
Csak hogy meg idéz zük a kort, és ke vés szó val mi nél töb bet mond junk ró la el, szó -
lal jon meg a nyolc va nas évek kö ze pé rõl a kis kun sá gi ta nyás gaz da, akit – sok tár sá -
hoz ha son ló an – év ti ze dek alatt sem si ke rült té esz be tö mö rí te ni: „Nincs is ná lunk
kom mu nis ta párt tag egy se! Ki vé ve Schneider bá csit, de ne ki mu száj, mert SS-ka to -
na volt.”

Eb ben az idõ ben, ami kor Gá bor gaz da két frap páns mon dat ban össze fog lal ta
Schneider bá csi éle tét – va ló já ban fo gal munk sincs ar ról, hogy mi tör tént: sem mit
nem tu dunk –, már vagy har minc éve szov jet egy sé gek ál lo má soz tak a fu tó ho mo kon.
Az aká cos – hungarikum! – út vé gé ben, Gá bor gaz da ta nya ud va rán vas bak ra ál lít va
szov jet ka to nai ben zin tar tály fi gyelt az ár nyas ból a dû lõ út ra, jön-e már a szov jet tar -
tály ko csi az új fel töl tés sel. Gyá ri lag zöld volt a bak ra emelt cisz ter na, Gá bor gaz da
mí ni um mal rozs da szín re fes tet te, de azért át ütött az új fes té sen az ere de ti fe ke te fel -
irat: огнеопасно (tûz ve szé lyes).

Bort, pá lin kát, sza lon nát, kol bászt kap tak az oro szok a tar tá lyért, a ben zi ne kért,
a leg jobb mi nõ sé gû bri ket tért... Fegy vert is le he tett cse rél ni-vá sá rol ni.

A meg szál lá si tu riz mus kor sza ká ban Gá bor gaz da az egyik leg jö ve del me zõbb üz -
let ág ra lelt rá: sa ját ter mé sét hely ben ex por tál va de vi zá ért meg vá sá rol ha tó áru cik ke -
ket szer zett be kül föl di ek tõl. A pi a ci ár nál sok kal ol csób ban. Mond juk, rá is volt szo -
rít va a le le mény re, mert mint egyé ni gaz dál ko dót nyom ták  adó val ren de sen. Amit
tõ le be szed tek, azt ne ki is va la hogy be kel lett szed nie.  

Meg élt, ta nít tat ta a fi a it, ado má nyo zott a temp lom nak.
El is me he tett vol na. És ak kor nem kel lett vol na cse re be rél nie a meg szál lók kal.

Meg, per sze, meg te het te vol na azt is, hogy itt hon is ma rad, meg nem is cse re be rél.
Ak kor be tör nek a ta nyá já ba, a pin cé jé be, és úgy vi szik el a tu laj do nát, hogy sem mit
nem ad nak ér te.   

Az ott ho nos ság ról be szé lek. Az ott hon, az ott ho nos ság meg te rem té sé nek és fenn -
tar tá sá nak vá gyá ról egy olyan vi lág ban, amely ben közel lá tás ve szé lyez te té se mi att
bár me lyik perc ben el vi het ték a gaz dát, el is vit ték, bi lincs be ver ve, amely ben fo lya -
ma to san pad lás le söp rõk ro ha moz ták meg és ra bol ták ki az ott hont, majd té esz-agi tá -
to rok dúl ták föl a kam rát, a gó rét meg a tisz ta szo bát – az én há zam, az én vá ram –,
azu tán pe dig a szov jet Dé li Had se reg cso port pán cé los had osz tá lya vert ta nyát év ti -
ze dek re a ta nya mel lett. Az én ha zám se az én vá ram? 

Ott hon is ide gen ben? Ami kor – és aki nek! – ez olyan mér té ket öl tött már, hogy az
ide gen ség is több ott ho nos sá got ígért, kö vet ke zett a lé pés: el men ni. Disszi dá lás nak
hív tuk. Az ott hon utá ni vágy le küzd he tet len meg nyil vá nu lá sa. Fon tos volt hát a le -
küz dés. 

Mind ez a dis kur zus ál lan dó tár gya volt egy idõ ben, mos ta ná ban már ke ve seb bet
be szé lünk ró la. És hogy Er dély ben mit gon dol nak mind er rõl? Azt nem tu dom, no ha
meg pró bál tam meg tud ni. Meg kér dez tem egy szer egy er dé lyi ba rá to mat: ha õ be lé -
pett a Ro mán Kom mu nis ta Párt ba – a ha zá ért har colt. Az er dé lyi ma gya rok sza bad -
sá gá ért: min den egyes tag bé lyeg újabb tö vis volt a ko szo rún (a ba bér le ve lek kö zött).
Ha én be lép tem a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt ba, az ha za áru lás volt, a ma gyar -
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Tank si mo ga tó



ság bi lin cse i hez ko vá csol tam újabb lánc sze met (hom lo kom ról ma gam tép tem le a
ba bért). Hogy van ez? Azt vá la szol ta: így. 

Az tán föl tet tem még egy kér dést: mit mon da na egy 1920. jú ni us 5-ei ko lozs vá ri
ma gyar egy 2014-es ko lozs vá ri ma gyar ról? Ha egy ál ta lán le het ezt „mo del lez ni”. De
még a mo del le zés dol gá ban sem ju tot tunk to vább...

Azt hit tem, meg úszom ezt a kis dol go za tot anél kül, hogy le ír jam: kol la bo rá ció. 
De már lá tom, nem si ke rül. Na gyon sze ret ném ugyan is, ha el ol vas nák e né hány

alan ti mon da tot, ed dig azon ban se ho vá nem tud tam be il lesz te ni õket. Ide hi vat ko -
zom hát a vé gé re. Tár gyuk a kol la bo rá ció.*
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*„»…pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu’à les tondre.«” (Hogy
ne kell jen meg bün tet ni a vét ke se ket, nõ ket hur col tak meg. Ké pe sek vol tak ar ra ve te med ni, hogy ko pasz ra nyír -
ják õket.)
Ez a mot tó sze re pel Paul Éluard Comprenne qui voudra cí mû ver se fö lött. Egyi ke ez azon ke vés kor társ do ku -
men tum nak (1944. de cem ber 2-án je lent meg a Les Lettres françaises-ben), mely rész vé tet ta nú sít a meg hur -
colt nõk iránt, és vi szo lyog a fü lig érõ mo so lyú, ki dül lesz tett mel lû meg tor lók tól. (Akik – no per sze, a né me -
tek el ta ka ro dá sa után – gép pisz tolyt akasz tot tak nya kuk ba, ké zi grá ná to kat az övük be, úgy vo nul tak véd te len
nõk el len.) 
[...]  
Meg le he tõ sen azo nos mó don zaj la nak ezek a nép íté le tek. A »bûnös« fe le lõs ség re vo ná sa hang sú lyo zot tan nyil -
vá nos ak tus. A meg szé gye ní tés a te le pü lés va la mely ki emelt fon tos sá gú pont ján (pol gár mes te ri hi va tal elõtt,
a temp lom té ren, ha mar já ban össze tá kolt pó di u mon, egy ház nak a tér re né zõ er ké lyén stb.) tör té nik. A vét kest
ko pasz ra nyír ják, több nyi re fél mez te len re vagy mez te len re vet kõz te tik, ar cá ra, tes té re, fes ték kel vagy kát -
ránnyal ho rog ke resz tet má zol nak, nya ká ba táb lát akasz ta nak, amely egy ér tel mû en mi nõ sít: »följelentõ«, »kol-
laboráns«, »németek szajhája«. Igen gya ko ri, hogy a tö meg, va ló ság gal kör me ne tet tart va, a te le pü lés va la -
mennyi fõbb út vo na lát vé gig já rat ja a »bûnössel«.” Léderer Pál: …jöttek, s ki von szol ták az ut cá ra, hogy ko pasz -
ra nyírják… 2000 2010. 7–8. sz. 55–76. 


