
nyok pedig az anyai 
nagyanyáét, akkor ezek 
nevét viselhetik majd? 

Lehetséges, hogy az egy idő óta nyugaton tapasztalható és 
divatozó egynevűség, a nemzetiségi jegyek összemosódá-
sát jelzi? Minden egységesülést megelőz valamiféle ré-
szecskékre való bomlás. A világ kitágul, és minden ember 
a maga parányiságában felmutathatja egyediségét, hogy 
valamiféleképpen az elképzelt Isten hasonmása legyen. 
Ehhez tartozhat majd az, hogy újra visszatér az egyetlen 
névelemet tartalmazó név. Ez már létezik is a villámposta 
és a honlapunk címében, amelynek alapján számítógépünk 
ernyőjére beengedhetjük a világ minden részéről érkezett 
bármely szöveget, képet, hangot. Az általunk használt 
nyelv mutatja nemzetiségünket vagy többnyelvűségünket, 
a betűjelről, amelyben kukac is van — kitudja mi alakul ki 
majd belőle —, leolvasható földrajzi helyzetünk is. És 
lehetünk bármely földrészen, hajón és víz alatt nevünkön 
szólíthat ismerős, munkatárs, hivatal és ismeretlen. Kér-
dezhet, véleményét eljuttatja hozzánk, kérhet, tiltakozhat, 
vitázhat velünk. S ha kíváncsi múltunkra, őseinkre, törté-
nelmünkre, teljes családnevünkre, azt is megtudhatja 
szempillantás alatt. 
 
31. Gondoljunk csupán legnagyobb közös feladatunkra, 
anyanyelvünk továbbéltetésének szent kötelességére. Arra, 
hogy megfellebbezhetetlen törvénynek ismerjük el, és 
belenyugszunk a határon túl élő magyarok második-
harmadik nemzedékének nyelvvesztésébe. Valóban ne 
lenne ellenszere?! Most, amikor a magyar rádió- és tévé-
adásokat a világháló segítségével hallgathatjuk, és Ameri-
kában is nézhetünk magyar tévéadást, villámpostánkon, 
ingyenes csevegő- és videó rendszerek segítségével bármi-
lyen magyarul megfogalmazott hír, hagyományőrző 
anyag, nevelési tanács, irodalom, kép és hang pillanatok 
alatt birtokunkba jut. Az új évezreddel új szakasz kezdő-
dik a nemzetnevelésben is. Magyarságunk megőrzése egy-
re inkább nem fogcsikorgató nehézségek között zajlik, a 
civilizációs szintünk emelkedésével saját elhatározásunk 
nk. 
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  A szocializmus politikai gazdaságtanát egy kiugrott papta-
nár oktatta nekünk a pécsi egyetemen. Megtanítottak arra, 
hogy a véletlenszerűségből lesz a törvényszerűség, e tanok 
majd kiszorították a lényegesebb dolgokat. Ezt be is látta az 
egyik kolléga. Mikor egy professzor megkérdezte tőle vajon 
szokott-e gondolkozni, azonnal rávágta: nem. Nőgyógyász 
lett. 
       A kapitalizmus és a szocializmus közgazdaságtana ter-
mészetesen, egyesek szerint, elengedhetetlen része volt az 
orvostudománynak.        
       Mikor akut has fájdalmakkal fektettek be valakit egy 
kórházba, akkor a fiatal ügyeletes, minden késedelem nélkül 
felolvasott egy fejezetet. Ha a beteg még ettől nem gyógyult 
volna meg, akkor ez annak volt a jele, hogy a kolléga rossz 
helyen nyitotta ki a könyvet vagy a beteg nem volt érett a 
tanok befogadására.  
       Ilyen kiképzés után nem is volt túl nehéz a sarkkörön 
túli Norvégiához adaptálódni 1970-ben. Mind a bálnahús és 
a rénszarvas ehetőnek bizonyult, ezeket északon, akkor, még 
megszorítás és rossz lelkiismeret nélkül lehetett fogyasztani. 
Fél év elteltével túléltük a tromsøi telet. Tromsøben akkor 
egész más volt az élet, az egyetlen étterem tűzvész áldozata 
lett. A város ma Észak Párizsa.  
Oslóba költöztünk. 1970 júniusában bekopogtam Oskar 
Lahelle professzor irodájába, mely a Geitmyrsveien 
(Kecskemocsár út) 75 alatt volt. Arról volt ismeretes, hogy ő 
alapította meg a virológia diagnosztikáját Norvégiában. Ezt 
az USA-ban tanulta Rochesterben. Ceremónia nélkül foga-
dott.  
„Mikor tudsz kezdeni?”- kérdezte. Mondom: Holnap. Jó! - 
Reggel 8-kor legyél itt.  
Ott voltam. És még 8 évig.         
       A lakáskérdés döntő volt, mint a legtöbb magyar disszi-
densnek. Lettországból származó barátom ajánlotta fel, hogy 
egy ideig nála lakhassam. A háború után családja 1970-ben 
még mindig egy a német megszállók által épített katonai 
barakkban lakott, de rendelkezésemre állt az egyik spártai 
módon berendezett szoba.  
        Bár a virológián lettem segédorvos, a lakásügy nem 
oldódott meg azonnal. Egy kedves kolléga, később jeles ku-
tató, felajánlotta, hogy akár nála is meghúzhatom magam. Ez 
így is történt. A botrány csak akkor tört ki, mikor neje hirte-
len felbukkant és női esernyőt fedezett fel az ernyőtartóban. 
Kerestem egy másik helyet.  
       Fő munkánk az intézetben a diagnosztika volt. Ez rész-
ben abból állt, hogy sejtkultúrákat kellett vizsgálni nagyító-
mikroszkóp alatt. Akkor még szabad volt abortált magzatok 



tüdejéből, és az afrikai zöld majmok veséjéből (African 
green monkey kidney) készült sejteken nézni a vírusok sejt-
károsító hatását. Akkor ugyanis a zöldek még csak majom-
vese-stádiumban léteztek. Mindkét fajta sejt használatát 
betiltották etikai okokból. 
       Üldögéltem az Állami Közegészségügyi Intézet kantin-
jában. Az intézetet az 1. világháború után a Rockefeller 
Foundation segítségével építették, egyidejűleg a budapesti-
vel. Munkahelyem, a vírusosztály, -vöröstéglás ház -, a 60-
as években készült el, ma is működik. Óriási állami támoga-
tást kapott, mert akkoriban, az 1950-es évektől dúlt és kezd-
te szedni áldozatait a gyermekbénulás okozója a poliovírus.        
       Kiváló kutatókkal ismerkedtem meg, közöttük egy az-
zal dicsekedett, hogy őt a kampalai (Uganda) egyetemről 
Idi Amin rémuralma alatt távolították el. Magne volt a neve, 
és amikor nem a vírusokkal foglalkozott, a laborban pipá-
zott. Akkor még szabad volt. Minden esetre keveset szólt, 
talán az ugandai titkokat nem akarta továbbadni, vagy töb-
bet tudott a kelleténél. Nem akarta életét úgy végezni, mint 
Idi Amin ellenségei, kiknek fejét jégszekrényekben találták 
meg. A jégszekrények különben is tele voltak reagensekkel 
és vizsgálati anyaggal.  
        Az osztálynak kiváló könyvtára volt, az egyik soroza-
tot, Advances in virology, professor Pollard szerkesztette. 
Fia, Jonathan Pollard amerikai börtönben töltött több mint 
30 évet, nemrég helyezték szabadlábra.  
        Egyszer a laborban, a fennemlített intézetben,- nem 
sejthettem ki bukkan fel. 1974-ben lehetett. Közvetlen főnö-
köm megállt mögöttem: Látogatónk érkezett, neve Marcus 
Klingberg. Miután pár szót váltottunk, az 50 év körüli udva-
rias úr továbbállt. Mivel a nevek megragadnak a fejemben, 
pár évvel ezelőtt rájöttem, hogy ki is volt a látogató. A New 
York Times írt róla 2015 decemberben: Marcus Klingberg, 
Highest-Ranking Soviet Spy Caught in Israel, Dies at 97, by 
William Grimes, New York Times, 3 Dec 2015. Lánya 
Sylvie Klingberg könyve nemrég jelent meg angolul.  
 
       A közegészség bástyájában többekkel találkoztam, 
olyanokkal, kik, -ha lepkegyűjtő lettem volna-, biztosan 
bekerültek volna gyűjteményembe. Ezek már az 
“emberarcú szocializmus” a Varsói Szerződés segítségével 
történő eltiprása utáni időszakban lettek aktívak. A történe-
lemből mit sem tanulva hirdették, hogy a Szovjetunió maga 
a paradicsom, Fidel Castro, Ho Si Minh és Mao jogos har-
cát üdvözölték és 1975-ben Pol Pot kambodzsai hatalomát-
vételétől voltak elragadtatva.  
       Még e körökben is különlegességnek számított, hogy 
egy többtagú delegáció utazott Albániába, hogy megcsodál-
ják a szocializmus vívmányait, melyeket Enver Hodzsa 
vezetett be, (fiatalabbaknak: albán politikus, a II. világhábo-
rú végétől négy évtizeden át az Albán Munkapárt első titká-
ra, az ország teljhatalmú diktátora volt). A vívmányok közé 
tartoztak a légvédelmi betonbunkerek is.  
       Az Oslói Egyetemen is jártunk néha, mert a szakmai 
képzéshez nélkülözhetetlen tanfolyamokat ott tartották, 
közel a Népegészségügyi Intézethez.  
Ilyenek lepték el az egyetem faliújságjait: Zúzzuk szét a 
monopolkapitalizmust! Tiltakozzunk az amerikai imperia-
lizmus ellen!  
Ott is hevesen folytak a viták, de a politikai és szellemi egy-
irányúsírás teljes volt.  
       Az 1970-80-as évekre a radikálisok hegemóniája az 
ország oktatási intézményeiben beteljesedett. Jelen voltak a 
vezetésben, az egyetemeken, a médiákban, a kulturális in-
tézményekben és más fontos helyeken. Ez megfontolt stra-
tégia volt és a helyzet talán ma sem sokat változott.  

       Egyes «vad marxisták» 
eltűntek a Környezetvédelmi 
Minisztériumban, és a megyei környezetvédelmi osztályo-
kon. Itt akadály nélkül kiélhették hatalmi tébolyukat az 
önálló parasztokon, kiknek szelleme még a dánok 400 éves 
uralmán is kifogott.  
       E generáció képviselői magas pozíciókat értek el a nor-
vég társadalomban-, és a kezdeti önproletarizálódás után 
igazgatók, újságírók, főszerkesztők lettek.  A mai társada-
lomra gyakorolt hatásuk nem elhanyagolható, de miután 
egy pár fokot emelkedtek a szociális létrán, lassanként már 
csak a nyugdíjasok között léteznek.  
       Bár sokan «megbánták» bűneiket, de nem mindegyik. 
Tanulmányútjaikat Albániába, a Német Demokratikus Köz-
társaságba, Kínába és a ‘demokratikus’ Kampucheába mind 
a mai napig egy bizonyos dicsfény övezi.  
       Maoval vagy Pol Pottal való kézfogás, ezek lakájainak 
hízelgése, kitörölhetetlen benyomást keltett és hagyott e 
nemzedék lelkivilágában. Maot egyesek még mindig becs-
ben tartják Norvégiában. Mao (50 millió áldozat) vagy Che 
Guevara, két tömeggyilkos, képével ékesített trikóban ma is 
meg lehet jelenni társaságban, de Pinochet (3000 halott) 
nem szalonképes.  
       Hasonló a helyzet Svédországban.  Az ismert svéd új-
ságíró, Janne Josefsson ír Svédország balos közszolgáltatási 
médiákról: „A 70-es években a göteborgi kommunista főis-
kola hallgatója voltam. Ott nagyjából mindenki kommunista 
volt. Ennek érződik most is a hatása. Ez a birkanyáj egyene-
sen bevonult az akkor indított TV2-be, közülük sokan most 
is ott vannak és főnökök ma is. Ennek volt jelentősége. A 
balos közszolgáltatási médiák ma is «pártatlan» buborékuk-
ban élnek.  
       Vissza nem néztek és többnyire értetlenül álltak olyan 
kérdések előtt, hogy mit is gondolnak azokról az ideológi-
ákról, melyek nevében milliókat pusztítottak el.” 
    Az egyikkel, ki főnököm volt, sokat beszélgettem, mikor 
egy 7,5-tonnás rozoga Ford teherautót együtt vezettünk 
Észtországba 1994-ben. Mindketten ismertük a mozgalmi 
dalokat. Együtt énekeltünk a hosszú úton. Ő svéd nyelven, 
én magyarul és oroszul. Így telt el a 2000 kilométer. Prole-
tarizálta magát diákkorában, sokáig kétkezi munkásként 
dolgozott. Most 350 négyzetméteres, drága festményekkel 
díszített villájában, a Skagerrak szorosra nézve tölti nyugdí-
jas napjait, amikor nyaralni megy oda és kissé másképp 
látja a világot. Tanult a marxista politikai gazdaságtan-
könyvből.  
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