küzdelmet itt újra vállalod”146
7. A mégis felfénylő remény, bizakodás valami jóban, szépben:
„Fellobog néhány dália, / hiszi, érdemes hinni még”147
„míg mormolja a Miatyánkot, / elkínzott arcunk felderül”148
„dudva / vagy ibolya / csak kivirít”149
„A vár körül felzeng az ének: / »Ne csüggedj el, kicsiny
sereg…«”150
„Szánt, hogyha kell, vet és arat / a nép. A szélben megfogódzik / kemény talpával. S megmarad.”151
„Ugocsában itthon vagyunk”152
„e táj emel fel, hogy megtarthassam őt”153
„csak őrizz meg bennünket, édes / édes anyanyelv!”154
„lehet remény itt a büszke létre”155
Íme, a hagyománytisztelet jegyében fogant kárpátaljai magyar vers megrögzült motívumai, sőt: építőelemei, mert talán a
felhozott száznál több idézet hihetővé teszi, hogy akadnak
olyan költemények e tájékon, amelyek kifejezetten ezekre az
142 Füzesi Magda: Akác. TG
143 Balla D. Károly: Tövisek közt. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár, 1998
144 Tárczi Andor: Fohász a költőhöz. In: Ivaskovics József–Tóth Lajos: Ének a porban,
Tárogató kiadó, Ungvár, 1999
145 Zselicki József: Szabadság. Napút, 1999/9
146 Nagy Zoltán Mihály: Új csillagon. UngBereg, 1999.
147 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, I. TG
148 Füzesi Magda: Táj gesztenyákkel, III. TG
149 Zselicki József: Dudva vagy ibolya. Napút, 1999/9.
150 Füzesi Magda: Küldetés. TG
151 Füzesi Magda: Johanna. TG
152 Vári Fábián László: Világtalan csillag. In: Fél évszázad magyar költői, Polis, Kolozsvár,
1998
153 Ferenczi Tihamér: Szülőföldem. Vízjel, Hatodik Síp Alapítvány–Mandátum Kiadó, Beregszász–Budapest, 2000
154 Vári Fábián László: Illyés Gyula fejfája előtt. In: Fél évszázad magyar költői, Polis,
Kolozsvár, 1998
155 Nagy Zoltán Mihály: Új csillagon. UngBereg, 1999
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elemekre épülnek, és nem ritkán egyazon versen belül vonul
végig szinte a teljes kínálat.
Eldönteni nem tudom, így nyitva hagyom a kérdést, hogy
vajon az így értelmezett és ilyen mértékben vállalt hagyomány
gazdagságot jelent-e vagy szegénységet, felemelő erőt vagy
lehúzó koloncot. Mint ahogy azt sem tudom, egyáltalán hagyománynak tekinthető-e vagy pedig inkább szamárvezetőnek,
sablonnak, olyan klisének, amelyet csak rá kell nyomni az üres
papírra, aztán ceruzával kisatírozni, és már kész is a kárpátaljai
magyar vers.
Azzal kezdtem, a hagyománnyal akkor gyűlik meg a bajunk,
amikor vagy túl sok, vagy túl kevés van belőle, mint ahogy a
fürdővízzel is csak akkor foglalkozunk, ha forró vagy hideg.
Nos, a mi kis medencénkben alighanem másként vetődik fel a
probléma: itt már mintha csak az önmagáért való hőmérséklet
terpeszkedne, kiszorítva magát a vizet, amelynek az illúzióját
csupán a verejték idézi fel.
(2001)
Megjelent: Árgus, 2002/2, illetve Nyelvünk és Kultúránk 2001/2.
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avagy Afrika bennünk van
Ne várjon könnyed szórakozást, aki Bagu László legújabb kötetét156 kezébe véve arra szánja magát, hogy egyvégtében el is
olvassa. Előfordulhat, hogy első alkalommal nem is sikerül átesnie ezen a kalandon, mert az ötödik-hatodik vers után hirtelen elege lesz a sok „szörnyűségből” és egy időre félreteszi a
könyvet; amikor pedig újra felveszi, csodálkozva tapasztalja,
percek alatt milyen súlyossá vált a kezében ez az alig néhány
tucatnyi költeményt tartalmazó összeállítás…
Eleve nem túl sok jót ígér a cím: „az argentin típusú családok lemészárlása” nyilván kevesekben kelti azt az illúziót, hogy
majd tillárom-de-szép zengzeteket talál Bán Miklós egészen
kitűnő borítógrafikája alatt, ám abban talán egy ideig reménykedhetnek Bagu költészetének az ismerői, hogy a keménység
és kegyetlenség mellett akad majd a szövegekben sok játékosság, könnyű blődli, szófacsaró nyelvi humor, és ez részben feloldja a sok morbiditást. Merthogy itt alapvetően a halálról
volt/van/lesz szó, afelől aligha lehetnek kétségeink.
Bagu első kötetének (Halálcsináló, Bp., 1998) valóban központi motívuma volt a halál, egyben a versek jelentős részének
alanya és tárgya, tartalma és témája. A halál szinte „megcsinálta” a verseket: szervező, gócosító fogalommá vált, amely
– mint fekete lyuk a kozmosz anyagát – magához vonzotta és
beszippantotta a más fogalmi pályákról induló költői objektumokat, így vált a hiány, a totális Nincs metaforájává, egyben a
kiúttalanság, reménytelenség megjelenítőjévé. Ebből a rövidre
zárt, önnön abszurditásába zuhanó világból nem látszott semmilyen menekvés: a hiány, a nemlét, a nincs abszolútumként
való értelmezése, úgy tűnt, lehetetlenné fog tenni bármiféle
folytatást, alkotói továbblépést, és Bagu a halál misztériumának
156 bagu lászló: az argentin típusú családok lemészárlása. – Tinta Könyvkiadó, Budapest,
2001.
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a megteremtésével egyszer s mindenkorra lemond az élet
gazdagságának az ábrázolásáról. Az olvasóra nehezedő nyomasztó terhet csak az a halvány remény könnyíthette, hogy
mindezt költőnk talán „nem gondolja egészen komolyan”, erre
utaltak a komor hangütést feloldó, olykor inkább fekete
humorrá sekélyesítő poénok és az egészséges irónia, amely
révén költő és olvasója távolságot tarthatott a megjelenített
borzalmaktól.
Remélhettük, ennek a kívülállásnak az esélyét új kötetében
is felkínálja, mint ahogy abban is bízhattunk, témavilágát és
motívumkincsét talán derűsebbre színezi.
Azonban ennek mintha épp az ellenkezője történt volna.
Bagu talált a feketénél is sötétebb árnyalatokat és extenzív
kibontakozás helyett a befelé-építkezést választotta, mind mélyebbre hatolva a borzalmak világába, ezzel már-már az elviselhetetlenségig tömörítve-sűrítve a robbanásra kész „halálanyagot”. Új kötetét a korábbival összevetve azt tapasztaljuk, hogy
az abban megjelenített „hígabb” halál csupa jópofaság volt a
mostani kínálathoz képest. Itt ugyanis (már a könyv címét
ismétlő első ciklusban is!) prosztataráktól szarkómáig, gyermekkínzástól magzathalálig, családirtástól hullagyalázásig, élveboncolástól és kannibalizmustól vámpírizmusig terjed a paletta,
továbbá találkozunk néhány halott élővel és élő halottal. A
ciklust záró bűzlő és vérengző repülő halak, számítunk rá
naivan, talán valami barátságosabb világba vezetnek bennünket, kedves madarak közé, de a [madárkabátban] is előbb vak
embert fojtogatnak, aztán kettétörnek egy varangyot és kilincset tesznek a gyerek szájába. A lírai „én” varjúhúson él, és a
hátán valaki szétfröccsenti az araszoló hernyókat. A szájba
tollcsomókat, a csőrbe viszont földet tömködnek; szívet kettévágni és önvérben mosakodni sem számít különlegességnek.
Aztán végre pillanatnyi kis enyhülést hoz egy-egy vers ironikus
felütése (papagáj-ünnep, memphisbe visszatérő belle), illetve fekete
humora (az egylábú), hogy aztán a hullaházban és a madártani
intézet bonctani osztályán átéltek után részt vehessünk az
[apokalipszis jam]-en, többek között ilyesmiket olvasva: „mikor
világra jön / apját anyját felaprítja”, „tudatomba hatoló túlvi134
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lági péniszek”, „rajzszögek egyre vékonyabb bélben”, „madarait
hogy földarabolta”, „hullák az asztalon”, „ötször nyílik minden
homlok”, „akik csontmalomban születnek”, „húsuk’ megkívánod” – azaz folytatódik a bonctan és a horror. Alig lehet megállni, hogy ne ragadtassuk magunkat maliciózus figyelmeztetésre: a Bagu-versek olvasását nem ajánljuk közvetlenül étkezés
után, mert könnyen pórul járhatunk, de előtte sem, mert akkor meg az étvágyunk megy el.
Ám mégis le kell gyűrnünk viszolygásunkat, mert a sok émelyítő
elem, efelől nem lehet kétségünk, valódi költői anyagba, igazi poézisba ágyazódik. (Illetve talán inkább fordítva: Bagu olyanfajta
költészetet művel, olyan hangot üt meg és olyan világot épít,
amelynek az adott elemek szükségszerű tartozékai; azaz: a motívumok azért ilyenek, mert az alkotói szándéknak ezek felelnek
meg a legjobban. Tudatos szerző az elkészíteni kívánt gépezethez
keresi-válogatja az alkatrészeket, nem pedig az éppen a keze
ügyébe esőkből rak össze olyan machinát, amilyen sikerül.
Márpedig Bagu László művészi tudatosságához nem férhet kétség: akár fogalmi rendszerét, akár verseinek alaki összefogottságát, akár igen sajátos címválasztásait vagy a roppant szigorú
ciklus- és kötetrendezést vesszük szemügyre, minden az „összekomponáltságról”, egységbe foglaltságról árulkodik.)
A gyanúnkat, hogy itt nem csupán öncélú borzalomhalmozásról van szó, éppen az apokaliptikus látomásokat idéző,
utolsó előtti ciklus mélyíti el egyrészt azzal, hogy felerősödik a
korábban már említett ironikus hang (jellemzően a versek záró
soraiban „fordul ki önmagából” az egyenesnek gondolt értelem,
így történik például a satöbbi szúrós elemek, jézus-sörte doberdóból,
ehető részek címűekben). Másrészt – ha egy kicsit jobban odafigyelünk – magának a sok hullának, a részekre szedett testeknek, a vérszagnak is kezd átértelmeződni az elsődleges
jelentése. Mégpedig azáltal, hogy mindez igen sajátos mitikusbiblikus „beágyazottságot” kap. Az Istenre, Jézusra tett korábbi
célzásokat még elengedhettük a fülünk mellett, de itt már nem
kerülhetjük meg őket, látnunk-tapasztalnunk kell, amint a
dolgok időnként olyan megfogalmazást kapnak, mint „ahogy a
könyvben meg van írva” – és nem lehet kétségünk, melyik
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könyvre utal a szerző. A tenyéren szárított vasszögek, a szomorú
fára mászó Jézus, a tenyerek közé fészkelődő ima, a „jézus cár”
mögött összesúgó „négy jenki”, a „ha abban fürdesz, nem halsz
meg soha”, a „tagadj meg háromszor” vagy az „egyfiát is odaadná” motívumokban lehetetlen nem észrevenni a megfeszíttetés,
a megváltás, a megkeresztelkedés vagy a Tanítás követésének (és
követhetetlenségének) a metaforáit. Ezeket felfogva kénytelenek vagyunk szembesülni azzal a lehetőséggel, hogy Bagu már
elejétől fogva és mindvégig valami másról beszélt akkor,
amikor a sok vérben fuldokló és hullafoltos szörnyűséget elébünk tárta.
Ez a „másról beszélés” még egyértelműbbé válik az utolsó
ciklus olvastán. Mert ha hihető is, hogy a halál és a „meghalás”
ezer módozata olyan mértékben része a költő életének, hogy
fogalmai minduntalan versbe kívánkoznak, azt már nehéz
elképzelni, hogy Bagu az egzotikus afrikai növény- és állatvilág
megörökítésére és az ottani emberek szociális helyzetének a
bemutatására tette volna fel a költészetét. Könnyű belátni,
hogy a [kaktusz és marabu] ciklus darabjai nem a lemúrokról,
nem Madagaszkár levegőjéről, nem a majmok pusztulásáról,
nem az eldobott banánról, nem a marokkói iskoláról, nem a
maszáj ételekről és nem Lesothoról szólnak; dehogy-dehogy!
Lehet ugyan okosan értekezni arról, miben rejlik „az idegenség
közvetítettsége” és a „referencialitás felszámolása”, de aki
lemond a irodalomelméleti divatok tolvajnyelvéről és inkább
érezni-érteni akarja a költészetet, nem pedig „tudni”, az könynyen beláthatja, Bagu nem tesz többet (de kevesebbet sem!),
mint hogy számot ad azokról az élményeiről, amelyeket a
környezet hatásainak kitéve megtapasztalt és folyamatosan,
napról napra megél utcán sétálva, villamoson utazva, zenét
hallgatva, hírlapot bújva, tévét nézve, moziban ülve vagy a sötét
szobában a plafonra meredve álomtalanul. Költő lévén az átélteket nem újságcikkben vagy száraz leírásokban rögzíti, nem
zenét komponál és nem szobrot formáz, hanem fogalmi és képi
motívumokból, költői asszociációkból épített nyelvi kompozíciókkal „reagál” a külvilág ingereire. Bagu László kegyetlen
lírája (vagy inkább lírai kegyetlensége) éppen érzékenységéből
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ered, és ez a költészet minden látszat ellenére nem a halálról,
hanem az életről és rólunk szól, hiszen Afrika bennünk van,
bizony a miénk a magunk-lemészárolta argentin típusú család,
és senki más: mi magunk feszengünk kínos kiszolgáltatottságunkban azon az „istenhez hanyatló árnyékszéken”, amely valahol ott inog a legordenárébb gusztustalanságok és a legfennköltebb bölcselmek között. Kényelmetlen dolog mindezt tudomásul venni, ezért találjuk elviselhetetlenül súlyosnak, émelyítően felkavarónak ezt a félszáznál kevesebb költeményt, amelynek ilyen egybegyűjtésével és elrendezésével a költőnek pontosan az volt a szándéka, amit, úgy tűnik, maradéktalanul sikerült
el is érnie. Aki vállalkozik az effajta szembesülésre, bizonyosan
gazdagabb lesz néhány nyugtalanító élménnyel – és szegényebb
ugyanennyi illúzióval.
(2001)
Megjelent: Bárka, 2002/1.
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Nagy Zoltán Mihály és Vári Fábián László
új kötetéről157
Aki kívülállóként közeledik irodalmunk Kárpátalján született
művihez, azzal a nehézséggel találja szembe magát, hogy a
befogadáshoz, még inkább az érdemi értékeléshez a steril esztétikai megközelítés nem mutatkozik elégségesnek. Hogyan
lehetne például Kovács Vilmos legendás Holnap is élünk c. regényét anélkül tárgyalni, hogy ne tudnánk: alighogy elhagyta a
nyomdát, kivonták a forgalomból, mert olyan problémákat
érintett, amelyek 1965-ben elfogadhatatlanok voltak a hivatalos kultúrpolitika számára? Vagy miképpen érinthetnénk a
Forrás Stúdió egykori tagjainak munkásságát anélkül, hogy ne
vennénk figyelembe: a szocreáltól eltérő alkotásmódjukért
súlyos bírálat érte őket, s ennek következtében alkotói pályájuk
megtört?
Ennél nehezebb a helyzete annak, aki belülről látja a helyi
viszonyokat, netán ugyanebben a kis langyos vizű irodalmi
medencében lubickol, és így nem csupán a társadalmi beágyazottság és szerepvállalás mozzanatait ismeri, hanem a különféle
(világnézeti, alkotócsoportbeli, baráti, családi stb.) elkötelezettségekkel és érdekekkel is tisztában van, ne adj isten, érintett
némelyikben. Ha ilyesvalaki vállalkozik ítészi szerepre, jó, ha
már az elején bejelenti elfogultságát. Ezt én nyomban meg is
teszem. Az alább említendő könyvek szerzőit barátaimnak
tekintem, nagyra tartom őket emberi és alkotói mivoltukban,
így kritikai megjegyzéseim ekként értékelendők. El kell árulnom azt is, évek óta egyensúlyozok két pólus: a mundér becsületét védő „bajnok” és a saját fészkébe piszkító „gazember”
álláspontja között. Azon vagyok, hogy semmit ne értékeljek túl
csak azért, mert kárpátaljai – ám ugyanezért le se sajnáljam.
157 Nagy Zoltán Mihály. Az idő súlya alatt. Novellák. Intermix Kidó, Ungvár-Budapest,
2001.; Vári Fábián László. Világtalan csillag. Versek és műfordítások. Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség, Ungvár, 2001.
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Nagy Zoltán Mihály a 80-as években hívta fel magára a figyelmet novelláival, amelyek „a szovjet valóság” nem túl hízelgő ábrázolása miatt a cenzúrahatáron helyezkedtek el. Első
igazi sikerét az először 1991-ben megjelent A Sátán fattya c.
regény hozta meg158; a kritika méltán állította egy sorba az említett Kovács Vilmos-regénnyel. A belső monológként előadott
könyvnyi terjedelmű egyetlen mondatot a téma súlyossága, a
művészi hitelesség, a roppant szemléletes és sodró beszédmód,
és, nem utolsó sorban, az ábrázolás szimbolikus áttételessége
emelte jelentős alkotássá.
Éppen ezek az erények azok, amelyeket a Sátán óta közreadott művei sajnálatosan nélkülöznek. Nem képez ez alól
kivételt a 2001-ben kiadott Az idő súlya alatt c. novellagyűjtemény,
amelybe belelapozva legelőbb az tűnik fel, hogy a frissében közreadott írások zöme a nyolcvanas években született. Egyharmaduk már szerepelt a szerző 1988-as, Fehér Eper c. könyvében,
és a korabeli kiadványokban, bibliográfiákban való keresgélés
után további egyharmadukról derül ki, hogy szintén a rendszerváltozás (és a Sátán megjelenése) előtt jelentek meg először.
Így a tizenötből talán öt írásról állítható, hogy az elmúlt évtized
terméke.
Ami önmagában még nem lenne baj. Arra kellett azonban
rádöbbennem, hogy a cenzurális körülmények között merésznek, átütő erejűnek tűnt novellák feszültsége mára kisült, mondandójuk érdektelené vált. Akkoriban jelentős írói tettnek
számított egy kolhoz lehetetlenségeinek a bemutatása, a nemzedéki probléma éles felvetése, a szerelmi kicsapongások, az
ifjúság erkölcstelensége, pláne a prostitúció megemlítése, a karriervágytól fűtött elvtársak mesterkedéseinek az ábrázolása, a
csalások, visszaélések szóvá tétele – hiszen ezekről a társadalmi
jelenségekről nem illett írni, a gyanakvásnak kitett kisebbségi
írónak különösen nem. Nos, NZM novelláinak fősodrában
(A szorgalom huszadik esztendeje, Érzelmes történet, Az idő súlya
alatt, Katalin tánca, Szentelt szonett, Kiscsillag bűnbeesése stb.)
158 Az elsőt csaknem tíz évre rá követte a második kiadás. Utóbbival méltán érdemelte ki a
szerző az Év Könyve elismerést (akkor is, ha erre már 1991-ben is érdemes lett volna, s
ha furcsán hatott a másodközlés díjazása).
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éppen az említett problémák kaptak hangsúlyt – és, alig hinnénk, éppen ezek avultak el mára menthetetlenül.
Vajon miért? Először azért, mert már akkor is inkább a
téma felvetése, kimondása keltett feltűnést és nem az ábrázolás
művészi ereje (amelynek, ha létezne, máig hatnia kellene).
Másodszor, mert ezek az írások minden kritikai hangjuk
ellenére belül maradtak bizonyos határon (ezért jelenhettek
meg a 80-as években), azaz csupán egyes hiányosságokra mutattak rá, ám nem kérdőjelezték meg eleve a létező szocializmust
(ami nem is lett volna összeegyeztethető a szerző szemléletével,
aki ekkor még a kommunista párt tagjaként és híveként
őszintén hitt a rendszer javíthatóságában). Ennélfogva ezek az
elbeszélések – mai szemmel olvasva – politikumukat tekintve
haloványak, nem éles bírálatok, csupán gyönge dohogások.
Érdektelenségük harmadik okát abban látom, hogy az akkor
szokatlannak tetsző, az újdonság erejével ható írói stílus mára
inkább modorosságnak hat. Nagy Zoltán Mihályt modern, a
nyelvi kifejezésmóddal kísérletező írónak láttuk, aki szakított a
primitív, sematikusan leíró ábrázolásmóddal, és – például – a
szereplők belső monológjaiként mondta el történeteit. Ám
egyrészt ezt a stílust neki magának sikerült tökélyre vinnie a
Sátánban, ezzel minden korábbi kísérletét előtanulmánnyá,
minden későbbit pedig utórezgéssé minősítve, másrészt a vasfüggöny lehullván és ismereteink szaporodván megtapasztalhattuk, hol tart ma a modern magyar és európai próza. Jócskán
„előre” tart, lépéshátrányunk óriási, és novellistánk nem sokat
tesz ennek ledolgozásáért.
Legalábbis erre a következtetésre jutottam az új kötet
néhány valóban új írását olvasva. Ezek némelyike megint csak
roppant aktuális, mondhatni rázós mai témát érint (illegális
munkavállalás, földvásárlás), ám a közlésmód mit sem változott. Sőt. Nemhogy árnyaltabbá, finomabbá nem vált a láttatás
és érzékeltetés, ellenkezőleg, mintha most már a szerző az
üzenet didaktikusan egyértelmű kimondására törekedne, ami
azért sül el a vártnál is rosszabbul, mert a leegyszerűsített tartalom súlyos ellentmondásba kerül a körülményeskedő nyelvi
formával. A kötetet záró két opuszt említve csupán, Az 1120-es
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ügy-ben a korábbról jól ismert önmegszólító monológ szokásosnál is nehézkesebb mondatai lökdösődnek, A messiás Szilason
képzavaros cirkalmai pedig szinte azt a hatást keltik, mintha
NZM tizenöt évvel ezelőtti önmagát parodizálná. Ilyesmiket
olvashatni: „Cirógatja tenyered kérge a szakállas legnagyobbat.
Kisimul a megsokszorozott arc, hever szép halom fekhelyed takaróján.
Rendelkezz vele! Istenem: ötvenöt ezer pénz”; „Felhajtani a picike
pohár virgonc tartalmát, megbontani a vadonatúj dobozt, felhőt fújni
a beosztott kortyokkal lassan üresedő krigli fölé: jólesik.”; „És nálad
az érvényes útlevél. Kihalászni a belső zsebből, emelni magasra szolgálatkészen ácsorgó kézzel”; „Szökdécsel magasan a kéz, gesztikulációval nyomatékosítani a tiltakozást”; „Ereszkedik fejed felől az
ülésre terebélyes egyenruhás fenék”; „Az ezüstfényben megtestesült
csoda nem gurul, de úszik a zötykölőssé vetemedett úttest fölött”;
„Ácsorognak félholddá fagyott öreg férfiarcok”; „Körülfolyják ámuldozva a könnyű sóhajjal megállapodott pompás fogatot”;„Nyitogatják
szemüket a beépített ablakok, teremtődik a kezünk alatt pompás
palota. Még egy szint és rákerül a kimódoltan tetszetős sapka” – no
igen, úgy fest, a kimódoltan tetszetős sapkát szerzőnk szüntelenül felteszi mondataira, így modora végképp elveszíti „sültrealista” természetességét, anélkül, hogy a talán megcélzott intellektuális absztrakcióhoz közeledni tudna.
És végül, az új kötet olvastán tett legszomorúbb megfigyelésem: a teljes anyagból az emlékezetem szerint éppen 20 esztendeje íródott Lecke tűnt a legfrissebbnek és művészileg leghitelesebbnek. Nagy Zoltán Mihálynak tehát nemcsak meghaladnia van mit, hanem visszatérnie is lenne hová.
*
Vári Fábián László méltán legmegbecsültebb költője Kárpátaljának. Írói rangját nem csupán nagyszerű versei alapozták
meg, hanem mindenkori kiállása, művészi hitvallása is. Alkotói
szemlélete a kollektív történelmi tudatban gyökerezik és a népi
hagyományokból meríti energiáját.
Egyike azoknak, akik az 1960-as évek legvégén a Forrás
Stúdióban kezdték pályájukat, majd a hatalmi retorzió miatt a
70-es években jobbára hallgatásra kényszerültek. Ahogy pálya141
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társait, ez őt sem törte meg, írt, alkotott, népballadákat gyűjtött. Amikor a 80-as évek elején újra publikálni kezdett, sorra
jelentek meg tollából azok az emlékezetes költemények (Hajnali
virágének, Szüreti ének, Széphistóriák, Útban Törökország felé, Illyés
Gyula fejfája előtt, Ady alkonya, Bárhori Anna, Három árva, Mikor
a gyerek…), amelyek egy nagy formátumú alkotó kiteljesedő
életművét előlegezték meg, és az évtized végére már egy erős
kötet gerincét képezhették volna. Ám csak a rendszerváltás
után kerülhetett sor első önálló könyvének a megjelenésére,
amelyet aztán három további követett. A legutóbbi, a Világtalan
csillag című 2001-ben látott napvilágot, és a saját munkái mellett ruszinból készült műfordításokat is tartalmaz159.
A kötetbe lapozva első megfigyelésem ugyanaz volt, mint a
másik írótárs könyve esetén: ennek az anyagnak a döntő többségét is a 80-as években publikált darabok képezik…
Tudnivaló, szerzőjük nem tartozik a nagytermelők közé:
műjegyzéke évente mindössze néhány verssel gyarapszik. A
poézist azonban, persze, nem rőfre mérik, a magas minőség
bőven pótolja a mennyiségi hiányt. Nem az a bökkenő, miért
tartalmaz kevés friss írást egy-egy új válogatás, hanem hogy a
régebbiek folyton ismételt közreadását mi indokolja.
Vettem a fáradtságot, és a négy önálló könyv anyagát összevetve kis kimutatást készítettem. Kiderült, a mostani kiadvány
amolyan opera omnia, egy kivételével az eddig kötetbe sorolt
összes VFL-verset tartalmazza, szám szerint 72-t. Ebből 44, azaz
az anyag közel kétharmada már az első kötetben (Széphistóriák,
1991) is benne volt! Az ekkor közzétettek 6 újjal kiegészülve
képezték a második tartalmát (Kivont kardok közt, 1992). A
következő (19 vers a hűségről és a halálról, 2000) 9 új és 10 korábbi verset adott közre, a most tárgyalt legújabb gyűjtemény pedig
az előzőkhöz képest 13 opusszal gyarapítja az életművet. Az
összesen 73 vers közül 17 szerepelt két kötetben, 33 kapott
helyet háromban, és találunk 10 olyan költeményt is, amelyet
a szerző mind a négy kötetébe felvett. (Hozzátehetjük, a különféle antológiákban, kezdve a 80-as évek Évgyűrűk-sorozatától a
159 Utóbbiakkal helyszűke miatt itt nem foglalkozom.
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Sugaras utakon és a Vergődő szél c. reprezentatív válogatásokon
át a tematikus gyűjteményekig – Töredék hazácska, Sors megírva,
Nézz töretlen homlokomra – szinte kivétel nélkül ugyanezek variálódnak.)
Szívesen megismétlem: Vári Fábián László költészetének
(vagy Nagy Zoltán Mihály prózájának) értékéből semmit nem
von le a sok újraközlés, csupán téves képzetet kelthet akár az
olvasóban, akár a szakma egyes képviselőiben arra vonatkozólag, hogy a rendszerváltás után szerzőink alkotókedve felpezsdült, életműve kiteljesedett volna. Inkább ellenkezőleg történt:
a legerősebb, legfontosabb írások éppen a lágy diktatúra idején
születtek (és jelentek meg!), az azóta keletkezettek pedig éppen
hogy halványabbak, erőtlenebbek.
Ezt jól példázhatja az új kötet. A fentebb cím szerint is
említett és még tovább sorolható versek nemcsak hogy kiállták
az idő próbáját, hanem a legáltalánosabb (ha tetszik: összmagyar) szempontból nézve is magas nívón reprezentálják poézisünknek azt az ágát, amelyet népi gyökerűnek és nemzeti
elkötelezettségűnek szokás nevezni. E versei alapján VFL minden engedmény nélkül besorolható abba a kortársi vonulatba,
amelyet Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, Csoóri Sándor,
Farkas Árpád, Mezey Katalin, Nagy Gáspár, Szepesi Attila,
Utassy József – és folytathatnám – , neve fémjelez. Ehhez az
igen magasra állított mércéhez képest látszik gyengének az
elmúlt időszak termése: mintha alkotójuk a maga teremtette
költői világ csapdájába esett volna. Hogy ez a világ hiteles és
érvényes, afelől nincsen kétségem, arra vonatkozóan azonban
vannak, lehetséges-e zártságán belül megújulni, eddig bejáratlan utakat meghódítani, sosemvolt érzéseket kifejezni, a kor
kérdéseire korszerű választ adni. Lehet-e még valami újat
meríteni az időjárási és természeti szimbolikából? A történelmi
és bibliai evokációkból, az istenhez-fordulásból?160 Meddig
160 Csupán a kötetindító 10 vers kezdősorait idézve: „Hol a tél, hogy e romlott földre / patyolat-tiszta havat hintsen?”; „Mohog a Tisza, / hallgat a harang”; „Lila lánggal / égnek a
barokk / orgonabokrok.” ; Amíg a halál nem keres, / elvagyunk nélküled, Uram”; „Sürved
a setét / éjjeli posztó”; „Tán ünnepre készülünk megint. / Lelkünk tisztára hó sulykolja”;
„Tavaszt hazudva / ragyog az ősz”; „Hamis aranyát még ontja a nap”; „Békére jár / a nap
órája lassan”; „A gladiólusz hálátlan tőre / kezet emelt a Teremtőre”.
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variálhatók a sorsverés és hontalanság metaforái? Nem újraközlés-e a mindig ugyanazt-mondás? A beszűkült motívumvilág, az
ismétlődő életérzés, a sok visszaköszönő rutinmegoldás vajon
nem súlytalanítja-e el a kimondhatatlan kimondásának azt a
nemes terhét, amelyet éppen Vári Fábián László emelt vállmagasságba?
*
Újraközlő irodalom, mondogatom...
…Egy másik költőről és egy másik prózaíróról olvastam: az
előbbinek első verses, az utóbbi első novelláskönyve után másodikként már válogatott kötete jelenik meg. Rutinos kárpátaljaiként előre sejtem, ez javarészt a korábbi anyag újrapublikálását jelenti majd.
Nagy Zoltán Mihály és Vári Fábián László írói nagyságához
másfajta gyakorlat illik. Alkotói kvalitásuk az „örök új” keresésére és megragadására predesztinálja őket. Hiszem, hogy nem
térhetnek ki saját tehetségük kihívásai elől.

(2002)
Megjelent: Új Holnap, 2002/Nyár. Változtatás nélküli közlés.
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Aki hosszabb ideje figyeli, milyen jelzőkkel illették irodalmunk
kárpátaljai ágát, már pusztán ezekből a címkékből is levonhat
bizonyos tanulságokat. Az 1960-as években „kétírósnak” nevezték, arra utalva, hogy Balla Lászlón és Kovács Vilmoson kívül
nemigen akadt említésre méltó alkotónk. A hetvenes években
terjedt el a „költészetközpontú” jelző, lévén akkorra egész sor
fiatal költő bontott szárnyat, akik a kötelező szocreál körülményei közepette a metaforák világában jobban magukra találhattak, mint a szovjet valóságot forradalmi fejlődésében ábrázolni
hivatott prózában. Akadt kritikus, aki az akkoriban megszólaló
versírókra a pártünnepélyek ünneplő ruhába öltözött szónokainak a címkéjét ragasztotta. A 80-es években szinte mindent lefedett a „józsefattilások” kifejezés, amikor is a költőpéldakép neve alatt stúdióba tömörült fiatalok szervezete keretében zajlott az irodalmi élet egésze. Ekkor, a nagy szovjet pangásból a peresztrojkába átcsapó években merülhetett fel először a
kettős kötődés problematikája: a „szovjet magyarok” elve alapján íróinkra aggatott korábbi címke – „magyarul alkotó szovjet
író” – egy újabb fából vaskarikával egészült ki: irodalmunkat
hivatalos minősítése ez lett: „formájában nemzeti, tartalmában
szocialista”. Ezt a meghatározást kezdte bontani, lazítani a hol
óvatosan, hol nyíltabban vállalt vélekedés: amennyire alkotóelemei vagyunk a szovjet népek kultúrájának, annyira részesei
vagyunk a magyar nemzeti örökségnek is. (Utóbbit említve
illett hangot adni a progresszív, forradalmi hagyományoknak.)
Aztán a 80–90-es évek fordulóján a Szovjetunió felbomlásával
ennek a kettősségnek az egyik pillére leomlott, és literatúránk
ettől kezdve „kárpátaljai magyar irodalom”-ként határozza meg
magát.
A 90-es évek az egymással is szöges ellentétben álló minősítések évtizede. Ekkor válik szakmai és laikus körökben is
általánossá a vita: vannak-e határon túli magyar irodalmak,
avagy irodalmunk egyetemes és oszthatatlan; tartalmi szem145
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pontból helyes-e az erdélyi, felvidéki stb. magyar irodalom
kifejezés, vagy csupán az összmagyar irodalom formális területi
megosztottságáról beszélhetünk; egyközpontú és egységes vagy
többközpontú és régiókra tagolt nemzeti kultúránk, irodalmunk, sőt: anyanyelvünk?
A vitát megnyugtatóan azóta sem sikerült lezárni, legkevésbé Kárpátalja esetében. Ugyanis ha el is fogadjuk, hogy valamilyen módon mégiscsak létezik erdélyi, felvidéki, délvidéki
vagy nyugati magyar irodalom, ebből még egyáltalán nem
következik, hogy a kárpátaljainak is léteznie kell: amit ez a
terület irodalomként fel tud mutatni, az csak részben elégíti ki
a fogalom ismérveit: ugyan kis számban, de vannak írók, ám
nincsenek műhelyek, van líra és epika, de jószerével hiányzik a
valódi értekező próza, kritika, dráma; hiányzik a tartalmi és
stiláris sokszínűség, nincsenek iskolák és irányzatok; van középnemzedék, de alig maradtak nagy öregek és egyáltalán nincsen
utánpótlás; jelennek meg könyvek, de alig jutnak el a közönséghez és kevés kiadványaink között a magasabb mércével is
értékelhető; időnként indulnak folyóiratok, de hamar elvetélnek; el-elvétve sor kerül szűk körű irodalmi találkozókra, de
nincs szerves irodalmi élet, hiányzik a szakmai vita és az olvasói
visszajelzés is roppant esetleges. Tovább bonyolítja a helyzetet,
hogy alkotóink egy része jelentősebb sikereit nem idehaza,
hanem Magyarországon (sőt: erdélyi, vajdasági, nyugati szakmai körökben!) éri el – ennek oka éppen a helyi „irodalmi
viszonyok” kialakulatlansága, a befogadó közeg szemléleti beszűkültsége. Így aztán talán nem is olyan erős túlzás (ön)ironikusan megjegyeznem, hogy a kárpátaljai magyar irodalomnak
az a része, amely kárpátaljai, egyre kevésbé tekinthető irodalomnak, amely pedig irodalomnak minősíthető, az egyre kevésbé kárpátaljai.
Ezzel a vélekedéssel szemben áll az a nézet, mely szerint irodalmunk él is virágzik, a nehéz kezdet ellenére (mint egy jeles
író megállapította), mára „kiásta magát a földből” (úgy is néz
ki, mint egy takaros zombi, kajánkodtam magamban). Többen
legnagyobb erényünknek, mások hibánknak róják fel a „sorsveréses” megszólalást, a sérelmeink állandó felpanaszolását, az
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erős tájélményt… Szaporodnak a címkék „küldetéses”-től a
„provinciális”-ig.
Ismert az „antológia-irodalom” kifejezés is, hiszen a legkülönfélébb gyűjteményeknek mindig magas volt az ázsiója
errefelé. Az ötvenes-hatvanas években ezek képezték az egyetlen megjelenési lehetőséget az önálló kötethez nehezen jutó
írók számára. A józsefattilások ötévenként jelentkező antológiáinak is (A várakozás legszebb reggelén, Szívárványszínben, Lendület)
részben „íróvá avatás” volt a funkciója, részben, éves gyakoriságúvá válván (Évgyűrűk), folyóiratot pótoltak a 80-as évek
végén. Erődemonstrációnak szánták létrehozói a Sugaras utakon c. reprezentatív gyűjteményt (ez volt a hivatalos szovjet
kultúrpolitika utolsó „nagy dobása”, amelynek közröhej tárgyát képező címét nem sokkal megjelenése után tragikusan
aktualizálta Csernobil); ennek vaskalapos szemléletét volt hivatott korrigálni az 1990-es Vergődő szél, amely valóban híven
foglalta össze irodalmunk 1953 és 1988 közti eredményeit. Bővelkedtek antológiában a 90-es évek is: Extra Hungariam, Sors,
megírva, Töredék hazácska, Száz szomorú szonett, Nézz töretlen homlokomra – azt hiszem, a címek magukért beszélnek.
Folytatva a jogos címkék számbavételét: nem lehet vitatni a
„legek irodalma” kifejezés igazságtartalmát sem, amely a legnagyobb elzártságunkra, a legkevesebb alkotóra és műre, a
legkisebb olvasótáborra utal. Viszonyaink egyik jó ismerője
meg éppenséggel a „megélhetési irodalom” fogalommal jellemezte tevékenységünk bizonyos eredményeit, és hallottam már
ránk vonatkoztatva a „hiányirodalom” kifejezést is.
Tudom, bármilyen találó is legyen a címke, egyben torzít és
leegyszerűsít; ennek kockázatát vállalva legutóbbi írásaimban
mégis két újabbal növeltem számukat; éspedig: „ahhoz képest
irodalom” és „újraközlő irodalom”. Szeretnék mindkettőről
külön is szólni.
Az „ahhoz képest” fogalmának bevezethetőségét igazolandó
visszautalok az egyetemesség és/vagy regionalitás érintett
problémájához. Ugyanis akár az egyetemesség, akár a regionalitás koncepciójából induljunk is ki, a legnagyobb gondban
vagyunk, ha a kárpátaljai magyar irodalom mibenlétéről kell
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véleményt alkotnunk. Ha ugyanis kiindulási pontunk az, hogy
nemzeti irodalmunk egyetemes, akkor meg kellene neveznünk
azokat a (nyelvi azonosságon túlmutató!) ismérveket, amelyek
alapján a kárpátaljai ezen egyetemesség integráns részének
tekinthető. Ilyen kritériumok azonban vagy nincsenek vagy
mondvacsináltak! Hosszú évtizedeken keresztül elszigetelten
fejlődő (fejlődő??) irodalmunk igen jelentősen elhasonult,
elidegenült az anyaországitól, óriási fáziskésésben van, akkorák
a torzulásai és olyan súlyosak a hiányai, hogy nézetem szerint
alkalmatlan az integrálódásra; és hogy a helyzet súlyosabb
legyen: az anyaország szellemi élete nincs kellőképpen felkészülve a befogadásra.161 Ha a másik elképzelés, a regionalitás felől
közelítünk, azaz úgy gondoljuk, a magyar irodalom valami
többpólusú, többcentrumú alakulat, akkor nyilvánvalóan
egyik centrumának és a köréje írható tartománynak a kárpátaljai magyar irodalmat kellene tekinteni – ám ez a feltevés az
előbbinél is képtelenebb, mert azt, hogy kárpátaljai magyar
irodalom nincs, még mindig könnyebb bizonyítani, mint azt,
hogy van. A vanhoz ugyanis olyan ismertetőjegyeket kellene
egymás mellé sorakoztatni, amelyekkel, mint fentebb soroltam, sajnos nem rendelkezünk.
Hogy ebben a se-így–se-úgy patthelyzetben valahogy mégis
megragadhatóak legyenek azok a tények és eredmények, amelyek irodalom címén Kárpátalján fellelhetők, nos, ebben lehet
segítségünkre az „ahhoz képest irodalom” fogalma. Nézzük
csak!
Ahhoz képest, hogy nyolcvan-egynéhány éve élünk kisebbségben, egészen tűrhetően beszéljük a magyart. Ahhoz képest,
hogy 1944-ben a kollektív bűnösség vádját kellett elviselnünk
és hogy a nemzeti lét teljes intézményrendszerét felszámolták
– ahhoz képest szép, hogy egyáltalán gondolunk az irodalomra.
Ahhoz képest, hogy a magyar szó nagyjából tilalmasnak számított, hatalmas eredmény, hogy 1951-ben megjelent az első
161 E kérdéskörrel több tanulmányban is foglalkoztam: Előítéletek és beilleszkedési zavarok;
A hontalanság metaforái; Hagymány-e a provincializmus; Szereptudat és szereptévesztés a kárpátaljai magyar irodalomban – valamennyit lásd: A hontalanság metaforái,
Bp, 2000.
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magyarul írt könyv. Ahhoz képest, hogy a hatvanas években
változatlanul tombolt a szocreál és a proletkult, igen dicséretes,
hogy ez időben őszintébb hangon is megszólaltak néhányan.
Ahhoz képest, hogy az ellenzéki magatartást megtorolták…
Ahhoz képest, hogy a nacionalizmus vádját rásütötték… Ahhoz
képest, hogy szigorú cenzurális viszonyok uralkodtak… Ahhoz
képest, hogy milyen körülmények közt születtek azok a versek,
novellák, az a regény… Ahhoz képest, hogy jószerével csak a
pártlapban lehetett publikálni… Ahhoz képest, hogy évenként
csak 2-3 eredeti könyv jelenhetett meg… Ahhoz képest, hogy
45 évig nem volt folyóirat… Hogy csak 93-ban jött létre az első
magánkiadó… Hogy 95-ig csak amatőr színjátszó csoport
működött… Hogy egészen mostanáig kellett várni valódi irodalomkritikák megjelenésére… Hogy nincsen Kányádi Sándoruk
és Sütő Andrásuk, meg persze Grendel Lajosuk sem… Hogy
hiányoznak az igazi szellemi műhelyek… Hogy nincs mód a
rendszeres kapcsolattartásra… Hogy műfajok és stílusok sokasága helyén űr tátong… Hogy nem áll rendelkezésünkre teljes
bibliográfia… Hogy csupán egyetlen összefoglaló monográfiát
említhetünk, amely már megjelenésekor elavult… Hogy egyetlen kezünkön megszámolhatjuk… Hogy a fiatalok mind elhagyták… Hogy nincs rá pénz… Hogy nincs rá igény… Hogy nincs,
aki jobban…
Ahhoz képest…
Ez az „ahhoz képest”-ség számunkra egyszerre átok és mentség. Átok, mert sajnos elveszi annak lehetőségét, hogy teljesítményünk igazságosan megméressen a nagy egészben, ugyanakkor
szerencsénkre nem is kell attól tartanunk, hogy könnyűnek találtatunk. Azaz: egyszerre jelent negatív és pozitív diszkriminációt:
kirekeszt, de kirekesztettségünkben felemel. Egyfajta rezervátum, zárt
osztály, ahová elkülönítenek, de ott aztán megbecsülnek. Ez
mindenekelőtt közös megítélésünkre érvényes, de bőven adódik
alkalom az „ahhoz képest” voltunk egyéni megélésére is.
Még ma is uralkodónak számít például az a gyakorlat, hogy
ha beválasztanak bennünket egy testületbe, ha elismerésben
részesülünk, sőt, ha publikálunk valahol, akkor nevünk melléalá-fölé hangsúlyosan odakerül lakhelyünk, azaz „csak úgy”
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nem biztos, hogy labdába rúghatnánk, és csupán valamely
eredetigazolás révén kaphatunk bebocsáttatást az egyetemes
irodalom szentélyébe: a beválasztásra, elismerésre, publikálásra, pályázati nyereményre, meghívásra nem annyira teljesítményünk, mint kisebbségi helyzetünk, netán kifejezetten kárpátaljai státusunk okán érdemesülünk.
Felhozok konkrét példákat. 2000 márciusában az a megtiszteltetés ért, hogy József Attila-díjat kaptam. És itt most nem
arról akarok szólni, hogy akkor is, amikor a díjat átadták, és
később a sajtóban is mindenütt tévesen másnak neveztek,
mint aki a vagyok, hanem arról, hogy a névsorban mindenki
költőként, íróként, irodalomtörténészként szerepelt, egyedül
énnálam tartották fontosnak, hogy egy Ungváron megjelenő
lapot megnevezzenek munkahelyemül.162 Azaz esetemben
ezúttal is szükség volt valamiféle eredetigazolásra. Ennél is
érdekesebb itthoni írótársaim reagálása. Amikor gratuláltak a
díjamhoz, a legtermészetesebb módon hozzátették: ideje volt
már, hogy Kárpátalja is kapjon egy József Attila-díjat. Vagyis fel
sem merült bennük: az elismerésre esetleg egyéni teljesítményemmel szolgáltam rá – nem, szerintük csupán azért lettem
díjazott, mert már illett a mi vidékünkre is kiosztani egyet.
Félek, lehetett vélekedésükben valami…
Például szolgálhatnak azok a rendezvények is, amelyekre
nem egyszerűen – mondjuk – 16 költőt hívtak meg, hanem
hangsúlyozottan 10+6-ot, tíz hazait és hat külhonit, még ám
pontos kvóták szerint: Erdélyt két hely illeti, a Felvidék,
Délvidék, Kárpátalja és Nyugat elégedjen meg eggyel-eggyel.
Olyankor, amikor én lehetek az az egy, természetesen legyezgeti a hiúságomat, hogy én vagyok a legszebb hal a nyúlpiacon,
162 Hibásan a Kárpáti Igaz Szó irodalmi rovatvezetőjének tituláltak, így szerepeltem a sajtó-kommünikékben is, holott azonnal jeleztem az illetékeseknek: a nevezett orgánumnak
nincs is irodalmi rovata, és én 12 éve nem állok munkaviszonyban a lapnál, a hírből annyi
igaz, hogy a 80-as–90-es évek fordulóján az Új Hajtás című melléklet szépirodalmi anyagait valóban szerkesztettem félállású (!) főmunkatársként – mindössze másfél esztendeig.
A díjátadással kapcsolatos szövegeket előkészítő minisztériumi munkatárs számonkérésemre azt válaszolta, hogy az Írószövetségtől kapták az adatokat. Mondtam, ez lehetetlen,
ott tudják, ki vagyok és ki nem. Miközben rábeszélt, hogy ne kérjek sajtó-helyreigazítást,
megígérte, hogy utánanéz. Másnap felhívott telefonon, és bevallotta, az történt, hogy egyszerűen nem volt ideje tovább olvasni az életrajzomat…
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sőt, voltaképpen azzal is tökéletesen tisztában vagyok: másképpen nem is nagyon lehet igazságos „reprezentatív mintát”
venni a kortárs költészet egészéből – mégis úgy érzem, ilyen
esetekben költői mivoltom csak kárpátaljai státusommal párosulva, általa megerősítve tesz engem alkalmassá a hasonló szereplésekre. Pedig én egyáltalán nem szeretnék „ahhoz képest”
költő lenni.
A másik fogalom, az „újraközlő irodalom” használatát az
teszi indokolttá, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű új
mű híján íróink és kiadóink gyakorlatában általánossá vált a
korábban már megjelentek állandó újrapublikálása. Az egyszer
már könyvben közölt írások sokasága új és újabb könyvekbe
vándorol, sőt, lapjaink is régen megjelent kötetek anyagából
merítenek szépirodalmat (pl. egy-egy költészetnapi válogatás
összeállításakor). Legnevesebb költőinknek az utóbbi évtizedben megjelent vékonyka könyveit felütve és az abban közölt
verseket számba véve például arról győződhetünk meg, hogy új
és újabb gyűjteményeik javát mindig ugyanaz a törzsanyag képezi.
Pontosan ugyanezeket az írásokat láthatjuk viszont minden
antológiában és tematikus összeállításban is. Egykötetes költőnk nyilatkozta, verseinek „válogatott” kiadását tervezi; novellistánk esetében ugyanez már meg is történt: a pár évvel
ezelőtti prózakötetet most „válogatott” követte: a kettő anyaga
csaknem azonos, az alig 90 oldalas friss kiadványban csupán
egyetlen egy új írás van, a többi a korábbi kötet írásainak változatlan újraközlése, még a sorrend is ugyanaz! (Ezt a tényt
kívülem, valamilyen szemérmességből talán, senki nem teszi
szóvá, mindenki új kötetként kezeli az új című, és a korábbira
sehol sem utaló kiadványt. Mosolyogtam, amikor a kötetkét
értékelő rövid ismertetésben a hírlapíró azzal kezdte, hogy a
kisprózákat kétszer is elolvasta – bár ő nyilván nem arra gondolt, hogy egyszer 8 évvel ezelőtt, egyszer pedig most.)
Hozhatnék más példákat is. Egyik írónk tíz éve már kiadott
sikerregényét egy másik kiadó tavaly úgy bocsátotta közre, hogy
az első kiadásról nem tett említést. Egy másik írónknak
ugyanaz a kisregénye kétszer is megjelent egymásután könyvalakban, előbb két társzerzővel közösen, majd önállóan. Nem
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tett említést az újrakiadás tényéről az a kiadó sem, amely egy
kutatónk művelődéstörténeti lexikonját adta közre, elhallgatva, hogy az anyag néhány évvel korábban egy másik kiadónál
már napvilágot látott… Született egy új kárpátaljai folyóirat, azt
a látszatot keltve, mintha lenne benne mit közölni (két hasonló korábbi periodikánk nem véletlenül sorvadt el): felületesebb
vizsgálódással is megállapítható, hogy a közlemények jelentős
része már napvilágot látott más folyóiratokban, sőt, egyéni
kötetekből vannak kiemelve (erről a tényről azonban nem
mindig esik említés).
Ezek a folytonos újraközlések egyrészt szegénységi bizonyítványt állítanak ki irodalmunkról, másrészt a beavatatlanok
megtévesztésének minősülnek: akik nem ismerik a korábbi
kiadványokat, hihetik, hogy íróink írnak, kiadóink új könyvekkel rukkolnak elő, pezseg az irodalmi élet – közben pedig
„legnagyobbjaink” egy-egy műfajban 30 év alatt létrehozott
szépírói életműve belefér egyetlen 100 oldal körüli kötetbe… És
bár a sok ismételt publikáció semmit nem von le maguknak a
műveknek az értékéből, a pontos adatolás hiánya (vagyis az
átvétel és újrakiadás tényének az elhallgatása) bizony mégis
„szemfényvesztő irodalmat” eredményez…
Azzal kezdtem: minden címkézés torzít. Nyilván az enyém
is. Akadhat, akinek életműve nem csupán „ahhoz képest”
érékes, és minden bizonnyal integrálódni fog nemzeti literatúránk egyetemességébe; és van, aki eléggé termékeny ahhoz,
hogy ne szoruljon folytonos újraközlésekre. Ám a minőség és a
mennyiség egyidejű felmutatásának képessége egyre kevesebbekre
jellemző, számuk nem nő, hanem csökken: szembe kell néznünk a tehetséges fiatalok elvándorlásával és az utánpótlás
teljes hiányával. A ma Kárpátalján élő „legifjabb” írók életkora
az „aggastyán” Adyéval azonos… Lassan ragaszthatjuk a következő címkét: „elöregedő irodalom”.
(2002)
Megjelent: Mozgó Világ, 2002/november. Az írás közvetlen előzményét két
korábbi esszém képezi: „Ahhoz képest” irodalom, A Hét (Bukarest) 2000. okt. 12.;
illetve: Újraközlő irodalom (lásd az előző írást a jelen kötetben). A továbbgondolt és
kiterjesztett megállapítások óhatatlanul bizonyos átfedéseket eredményeztek.
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A 2002. évi könyvhét kínálatában három kárpátaljai magyar
szerző új prózakötetét163 is megtalálhattuk. A ténynek az ad
különös jelentőséget, hogy a régió irodalmát évtizedekig mint
költészetközpontút tartották számon, így a három könyv egyidejű megjelenése egyáltalán nem mondható mindennapinak,
még csak „mindenéves” eseménynek sem.
A líra hosszú időn át tartó elsődlegessége nem ok nélkül
alakult ki: az 1945 utáni fél évszázad, úgy tűnik, inkább kedvezett a versíróknak. Ekként jelentkezett az első generáció két
meghatározó alakja, Balla László és Kovács Vilmos (igaz, Balla
később szinte teljesen átállt a prózára és Kovács nem versesköteteivel, hanem 1965-ben megjelent egyetlen regényével hívta fel magára a legnagyobb figyelmet). A költők voltak erős
többségben a 60-as–70-es évek fordulóján két rajban (Forrás
Stúdió, József Attila Stúdió) indult újabb nemzedékben, így az
önálló kötettel rendelkező és az antológiákban, irodalmi mellékletekben rendszeresen szereplő poéták száma a 80-as években a két tucatot is meghaladta… És ugyancsak költőként kavarta fel kis irodalmunk állóvízét (és a kedélyeket) a 90-es
években az a négy fiatal, akik később sorra Budapestre költöztek és ott alakítottak folyóiratot (Véletlen Balett).
Hogy a próza miért szorult háttérbe, annak számos okát
gyanítom.
A legelső és legfontosabb talán az, hogy a prózaírás
bizonyos fokig életkorfüggő, és ez nem csupán az egyes íróktól
igényel érettséget, hanem magától az irodalomtól is. A kárpátaljaira azonban mindig is bizonyos kialakulatlanság, kiskorúság volt a jellemző, így egyszerűen nem tudott felnőni ehhez
a műnemhez.
Második korlátozó tényezőként a szovjet éra kultúrpolitikáját említem. A szocialista realizmus mint követelmény azt
163 Horváth Sándor: Álmos tájakon járok, Intermix, Ungvár-Budapest, 2002.; Penckófer
János: Hamuther. Magyar Napló, Budapest, 2002.; Nagy Zoltán Mihály: Páros befutó.
Intermix, Ungvár-Budapest, 2002.
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várta el, hogy az epikus művekben a szovjet valóság forradalmi
fejlődésében legyen ábrázolva, tipikus pozitív hősöket felmutatva tekintsen a boldog jövőbe. A valódi művészi értékek létrehozására törekvők ezzel az irodalomidegen szemlélettel nem
tudtak megküzdeni, a neki megfelelni kívánók pedig az alkalmatlan sémákat követve nem hozhattak létre remekműveket.
Sokkal könnyebb volt a költők dolga: a metaforák világában
kevésbé volt tetten érhető a szovjet tematika hiánya, szerelmi
bánatba vagy természeti képekbe, történelmi vagy irodalmi
reminiszcenciákba rejthették a nyíltabb-burkoltabb társadalomkritikát. A kompromisszumra hajlamosabbak is jobban tudtak
a költészetben boldogulni: az unalomig ismételt szimbolika
(fényes október, vörös csillag, forradalom, nép, szabadság,
Lenin, béke, boldog jövő) alkalmazásával megadták a császárnak, ami császáré, és aztán írhattak őszintébb sorokat, másfajta
verseket. Mód nyílott arra is, hogy a verset „eladó” fogalmak
mögé áttételesebb tartalmakat rejtsen a költő. Külön tanulmány tárgyát képezhetné annak felmérése, hányszor és hányan
bújtak, például, a Nép, a Szabadság, vagy akár a Haza szimbóluma mögé: ha így olvastuk a verset, akkor a nagy szovjet
népet, a rendszer biztosította szabadságot és a hatalmas dicső
hazát találtuk benne, de ha úgy olvastuk, akkor a nép jelenthette Kárpátalja magyarságát, a szabadság a számára áhított
valódi szabadságot és függetlenséget, a haza pedig akár Magyarországot, akár a vágyainkban (és a magasban) létező virtuális
hazát. Dózsa lehetett a nép erejének, szavának, az osztályharcnak a megjelenítője, de lehetett a nemzeti tragédia, az elbukott
igazság metaforája is. Rákóczi „kifelé” példázhatta a szabadságharcot, de „befelé” jelenthette a száműzetést. Az univerzális
jelentéstartalmú Petőfi a valódi vagy vélt cenzornak lehetett a
forradalom, az olvasónak lehetett az idegen hatalom elleni
lázadás. Ez az írói mimikri azonban a szocreál igényével fellépő
prózában megvalósíthatatlannak bizonyult. Az egyenes vonalvezetésű elbeszélés arról szól, amiről, nem valami másról. Itt
nem érvényesülhetett semmiféle áttétel, lebegtetés, többértelműség. Sőt, egy elvhű párttitkár vagy egy jóságos kolhozelnök
szerepeltetése is kevés volt: a mű egészének kellett a szovjet
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rendszer kitűnőségét bizonyítania, azaz nem hogy azt nem
sugallhatta: kérem, ez úgy rossz, ahogy van, hanem a valódi
problémák szinte mindegyikét vagy tabuként kellett kezelnie,
vagy csak egyfajta ideológia megközelítéssel ábrázolhatta. Így
aztán a prózának szinte „nem volt miről szólnia”: egyes témák
érinthetetlennek számítottak (nemzeti kérdés, alkoholizmus,
szexualitás), másokat csak eleve megszabott mederben volt
szabad görgetni. (Utóbbira csak két példát hozok fel: nem kétséges, hogy a háborús időkben játszódó vagy azt bemutató, arra
utaló írásokban a szemben álló harcoló felek közül melyik
kaphatott pozitív és melyik negatív szerepet; másik példának a
kolhozosításról szóló művek sorát lehetne felhozni: itt ugyan
mód volt éles társadalmi konfliktusok bemutatására, de arról
ugye szó sem lehetett, hogy az író ne a kollektív tulajdon mellett tegye le a garast.) Vagyis: a prózának a valóságról kellett volna
szólni, de éppen a valóságról nem szólhatott. Nem csoda, ha nem
tudott lábra kapni.
A harmadik ok a fentieknél speciálisabb. Kárpátalján
valamiért úgy alakult, hogy a kis- és nagyepikát művelők többsége nem eredendően prózista, hanem más műfajból érkezett.
Említettük az első generáció költőként indult két tagját, itt
tegyük hozzá, hogy mind kortársaik, mind a későbbi generációk képviselői közül sokan hasonló utat jártak be, ám ennél
is feltűnőbb, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években döntő többségben voltak azok a prózaírók, akik újságíróként keresték kenyerüket (Szenes László, Lusztig Károly, Györke László, Márkus
Csaba, Erdélyi Gábor, Horváth Sándor, Kovács Elemér, Tárczy
Andor, Tóth Károly, Bundovics Judit, Orémusz Kálmán), és a
zsurnalizmus rá is nyomta bélyegét írásaikra, amelyek így
gyakran közelebb álltak a riporthoz, publicisztikához, esetleíráshoz, hírlapi tárcához, semmint vérbeli novellához. Jelentős
azoknak a száma is, akik a tanári hivatás vagy más civil foglalkozás gyakorlása mellett írtak elbeszéléseket. Ettől persze még
alkothattak volna remekeket is, ám viszonyuk az íráshoz végig
megmaradt műkedvelőinek, mellékes elfoglaltságnak. És hogy
még bonyolultabb legyen a helyzet, a kifejezetten prózaíróknak
tekinthető alkotóink (ők igen kevesen vannak) maguk is sok155
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műfajúak: Nagy Zoltán Mihály például ír verset és kritikát,
Penckófer János verset, tanulmányt, kritikát, hangjátékot, és
mindketten működnek szerkesztőként is.
Ezeket a körülményeket csakúgy, mint a korábban említetteket azért tartom figyelemre méltónak, mert megvilágíthatják a kárpátaljai próza és prózaíró státusát, és adalékokat szolgáltathatnak ahhoz, milyen külső és belső tényezők hátráltathatták a kibontakozást. Ezek sorában utoljára hagytam az
elköltözések, áttelepülések kérdését. Csinos névsort lehet
összeállítani azokból a prózát (is) író egykori szerzőkből, akik
ma már nem élnek Kárpátalján (itt most nem érdemes vizsgálni, másutt folytatták-e szóban forgó tevékenységüket, illetve
azt sem, mennyiben lehetett számítani arra, hogy idehaza jelentős alkotókká válnak); csak ízelítőül: Szenes László, Györke
Zoltán, Márkus Csaba, Györke László, Boldog János, Lusztig
Károly, Prófusz József, Orémusz Kálmán, Skotnyár József,
Bundovics Judit…
Szóltam arról, hogy nem prózaírók, hanem költők voltak
mind a négyen azok a fiatalok is, akik a 90-es években magukra
vonták a szakma és a közönség figyelmét azzal, hogy szakítottak
a korábbi tradíciókkal, levetették a „kisebbségi pózt”, avantgárd és posztmodern verseket kezdtek írni. Ám igazságtalan
lennék, ha nem említeném, hogy ekkor azért a próza terén is
történt néhány jelentős esemény. A rendszerváltás éveiben
kezdte írni és publikálni kortörténeti regényfolyamát Balla
László (A végtelenben találkoznak összefoglaló címen), és 91-ben
jelent meg először Nagy Zoltán Mihály méltán elhíresült műve,
A Sátán fattya, amelyet értékelői egy sorba állítanak Kovács
Vilmos sorsregényével. Erre az időszakra tehető a modern
prózaírás vizeire evező Penckófer János és később Berniczky
Éva indulása, ekkor jelentkezett prózakötettel a sokáig nagy
ígéretnek tartott Bartha Gusztáv. Révükön novellairodalmunkban is végbement bizonyos hangváltás, és remélhető volt, hogy
a nehéz kezdet után megtörténik a várva várt kiteljesedés. Kedvező fejleménynek tűnt az is, hogy a fentebb említett tradíciótörő fiatal költők mindegyke is bele-beleízlelt a prózába. (Lengyel Tamás és Pócs István egy-egy novellájára, Bagu László
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életrajzi stílparódiáira, Cséka György költői prózaszövegeire
gondolok.)
A várakozások azonban csak részben, hellyel-közzel igazolódtak be. A nyilvánvaló eredmények ellenére csalódást okozott például A Sátán fattya folytatásaként megjelent Tölgyek
alkonya, Nagy Zoltán Mihály második regénye. Erőtlennek,
gyöngének bizonyult Horváth Sándor, Tárczy Andor, Szöllősy
Tibor első prózakötete, nem bontakozott ki Keresztyén Balázs,
Czébely Lajos, Bartha Gusztáv novellisztikája. A fiatalok négyesfogata elköltözött…
Ilyen előzmények után talán érthető, miért kapott jelentőséget a tény, hogy a könyvheti forgatagban a Vörösmarty téren
három kárpátaljai szerző nyomdából akkor kikerült prózakötetét is felfedeztem. Sajnos örömöm nem lehetett felhőtlen…
Horváth Sándorra pontosan ráillik, amit fentebb említettem: költőként indult és újságíróként működik – emellett ír
szépprózát. Novelláival a 80-as évektől jelentkezik, az utóbbi
időben eléggé gyéren. Új prózakötete – Álmos tájakon járok –
sok tekintetben a kárpátaljai magyar irodalom (és könyvkiadás)
állatorvosi lovának tekinthető, amennyiben magán hordozza
annak legtöbb gyengéjét. Lássuk csak.
A könyv a következő megjelöléssel látott napvilágot:
Válogatott novellák, szociográfiák. A szépírás és a tudományos
társadalomvizsgálat egy kötetbe vegyítése még elfogadható
lenne, a „válogatott” minősítésen azonban az is fennakadhat,
aki nem tudja, hogy a szerzőnek korábban egyetlen ilyen jellegű
könyve jelent meg, hiszen ez a „válogatás” a kétfelé műfaji
merítés ellenére is csak 88 könyvoldalt tesz ki. Első belepörgetésre az is kitetszik, ennek az alig-könyvnyi terjedelemnek közel
egynegyedét a fő- és cikluscímek, az egész oldalas illusztrációk,
továbbá ezek túlfelének üres lapjai teszik ki. És ez még mindig
bocsánatos lenne, ha a hetvenoldalnyi maradékon azt kapnánk, amit az alcím jelöl. A tüzetesebb vizsgálódás azonban
arról győzött meg, hogy a szerző–lektor164–szerkesztő165–
164 Gortvay Erzsébet
165 R. Bulecza Rozália
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kiadó166 szakmai négyese vagy nem tudja megkülönböztetni
sem az újraközlést a válogatástól, sem a szociográfiát a riporttól, vagy szándékosan félrevezette az olvasót.
Mert miről is van szó? Először is arról, hogy Horváth Sándor új címen közreadott könyvének az írásai egyetlen kivétellel mind
benne voltak a nyolc évvel (!) korábban kiadottban167. A legtöbb
helyen még a sorrend sem változott. A válogatás műveletét az
összeállítás készítői eszerint úgy értelmezték, hogy néhány írást
kihagytak a már akkor is karcsú könyvből, majd az anyag élére
betették az elmúlt 8 esztendő egyetlen erre érdemes opuszát.
Az így összeállt anyagot tisztességesebb lett volna, második, bővített kiadásként változatlan címen bocsátani napvilágra. Javított
kiadásnak azonban a legnagyobb jóindulattal sem lehetne
nevezni, mert a korábbi megjelenés különböző természetű
hibáit senki sem próbálta meg kiküszöbölni, ellenkezőleg,
akkora baklövésekre figyelhetünk fel, amelyek még a kárpátaljai kiadói gyakorlatban sem szokásosak. A szövegeknek a
korábbiakkal való összehasonlítása felvetette bennem a gyanút:
az új anyag összeállítása úgy történt, hogy a régi könyv oldalait
egyszerűen beszkennelték és karakterfelismerő programmal
szöveggé konvertálták. Másképp nem történhetett meg, hogy a
korábbi elírások, központozási hibák mind-mind megismétlődtek és számos súlyosabb újjal „gazdagodtak”, mégpedig tipikusan olyan lapszusokkal, amelyek a visszaállító program használatának a következményei, illetve annak, hogy a konvertált
szöveget szerkesztői, korrektori szemmel senki el nem olvasta.
Másképpen hogy történhetett volna, hogy a sorok közepére
elválasztójelek kerültek, hogy a mondatokba fölös pontok ékelődtek, és például ez az eredeti szövegrész: „Bagó is félve jött.
Maga akarta látni, hogy a lány…” ilyen alakot öltött: „Bagó is
félve jött. Ma. // Ja, akarta látni, hogy a lány…” (a kettős perjellel egy betoldódott fölösleges új bekezdést érzékeltettem). És ha
ezeknek a vétségeknek a szóvá tételét még lehetne is szőrszálhasogatásnak nevezni, az már könyvészeti ritkasággá teszi a kiad166 Dupka György
167 Horváth Sándor: Az ugató lány. Novellák és más írások. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1994.
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ványt, hogy a nyilván figyelmetlen szkennelés során két novella
esetében csak az első szövegoldal került beolvasásra, így az egyik a
harmadánál, másik a felénél abbamarad, és ember legyen a
talpán, aki ezek után megérti, miről szól az Üzlet (épp az üzletre
már nem kerül sor) és milyen is Egy békés ember (a lényeg itt is
a hiányzik). A novellarészek nyilvánvalóan nem tördelés vagy
nem a nyomdai munkálatok során sikkadtak el, hiszen egyrészt
a könyvoldalak számozása folyamatos, másrészt az a szöveg, ami
korábban a novella első oldalát képezte, most nem fért el ugyanide, egy kurta bekezdés erejéig átnyúlik a következő oldalra, de
alatta már nincs ott a folytatás, az oldal nagy része üres, a következőn pedig már új írás kezdődik, új címmel. A hiátus tehát
a kézirat „szerkesztése”, „válogatása” közben keletkezett és a
többi hibával együtt a szöveggondozás, a szerkesztői alaposság
teljes hiányáról tanúskodik. A szerzői és kiadói nemtörődömségnek ez a csúcskísérlete eljelentéktelenít olyan apróságot,
hogy három olyan címet is találtam, amely más formában szerepel a tartalomjegyzékben és másban a novella fölött…
Így fest tehát a válogatottan rontott anyag. Ami pedig a szociográfiákat illeti… Nagy lehet a csalódása annak, aki a szó
értelmének megfelelően tudományos igényű tarsadalomrajzokat,
felméréseket, adatokkal és tényekkel alátámasztott vizsgálati
eredményeket, tanulmányokat remél felfedezni a novellák közé
ékelve. Amit helyettük talál: riportokat, de még csak nem is
hosszas tényfeltáró vagy oknyomozó alaposságú újságírói munka termékeit, hanem – például – magnószalag alapján lejegyzett
beszélgetéseket. (Magyar testvérek, Jelentés a mélyből). Ha tudományos közléseknek nem is lehet tekinteni ezeket, ettől persze
még lehet (és van is!) dokumentumértékük, a bemutatott helyzet különlegessége (etnikai sajátosságok, többnyelvűség, nyomor) nyilván adhat (és ad is) a szövegeknek irodalmi emelkedettséget, és valóban szolgálhatnak (szolgálnak is) szociográfiai
adalékul.
Kicsit adalékjellegűek maguk a novellák is (amelyekről
illene már érdemben is szólni…); olyanok, mintha valamely
nagyobb írói teljesítmény környezetéből származnának, bizonyítására annak, hogy szerzőjük néhány oldalon is képes feszültsé159

magyarok.indd 159

2008.07.28. 12:46:30

Balla D. Károly: Magyarul beszélô magyarok

get, drámát teremteni. Mint amikor jeles táblaképfestők kisgrafikáit nézzük. Amikor a IX. szimfónia ismeretében hallgatunk rövidke zongoradarabot. Ezekben is felismerhető a nagy
formátumú alkotó keze nyoma. Nos, ilyen kis remekek a sikerültebb kisprózák: Az ugató lány, az És elmúlik a félelem, a Karácsony előtt – kitűnő a tömörítés, pontos a környezet- és jellemrajz. Horváth Sándor mestere annak, hogy néhány mondattal megteremtse, végsőkig fokozza és fel is oldja a feszültséget. Mélyre hatóak az észlelései, birtokában van az írói átlényegítés és összefoglalás képességének: a témával szoros egységet alkotó zárt, feszes kompozíció keretei között biztos kézzel
ragadja meg a lényeget. Ám eközben a részletek gazdagságát se
hagyja elsikkadni, ügyel a hitelesítő apróságokra: ahogy a fiú
négykézlábra állítatja a néma lányt, ahogy a meztelen cigánylányok a vagonban combjuk közé szorítják a koszos rongyokat,
ahogy a szétroncsolt koponyájú kutya fekszik a havon – a legjobban beállított zoommal és a dolgok mélyére rávillanó vakuval készített pillanatfelvételek. Pontos megfigyelésen alapulnak
kitűnő párbeszédei is, amelyek híven adják vissza a köznapi,
vagy inkább igénytelen nyelvhasználat pongyolaságait, a soknyelvű közeg makaróni-mondait, a műveletlenek, lecsúszottak,
lumpen elemek szegényes szóhasználatát csakúgy, mint a félig
műveltek hamisan finomkodó modorát. Ennek egyik legjobb
példája egyébként éppen az egyetlen új (címadó) írás lehet,
amely műfaját tekintve szintén félúton áll a novella és az irodalmi riport között: egy kocsmaasztalnál hallottak képezik a
nagy emberi színjáték jellemző töredékeit.
Töredék, írom. Akaratlanul is újra olyan kifejezést használok, amely az egész hiányát jelzi, pedig még nem is szóltam az
utolsó ciklus miniatúráiról: 5-10-20 soros, aforizmánál hoszszabb, az örkényi egyperceseknél rövidebb szösszenetekről,
amelyek közéleti vagy etikai tanulságokat fogalmaznak meg,
néha valóban filozófiai, máskor inkább laposan moralizáló
szinten – ám mindig szemléletesen.
A fentiekből is kitetszhet, mennyire heterogén ez a nem túl
vastag kötet, milyen kis terjedelemben von egymás mellé valódi
novellát, irodalmi riportot, újságírói módszerrel feldolgozott
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valóságanyagot és villanásnyi életképeket. Erre a műfaji különneműségre, mint 11-re az ász, következik az utolsó ciklus, amely
egyetlen, a többihez képest hosszabb elbeszélést tartalmaz.
Kicsit be is fuccsol tőle a kötet. Mert hogy ez nem az a nagy mű,
amelyre vártunk, arról már az első mondatai meggyőzhetnek
bennünket. Magam már a 8 évvel ezelőtti első olvasáskor sem
tudtam eldönteni, mi a műfaja, és azt sem, mit keres egy valamennyire is igényes kötetben. A tábornok és az ő hadainak hiteles
története avagy minden üveggel szebb a világ nyelvi poénokra és
helyzetkomikumra épülő olyan történet, amelyet valószínűleg
szívesen végighallgatna egy vidéki kocsma félig elázott társasága,
ha a csapos a sokadik rundó után felolvasná nekik. Vannak
benne, persze, szellemes élcek, mint ahogy egy valamire való
kabarétréfában, át van hatva az egész a „részeg szocializmus”
gunyoros eszméjével – épp csak a könnyű gegekből sehogy nem
akar összeállni a társadalmi szatíra. Kacagni persze ezen is lehet,
még józanon is, de valahogy olyan módon, mint ahogy a hagyma tisztítása közben sem a meghatottságtól könnyezünk.
Az állatorvosi lovat emlegettem, azt hiszem, helytállóan,
hiszen Horváth Sándor kötete jól példázza a régiónkban kialakult helyzet egészét: a valódi érték és az igazi teljesítmény csak
töredéknyi, ám mivel ezzel nem lehet fenntartani az irodalmi
folyamat kibontakozásának, a kulturális élet felvirágzásának és
a szerzők aktvitásának a látszatát, fel kell hát hígítani a belletrisztikát zsurnalizmussal; az aforizmát kisprózának, a hírlapi
riportot szociográfiának, az elbeszélést kisregénynek, a tanulmányt monográfiának, az újraközlést válogatásnak kell nevezni;
új és új kéziratokat kell megpályáztatni, aztán minél olcsóbban
és minél kevesebb munkával kiadni. Mivel nem végeztek valódi
munkát, a szerző és az anyag gondozóinak tiszteletdíját a minimálisnál is alacsonyabbra lehet venni, meg kell spórolni a
szedő és a korrektor munkáját és bérét, lehet tördeltetni olcsón
és igénytelenül, ahogy esik, úgy puffan hozzáállással, az sem baj,
ha a rosszul használt számítógépes program tönkreteszi az
illusztrációkat. Ez így megfelel a szerzőnek, lektornak, szerkesztőnek, kiadónak, sőt, a támogatónak is. Nem merek rákérdezni, hogy: és vajon az olvasónak?
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Részben újraközlésnek tekinthető Penckófer János könyvheti regénye, a Hamuther is. A szerző ezzel a művével egy erdélyi
pályázat díjnyertese volt, és a versengésben élen végzett három
művet közös kötetben ki is adta a csíkszeredai Pallas-Akadémia
Könyvkiadó 2000-ben. A mostani önálló közlés jogosságát
azonban semmiképpen nem merném elvitatni: a mű feltétlenül érdemes volt arra, hogy méltó formában, külön könyvként
kerüljön a szélesebb olvasóközönség elé.
Érdemes volt rá, mert ebben a műfajban szerintem az
utóbbi évek legjobb kárpátaljai teljesítménye, de még ennél is
több, jelentősebb, olyasmi, ami ezen a tájékon nemigen született még: pszichológiai regény. Hősét, a lelki válságban vergődő
Hamuth Ernőt borzongató hitelességgel ábrázolja a szerző, de
anélkül, hogy hosszú lelkizésekbe sodorná vagy írói pszichoanalízis alá vetné. Ehelyett sodró erejű történetet kanyarít
köréjé, az események úgy lökdösik szegény Ernőt, mint a súlyos
biliárdgolyók közé tévedt üres tojáshéjat, nem is csoda, ha
sérül, reped, megtörik… De kiknek a kezében vannak a mindent irányító roppant dákók?
A neves történésztől, az angliai Péter Lászlótól hallottam
egyszer a fejtegetést, miszerint minden tudományosságot nélkülöz a világtörténelemnek mint valamiféle összeesküvések
sorozatának az értelmezése. Kabdebó Tamás kisregényében
(Érettségi) meg éppenséggel ezt olvastam: „A világ nem összeesküvés, csupán van.” A szigeteken élő két jeles férfiú megállapítása talán össze sem kapcsolódott volna a fejemben, ha most
nem érezném úgy, a Penckófer-regény ennek épp az ellenkezőjét
állítja. Átláthatatlan és kibogozhatatlan összeesküvések szövevénye az élet. Pontosabban Hamuth Ernőé. Még pontosabban: ő
ekként éli meg mindazt, ami vele történik. Mi pedig töprenghetünk azon, vajon mennyi az igazság a közismert kelet-európai
mondásban: amiért üldözési mániád van, attól még lehet, hogy
valóban figyelnek.
Hogy Hamuthnak van-e üldözési mániája, az lehet kérdéses, de hogy ízig-vérig kelet-európai, az vitán felül áll, mégpedig
abból a fajtából, akinél ez nem csupán és talán nem is első
sorban földrajzi, hanem sokkal inkább mentális meghatáro162

magyarok.indd 162

2008.07.28. 12:46:31

Valóságpróza és látszatvalóság

zottságot jelent. A mi Ernőnk ugyanis megfelelő mértékben
frusztrált, kicsit aberrált is, és eléggé hiszékeny balek ahhoz,
hogy önmagán beteljesítse mindazt, amit egy Budapestre
érkező határon túli „szegény rokontól” elvárható. Szinte mindegy, nevetséges apróságokról van-e szó, arról, hogy orosz-ukrán
honfitársai elszedik a pénzét a vonaton, avagy arról, hogy
áttelepült ismerőseit végiglátogatva és adataikat feljegyezve,
majd pszichológusának mindenről részletesen beszámolva
akaratlanul is hozzájárul a titkos erők (a maffia?) információs
bázisának a kiépítéséhez – egyre megy, mert bármit tesz vagy
bármit mulaszt el megtenni, minden és mindenki őellene
szövetkezik. Ő pedig csak sodródik, vergődik a történésekben,
és nemhogy egzisztenciális, de érzelmi kapaszkodói sincsenek,
kiszolgáltatottjává válik barátságnak, szerelemnek, testvéri
köteléknek. Szinte egyetlen vigasza az elveszettségben, ha visszaréved legnagyobb szexuális élményére, amikor egy ligetben
meztelenül futott szemben a széllel és így juttatta férfitestét
örömhöz.
Penckófer mindezt már-már bűnügyi történetbe illő talányossággal adja elő. Közlésmódja pontosan kidolgozott, stílusa egységes. A mondatok ugyan formailag szerzői narrációként jelennek meg (egyes szám harmadik személy),
azonban valójában belső monológok. Olyan szövegek, amelyeket Ernő fogalmaz meg a benne Szüntelenül Beszélő számára, magyarázatul, önigazolásul – egyszerre enyhítő és terhelő vallomásként.
Roppant feszes a regény szerkezeti kerete. Ennek egyik sajátos eleme a késleltetési technika: hogy mi történt a vonaton,
azt a főhős a Sunshine bárban adja elő; a bárban történteket a
nővérének meséli; hogy mit mesélt a nővérének, arról a pszichológusának ad számot; és hogy miről számolt be a pszichológusának, azt „a hetesben”, vélhetőleg egy elmegyógyintézet
kórtermében mondja el, nem tudni, kinek. Így aztán a cselekmény időrendje és az elmondás elő- és utóidejűsége egymásba
játszik, tovább növelve a szöveg lélektani feszültségét – és azt a
sejtetést, hogy az egész mögött szervezett bűnbanda átgondolt,
de kifürkészhetetlen haditerve áll.
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És amilyen mértékben egyre inkább nyilvánvalóvá válik,
hogy Hamuth Ernő csupán üres váz, hangtölcsér, eszköz, közvetítő, öntudatlan médium, ugyanolyan mértékben egyre eldönthetetlenebb, kinek a médiuma: a benne szüntelenül
beszélő VALAKIé vagy az ukrán-orosz maffiáé, netán mindkettőé. A bent és kint egyszerre megfoghatatlan egér józsefattilai
paradoxona egyre súlyosabb teherként nehezedik a főhősre –
és talán az olvasóra is.
A való világ titkai és a belső, mélyre rejtett lélek cinkosai
egymásnak, összejátszanak: ami odakint történik, arra bent
sincs magyarázat, és amit bent érez, tud az ember, azt kint lehetetlen tettekbe ágyazni. A valóság átélése ezért az átélés valóságává minősül át, érdektelenné válik minden, ami létezik és
ami történik, mindez csupán látszat, amelynek semmi más,
csak a létezőt és történőt önmagává lényegítő psziché adhatna
jelentést. Adhatna, de nem ad, mert nemhogy a külső jelek,
hanem önmaga értelmezésére is képtelen.
Olyan csapda ez, amely saját csapdavoltát is kelepcébe csalja.
Minél mélyebbre hatolsz, annál kevésbé tudsz majd visszatérni,
de nem lebeghetsz a felszínen sem, nem maradhatsz kívül a
labirintuson, mert elfogynak feláldozható tisztaságaid, elfogy a
becsület, az igaz barátság és szerelem, a Minotaurusz felfalja az
összes szűzlányt, szembe kell szegülnöd a fenevaddal, akkor is, ha
nem segít Ariadné, és csak szakadó, feslő fonalakat ad kezedbe
a volt barát, az új pártfogó, a legközelibb vérrokon.
A külső és belső kiszolgáltatottságnak, a teljes kilátástalanságnak és az önellentmondásosságnak ebben a kognitív disszonanciájában a főhőst még a szerző is elhagyja az utolsó fejezetben. Míg egészen eddig az ő fejéből „nézett ki”, most a regény
origója áthelyeződik a pszichológus nézőpontjába. Az innen
történő megfigyelés egyben dimenzióváltást is jelent: olybá hat,
mintha síkká tágulna a vonal, amelyről eddig nem tudtunk
letérni, vagy mintha felmagasodnánk a sík fölé, amelyről azt
hittük, világunk netovábbja. A banális képtelenség is megoldódik eddigre: dehogy hívhatnak Somának egy pszichológust,
van neki sokkal titokzatosabb, ijesztőbb, gyanúsabb eredetre
utaló neve is…
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És hogy mire is látunk rá a lélek sötét erőkkel összejátszó
doktorának a szemszögéből?
Először is ügyes kis távcső segítségével a pokol kapujára, a
sötét ügyekre nevével cinikusan ráfelelő Sunshine bár bejáratára, ahol is, úgy tűnik, a szálak jelentős része összefut.
A valódi gócpont azonban a pszichológus lakása, rendelője,
az ő feje, az ő számítógépe, amelyben nem csupán a mindenre kiterjedő adatbázis terjeszkedik, hanem digitális testet
ölt a gátlástalan kreatív fantázia is. Az egyszerre szent és
gyilkos alkotásvágy, amely, többek között, létrehozza – mint
egy közbülső munkafázis végtermékét – a hamuther.doc nevű
fájlt.
Hihetnénk, a regény igazi rejtélye az, vajon ez a dokumentumfájl maga a regény-e, vagy netán egy olyan állomány, amellyel
Hamuth Ernő tudatát felülírják. Erre azonban már hiába várjuk
a választ akár a hetes kórteremből, akár Soma rendelőjéből,
akár a Sunshine éjszakai füstjéből.
De vajon a szerző is adósunk marad a megoldással?
Igen is, nem is. Megnyugtató egyértelműséggel semmi sem
derül ki, de az enigmákra fogékony olvasó mégiscsak találhat a
maga számára valami ultima ratio-t. Vagy inkább ultima irratio-t, végső eltévelyítést, elveszejtést.
Ahhoz hasonlatosan, ahogy Hamuth ereszkedett a valóság
felszínéről a gondolat-ásványok lakta mélybe, nekünk magunknak is alá kell szállnunk a szöveg makrovilágából a textus
elemi részeinek mikrovilágába, hogy a betűkből, amelyek
szétszórva, magán- és mássalhangzós csoportokba osztva,
mint rejtvények, ott díszlenek „érthetetlen” címként a fejezetek fölött, egybeolvassuk az akrosztichon-regény algoritmusa
alapján a titkos egyenlet egyik lehetséges megoldási gyökét:
A TEST HALÁLÁT KÉSZÍTIK ELŐ A MONDATOK – AZ
ÍRÓJUK HALÁLÁT.
Megvan a gyilkos, mondhatnánk megkönnyebbülten, és az
író is szerencsésen túlélte a saját regényét. Akkor viszont ki az
áldozat?
A szellemi kihívással megküzdő olvasóként magam szívesen
vállalom ezt a szerepet.
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A három könyvheti újdonság közül valóban friss irodalmi
produktumnak egyedül a harmadik számít: Nagy Zoltán
Mihály kisregénye, a Páros befutó.
A szerző a peresztrojka előestéjén hívta fel magára a figyelmet „a szovjet valóságot” kritikusan ábrázoló novelláival. Első
kiugró sikerét az először 1991-ben megjelent A Sátán fattya c.
regény hozta meg; a kritika méltán nevezte a kárpátaljai magyarság sorsregényének, és 2001-es új kiadása megérdemelten
nyerte el Az Év Könyve díjat saját kategóriájában.
A Sátánban gyakorolt írói erényeket azonban sajnos nélkülözik az újabb dolgozatok. Ha Horváth Sándor kötetének számos gyengéjét sorra véve mégis megállapíthattam, hogy a
néhány igazi novella mind kis írói remeklés, és ha Penckófer
János regényét egyszerre tekinthettem olvasmányos-cselekményes és mély intellektuális élményt nyújtó műnek, akkor Nagy
Zoltán Mihály legújabb könyvének sekélyességét látva az
egészet, úgy, ahogy van, írói tévedésnek kell neveznem, lévén
eleve elhibázott alkotói felfogás eredményének gondolom. A
szerző ezúttal, úgy tűnik, nem belső indíttatásra, hanem azzal
a görcsös elszánással fogott munkához, hogy töviről hegyire
bemutassa a falun élő kárpátaljai családok sanyarú helyzetét, és
ebben az igyekezetében megpróbálta azon közvetlenségében
„megírni az életet”, egyetlen milliméterrel sem emelkedve a
hétköznapiság banalitásai fölé. Ettől lett az írás töményen
közhelyes: az életszerűnek szánt figurák és helyzetek, konfliktusok és történések nem kaptak semmiféle művészi megformálást, ám ennek eredménye nem valaminő szociográfusi száraz
tényszerűség lett (amely nagyon is értékelhető lenne), hanem
egyfajta édeskeserű hamisság. A regény nemhogy „az igazat
mondd, ne csak a valódit” követelményének nem felel meg,
hanem a valódiságát sem sikerült megalkotni: még a Veres
Péter-i sültrealitást is kikezdi a sok mesterséges párbeszéd, a
szereplők gondolataként idézett számtalan lapos okoskodás, az
írói közlések szóvirágos szépelgéseiről már nem is beszélve.
Csupán néhány példa.
„A pedagógia feladata, hogy jótékony ráhatással a legszebb
erkölcsi kategóriák tiszteletére, elsajátítására ösztönözze a fiata166
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lokat” (– gondolja magában a tanárnő); „Ezek a fiatalok nincsenek felkészülve a létminőség problémáinak kezelésére,
pedig azok felismerése, a feloldásukra irányuló törekvés nagyon
fontos, a legfontosabb” (– bölcselkedik magában a tanár);
„Hogy gondolják ezek odafenn? Sütkéreznek a kivívott – fenét
kivívott: ölükbe pottyanó – függetlenség dicsfényében, az
emberek pedig nyomorognak. Ilyen körülmények közt az
ember nemcsak vágyik rá, köteles is egyéb forrásból jövedelmet
szerezni. Ha felelősen viszonyul a maga és családja jövőjéhez”
(– emelkedik filozófiai magaslatokba belső gondolataiban a
tanár); „Anyagi gondjaink nincsenek, mégis hiányzik az életünkből valami, amire szükség lenne a nyugodt együttléthez.
Mi az? A boldogság?” (– tűnődik az élet mélyértelmén a
tanárnő).
A Sátán fattya arra az írói (bár nem teljesen eredeti) fogásra
épült, hogy a szerző egy megbecstelenített leány belső monológjaként adta elő a sorstörténetet, még ám művészi erővel, hitelesen. A Páros befutó szereplőinek a fejébe tett gondolatok
azonban hamisan csengenek. Az idézett mondatok (nem egyedüliként a regényben!) egyik részről tökéletesen nélkülözik az
„egyszerű” emberek természetes szófűzését, másrészről viszont
egyáltalán nem teremtődik meg az írói közlés irodalmi nyelvezete. Valóban ilyen mondatokat formál magában, a maga személyes használatára egy vidéki pedagógus? Nem olyan az egész,
mint amikor hivatali jelentések ficamodott stílusát próbálja a
félművelt nyilatkozó zavartan reprodukálni a tv hírműsorában?
(Rendben lenne, ha NZM ezt akarná bemutatni, netán kifigurázni – de erről szó sincs!) Számomra ugyanilyen hamisan
csengenek a leginkább regényújság-sorozatokba illő szerzői közlések: „A vörösre vált napkorong megérintette a horizontvonalat”; „Mihelyt hálóingbe bújt, Balázs mohón megragadta,
magára húzta, játékosan megpaskolta popóját. A szétbomló
hajkorona csiklandozva borult az arcára”; „Maga is meglepődött,
mennyire jólesett az egyébként kívánatos csillogással barnálló
féldeci”; „Zsuzsa ráérzett apósa bánatának kettős gyökerére”;
„…szemében megcsillanni látszott a szeretet és hála halvány
fénye”; „Zsuzsát meghatotta a keresetlen szavakban megtestesülő
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őszinteség”; „Reményt leginkább az ajakharapdáló szótlanság
sejtetett, amellyel a mindenesti, hosszúra nyúlt vita végén
reagált a feddő intelmekre”; „A részben tudatosult felismerés
szüntelenül mocorgott belsejében, legömbölyítette a sérelmek
élét”; „A vészjósló nyugalom, amely mögött sejteni lehetett a
kavargó zaklatottságot, megbénította Zsuzsát”; „Szaggatott, torz
sikoltozása beleveszett az erőteljes szökelléssel nekilóduló Audi
motorzajába”.
A mondatokon átsütő kimódoltság és szóvirágosság a párbeszédekben válik még fülsértőbbé. Egyetlen példa. Az egyik
főhős magában így idézi fel (tehát megint csak belső hangról
van szó!) az előző napi intim perceket, amikor is állapotos hitveséhez közeledett az ágyban:
»„Mi van, angyalodat látod?”
Zsóka nevetgélése visszafogott kacagássá erősödött.
„A fiad… Nem félsz, hogy megfogja a végit?...”
„Csacsi! Mi jut eszedbe… Izé, komolyan beszélsz? Most már
nem lehet…?”
„Csak csínján”.
„Hátulról… Akkor nem lehet baj”.
Zsóka engedelmesen oldalvást fordult, arccal a fal felé.
„Parancsolj…”«
Ha nem félnék attól, hogy magam is ordenáréságra ragadtatom magam, azt írnám: „Igen, én »parancsoltam«, és megpróbáltam hátulról is. Sajnos abból az irányból sem leltem élvezetemet ebben a kárpátaljai kukkoló-showban.”
A regény alapvető gyengéje persze nem a rossz mondatokban keresendő, ám ahogy a szervezet betegségét okozhatják a
hibás DNS-ek, az összefüggés itt is eléggé nyilvánvaló. A fals
mondatok hamis szereplőket jellemeznek, a hiteltelen szereplők
kimódolt helyzetekben mutatkoznak, a mesterkélt helyzeteket
mondvacsinált cselekmények kötik össze, és mindez együttesen
válik a téves koncepció részéve.
A koncepció pedig azért hibás, mert a Páros befutó szerzője
azt gondolta, megtakaríthatja az írói munkát, elegendő, ha a
realizmus csizmájában végigcaplat a valóság sarán. Mintha
teljesen megfeledkezett volna arról a művészi többletről, amely
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a realista műnek éppen úgy sine qua non-ja, mint bármely más
felfogásban fogant alkotásnak. Mintha nem tudná, a realista
ábrázolás alapelve: úgy rendezni a jelenségek felszínét, hogy
mélyebb összefüggésekre – mint lényegre – lehessen rálátni.
Ezzel szemben szerzőnk a jól-rosszul megragadott jelenségelemeket didaktikus elszántsággal felülről önti le az előre gyártott
következtetések mázával. Így jön létre a valóságnak nem a
művészi, égi mása, de még csak nem is hű fényképe, hanem
degradált látszata.
Mindez nem önmagában lehangoló, hanem Nagy Zoltán
Mihály tehetségének az ismeretében. Nem is tudom, korábbi
két nagy erénye közül mit kérhetnék jobban számon rajta: az
ösztönös, átütő őserőt – vagy az elmélyült, tudatos írói műgondot.
Biztos vagyok benne, erre a két favoritra érdemes lenne fogadnia. Az irodalomban ugyanis ez a páros a befutó.
Három új könyv erényeit és hibáit érintettem. Úgy érzem,
a merítés túlmutat önmagán: az egyes szerzők konkrét műveihez
kapcsolódó megfigyelések bizonyos vonatkozásaikban
kiterjeszthetők a kárpátaljai magyar prózairodalom egészére.
Mégis, az hiszem, az általánosítást, és még inkább a messzebb
mutató következtetések levonását célszerű későbbre halasztani.
Akkorra, amikor már nem a pályatárs elfogult érdeklődése és
szenvedélyes-gyötrelmes szembesülése, hanem az idő józan távlata szolgáltat alapot a megfontolt és minden szempontból
igazolható értékítélethez.
(2002)
Megjelent: Beszélő, 2002/december. Változtatás nélküli közlés.
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Amikor először gondolkoztam el azon, hogyan közelítsem meg
a választott témakört – A történelem mint metafora a határon túli
magyar irodalmakban – többféle változatot is számba vettem.
Az első és leginkább kínálkozó lehetőség nyilván az lenne,
ha széles ívű, általános képet festenék a történelemnek mint
olyannak a jelenlétéről a határon túli magyar irodalmakban,
ha felvázolnám a nemzeti múlt és a régiókba szakadt nemzeti
irodalom összefüggésrendszerét, bizonyítván, hogy ez az összefüggés szorosabb, egyértelműbb és sokkal funkcionálisabb,
mint az anyaországi irodalomban. A főleg a saját pátriámhoz,
Kárpátaljához kötődő nevekkel, műcímekkel és sok-sok idézettel teletűzdelt előadásom valószínűleg meggyőzően bizonyítaná, hogy a határon túli magyar irodalmak és a történelem
kapcsolata sokrétű és összetett, mert egyrészt a határon túli –
így a kárpátaljai – irodalom maga is a közös nemzeti történelemből eredezteti magát, ami, ezek szerint, számára alapvető
fontosságú; másrészt elszánt következetességgel idézi meg egészét, megidézi korszakait, eseményeit és alakjait. Megidézi nem
valamilyen okból, hanem valamilyen céllal, saját kisebbségi
helyzetéből kiindulva és oda visszaérkezve. Példák sokaságát
hoztam volna fel arra, hogy a történelem megidézésével az
elkötelezett határon túli írók saját közösségük speciális problémáira keresik és vélik megtalálni a választ, hogy Rákóczi vagy
Petőfi az áradó szabadságvágynak, Mikes az idegenbe vetettségnek, Julianus és Körösi Csoma a gyökérkeresésnek, Verecke az
ősi történelmi jusshoz való jognak a metaforája, és sorolhatnám tovább: Meotisztól Segesvárig, Árpádtól Zrinyi Ilonáig, a
Honfoglalástól 1956-ig… Végkövetkeztetésem valószínűleg az
lenne, hogy ezek a konkrét azonosítást lehetővé tevő metaforák
összességükben nem jelentenek mást, mint azt, hogy a nemzeti
eszmének elkötelezett határon túli magyar irodalmak két kézzel
kapaszkodnak a történelembe, benne ragadják meg önmaguk
létezésének és jogosultságának az attribútumát. Másképpen
170

magyarok.indd 170

2008.07.28. 12:46:34

Félmúlt, féljelen, féljövô

fogalmazva: a történelem a határon túli magyar irodalmak önazonosító metaforája.
A második, másfajta hangvételű, talán némileg provokatív,
ám lehetséges előadás vázlatát úgy építettem volna fel, hogy be
tudjam mutatni: a történelem megidézése a határon túli magyar irodalmakban – így a kárpátaljaiban – a megalkuvást, a
túllihegett lojalitást, a szervilizmust példázza – vagy legalábbis
példázta a közelmúltban. Valószínűleg meggyőzően tudtam
volna bizonyítani, hogy amikor íróink és költőink elszánt
következetességgel idézik meg a történelem egészét, korszakait,
eseményeit és alakjait, akkor ezt azzal a tudatos céllal, szolgáló
szándékkal, elkötelezettséggel teszik, hogy a fennálló (többségi)
hatalomhoz való hűségüket igazolják, hogy saját kisebbségi
helyzetükben bizonyítsák megbízhatóságukat és önmaguk
számára publikációs lehetőséget szerezzenek. Példák sokaságát
hoztam volna fel arra, hogy a Vörös Október, a Forradalom, a
Vörös Csillag, az Auróra, és persze Lenin a proletár forradalmi
múlt vállalásának; hogy Sztálin, a Breszti Erőd, Zoja Koszmogyemjanszkaja, Május 9-e, sőt, maga a Béke is a Szovjet Hadsereg második világháborús felszabadító missziójának; hogy a
Beton és vas, a Hegesztő, a Bányász, az Élmunkás, a Béke-távvezeték, a Bajkál-Amúr Vasútvonal a szocializmus sikeres építésének; hogy a Barátság, a Kézfogás, Május Elseje, Che
Guevara, Victor Jara, Angela Davies, Hiroshima, Vietnam a
proletár internacionalizmusnak és az imperialista ellenes
világforradalomnak a metaforája, sőt, hogy Gorbacsov – mert
őhozzá is íródott vers! – a peresztrojkáé. Végkövetkeztetésem
az lett volna, hogy az is egy létező elkötelezettség volt, amikor
íróink két kézzel kapaszkodtak a történelembe, mert az érvényes politikai kurzus által kinyilvánított történelem megidézésével önmagukat kívánták legitimizálni és elfogadhatóvá
tenni. Azaz a történelem nem más, mint a határon túli magyar
irodalmak lojalitásának és önigazolásának a metaforája. Talán még
hozzátettem volna, hogy ha a történelemnek a fenti módon
történő megidézése nem őszintén, hanem csak álcából,
szerepjátszásból történt vagy történik, akkor a történelem a képmutatás metaforája is.
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Ezt a megállapítást máshonnan indulva és teljes előadásban
kifejthetőnek vélve a harmadik megközelítésem gondolatmenetét úgy építettem volna fel, hogy bemutathassam: a történelmet íróink azért idézik meg, hogy mögé rejtőzzenek. Azért
utalnak korokra, eseményekre és alakokra, mert óvakodnak a
nyílt állásfoglalástól, sorok közé akarják rejteni a mondanivalót. Hogy ezt éppen miért teszik/tették, gyávaságból-e, vagy
valamiféle cenzúra ravasz kijátszása érdekében, netán a költemény metaforikus tartalmának a növelése céljából, azt nem
vizsgáltam volna, de nevek, címek és idézetek sokaságát hoztam fel volna arra, hányszor és hányan bújtak, például, a Nép,
a Szabadság, vagy akár a Haza fogalma mögé: ha így olvastuk a
verset, akkor a nagy szovjet népet, a rendszer biztosította szabadságot és a hatalmas dicső hazát találtuk benne, de ha úgy
olvastuk, akkor a nép jelenthette Kárpátalja magyarságát, a
szabadság a számára áhított valódi szabadságot és függetlenséget, a haza pedig akár Magyarországot, akár a vágyainkban (és
a magasban) lebegő virtuális hazát. Dózsa lehetett a nép erejének, szavának, az osztályharcnak a megjelenítője, de lehetett a
nemzeti tragédia, az elbukott igazság metaforája is. Rákóczi
„kifelé” példázhatja a szabadságharcot, de „befelé” jelentheti a
száműzetést. Az univerzális jelentéstartalmú Petőfi a valódi
vagy vélt cenzornak lehet a forradalom és a világszabadság, az
olvasónak lehetett az idegen hatalom elleni lázadás. És így
tovább. Még messzebb menve: Október lehetett a nagy októberi
szocialista forradalom, de lehetett október 23-a is, sőt, egy költőtársam a saját Lenin című költeményéről bizonygatta nekem,
hogy a proletárvezér helyére voltaképp Isten nevét kell behelyettesíteni. A vers egyébként valahogy így kezdődött: „Neve csak
öt betűből áll, de…” – és a versben nemcsak az ötös szám stimmelt, hanem az emberiség jobbik felét vezérelő szimbolikus
alak minden más jelzője is. Ezt ugyan minősíthetjük orcátlan
blaszfémiának, mégis elég jól példázza a történelem mögé
búvás felemásságát. Ugyan nem történelmi alak, de mégis korszakot, történelmi helyzetet jelenített meg verseinkben a talán
legtöbbször említett költő, József Attila. Ha egy versnek pesszimista volt a kicsengése, néha elég volt a cím alá biggyeszteni,
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hogy „József Attilát olvasva”, és kifelé ez máris azt jelentette,
hogy lám, mennyire beleéltük magunkat az 1930-as évek
Magyarországának osztályharctól áthatott súlyos világába, a
kommunista proletárköltő tőkétől meggyötört életének tragédiájába. Eközben a hozzá írt, neki ajánlott, az ő verseiből vett
mottóval álcázott versek persze a beavatottak számára sokkal
inkább a jelenről, saját életünkről vagy személyes szorongásainkról szóltak.
Felemásság, mondtam az előbb, és valóban úgy gondolom,
a történelemnek fentebb említett megidézései egyszerre nevezhetők kettős igazságoknak és kettős hazugságoknak, egy fél
múlttal megjelenített fél jelennek – vagy fordítva. Bárhogy is,
ennek a harmadik gondolatmenetnek a végkövetkeztetéseként
azt vontam volna le, hogy íróink két kézzel kapaszkodnak a
történelembe, mert benne látják a legjobb álcát, amellyel környezetüket megtéveszthetik, és talán magukat is becsaphatják.
Vagyis: a határon túli magyar irodalmakban a történelem az ámítás
metaforája.
Azt hiszem, a három fenti megközelítés és a következtetésként megelőlegezett meghatározások nem kizárják, hanem
kölcsönösen kiegészítik egymást, és a magam számára legalábbis azzal a tanulsággal járnak, hogy ezt a metafora-dolgot
nagyon komoly fenntartással kezeljem.
Igaz, kínálkozik a kibúvó, hogy saját aggályaimra így válaszoljak: de kérem, mindez már a múlté, a határon túli magyar
irodalmak, így a kárpátaljai, felszabadultak a nemzeti elnyomás
vagy gyanakvás súlya alól, megszűnt a cenzúra, mindenki írhat,
amit a szíve diktál, így hát ha az elmúlt 12 évben valamelyik
írónk a történelemhez fordult, azt se nem álcából, se nem a
hatalomhoz való dörgölőzésből tette, hanem csakis olyan céllal, amelyről az első megközelítésben beszéltem, vagyis azért,
hogy a közös gyökereket felmutassa, saját identitását meghatározza és megerősítse. Az önmagam meggyőzésére fabrikált
érvelés azonban sántít, még ám mindkét lábára.
Egyik lábára azért, mert a diktatúrák megszűnte ellenére
országainkban, ahol nemzeti kisebbséget alkotunk, burkoltan
vagy nyíltabban, gyöngén vagy erősebben, de azért mégis
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működik a többségi hatalmi kultúrpolitika, létezik többfajta
lágy presszió, megfogalmazódnak bizonyos elvárások – és ha
van elvárás, akkor mindig akad, akik siet neki megfelelni, aki
ilyen-olyan módon igyekszik szolgálatot tenni, érdemeket szerezni. Nem mindenütt szűnt meg teljesen a cenzúra, léteznek
külső és belső szűrők, és bizonyos vagyok benne, hogy lehetne
példát találni a történelmi metaforáknak a második vagy harmadik megközelítésemben adott alkalmazására.
Másik lábára pedig azért sántít a problémát csak a múltra
vonatkoztató érvelés, mert míg korábban az elvárások főleg a
többségi hatalom irányából érkeztek, most ezek a saját kisebbségi közösségek, valamint a magyarországi szakma és az „összmagyar” közvélemény felől érkeznek.
Saját otthoni közönsége (pontosítsunk: annak nagyobbik és
láthatóbb része) a határon túli magyar irodalomtól igenis
elvárja, a kárpátaljaitól legalábbis mindenképpen, hogy történelmi szemléletű legyen, hogy felvállalja a nemzeti sorsot, hogy
újra és újra keseregjen Muhi és Mohács miatt, hogy újra és újra
elsírja Arad és Trianon tragédiáját. Erre a jól érzékelhető kívánalomra torlódik rá az anyaország megosztott társadalma részéről a kétféle elvárás. Hiba lenne ugyanis eltitkolni, hogy egészen másféle igényeket támaszt a határon túli irodalommal
szemben egyfelől a szakmának és az olvasóknak az a rétege,
amelynek gondolkodását és ízlését az otthonival több párhuzamot mutató hagyományos, konzervatív, a kollektív nemzettudatra épülő eszmei vonulat határozza meg, és másfelől egészen
mások az igények azok részéről, akik emberi individuumot és
az alkotói autonomitást előtérbe helyező, liberális vagy urbánus vagy kozmopolita vagy posztmodern vagy avantgárd vagy
– újabban, ha tetszik: – globalista vonulatot képviselik és részesítik előnyben. A szakmai körök és a közönség egy része üdvözli a nemzeti történelemmel áthatott szolgálatos irodalom eredményeit, ebben látja a megtartó erőt, egy másik része inkább
elutasító az ilyen szemlélettel szemben, mert sokkal inkább az
alkotó személyiségére, az univerzális emberi motívumokra, a
huszonegyedikszázadi életérzésre kíváncsi, a megtartás helyett a
továbblépést preferálja. Mindez azt jelenti, hogy a történelem174
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nek mint metaforának az alkalmazása manapság is sokféle jelleget ölthet, lehet őszinte és spontán vagy célzatosan tudatos;
de lehet bizonyos elvárásokhoz való igazodás és megfelelni
akarás jegyében fogant is, amellyel az író bizonyos körökben
saját kedvező besorolását, megítélését próbálja elérni. És lehet,
igen, azt hiszem, most is lehet képmutatás, lehet álca, lehet
ámítás, most is jól mögé lehet bújni, mert miért hinnénk, hogy
ha egyes történelmi eseményeket és alakokat a politikai erők
képesek úgy kisajátítani, hogy közben saját érdekeiket jelenítik
meg általa (gondoljunk csak a közelmúltban Kossuth és Széchenyi szembeállítására vagy a kokárda jelentésmódosítására),
akkor miért hinnénk, hogy ugyanerre nem képesek az írók és
költők?
Igen, azt gondolom, a történelem sokféle célzatú megidézésének a lehetősége és gyakorlata ma is fennáll, most, amikor
külső hatalom nyomása nem nehezedik ránk. Ha másként is,
de talán ugyanazt fogalmazza meg S. Benedek András egy versében, amelynek címe éppen ez: Történelem: „S ha már nincs
is hatalom, / hódoltat önnön gyávaságunk. / Pestre kínálja
farát szép / húgunk, húsevő virágunk.”
A farát kínáló szépleányról óhatatlanul eszembe jut a közismert megállapítás, miszerint a történelem a politika szolgálólánya. Ha ezt tételként elfogadjuk, akkor vajon minek kell
neveznünk azt a szolgáló irodalmat, amely hol önazonosító,
hol képmutató, hol önigazoló és (ön)ámító metaforáját látva
benne, két kézzel kapaszkodik a történelembe?
(2002)
Megjelent: Árgus, 2003/február. (Egy 2002-ben Székesfehérváron tartott
konferenciára készített előadás szerkesztett változata.)
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– Lengyel Tamás evangéliuma168 –
Az alcímben szereplő tömörítéses szójáték, amely egyberántja a
tárgyalt könyv szerzőjének a nevét (Lengyel Tamás), és a könyv
címét (Tamás evangéliuma) – nem nekem jutott eszembe. Így
használja az ajánló fülszöveget jegyző Kalász Márton is, aki a
költő kitalált világának komor játékosságára és meghökkentő
bölcsességére hívja fel az olvasók figyelmét; s fogjuk látni: nem
alaptalanul.
A kínálkozó szójáték azonban – önmagán túlmutatóan –
egyben jelképértékű is, lévén egymástól távoli fogalmakat,
tudattartamokat úgy tömörít egyetlen kifejezésbe, hogy ezzel
sajátos alkotói szándékot és magatartást szimbolizál. Azonosítás
létesül ugyanis
• egyrészt a szerző és a mű,
• másrészt a kortárs költő és a kétezer évvel ezelőtt élt apostol,
• harmadrészt egy verseskönyv és egy apokrif evangélium
között.
Ám felruházhatjuk a jelképes szójátékcímet további jelentésekkel is. Aligha számítana szerzőnk elképzelésétől idegennek, ha kijelentenénk, könyvének címében már megelőlegezi
annak tartalmát azzal, hogy:
• egymásba csúsztatja az önfeledt játék könnyedségét és a
krisztusi megváltástörténet tragikumát.
E kettő egybejátszása pedig nem egyéb, mint vérbeli posztmodern gesztus, s szerzőnk ki is használja az ebből adódó lehetőségeket. Azt gondolom, ha valaki eltökélné, összeálltja a posztmodern magyar költészet példatárát, mélyet meríthetne Lengyel
Tamás új verseskötetéből, amely szinte tantárgyi alapossággal
sorakoztatja fel ennek az iskolának a tartalmi és stiláris jegyeit,
legyen szó akár iróniáról és paródiáról, intertextuálitásról és
önreflexióról, szójátékról és nyelvcsavarásról, rontott monda168 Lengyel Tamás: Tamás evangéliuma, Kortárs Könyvkiadó, Bp., 2004.
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tokról és műfaji különbözőségek egybemosásáról. Mindezek a
formai és stiláris elemek, mint tudjuk, a posztmodern alkotásban lényegi, tartalmi jegyekké válnak, így járulnak hozza a hagyományok demitologizálásához, s egyben teremtenek egyfajta
posztmodern újmitológiát.
Ennek tudatában térjünk is vissza a már önmagában is
erősen posztos címre. A Tamás evangéliuma néven ismert szöveg eredetileg az Újszövetség ún. pszeudoepigráf irata, amely
gnosztikus nézeteket tartalmaz Jézus gyermekkori csodáiról,
valamint Jézus apokrif mondásait is közli. Hogy szerzőnk ezt a
címet választotta, abban nyilvánvalóan szerepe volt az említett
szójátékra is módot adó apostoli druszaságnak, egyben kiváló
ürügyül szolgált arra, hogy a keresztény mitológia fogalmait ne
csak felhasználja, hanem meg is pörgesse ujjai körül, szentségtelen kontextusba helyezze, további szójátékokba foglalja. Ilyenekre gondolok: isteni szájpadlás; interjú a magas tetszési
indexű sztár-istennel; istenülés a szent-szándékú orgiában; az
ős-varjú tanítja beszélni istent; az apa mint megfáradt ősz Noé;
nem ismeri istent, mert még nem kártyázott és nem nőzött
vele; „ki mondta, hogy nehéz a vízen járni”, példabeszédek; a
tudás kígyóenergiája; a verset nem feszítik keresztre; isten
kinyitja a szekrényajtót; zene a mennyországban; „nincs feltámadás”, „hívnék angyalt vagy rendőrt”; stb. A nem-kanonizált
evangélium védjegye eközben arra is jó, hogy az effajta merész
megfogalmazások ne váltsanak ki olyan indulatokat, mint a
Petri György-féle „Isten tömi Máriát”, s az ironikus-parodisztikus hangütés ne feltétlenül hasson blaszfémiának, hanem úgy
tűnjön fel, mint lehetséges költői értelmezés, mint posztmodern
apokrif.
A kötetcím egyben a keleti filozófiák felé nyitó szabad felfogást is megcélozza. Egyes források ugyanis azt állítják, Tamás
evangéliuma szerkezetében, felépítésében, stílusában azért is
nagyban különbözik Jánosétól, Márkétól, Mátéétól és Lukácsétól, mert „tipikusan keleti gondolkozás tükröződik rajta.
Tamás evangéliuma nagy valószínűséggel Indiában is népszerű
volt.” Lengyel Tamás evangéliumában pedig India népszerű.
Ugyanis a kötet legizgalmasabb egysége, a rövid és hosszú példa177
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beszédeket tartalmazó ikerciklus voltaképp egy speciális szellemi
jógatanfolyamként is felfogható, amelyben a minden titkokat
ismerő tréfás kedvű guru (régi dadaistákat megszégyenítő montázstechnikával) összekeverte, egybejátszatta a súlyos bölcselmet a sekélyes közhellyel, az eredendő keleti tanítást a belőle
gyártott gagyi nyugati kommersszel, a halálos komolyságot az
iróniával és feketehumorral. S hogy még nehezebb legyen a
dolgunk akkor, ha lótuszülésbe ereszkedve ki akarnánk rakni
ebből a húsz versnyi töredezett-összekevert mondatból a magunk
irodalmi puzzle-ját, még „belemeditálta” Oscar Wilde-ot, Babitsot, Calderont, Orwellt, a Tibeti halottasakönyvet és egy
bennszülöttviccet, nehogy hiányát szenvedjük az intertextualitásnak, felöntötte továbbá, ahogy a tantra jógában illik,
szexualitással és gasztronómiával, megszórta a bor és a halál
egyazon (etruszk?) tőről fakadó filozófiájával, és feltálalta az
adományozás cikluszáró elvrendszerével. A jó montázs azonban több önmagánál, a műegész értékét nem a részértékek
összege adja meg, mindezt felszorozzák, meghatványozzák a
felfedezhető és a rejtve maradó összefüggések, az örök dolgok
és a napi aktualitások közti áthallások.
Végösszegként pedig alighanem az élet értelmét és értelmetlenségét kapjuk. És akár tetszik nekünk, akár nem: állnunk
kell a cechet a „jelenkor lengyel-piacán”. (Lám, még egy szójáték
a szerző nevével.)
Nagyra értékelhető, hogy a megfejtési-értelmezési kombinációk száma szinte végtelen, egyben gyanús is ez a radikális elbizonytalanítás. Ahol az éle, ott a csorbája is az ilyesminek, tudja
ezt a költő is, miközben tesz arról, hogy az önreflexió se maradjon ki a példatárból:
amennyiben volna gyanú én a személyes sugallom akkor ezt.
néha már annyira alaposaknak hisszük hogy úgy jól segítsége
sajnos
elsősorban kombinatív épülő eredő miatt pedig csorbát.
Lám, még épp csak eljutottam a címtől egy alegység motívumaihoz, és máris belebotlottam Lengyel Tamás költészeté178

magyarok.indd 178

2008.07.28. 12:46:35

Posztmodern apokrif

nek alapproblémájába, amely számomra valahogy így fogalmazódik meg:
• milyen arányban van egymással a jó ötlet és a míves kidolgozás,
• hol végződik a versfabrikáló rutin és hol kezdődik az igazi
alkotói invenció,
• mikor lesz a vágástechnikából stílus és szemlélet.
Illetve: megoldható-e, hogy ennek a lírának látszólag eléggé
távoli két forrásvidéke közé kifeszüljön valamiféle járható
ívhíd. Nevezetesen:
• egyfelől ott találom a reminiszcenciák sokaságát, az „életvalóságnak” filmek, olvasmányok, zenék közvetítette másodlagos élményét,
• másfelől pedig látom a versírónak önmagára mint
elsődleges tárgyra figyelő belviszonyát,
– és nem tudom, hogy e kettő, az idegenkezű művészi produkciókon átszűrt valóság és a köldöknéző „alanyiság”
megfelelő távolságban (közelségben?) van-e egymáshoz, befér-e
közéjük harmadik elemként a külvilág észlelésének saját,
primer élménye úgy, hogy mindez szintézisbe kerüljön és tiszta
hangon megszólaljon, úgy, mint a kötet legjobbjaiban, a mese,
a macska a fán, a lassú séta címűekben, illetve a Kong ciklusban;
avagy marad helyette az ügyeskedés, mint a bűvész-ben: „hopp
egy vers”.
De bármilyen szigorú is legyek, az bizonyos, Lengyel Tamás
túl van alkotói kamaszkorán, azon az állapoton, amikor még
egy öncélú poénért, szójátékért feláldozta a verset. Mintha előző kötetében még csak azt tudta volna, mit kíván megtagadni,
és akkor ehhez a negációhoz bármilyen eszköz megfelelt; most
már azt is tudja, mit nyújthat az elvetett historizmus, a közelbe
sem engedett pátosz, a meg sem kísérelt sorsvallás helyett.
Megtanulta, a meghökkentés csak akkor ér valamit, ha rádöbbentés követi (legszebb példák talán a Ted Hughes-t idéző varjúciklusban). Megtanulta, hogy a legáltalánosabb és legegyszerűbb
érzelmekről is beszélhetünk egyénien és láttatva – ha láttatni
képes egyéniségek vagyunk (erre például a „családi verseket”
említhetem).
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Költőnk eljutott arra a pontra is, amikor megkerülhetetlenné vált olyan filozófiai, ismeret- és lételméleti alapfogalmaknak
az értelmezése, mint a hiány, a halál, az idő, az isten. Ezeket
egyfajta személyes eszmerendszer – ha tetszik: privát mitológia
– keretében szemléli, ám közelítésmódjai igen szerteágazóak,
sokfélék, széttartóak. Mondhatnám úgy is, az egyetlen koherens erőt az eklekticizmusban sikerült felfedeznem. E percben
nem tudnám eldönteni, ez a tobzódó heterogenitás az üdvözítőbb-e, vagy talán elvárható lenne egységesebb költői világnézet a kételkedő apostol druszájától.
(2004)
Rövidebb változata megjelent: Új Holnap, 2004/Ősz.
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Szerkesztői munkámnak közel két évtizedét jellemezte a következőképpen megfogalmazható dilemma. Ha egy bizonyos irodalmi mű nem üt meg valamely elképzelt, vágyott, kívánatosnak tartott esztétikai mércét, művészi nívót, ám a helyi közösség számára mégis fontos lehet (érdemleges témája, érvényes
üzenete okán, vagy pusztán azért, mert nincsen jobb, netán mert
tudható, hogy a célzott olvasóközönségnek épp erre és épp ilyenre
van igénye), akkor ez a mű elmarasztalható-e pusztán minőségi
elvárások alapján, kizárható-e a publikálásból – avagy fél szemünket behunyva el kell fogadnunk a létjogosultságát? És ha
elismertük, mint „helyi értéket”, akkor mit tegyünk annak
érdekében, hogy a magasabb nívó felől nézve ne éppen ezeknek az engedményeknek az alapján ítéljék meg irodalmunk
egészét? Ha pedig szemétkosárba dobjuk, akkor – lévén nem
állnak rendelkezésünkre színvonalasabb művek – mivel pótoljuk a helyén keletkező hiányt? Magyarán: ha egy műről szerkesztőként tudjuk, hogy gyönge, de az adott helyen és időben
mégis betölthet bizonyos szerepet („felsőbb” igényeknek felelhet meg, olvasmányul szolgálhat, nyelvet őrizhet, „népnevelhet”), akkor felléphetünk-e ellenében, vállalva, hogy eztán még
esetleg ilyen gyönge művek sem születnek? Tömörebben: ahol
a rossznak a nincs az alternatívája, ott mit kezdjünk a minőségeszményünkkel: érvényesítsük vagy tegyük félre?
Eszembe jut egy régi epizód. Amikor 1977-ben az ungvári
állami egyetem magyar tanszékének a növendékei büszkeségtől
dagadó kebellel megmutatták náluk alig idősebb oktatójuknak
azt a frissében megjelent gyűjteményt, amelyben az ő verseik is
benne voltak, számukra váratlan fordulat történt. A fiatal irodalomtörténész megnézte a tartalomjegyzéket és felnyögött:
„Harmincegy író Kárpátalján?! Ez rosszabb, mint a sáskajárás.”
A diákok később kényszeredetten és némi rosszallással
mesélték az esetet a kötetben szintén szereplő tollforgató társaiknak, így nekem is, aki akkor még a bölcsészettől távol eső
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egyetemi vizeken hajóztam. Szó se róla, meg voltunk sértődve,
és nem értettük, az egyébkent általunk roppant nagyra tartott
tanár miért nem lelkesedik velünk együtt amiatt, hogy ilyen
sok fiatal alkotót sikerült ebben a gyűjteményben bemutatni,
hiszen, gondoltuk, ez fényes bizonyítéka annak, hogy a kárpátaljai magyar irodalom van és virágzik.
Egy emberöltő telt el azóta, és én alig néhány éve értettem
meg azon mélységében, miért találta tragikusnak akkor az ilyen
nagy mérvű írói felhozatalt a magyar irodalom egyetemi oktatója.
Eszembe pedig azért jutott ez a régi epizód, mert mostanában
sorra kerülnek a kezembe olyan itthoni kiadványok, amelyek a
hőskor görcsös erőfeszítéseire emlékeztetnek, többek között
azzal is, hogy fiatalok felfedezésével is bizonyítani igyekeznek
fontosságukat, pótolhatatlanságukat. A teljesítmény hasonló a
közel harminc évvel korábbihoz, ám a hőskor (sajnos vagy
hálistennek?) menthetetlenül elmúlt, így a mostani kísérletek
– enyhén szólva – anakronisztikusak.
De maradjunk még kicsit a múltban.
Hogy egy irodalomnak a puszta létét is bizonyítani kelljen,
azt sajátos, bizonyos értelemben szélsőséges szituációk tehetik
indokolttá: az 1970-es években épp ilyen volt a helyzet. A szovjet ideológia a nemzeti hagyományokat, a nyelvet, magát a
nemzetiséget amolyan jelentéktelen külsőségnek próbálta
beállítani, pusztán formai kérdésként kezelte. Hivatalosan mi
nem magyar, hanem „magyar nyelven író” alkotók voltunk,
irodalmunknak pedig ez volt a hivatalos minősítése: „formájában nemzeti, tartalmában szocialista”.
A nyelv létezésének és életképességének, azaz a forma meglétének a bizonyítása nemes célnak tűnt és szentesítette az eszközt: az önképzőköri szintű, ám kétséget kizáróan „szocialista”
tartalmat. (Ha az utóbbival kapcsolatban kételyek merülnének
fel, íme néhány cím az 1977-es antológiából: Meghódítani a
jövőt, Hegesztő, Beton és vas, Villanyszerelő, Fegyver a kézben, Forradalom, Hazám, Új világ bölcsője mellett, Tanyavilág, te átkos múltam, Századok mérföldköve, Esti műszak, Barátság, A munkát daloljuk, Vár a hajnalszárnyas nap, A Lenin-mauzóleumban, Szabad182
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ságunk, Mindenkiért, Barátság, Béke, Optimizmus, Ragyogjatok,
csillagok, Kaszások dicsérete.)
Tudni kell még, hogy a hosszú időre némaságot parancsoló
háború utáni szovjet viszonyok közepette az első helybéli irodalmi kezdeményezések az 50-es években teljesen a szocreál és
a rendszert dicsőítő sematizmus jegyében fogantak, mást a
hatalom el sem tűrt volna, hiszen a magyar „az ellenség nyelve”
volt. Ez a kép a 60-as években, a 70-esek legelején árnyalódott,
amikor is más jellegű, őszintébb, a nemzeti hagyományokra
jobban támaszkodó és a modern irodalom eredményeiből is
merítő művek születtek169. Ezeknek ugyan nyilván megvolt a
művészi hozadéka, ám kiváltották a hatalom haragját és retorzióit. A kötelező rózsaszínű védőszemüveg nélkül írni merészelőket elhallgattatták, a „magyar nyelvű” irodalom újra gyanús
lett, és fennállt a veszélye annak, hogy végleg kegyvesztetté
válik.
Ennek a kétes értékű kegynek és bizalomnak a visszanyerése
érdekében kezdődött a 70-es években az a célzatos szándékú
szerveződés, amelynek egyik eredménye az említett antológia
lett.
Közel három évtized távlatából nehéz megmondani, mi
jobb, ha egy ilyesfajta bizonyítási kísérlet kudarcot vall, vagy ha
sikerül. Ha kudarcot vall, akkor talán évtizedekig nem derül
ki, hogy aminek a létét igazolni kellett, az vajon egyáltalán
létezett-e, és ha igen, akkor miféle formában. Ellenben ha sikerül – és esetünkben ez történt – akkor a milyenségét utólag
nemigen lehet javára írni. Annál is kevésbé, mert az egyszeri
bizonyítást továbbiak követték, szaporodtak a művek és az írók,
akik közül sokan úgy gondolták – és igazuk volt –, hogy nem
az esztétikai érték, hanem a forradalmi hevület és a szovjet élet
igenlése juttatja őket publikációs lehetőséghez. Igen kevesen
akadtak, akik ellenálltak ennek a csábításnak (Fodor Géza és
Vári Fábián László neve itt mindenképpen megemlítendő),
illetve akik a megfelelést és a művészi igényt kisebb-nagyobb
sikerrel össze tudták egyeztetni (Füzesi Magda).
169 A Forrás Stúdió tevékenysége, illetve Kovács Vilmos színre lépése.
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A 80-as évektől kezdődően én magam is szerepet kaptam
és vállaltam ebben az önfelmutató bizonyítási folyamatban:
napilap irodalmi mellékleteit szerkeszthettem (Lendület, Új
hajtás), antológiák összeállításában vehettem rész (Évgyűrűksorozat), majd 1989-től folyóiratok alapítójaként (Hatodik
Síp, Pánsíp) találhattam magam szembe az írásom elején
említett problémával, azzal, hogy a szakmai minőség iránti
igény előbb a pártosság szempontjaival, később a feltételezett
olvasói elvárásokkal és „a magyarság szolgálatával”, leggyakrabban pedig a „nincs jobb” tényével kerül nehezen feloldható
ellentmondásba.
Utólag visszagondolva egyáltalán nem vagyok biztos abban,
hogy kényszerű kompromisszumaim nem voltak-e megalkuvások és a különböző megfontolásokból a nívó sérelmére tett
engedmények vajon igazolták-e jogosultságukat, jó szolgálatot
tettek-e.
Magáról a szolgálat egészéről pedig a 90-es évek elején kezdett megváltozni a véleményem. Ebben két fontos körülmény
játszott közre.
Először is ekkor jelentkezett az az új generáció, amelynek
tagjai teljes természetességgel elvetetették a kárpátaljai
irodalom valamennyi hagyományát. Egyformán megtagadták
a már leáldozott pártos szocreál örökséget és az éppen felvirágzó, a történelmi múltra és kollektív tudatra alapozott,
sorspanaszoló, hittévő magyarságmegvallást. Cséka György a
radikális (neo)avantgárd, Lengyel Tamás és Pócs István a posztmodern, Bagu László a „klasszikus modern” jegyében kavarta
fel irodalmunk sekélyes állóvizét, verseik méltán keltettek
nem csupán zavart, hanem olykor szakmai és olvasói felháborodást is. Látványos fejlődésük, öntörvényű költészetük
kibontakozása – és nem utolsó sorban termékenységük – egy
időre lapkészítő munkámat is megkönnyítette, műveik
közlésekor a minőség megítélésén kívül soha semmilyen egyéb
szempontot nem kellett mérlegelnem, így a maguk esetére
vonatkozóan feloldották állandó szerkesztői dilemmámat. Az
általuk képviselt őszintébb hang, sallang- és pátoszmentesség,
a „társadalmi tehertételtől” mentes új minőség pedig alaposan
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megingatta a Kárpátalján megszokottnak, elfogadottnak
számító közlésmódok egyedüli érvényességébe vetett korábbi
hitemet.
Másodszor: éppen ekkor, és éppen a fiatalok erőteljes színre
lépésével korrelációban kellett felfigyelnem arra, hogy irodalmunknak az elkötelezettséget hirdető és gyakorló hagyományos
vonulata a közszolgálatiság csapdájába esett. Ugyanis miközben
ez a felfogás a szolgálatot akár pártosan, akár népi-nemzeti
vonatkozásában értelmezte, aközben azt vallotta, hogy kisebbségi helyzetben káros az individualista alkotói felfogás, káros a
kísérletezés, romboló hatása van az avantgárdnak és az izmusoknak, a posztmodern pedig maga a métely. Ennek egyfajta
beszűkülés, egészségtelen egyoldalúság lett a következménye, és
ez legjobbjainkat is megakadályozta abban, hogy alkotói világukat kitágítsák, művészi programjukat beteljesítsék. Éppen a
mindenképpen a legtehetségesebbek közt említendő Vári Fábián László vagy Fodor Géza eddigi életművét egybeolvasva
tűnik fel, hogy legjobb, legemlékezetesebb költeményeikkel a
80-as években jelentkeztek, a 90-esektől gyakorlatilag önmagukat ismétlik, és nemcsak azzal, hogy kis számú újonnan keletkező verseik a korábban írtakhoz semmit nem tesznek hozzá,
hanem azzal is, hogy évről évre és könyvről könyvre ugyanazt a
törzsanyagot jelentetik meg. Ugyanígy megfigyelhető, hogy
Kárpátalja legnépszerűbb költőjének, Füzesi Magdának hogyan
fulladt ki korábbi lendülete, költészete hogyan süppedt bele a
húsz esztendeje kialakított, és akkor frissnek ható motívumvilág egyre sekélyesebb variálásába. Hasonlókat tapasztalunk
legtehetségesebbnek tartott prózaírónk, Nagy Zoltán Mihály
munkásságát vizsgálva, azzal a kis fáziseltolódással, hogy ő „peresztrojkás” novellái után éppen 1990–91-ben nyújtotta legnagyobb teljesítményét A Sátán fattya című regényével, amelynek
színvonalát az utóbbi tízegynéhány évben keletkezett írásaival
még megközelíteni sem tudta.170
Mindezek kisebb-nagyobb különbséggel érvényesek költőink-íróink másod- és harmadvonalára is (Kőszeghy Elemér,
170 Itt – talán érthető okokból – nem térek ki édesapámnak, Balla Lászlónak az ugyancsak a
rendszerváltozás után megjelent regényfolyamára.
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Bartha Gusztáv, Ferenczi Tihamér, Horváth Sándor, Tárczy
Andor, Demjén Miklós, Balogh Miklós, Dupka György,
Balla Teréz, Zselicki József), azzal a különbséggel, hogy ők
fénykorukban is jószerével csak a „nincs jobb” okán tartozhattak számon tartott és publikációs lehetőséghez juttatott
alkotóink közé.
Ehhez a megrekedéshez, kifulladáshoz, alkalmanként
visszafejlődéshez vagy elhallgatáshoz képest tűnt látványosan
életképesnek a 90-es években jelentkezett fiatalok által
képviselt magatartás, és ez késztetett engem is arra, hogy
szerkesztőként egyre inkább elutasítsam a hagyományt klisévé
degradáló műveket, s mind több teret biztosítsak az ezzel a
gyakorlattal szakító törekvéseknek. Jó kilátások mutatkoztak
arra nézvést is, hogy nemcsak poézisünk (az említett négy
fiatal költő okán), hanem prózairodalmunk is megújulhat és
felzárkózhat a modern magyar epika eredményeihez az
ugyancsak a kilencvenes években novellákkal jelentkezők
révén171. Ám mielőtt kialakulhatott volna egy bár kis létszámú,
de ütőképes szerzőgárda, a négy fiatal „maradéktalanul”
áttelepült Budapestre, és ahelyett, hogy megoldódott volna,
elmélyült a korábbi probléma. Belátva, hogy irodalmunknak
az a része, amely valóban kárpátaljai, az egyre kevésbé
nevezhető irodalomnak, amelyik pedig irodalomnak
tekinthető, az egyre kevésbé kárpátaljai – felhagytam a
lapszerkesztéssel, mert ekkorra már elfogadhatatlanná vált
számomra a korábbi gyakorlat, hogy az esztétikai mércét
művészeten kívül eső szempontok okán folyamatosan felülbíráljam172. Eljutottam a súlyos felismerésig, hogy a nincs
171 Itt elsősorban Berniczky Évára és Penckófer Jánosra gondolok; előbbire ugyancsak családi okokból nem térhetek ki, Penckófer munkássága pedig furcsa kettőséget mutat: míg
prózaművei jól beilleszthetők a legaktuálisabb magyarországi irodalmi kánonba (itt mindenekelőtt Hamuther c. kisregényére gondolok), aközben irodalomtörténészként a népinemzeti irányvonalat már-már vaskalapos elvakultsággal képviseli és károsnak minősíti a
kisebbségi helyzetben érvényesülő modern irodalmi törekvéseket.
172 Döntésembe persze a nyomtatott periodikák fenntartásának anyagi nehézségei is belejátszottak: elegem lett a gyakran megalázó pályázgatásból is, illetve abból, hogy a kárpátaljai
alkuratóriumokban olyanok ültek, akik maguk is pályáztak. Ezért is hoztam létre 2001-ben
önerőből fenntartható internetes honlapomat. Az UngParty digitális irodalmi folyóiratot is
magába foglal, ám ez szinte egyáltalán nem kötődik a továbbra is lakhelyemül szolgáló
régióhoz. Ahogy fogalmazni szoktam: honlapom nem kárpátaljai, hanem irodalmi.
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alternatívájaként felmutatott van, de rossz ha valamilyen mértékben ki is elégíthet közösségi igényeket, ám semmiképpen
nem válhat az irodalom javára.
Ezért tűnik számomra anakronisztikusnak szerkesztő- és
írótársaimnak az a görcsös bizonyítási kényszere, amellyel
létrehozták és időről időre megtöltik szöveggel harmadik
évfolyamába lépett Együtt c. folyóiratukat, és ezért látom úgy,
hogy az irodalmat újra és újra valamilyen magasztosnak gondolt cél szolgálólányává teszik. És ez a cél most szinte ugyanaz,
mint a hetvenes években: igazolni, hogy van, és hogy ilyen a
kárpátaljai magyar irodalom. A van erőltetett felmutatása
ismét másodlagossá tette a minőségigényt, ennél sokkal fontosabb a közlés ténye, az önigazoló jelenlét. Az ilyen pedig a
véresen komolyan vett szolgálatosságot és elkötelezettséget
jelenti, amely nélkül az irodalom, bizony-bizony, káros dolog.
Hogy ezt mennyire így gondolják irodalmunk jelesei, megvilágíthatja az Együtt főszerkesztőjének az induló számban így
fogalmazott ars poeticája: „Az írott szó hitele és felelőssége
kell, jövőhitet fecske-hussanással építő igék. Fajtánk megszólítása, a szüntelen kommunikáció szükségszerű, mert közös
jellemzőnk a megmaradás akarása. ... Számunkra nem lehet
játékeszköz az írott szó...” Hát nem, játékról szó sincs, az
elkötelezettek mindezt halálosan komolyan gondolják.
Ugyanakkor fiatal generációt felfedezniük és lapjukban
bemutatni egyelőre nem sikerült sem nekik, sem a Kárpáti
Igaz Szó mellékletében 12 év kihagyás után újraindult irodalmi oldalnak. Mint ahogy az ezekben szórványosan bemutatott új, fiatal szerzők művei, úgy a szinte évente induló majd
elhaló ifjúsági és diáklapokban közreadott verskísérletek és
prózai ujjgyakorlatok sem mutatnak túl az önképzőköri
nívón. A szomorú igazság az, hogy az utolsó generációképző
kirajzás a 70-es években történt, ehhez néhányan csatlakoztak
a 80-as években, a 90-es évek ígéretes fiataljai kivándoroltak,
az ezredforduló utáni nemzedék jelentkezésére pedig egyelőre
hiába várunk. Így előállt az a csöppet sem mulatságos helyzet,
hogy ma Kárpátalja említésre méltó költői közül a legifjabbak
is idősebbek, mint az „aggastyán” Ady volt halálakor.
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...Az 1977-es gyűjteményben szereplő, akkor zömmel fiatal
szerzők tömeges jelentkezését az egyetemi tanár sáskajáráshoz
hasonlíthatta. A mostani periodikák egymást követő számai azt
mutatják fel görcsös igyekezettel, ami a sáskajárás után megmaradt.
(2004)
Megjelent: VárUcca Műhely, 2004/3. és Irodalmi Jelen, 2004/szeptember.
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